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T E N  G E L E I D E

Ten geleide

Gelet op de ingrijpende verwikkelingen op financieel-economisch gebied van het afgelopen 
jaar, de kredietcrisis en als gevolg daarvan de crisis in de reële economie, heeft het elfde 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis een voor de hand liggend thema meegekregen: ‘In tijden 
van crisis’. Graag wilde de redactie onderzoeken hoe parlem ent en politiek in de negentiende, 
twintigste en vroege eenentwintigste eeuw omgingen met crises van uiteenlopende aard.

In het openingsartikel definieert Uri Rosenthal, bestuurskundige, voorzitter van de w d - 

Eerste Kamerfractie en specialist op het gebied van veiligheids- en crisismanagem ent, crises 
als gebeurtenissen ‘die zich kenm erken door ernstig onheil o f de dreiging daarvan en door een 
hoge mate van onzekerheid en tijdsdruk bij de besluitvorm ers’. M aar hij erkent ook dat er een 
trend bestaat om  crises in toenem ende mate te typeren als ‘situaties van extreme collectieve 
stress’. In zijn artikel laat Rosenthal een groot aantal naoorlogse acute crises de revue passeren, 
van de w atersnoodram p in 1953 to t de Schipholbrand in oktober 2005. Hij concludeert dat de 
Tweede Kamer voor haar rol in acute crises bepaald geen schoonheidsprijs verdient.

De historicus Hardy Beekelaar laat in zijn bijdrage zien hoe het Nederlandse parlement zich
zelf uitvond en heruitvond op mom enten waarop het politieke systeem zich in een crisis bevond: 
1795,1813/1815, 1830 en 1848. Na 1848 heeft het systeem niet meer zodanig onder druk gestaan 
dat de parlementaire democratie in gevaar kwam, de bezettingsjaren 1940-1945 daargelaten.

Uiteraard m ocht een artikel over de economische crisis van de jaren dertig in dit jaarboek 
niet ontbreken. De historicus en Colijnbiograaf Herman Langeveld beantwoordt de vraag of het 
parlement alternatieve oplossingen wist aan te dragen voor de voorstellen van de opeenvolgende 
kabinetten, en in hoeverre het erin slaagde het regeringsbeleid naar eigen inzicht bij te stellen.

De politicoloog en historicus Ruud Koole analyseert in  zijn bijdrage de verschijnselen 
populism e, kritiek op het bestaande politieke systeem en antipolitiek sentim ent in de jaren 
twintig en dertig, de jaren  zestig en zeventig en in het laatste decennium . Essentieel in het 
artikel is Kooles poging tot het form uleren van een strikte definitie van het begrip ‘p o p u 
lism e’. O ok stelt Koole de vraag o f er, gelet op cie toenam e van het populism e in de laatste 
jaren, sprake is van een crisis in de N ederlandse politiek, zoals wel w ordt verondersteld.

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis staan in de regel parlem ent en politiek 
centraal. In zijn artikel ‘De zure appel in tijden van econom ische crisis’ richt de econoom  
Peter van Griensven de focus op participanten aan het besluitvorm ingsproces die in de regel 
buiten het voetlicht blijven: de am btenaren. H un rol en invloed staan centraal in zijn bijdrage 
over het beleid tijdens econom ische malaise die heerste ten tijde van de kabinetten-V an Agt 
en -Lubbers (de jaren zeventig en tachtig) en van het kabinet-Balkenende iv.

De redactie van het jaarboek heeft de verleiding niet kunnen weerstaan om mee te 
gaan in de trend  van het ‘canoniseren’ van de geschiedenis. V andaar in deze aflevering ‘De 
Crisiscanon’. Veel crises die hier kort w orden belicht, kom en ook in andere bijdragen voorbij. 
Deze canon kan natuurlijk, subjectief als zij zoals elke andere is, onderw erp zijn van discussie. 
Misschien prikkelt dit jaarboek de lezer om zijn of haar eigen crisiscanon op te stellen. Deze 
canon is dan ook, ondanks het ernstige onderwerp, een crisiscanon m et een knipoog.

H et spraakm akende K am erdebat dat in dit jaarboek een plaatsje vindt en het egodo
cum ent staan eveneens in het teken van het them a ‘In tijden van crisis’. Carla van Baaien
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becom m entarieert het geruchtm akende debat van 26 m aart 2009 over de voorgestelde 
crisismaatregelen van het kabinet-Balkenende iv, w aaruit blijkt hoezeer de oppositie zich 
buitenspel gezet voelde. Johan van Merriënboer presenteert een crisislogboek dat m inister
president Piet de Jong bijhield ten tijde van de Russische inval van W arschaupacttroepen in 
Tsjechoslowakije in 1968. De econom ische crisis en het crisisdebat van m aart jongstleden 
kom en ten slotte ook aan de orde in het interview dat Carla van Baaien en Willem Breedveld 
hielden m et Tweede K am ervoorzitter Gerdi Verbeet.

Eén bijdrage aan dit jaarboek staat niet in het teken van ‘crisis’. In een artikel dat aansluit 
bij zijn eerder verschenen uitvoerige studie over de geschiedenis, sam enstelling en betekenis 
van de Eerste Kam er in de jaren 1815-1995,1 gaat Bert van den Braak onder m eer in op de 
vraag hoe het kom t dat de senaat de laatste vijftien jaar zelfbewuster lijkt dan ooit.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het C entrum  voor Parlem entaire 
Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. H et boek wil in zo breed 
mogelijke kring belangstelling wekken voor de N ederlandse parlem entaire geschiedenis. 
H et probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende artikelen op te 
nem en, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlem entaire jaar, egod
ocum enten en herinneringen aan onlangs overleden prom inente politici. D oorgaans liggen 
actuele them a’s o f gebeurtenissen ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische 
artikelen. In het Jaarboek kom en niet alleen w etenschappers aan het woord, m aar ook jo u r
nalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het N ederlandse parlem ent in een nabij o f ver 
verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de opkom st van het 
parlem entaire stelsel in 1848 staan steeds centraal.

H et Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is mede tot stand gekom en dankzij de steun van 
het bestuur van de Stichting Parlem entaire Geschiedenis (mr. Th.C. de Graaf, dr. G.A.M. 
Beekelaar, m r. S. van H aersm a Buma, drs. P. Kalma, prof.dr. U. Rosenthal en drs. A. Slob) 
en de wetenschappelijke raad (prof.dr. R.A.M. Aerts, prof.dr. J.Th.J. van den Berg, prof.m r. 
C.A.J.M. K ortm ann en dr. G. V oerm an) die de Stichting, het C entrum  voor Parlem entaire 
Geschiedenis en de redactie met waardevolle adviezen terzijde stond. Onze dank gaat tevens 
uit naar Irene Helsen voor de secretariële ondersteuning en naar N iek Alofs en G aard Kets 
die de illustraties verzorgden. G aard stelde ook de lijst van afkortingen samen.

Carla van Baaien 
Willem Breedveld 
M arij Leenders 
Johan van Merriënboer 
Jan Ramakers 
Jouke Turpijn

Noten

1 B. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 (Den Haag 1998).
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Crises en parlementaire bemoeienis
Hoe de regering regeert, het heft in handen houdt en de Kamer het 
nakijken geeft

Uri Rosenthal

Crises1

De Tweede Kamer verdient voor haar rol in crisissituaties allesbehalve de schoonheids- 
proces. In de naoorlogse crisisgeschiedenis heeft het parlem ent zijn controlefunctie bij een 
aantal grootschalige crises -  te beginnen met de w atersnoodram p van 1953 -  n iet o f on toe
reikend uitgeoefend.2 W anneer zich, vaak van het ene op het andere m om ent, een ernstige 
crisis voltrekt, kan het u iteraard niet de bedoeling zijn dat de Kamer de verantwoordelijke 
gezagsdragers voor de voeten loopt, want die m oeten zich volledig kunnen  concentreren 
op het nem en van kritieke beslissingen. In crisissituaties geldt dan ook internationaal op 
zichzelf het adagium  ‘Regering regeer’. Van de Kamer w ordt in de acute crisisfase te rughou
dendheid verwacht. M aar het parool ‘Regering regeer’ heeft in ons land vrijwel steeds een 
ongekende zeggingskracht gehad en in  veel crises onverm inderd doorgewerkt tot op en na 
het m om ent dat de Kamer de gezagsdragers voluit op hun verantwoordelijkheid had m oeten 
aanspreken.

Crises gepacificeerd

In het verzuilde Nederland dom ineerden de spelregels van de pacificatiepolitiek. Een van de 
spelregels was: ‘Hoe belangrijker de politieke kwestie was, des te hoger was het niveau, waarop 
een oplossing moest worden gevonden. Dit betekende dat de allerbelangrijkste vraagstukken 
in topconferenties werden behandeld.’3 Bij deze spelregel sloten ‘Regering regeer’ en een ver
gaande terughoudendheid van de Kamer in tijden van crisis uitstekend aan.

De watersnoodramp van 31 januari tot 1 februari 1953 kostte 1836 mensen het leven.1 De 
materiële schade bedroeg circa anderhalf miljard gulden, vergelijkbaar met zes miljard euro nu. 
De overheid onderschatte de jaren daarvoor de kans op een ramp van een dergelijke omvang. 
Het waterstaatkundig beheer en toezicht lieten ernstig te wensen over. Veel autoriteiten bleken 
tijdens de ram p niet op hun taak berekend te zijn. Zo weigerde de Commissaris van de Koningin 
in Noord-Brabant, de latere prem ier De Quay, tijdens de storm nacht in actie te komen.

Terwijl de ernst van de ram p nog onduidelijk was, kwam de Tw'eede Kamer op dinsdag
3 februari 1953 bijeen. De Kamer besloot op zijn vroegst de week daarop weer te vergaderen. 
CPN-Kamerlid H enk Gortzak pleitte toen voor een parlem entaire enquête. Het voorstel werd 
door vrijwel de hele Kamer en de regering weggehoond. Een aantal fractievoorzitters liet weten 
dat de regering verantwoording zou m oeten afleggen, m aar dan wel ‘op een passend m om ent’.5 
En: ‘Het zal daarbij nodig zijn de verantwoordelijkheden vast te stellen en de menselijke tekort-
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kom ingen die tot verergering van de ram p hebben geleid. H et is [... ] nodig de vraag te stellen: 
H ad men deze ram p aldus kunnen voorzien?’6

Het is er niet van gekomen. De parlementaire commissie voor de watersnood, waaraan alle 
partijen behalve de c p n  deelnamen, keek niet terug op wat er gebeurd was. Eind 1953 was er nog 
wel even sprake van het op richten van een staatscommissie die de oorzaken van de ramp zou 
onderzoeken, net als na de watersnood van 1916, m aar uiteindelijk voelde niemand daarvoor.

In de nadagen van de verzuiling en bijbehorende pacificatiedemocratie ging het tijdens 
crisissituaties niet anders. Zo passeerde de grootste spoorw egram p uit de Nederlandse 
geschiedenis -  H arm elen, 8 januari 1962, 93 doden -  zonder dat regering en volksverte
genwoordiging er een apart debat aan besteedden. A ndere spelregels van de pacificatiepoli
tiek -  depolitisering en zakelijkheid -  kwam en goed van pas. De ram p werd zakelijk, tech
nisch, am btelijk afgewikkeld. De enkele jaren eerder opgerichte Spoorvvegongevallenraad 
onderzocht de toedracht van de ram p en kwam m et aanbevelingen. De reacties vanuit de 
Kamer bleven beperkt to t een oproep om  een betrouw baar systeem van A utom atische Trein 
Beïnvloeding in te voeren. Er was niets te bekennen van het tum ult dat nu  bij de presentatie 
van zulke onderzoeksrapporten gebruikelijk is.

Kentering in de Nederlandse politiek, maar niet als het erom spande

‘Regering regeer’ en parlem entaire absentie in crisisom standigheden -  het was in de paci- 
ficatieperiode niet verrassend. M aar dat deze patronen ook het beeld bepaalden toen de 
kentering in de N ederlandse politiek zich voltrok, is wel opmerkelijk. Hoewel m en in de 
gepolitiseerde sfeer van de jaren zestig en zeventig op zijn m inst scherpe confrontaties bij 
de verantw oording van gezagsdragers in de Kamer verwacht zou hebben, bleven de crises 
ook in die decennia gepacificeerd. Bij crises in de hoofdstad, zoals de Telegraaf-rellen in juni 
1966 en de M aagdenhuisbezetting in mei 1969, ondernam  de regering actie.7 In 1966 veegde 
een regeringsdelegatie in A m sterdam  de lokale autoriteiten de m antel uit en stelde ze een 
zware onderzoekscom m issie in wier conclusies bij voorbaat vaststonden (het vertrek van 
burgem eester Gijs van Hall). In 1969 liet het kabinet na enkele dagen in inform ele contacten 
m et hoofdstedelijke bestuurders en politici blijken dat het geduld op was. De Kamer beperkte 
zich to t enkele magere debatten.8 Het werd de regering n iet moeilijk gemaakt.

Een staaltje van parlem entaire bereidheid om  het de regering in een crisis niet al te 
moeilijk te m aken, deed zich ook voor tijdens de oliecrisis van 1973.9 O nder verwijzing naar 
een dreigend olie-embargo van Arabische staten joeg het net aangetreden kabinet-D en Uyl 
een machtigingswet in één m aand door het parlem ent. Deze wet gaf de regering bijzondere 
bevoegdheden om de lonen, prijzen en dividenden in de hand  te kunnen  houden. De parle
m entaire behandeling ging gepaard m et veel emoties, een reeks am endem enten en moties, 
vier no ta’s van wijziging en een belofte aan de Eerste Kam er om  ook haar te inform eren. 
M aar het parlem ent liet zich wel kortwieken. Toen een dreigend olietekort allang uit beeld 
was, toonde het parlem ent geen enkele belangstelling voor intrekking van de wet.

Nog steeds weten we niet o f het dreigingsbeeld van lege benzinepom pen reëel, inzet van 
politieke m anipulatie o f het een en het ander was. De M achtigingswet gaf het kabinet in elk 
geval volop ru im te de slechte sociaaleconomische situatie (een snel oplopende werkloosheid, 
teruglopende investeringen, om ineuze inflatievoorspellingen, dalende arbeidsproductiviteit)
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zonder al te veel parlem entaire bem oeienis aan te pakken en dat terwijl het kabinet van meet 
af aan te m aken had m et intern  rum oer en m et stevige oppositie aan de rechterkant. De 
M achtigingswet bleek het m iddel bij uitstek om  botsingen met de vakbeweging te kunnen 
verm ijden. H et kabinet-D en Uyl slaagde erin om de retoriek over de spreiding van macht, 
inkom en en kennis voor zichzelf buiten de orde te verklaren. H et wist m et een beroep op 
een m aatschappelijke noodsituatie -  ‘Sluit de gordijnen’, autoloze zondagen -  volgens goed 
crisisgebruik de m acht aan zich te trekken en het parlem ent buitenspel te zetten.

Niet echt anders ging het bij een aantal terroristische acties in de jaren zeventig, in het bij
zonder de Zuid-M olukse gijzelingen in het Indonesische consulaat-generaal in A m sterdam  
en een trein  bij W ijster in decem ber 1975, en de acties in een trein  bij De Punt en een basis
school in Bovensmilde in m ei-juni 1977. O ndanks euforie over de geweldloze beëindiging 
van de gijzelingen in 1975 en tevredenheid over het succesvolle militaire optreden tegen 
de terroristen in 1977 had de Tweede Kam er m eer dan voldoende voer voor pittige ver- 
antw oordingsdebatten over het doen en laten van de verantwoordelijke gezagsdragers en 
de overheidsdiensten. Stevige discussies over de totale verrassing en te lang voortdurende 
verw arring onder de autoriteiten in 1975, het opmerkelijke contrast tussen de afloop van de 
gijzelingen in 1975 en 1977, alsmede rechtsstatelijke vragen over de m ilitaire operatie in 1977 
bleven echter achterwege. De debatten bleven steken in ‘fact-finding’ en op grote afstand van 
elke gedachte aan een onafhankelijk onderzoek, laat staan een parlem entaire enquête.10

Hoe kan het dat in deze hoogtijperiode van de politisering en polarisatie de regering niet 
alleen tijdens m aar ook na ernstige crises het heft zo gemakkelijk in handen kon houden? 
Hoe kan het dat de Tweede Kamer het zo liet afweten? En toch ook, hoe kan het dat ook de 
media, opinieleiders en de bevolking dat alles gelaten accepteerden? H et zou kunnen liggen 
aan de gestolde, m onistische m achtsverhoudingen tussen regering en Kamer. M aar dit ver
klaart niet dat de Kamer als geheel, perifere fracties uitgezonderd, het doorgaans liet afweten. 
Sterker nog -  dat de context waarin regering en Kamer m et de crises om gingen zich hoe dan 
ook niet leende voor scherpe verantw oordingsprocessen. H ier ligt dan ook een begin van 
het antw oord." In  zowel de pacifïcatieperiode van de jaren vijftig en begin jaren zestig als in 
de piekperiode van de politisering en polarisatie in de jaren zeventig had  consensus over het 
gezam enlijk afslaan van bedreigingen en het zo snel mogelijk overgaan to t de orde van de dag 
bij regering en Kam erleden de overhand. Zodra ze ten tijde van de politisering en polarisatie 
m et een crisis werden geconfronteerd, vielen de executieve en controlerende m achten dus 
ook terug op de basisregels uit de pacifïcatieperiode. De conclusie kan slechts zijn dat de 
politieke elites zich altijd weer, als het echt erom  spande en het politieke vernis afgeschraapt 
werd, gemakkelijk voegden naar het adagium ‘Regering regeer’ en naar parlem entaire terug
houdendheid, zo niet parlem entaire gewilligheid. H istorici, die N ederland van oudsher 
typeren als een land van regenten, zullen zich hierover m inder verbazen dan politicologen 
die wisselingen van de politieke wacht te gauw aanzien voor fundam entele wijzigingen van 
de maatschappelijke en politieke cultuur.

V oordat we terechtkom en in het fin-de-siècle-tijdperk van de risicosam enleving en de 
crisissam enleving van dit m om ent, m oeten we nog kijken naar eind jaren zeventig en de 
jaren tachtig. In die periode, die som m igen nogal overdreven kenschetsten als één van m aat
schappelijke en politieke restauratie, zette de tweeslag van ‘Regering regeer’ en parlem en
taire terughoudendheid zich onverm inderd voort. W e hoeven slechts te herinneren aan de
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kroningsdag van 30 april 1980. De grootschalige rellen in A m sterdam  leverden hachelijke 
m om enten  op. H et straatrum oer drong tijdens de inhuldiging van Beatrix door tot in de 
N ieuwe Kerk. Burgem eester W im  Polak wees een dringend verzoek van de politie af om  in 
de slag om de Blauwbrug m et scherp te m ogen schieten.

De voorbereidingen op en de besluitvorm ing over de inhuldigingsdag w aren een onaf
hankelijk onderzoek en een stevige discussie tussen de regering en de Tweede Kam er w aard 
geweest. M aar dat alles gebeurde niet. W at resteerde was een korte weinigzeggende analyse 
van een w erkgroep van hoge am btenaren en enkele hoogleraren. De paar w etenschappers 
die in die jaren interesse opbrachten  voor dit soort crisissituaties, konden  enige tijd later wel 
to t een redelijke reconstructie van de gebeurtenissen kom en. H et sterkte hen in de gedachte 
dat een om vattend parlem entair onderzoek naar de inhuldigingsdag de nodige lessen had 
kunnen opleveren.12

Crises: verlate politisering

De analyse en beoordeling van risico’s en crises hebben zich in de jaren negentig in hoog 
tem po verplaatst van het besloten gezelschap van ambtelijke deskundigen, technici en 
rekenkundigen naar de open arena van juristen, getroffenen en hun zaakwaarnem ers, jo u r
nalisten en niet te vergeten politici. De acceptatie van grootschalige risico’s en crises is bij 
de bevolking afgenomen. De risico- en crisistolerantie is bijna tot het nu lpun t gedaald: pech 
m oet weg. De afhankelijke houding jegens de staat die m eer dan een halve eeuw door de 
verzorgingsstaat is gevoed, heeft nu  haar weg gevonden naar het dringende verlangen van de 
bevolking dat de overheid haar vrijwaart van grootschalig onheil en ernstige dreigingen.

Crises, crisisbesluitvorm ing en crisisbeheersing zijn in toenem ende m ate onderhevig 
aan juridisering, m aatschappelijke m obilisering en mediatisering. De juridisering m anifes
teert zich in een steeds belangrijker rol van letseladvocaten en strafrechtelijk activisme, ook 
in de richting van publieke autoriteiten. Crises hebben ook steeds m eer een m obiliserend 
verm ogen. G edupeerden en pseudogedupeerden verenigen zich in stichtingen en krijgen 
gevraagde en ongevraagde steun van zaakwaarnemers; bovendien identificeren velen zich 
m et het leed van slachtoffers en nabestaanden. Dit alles is verbonden m et de cruciale rol van 
de ‘oude’ en ‘nieuwe’ media. Crisis is nieuws, nieuws is crisis. In de concurrentieslag tussen 
de m edia doet de Am erikaanse journalistieke wijsheid opgeld: ‘Bleeding is leading.’

Logisch dat de politici niet achter kunnen blijven. M eer dan ooit w orden zij geconfron
teerd m et de onvermijdelijke constatering dat crises politieke feiten van de eerste orde zijn. 
V anaf het begin van de jaren negentig heeft dit geresulteerd in een toegenom en politieke 
vraag naar onderzoeken, enquêtes en soortgelijke controlearrangem enten. Individuele parle
m entariërs hebben zich daarbij niet onbetuigd gelaten en de Tweede Kamer heeft zelfs enkele 
malen haar zwaarste contro le-instrum ent -  de parlem entaire enquête -  ingezet.

Deze ontwikkelingen nem en evenwel de nodige tijd. Een echte w ending in de parlem en
taire rol tijdens en na crises heeft zich de afgelopen twintig jaar niet voltrokken. Als wij het 
hebben over de verlate politisering van de crisisbeheersing, is die zelfs eerder een afgeleide 
van de toegenom en m aatschappelijke druk en m ediatisering dan een autonom e ontw ikke
ling. Ze is bovendien voor een groot deel langs de Tweede Kamer heengegaan. De verant- 
w oordingsprocessen in de Kamer zijn bij het oude gebleven.
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Rampen

Bij de Bijlmerramp (oktober 1992) hebben we meteen, los van de vanzelfsprekende afwezigheid 
van parlementaire bemoeienis in de eerste week van de ramp, te maken met langdurige verwik
kelingen. De ramp veranderde door de jaren heen meermalen van gedaante. Een grootschalige 
vliegramp sloeg binnen de kortste keren om in een grootstedelijke crisis als gevolg van strub
belingen over een eventuele genoegdoening aan illegale gedupeerden. Na enige tijd kwamen er, 
vooral door toedoen van het Tweede Kamerlid Rob van Gijzel ( p v d a ),  steeds dringender vragen 
over de precieze toedracht van het neerstorten van het vliegtuig. Die vragen liepen gaandeweg 
gelijk op met groeiende onvrede over de wijze waarop de autoriteiten in Amsterdam en Den 
Haag omsprongen met gezondheidsklachten die al dan niet het gevolg waren van de ramp. Vijf 
jaar na de crash nam de Bijlmerramp feitelijk de gedaante aan van een gezondheidscrisis. Een 
ad-hoccommissie onder leiding van staatsraad Rein jan Hoekstra bracht de zaak niet tot rust. In 
april 1998 werd een parlementaire werkgroep ingesteld. Een halfjaar later besloot de Kamer een 
parlementaire enquête in te stellen. De enquêtecommissie rapporteerde in april 1999, dus bijna 
zeven jaar na de ramp.

Jarenlang had de Kamer, evenals twee paarse kabinetten, weinig belangstelling voor de 
Bijlmerramp. De Kamer liet Van Gijzel -  de ‘Bijlmerboy’ -  zijn gang gaan, maar onder de bevol
king begon het steeds meer te gisten. De Kamer kon de mobilisatie van publieke onvrede niet 
blijven negeren. Stap voor stap ging het richting parlementaire enquête. De enquêtecommissie 
wist zeven jaar na dato de nodige feiten op tafel te leggen en een aantal m ythen over de toedracht 
van de ramp door te prikken, maar ze overspeelde haar hand, eerst met al te theatrale openbare 
verhoren en daarna met enkele ondoordachte conclusies die leken te wijzen op een rechtstreekse 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten in Amsterdam en Den Haag voor de gezondheidspro
blemen van een groot aantal burgers: 'Er bestaat een directe relatie tussen gezondheidsklachten 
en de ram p in de Bijlmermeer.’13 In het debat over het enquêterapport sloten de coalitiegelederen 
zich dan ook moeiteloos. Een bijkomende factor was dat het kabinet toevallig net bekomen was 
van een minicrisis over het afketsen van een referendumwet in de Eerste Kamer. Een motie van 
wantrouwen tijdens het Bijlmerdebat tegen de ministers van Volksgezondheid Els Borst en van 
Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma was kansloos. Van Gijzel stemde voor, tezamen met 
de commissieleden Rob Oudkerk en Marijke Augusteijn, en verliet korte tijd later de Kamer.

De Herculesramp op vliegveld Welschap bij Eindhoven (juli 1996) onttrok zich blijvend 
aan de aandacht van de Tweede Kamer. Bij het ongeluk kwamen 34 inzittenden om het leven; 
reddingswerkers bij het brandende vliegtuig verkeerden in de veronderstelling dat er alleen 
bemanningsleden aan boord waren. Enkele maanden na de ramp werden op grond van intern 
onderzoek van de Koninklijke Luchtmacht drie officieren van de luchtmachtbasis uit hun functie 
ontheven. Een drietal openbare rapporten, andere documenten en officiële verklaringen legden 
de volledige verantwoordelijkheid voor wat mis was gegaan bij Defensie, maar dit bleef zonder 
gevolgen voor de politieke en militaire top. De civiele autoriteiten die medeverantwoordelijk 
waren voor de falende rampbestrijding, bleven buiten beeld. De Tweede Kamer legde zich hier 
vrijwel zonder debat bij neer. In de loop der jaren volgden nog vele onderzoeken en rapporten. 
Uiteindelijk werden in een rapport van de Raad voor de Transportveiligheid de oorspronkelijke 
weergave en beoordeling van de feiten krachtig bijgesteld. De woordvoerders in de Kamer lieten 
ook dit bijna ongemerkt passeren.
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De Bijlmerramp, 4 oktober 1992. Een Boeing vrachtvliegtuig van El-Al boorde 
zich toen in de flatgebouwen Groeneveen en Kruidberg.

[Foto: Spaarnestad Fotoarchief]
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Zowel bij de vuurw erkram p in Enschede (mei 2000) als de cafébrand in V olendam  (januari 
2001) lag het accent op de lokale verantw oordelijkheden, en dus op het doen en laten van 
de lokale gezagsdragers. Beide ram pen leidden tot de instelling van een onderzoekscom m is
sie ad hoc.14 De commissies reconstrueerden en beoordeelden de gebeurtenissen op lokaal 
m aar ook op landelijk niveau. In Enschede traden vervolgens twee w ethouders af en bleef de 
inm iddels populaire burgem eester Jan M ans zitten. In V olendam  trad burgem eester Frank 
IJsselmuiden af, ruim  voordat de com missie haar bevindingen publiceerde.

O nm iddellijk na beide ram pen drong de Tweede Kamer aan op maatregelen om herha
ling te voorkom en. V oor het overige was het ook voor de K am er wachten op de uitkom sten 
van de onderzoekscommissies. H et lag voor de hand dat de Kamer daarover zou spreken 
na de verantw oordingsdebatten ter plaatse. Beide rapporten  oefenden pittige kritiek uit op 
het nationale vergunningenbeleid en de kwaliteit van de landelijke inspectiediensten. M aar 
de K am erdebatten verliepen nogal lauw, m et als uitzondering kortstondige opw inding bij 
het debat over Enschede toen coA -fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer plagerig de zaak 
richting twee bew indspersonen op Defensie in het paarse kabinet (m inister Frank de Grave 
en staatssecretaris H enk van Hoof) even op scherp zette.15

Nadien heeft de Tweede Kamer wel belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van de 
verantwoording op te krikken. W eliswaar was er volop lof voor de rapporten van de onder
zoekscommissies, m aar er bestond toch onvrede over het ad-hockarakter van dergelijke 
commissies en de nogal krakkemikkige voorwaarden waaronder zij hun werk moesten doen. 
Een van de grootste obstakels was het feit dat, afgezien van het O penbaar Ministerie, vele 
overheidsinstanties hun eigen, rivaliserende onderzoeken instelden. Vandaar dat de toch al in 
gang gezette ontwikkeling naar een perm anente onderzoeksinstantie een extra stimulans kreeg. 
Op cruciale m om enten gaf de Tweede Kamer steun aan de inspanningen van pleitbezorger 
van onafhankelijk ram penonderzoek, Pieter van Vollenhoven. Tegen de zin van een aantal 
ministers en am btenaren hield de Kamer voet bij stuk. V anaf februari 2005 functioneert de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het parlem ent mag sindsdien rekenen op onafhankelijke 
rapportages over rampen. Zoals nog zal blijken, is dat, met Van Vollenhoven aan het roer van 
de Onderzoeksraad, wel wennen -  voor zowel de regering als de Tweede Kamer.

M oorden

Tot de recente crisisgeschiedenis behoren ook de politieke m oorden op Pim  Fortuyn (6 
mei 2002) en Theo van Gogh (2 novem ber 2004). Beide m oorden troffen de dem ocratische 
rechtsstaat in zijn hart. Bij Fortuyn ging het om de aanstaande voorzitter van een -  naar ver
wachting -  grote fractie in de Tweede Kamer. De m oord werd begaan enkele weken voor de 
algemene verkiezingen en had verstrekkende gevolgen voor de landelijke politieke ontw ikke
lingen in de daaropvolgende jaren. De m oord  op Theo van Gogh was het prototype van een 
terroristische aanslag, bedoeld om  de samenleving en de politieke elites schrik aan te jagen. 
Op de nam enlijst van toekom stige slachtoffers die de m oordenaar op het lijk van Van Gogh 
achterliet, stond een aantal vooraanstaande politici, onder wie de voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie van de w d , Jozias van Aartsen.

Een week na de m oord op Fortuyn (mei 2002) stelde de regering een ad-hoccom m issie 
Feitenonderzoek Pim Fortuyn in onder voorzitterschap van oud-rechter H arry  van den
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Haak. De com missie bracht in decem ber 2002 verslag uit. De Tweede Kamer debatteerde 
nog diezelfde m aand in grote lijnen over het com m issierapport. M et uitzondering van de 
Lijst Pim  Fortuyn ( l p f ) stelde de Kam er zich achter de conclusies van V an den Haak. Die 
conclusies waren hard. M aar de Kamer liet het aan de regering, die zich sinds oktober 2002 
in dem issionaire staat bevond, over om een eigen oordeel te vellen en vroeg slechts de aan
bevelingen van de commissie over te nem en. Zo gingen Kamer en regering in een ragfijn 
politiek steekspel een confrontatie uit de weg. M et nieuwe verkiezingen in januari 2003 en 
een mogelijke coalitiewisseling m et kabinetsdeelnam e van de p v d a  in het verschiet was dat 
een politiek opportune uitkom st. De rest was een kwestie van politieke en veiligheids- en 
beveiligingstechniek. In het najaar van 2003, ru im  anderhalf jaar na de m oord, kwam met 
een vervolgdebat een einde aan een periode van lange reeksen vragen, antw oorden en goed
en afgekeurde moties.

Ruim een week na de m oord op Theo van Gogh (novem ber 2004) debatteerde de Tweede 
Kamer. Er hing een gespannen sfeer, temeer om dat de dag tevoren verm oedelijke hand lan 
gers van de m oordenaar in Den Haag na een langdurige belegering waren gearresteerd. De 
Tweede Kamer m oest het in het debat doen met inform atie die grotendeels gebaseerd was op 
een haastig am btsbericht vanuit A m sterdam . De inbreng van vrijwel alle fractievoorzitters
-  vanuit zowel de coalitie als de oppositie -  was van hoge kwaliteit, m aar ze w aren ernstig 
gehandicapt doordat ze niet beschikten over cruciale feitelijke inform atie. Het debat spitste 
zich toe op het doen en vooral laten van de a i v d  tegenover de m oordenaar van Van Gogh. 
Precieze feiten over de voorbereidingen en verdere daden van de m oordenaar van Van Gogh 
kwam en pas aan het licht tijdens de rechtszaak. De Tweede Kamer stelde zich uiteindelijk 
tevreden m et de uitkom sten van een inm iddels gereedgekom en onderzoek over de a i v d  en 
m et een fors pakket wetten ter bestrijding van terroristische misdrijven.

Terug naar de droeve betekenis van deze twee m oorden en de wijze waarop de Tweede 
K am er daarop heeft gereageerd. Beide m oorden waren een directe aanval op de dem ocrati
sche rechtsstaat en zijn instituties, w aaronder het parlem ent. De m oord op Fortuyn was ook 
nog eens een m oord op een toekomstig prom inent lid van het parlem ent. De vraag dringt 
zich op o f de Tweede Kamer het onderzoek in beide gevallen niet naar zich toe had  m oeten 
trekken. H et zwaarste instrum ent dat de Kamer tot haar beschikking heeft, had hier niet 
misstaan: de parlem entaire enquête waarbij de betrokkenen onder ede w orden gehoord.

Koppen rollen

Volgens de theorie kennen verantw oordingsprocessen drie fasen: inform eren, debatteren, 
sanctioneren. In de praktijk echter worden de eerste twee fasen steeds vaker overgeslagen 
en bevinden opinieleiders, media, politici en bestuurders zich onm iddellijk in de fase van 
de sanctionering. V erantw oording voor wat zich voor, tijdens en na een ernstige crisis heeft 
afgespeeld, is voor velen synoniem  m et het aanblijven, o f het liefst aftreden o f naar huis 
sturen, van gezagsdragers. Het past in de ontw ikkeling naar de ‘inquisitiedem ocratie’.16

In de geschiedenis van ernstige crises zijn bew indspersonen zelden afgetreden. In het 
bijna voorbije decennium  is dat twee keer gebeurd: naar aanleiding van de massa-executies 
bij de val van Srebrenica (juli 1995) en de brand in het detentiecentrum  op Schiphol (oktober 
2005). M aar daar is het nodige over te zeggen, en zeker over de rol van het parlem ent. Het
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dram a van Srebrenica had plaats in juli 1995; de bew indspersonen -  in casu het gehele 
tweede kabinet-K ok -  traden af in april 2002. In de tussentijd was Srebrenica voortdurend 
onderw erp van heftige publieke discussie, m aar in de politieke arena werd telkens verwezen 
naar lopend onderzoek dat het n i o d  vanaf 1996 op verzoek van de regering verrichtte, dat 
het onderzoeksinstituut tot twee keer m ocht verlengen en dat het pas in het voorjaar van 
2002 werd afgerond.17

H et kabinet trad een m aand voor de verkiezingen van mei 2002 af. Het diende zijn 
ontslag in voordat m et de Tweede Kamer over het NiOD-rapport gedebatteerd zou worden. 
De Kamer stelde kort na de verkiezingen eerst een tijdelijke commissie voor aanvullend 
onderzoek in en besloot in juni 2002 tot een parlem entaire enquête. Vanwege de nauwe 
betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de beslissingen en niet-beslissingen over Srebrenica 
had  de SGP-fractie de enquête liever door de Eerste Kamer laten houden, m aar ze stond 
hierin alleen. De enquêtecom m issie Srebrenica stond onder leiding van Bert Bakker ( d 6 6 )  

en rapporteerde eind januari 2003 aan de Kamer.
Al met al heeft de Tweede Kamer geen sterke hand  gehad in het ter verantw oording 

roepen van de regering voor wat er bij de val van Srebrenica is misgegaan. Jarenlang fun
geerde het n i o d -onderzoek als reden tot uitstel van debat. H et aftreden van het kabinet had 
vooral symbolische betekenis. D it soort symboliek mag niet worden onderschat, m aar feit 
is dat het kabinet hoe dan ook was uitgeregeerd. De Tweede Kamer had het nakijken en 
probeerde de zaak m et eigen onderzoek nog in het gareel te houden. Toen de enquêtecom 
missie haar rapport publiceerde, wraren de destijds verantwoordelijke gezagsdragers buiten 
beeld. De toenm alige m inister van Defensie, Joris Voorhoeve ( v v d ) ,  heeft later gezegd dat 
hij afgetreden zou zijn als hij in 1995 had geweten wat hij nu  weet. M aar dat helpt niet echt, 
zeker niet ten overstaan van de Tweede Kamer die mag hopen bij dergelijke ernstige crises 
te kunnen oordelen op grond van solide en om vattende feiten.

De Schipholbrand (oktober 2005) is de eerste grootschalige calamiteit geweest die door 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht is. Bij de brand in een cellencomplex op de 
luchthaven kwamen elf gedetineerde illegale asielzoekers om. Het rapport van de raad werd 
bijna een jaar later gepubliceerd. In de tussentijd besteedde de Tweede Kamer, afgezien van 
een paar kleine aangelegenheden, nauwelijks aandacht aan de brand. De bevindingen van de 
Onderzoeksraad werden op 21 septem ber 2006 gepresenteerd en logen er niet om. Niet eerder
-  ook niet bij de Bijlmerramp enquête -  trok een onderzoeks- of enquêtecommissie z o n  harde 
conclusie over hoe een calamiteit zich had kunnen voltrekken: ‘De Raad acht [... ] de veronder
stelling gerechtvaardigd dat er m inder of geen slachtoffers te betreuren waren geweest als de 
brandveiligheid de aandacht van de betrokken instanties zou hebben gekregen.’18

H et rapport van de O nderzoeksraad en de im pact van de filmische reconstructie van 
de b rand  die bij de presentatie werd getoond, waren voor m inister Piet H ein D onner ( c d a ; 

Justitie) en zijn collega Sybilla Dekker ( v v d ; v r o m , inclusief Rijksgebouwendienst) reden 
om  onm iddellijk af te treden .19 Ook hier ging het aftreden van bew indspersonen vooraf aan 
een debat m et de Kamer en ook hier had het aftreden slechts beperkte politieke gevolgen; 
het kabinet was in afgeslankte vorm  aan zijn laatste twee m aanden bezig. H et debat in de 
Kamer over het rapport van de O nderzoeksraad had nadien plaats m et twee nieuwe oudge
diende ministers: Ernst H irsch Ballin ( c d a ) en Pieter W insem ius ( v v d ) .  H et leverde wel een 
vrijm oedig debat op, w aarin Hirsch Ballin de hoofdconclusie van het onderzoeksrapport van
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een subtiele kanttekening voorzag: ‘De O nderzoeksraad verw oordt dit uitdrukkelijk als een 
veronderstelling, niet als een vaststaand feit.’20

Nabericht: de financieel-econom ische crisis

De parlem entaire betrokkenheid bij de huidige financieel-econom ische crisis volgt het 
bekende spoor. In de meest acute fase van de crisis, die plaatsvond in het najaar van 2008, 
was de parlem entaire m antra: ‘Zolang het brandt, m oeten wij de brandblusser niet storen.’ 
M inister van Financiën Bos kreeg en had derhalve vrij spel. Hij gaf zelf te kennen op een 
aantal m om enten noodgedw ongen contra legem te hebben gehandeld. E ind 2008 joeg hij 
tezamen m et staatssecretaris Jan Kees de Jager ( c d a ) een aantal noodw etten door het parle
m ent, w aaronder een tijdelijk verbod op short-selling.

A lom vattende debatten over de financieel-econom ische crisis bleven lange tijd uit. De 
w oordvoering was in handen van de financiële specialisten in de Kamer en de bew inds
personen van Financiën die de crisis over en weer in een restrictief kader plaatsten. In het 
voorjaar van 2009 liep het evenwel anders. De oppositiepartijen ergerden zich aan het almaar 
voortdurende vertrouwelijk overleg van de voorm annen in het kabinet en de coalitiefracties 
over een anticrisisplan, De fractie van de p v v  buitte de breed gevoelde boosheid over het 
buitenspel zetten van de Kamer ten volle uit door bij het begin van het K am erdebat theatraal 
de plenaire zaal te verlaten. De verwikkelingen rond  het anticrisisplan m aakten duidelijk dat 
de consensus van de acute crisisfase definitief voorbij was.

De Tweede Kamer heeft inm iddels een onderzoekscom m issie aan het werk gezet. De 
parlem entaire geschiedenis leert dat zo’n com missie vaak het voorw erk doet voor een enquê
tecommissie.

Conclusies

Bij de spelregels van de pacificatiedemocratie die de Nederlandse politiek tot de jaren zestig 
hebben beheerst, sloten het crisisadagium ‘Regering regeer’ en de vergaande parlem entaire 
terughoudendheid tijdens crises uitstekend aan. De pacificatiedemocratie stond bovendien 
op gespannen voet m et elke gedachte aan parlem entair activisme in de nafase van ernstige 
crises. De Kamer liet zijn controlefunctie goeddeels onbenut.

Wie in de periode waarin zich volgens de meeste politieke analisten een kentering voltrok in de 
Nederlandse politieke cultuur, forse verantwoordingsdebatten in de Kamer over het functioneren 
van politieke gezagsdragers en hun ambtelijke diensten had verwacht, moet bedrogen uitgekomen 
zijn. Vanaf de jaren zestig veranderde er weinig aan de rol van het parlement bij ernstige crises. 
Kamerleden hielden gepaste afstand tot de beslissers, maar ook daarna was er nauwelijks sprake van 
daadwerkelijke parlementaire betrokkenheid en controle. Het kostte de regering weinig moeite ook 
na een crisis het heft in handen te houden. De kentering in de Nederlandse politiek, waarvan poli
ticologen en politici in de late jaren zestig en zeventig zo hoog opgaven, is oppervlakkiger geweest 
dan zij dachten. W ant als het er echt om ging -  dus tijdens en na ernstige crises -  vielen regering en 
Kamer terug op de oude, vertrouwde gebruiken en spelregels uit de pacificatieperiode.

Vanaf de jaren negentig is de maatschappelijke context van de risico- en crisisbeheersing 
drastisch veranderd. Crises zijn onderhevig aan een steeds krachtiger maatschappelijk en juridisch
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activisme. De oude en nieuwe media versterken deze trend. Politici hebben hierbij aansluiting 
gezocht en gevonden, maar slechts in beperkte mate. De Tweede Kamer heeft zich in de verant- 
woordingsprocessen naar aanleiding van zware crises in de jaren negentig en het huidige decen
nium niet van haar sterkste kant laten zien. Weliswaar heeft ze tot twee keer toe haar zwaarste 
controle-instrument -  de parlementaire enquête -  ingezet, maar dat gebeurde in beide gevallen 
nadat ze zich jarenlang stil had gehouden. Er was bovendien weinig systematiek te bekennen in 
het parlementaire gebruik van zware onderzoeksinstrumenten. Na de moorden op Pim Fortuyn 
en Theo van Gogh kwam de optie van een eigen parlementair onderzoek, laat staan van een 
enquête, amper op tafel.

De politieke praktijk blijkt ook in crisissituaties vaak harder te zijn dan de leer. De Kamer is 
ook in de jaren negentig en het begin van deze eeuw vaker dan ons lief is eerder lam dan leeuw 
geweest. De parlementaire controle en de verantwoording van de politieke gezagsdragers voor 
hun doen en laten voor, tijdens en na crises waren en zijn onderhevig aan de wetten van de 
macht. Het monisme heeft de Tweede Kamer, althans de coalitiepartijen, ook in crisissituaties 
telkens weer parten gespeeld. En dat terwijl crises, die als doorgaans onverwachte gebeurtenissen 
uiteraard niet in het regeerakkoord terug te vinden zijn, de gelegenheid bij uitstek zouden kunnen 
zijn om de autonome rol van de Kamer te demonstreren. Maar klaarblijkelijk is op het moment 
waarop de politieke gezagsdragers naar aanleiding van een crisis verantwoording afleggen, de 
alledaagse politieke orde alweer dominant. En in die alledaagse politieke orde gaat het binnen de 
kortste keren om ‘hogere belangen’.

Bezien wij de drie verantwoordingsfasen: informeren, debatteren, sanctioneren. W e constate
ren dat de Kamer nogal eens met een tekort aan relevante informatie over de toedracht en gang 
van zaken tijdens en na crises te kampen heeft gehad en dat het vaak erg lang, soms zelfs jarenlang, 
op cruciale informatie heeft moeten wachten. Daar heeft de kwaliteit van het debat onvermijdelijk 
onder moeten lijden. Ten slotte de fase die nu eenmaal sterk tot de publieke verbeelding spreekt: 
het aanblijven o f vertrek van ter verantwoording geroepen gezagsdragers. W e blijven bij de feiten. 
Twee crises hebben tot het aftreden van bewindspersonen geleid. In beide gevallen gebeurde dat 
aan het einde van de rit van het kabinet en had het, hoe zwaar het de betrokken gezagsdragers 
ook viel, geringe politieke gevolgen. Feit is ook dat weinig samenhang te ontdekken valt tussen de 
zwaarte van het crisisonheil en het aanblijven of vertrek van bewindspersonen.

De stellingen die wij aan het begin hebben geformuleerd, gaan dus op.21 Het parool ‘Regering 
regeer’ heeft in ons land in acute crisisfasen vrijwel steeds een ongekende zeggingskracht gehad en 
werkte ook in de verantwoording achteraf bij veel crises onverminderd door. A l m et al verdient 
de Kamer voor haar rol bij ernstige crises allesbehalve de schoonheidsprijs.

N oten

1 Wij richten ons op crises die zich kenmerken door ernstig onheil of de dreiging daarvan, en een hoge mate 
van onzekerheid en tijdsdruk bij de besluitvormers. Een aantal maatschappelijke trends heeft ertoe geleid dat 
crises in toenemende mate kortheidshalve te typeren zijn als situaties van extreme collectieve stress.

2 A) Het merendeel van de crises in ons land blijft in zijn directe werking beperkt tot het grondgebied 
van een of enkele gemeenten. De primaire verantwoordelijkheid ligt dan bij de burgemeester, en deze 
legt eerst en vooral verantwoording af aan de gemeenteraad. Sinds de jaren zestig is het gebruik dat de 
door de Kroon benoemde burgemeester opstapt wanneer hij het vertrouwen van de meerderheid van
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de raad kwijt is. Hén burgemeester -  Hans Ouwerkerk -  trad zelfs af omdat hij na de Oosterparkrellen 
in Groningen (december 1997) niet langer kon rekenen op steun van een brede meerderheid in de 
gemeenteraad. B) In de crisisinventaris vinden we een beperkt aantal crises die rechtstreeks grote delen 
van de Nederlandse bevolking hebben getroffen, maar ook als een ernstige crisis zich op het grondge
bied van één gemeente voordoet, deze op centraal niveau doorwerkt en daardoor zowel de landelijke 
gezagsdragers als het parlement in beeld brengt. In dit hoofdstuk richt de aandacht zich op het doen 
en laten van de landelijke gezagsdragers en de parlementaire betrokkenheid.

3 A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (3de druk; Assen 1979) p. 119.
4 U. Rosenthal en G. Saeys, Getuige de ramp. De watersnoodramp in crisisperspectief (Den Haag 2003).
5 Jaap Burger ( p v d a ) ,  Verslag van de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ( h t k )  

1952-1953, p. 544.
6 Pieter Oud ( W D ) ,  h t k  1952-1953, p. 561.
7 De Telegraaf-rellen ontlenen hun naam aan de belegering van het gebouw van De Telegraaf op de 

ochtend van 14 juni 1966 door woedende bouwvakkers. Het dagblad had ’s ochtends bericht dat 
een bouwvakker bij rellen de avond tevoren door een hartaanval en niet door politiegeweld de dood 
gevonden had. De korpschef gaf, met medeweten van de burgemeester, de Mobiele Eenheid geen 
toestemming uit te rukken.

8 Er was wel veel informeel contact tussen Den Haag en Amsterdam via onder andere Ed van Thijn die 
op dat moment lid van de Tweede Kamerfractie en voorzitter van de raadsfractie van de P V D A  was.

9 M. van Schendelen, Regering en parlement in crisistijd (Alphen aan den Rijn 1979).
10 E.R. Muller, Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid (Arnhem 1994) p. 246.
11 U. Rosenthal, Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland (Amsterdam 1984) p. 532-534.
12 Zie hierover onder meer U. Rosenthal, ‘A Compulsive Crisis. The Inauguration of Queen Beatrix’ 

in: U. Rosenthal e.a. (red.), Coping with Crises. The Management o f Disasters, Riots and Terrorism 
(Springfield 111. 1989) p. 225-251.

13 Th.A.M. Meijer, Een beladen vlucht. Eindrapport Bijlmer enquête (Den Haag 1999) p. 398.
14 De Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (commissie-Oosting) respectievelijk de Commissie 

Onderzoek Cafébrand (commissie-Alders).
15 Een klein bureau bij Defensie had de taak vuurwerkvoorraden te inspecteren. Het had dat niet goed 

gedaan.
16 P. ’t Hart, Verbroken verbindingen. Over de politisering van het verleden en de dreiging van een 

inquisitiedemocratie (Amsterdam 2001).
17 Dit stilzwijgen werd maar één keer doorbroken. In 1998 pleitte de commissaris van de Koningin in 

Noord-Holland, Jos van Kemenade, Defensie vrij van het verwijt zaken in de doofpot te stoppen; 
hierbij speelde vooral de beruchte kwestie van een onklaar geraakt fotorolletje. De door velen 
betwiste conclusies van Van Kemenade leidden ook in de Tweede Kamer tot discussie.

18 Onderzoeksraad voor Veiligheid, Brand cellencomplex Schiphol. Eindrapport van het onderzoek 
naar de brand in het detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 
(Den Haag 2006) p. 11.

19 Ook burgemeester Fons Hertogh van Haarlemmermeer trad af.
20 h t k  2006-2007, p. 17-1191.
21 Met excuses aan Karl Popper die stellingen liever gefalsifieerd dan bevestigd ziet.
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Uitvinding en herijking
Crises in het Nederlandse politieke bestel tussen 1795 en 1848

Hardy Beekelaar

Een crisis is een korte tijdsspanne waarin gebeurtenissen plaatsvinden die de dagelijkse gang van 
zaken drastisch verstoren. Uitgaande van deze definitie is het geen probleem enige crises aan te 
wijzen in politiek Nederland tussen 1795 en 1848. Het betreft vier cruciale omwentelingen, mede 
vanuit het buitenland geëntameerd of in elk geval duidelijk beïnvloed, waarbij het elke keer weer 
de vraag is: welke rol speelde de Nederlandse volksvertegenwoordiging in die crises?1

1795 is het jaar waarin, m et hulp van Franse troepen, de regenten op landelijk, gewes
telijk en plaatselijk niveau van hun zetels werden verdreven. H et leidde tot de eerste 
echte volksvertegenwoordiging, althans van het m annelijk deel van de bevolking -  de 
N ationale V ergadering -  en to t de eerste m oderne grondwet: de staatsregeling van 1798. 
Een knappe prestatie van ons eerste parlem ent?
1813-1815. Keizer Napoleon wordt verslagen, m aar ‘keren de oude tijden weerom’, zoals 
G.K. van Hogendorp in zijn bekende pamflet in 1813 had verzekerd? Pruisische, Engelse en 
Russische troepen hadden Nederland bevrijd. Erfprins Willem, zoon van de laatste Oranjestad- 
houder, stond voor de opgave een nieuw politiek bestel voor Nederland te ontwerpen en in 
te voeren. De noordelijke en zuidelijke gewesten werden weer verenigd, nu als bufferstaat 
tegenover Frankrijk. Die gewesten waren langer dan anderhalve eeuw uit elkaar gegroeid. Hoe 
pakte de nieuwe vorst dit probleem aan? En welke rol speelde de stem van het volk?
1830 is het jaar w aarin dit grote N ederland uiteenviel. In juli 1830 werd de laatste 
Bourbon, Karei x, van de Franse troon  gestoten tijdens een revolutie. De revolutionaire 
vlam sloeg onder m eer over naar Brussel en Luik en kreeg geleidelijk aan een liberaal en 
nationalistisch karakter. H et N oorden wilde het Zuiden kwijt en het Zuiden wilde een 
eigen weg inslaan. D at lukte. Koning W illem i wilde zijn rijk behouden. De m ogendhe
den echter accepteerden de afscheiding. Negen jaar lang verzette W illem i zich ertegen. 
W at deed de volksvertegenwoordiging?
1848 w erd een nieuw crisisjaar. De februarirevolutie in -  opnieuw  -  Frankrijk bracht heel 
Europa in beroering. Koning W illem n  werd ‘in één nacht van conservatief to t liberaal’. 
Johan Rudolf Thorbecke, de leidsm an van de liberalen, m ocht een herziening van de 
grondw et ontw erpen. W at deed de volksvertegenwoordiging en wat was de betekenis 
van die herziening ?

Geboorte van het parlement (1795)

Sinds de patriotse onrust van de jaren 1780-1787 wankelde de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Engeland en Pruisen hadden in 1787 weliswaar de patriotten verdreven en zich
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het jaar daarop officieel garant gesteld voor de staatsinstellingen van de Republiek, m aar 
de noodzaak tot garantie onderstreepte de zwakheid van die staat. De N ederlandse staat 
had een verm olm de structuur, waarin regentenoligarchieën de dienst uitm aakten en die 
wel verdeeld leek in evenzoveel stadstaatjes als er steden waren. Dat alles was ingebed in 
zwakke gewestelijke entiteiten, die zeer afhankelijk waren van de stedelijke regentenrijkjes. 
De gem iddelde burger had niets in te brengen. De O ranjestadhouder W illem  v  was niet veel 
m eer dan een m arionet in handen van Engeland en Pruisen, en in eigen land afhankelijk van 
de regentenkliek.

In 1789 brak, in navolging van de Am erikaanse Revolutie, de Franse Revolutie uit onder 
de leuze ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’. Beide revoluties vonden w eerklank bij de 
m iddenklassen en bij allen die de verlichtingsideeën van volksvrijheid, ‘redelijkheid en n u t
tigheid’ waren toegedaan. In 1793 verklaarde de Franse republiek uit zendingsdrang en uit 
m achtspolitiek de oorlog aan G root-B rittannië en aan de Republiek der N ederlanden, in casu 
aan de ‘tirannen’ koning George m  en stadhouder W illem  v. In het najaar van 1794 begon 
het Franse leger aan zijn opm ars in de N ederlanden, geholpen door een Bataafs Legioen van 
uitgeweken patrio tten  onder bevel van H erm an Daendels. Overal in de steden en op het 
platteland braken nu ‘revoluties’ uit. Revolutionaire comités verjoegen de O ranjeregenten en 
vervingen hen door hervorm ingsgezinde burgers. W illem v  week haastig op een visserspink 
uit naar Engeland. Veelal was in stad en land tactische aandrang voldoende voor een snelle 
bestuursverandering. Men kon kortom  spreken van een ‘fluwelen revolutie’.

De ‘vrijheidslievende Bataven’ zochten sam enwerking m et goedwillende regenten, die 
bereid waren een plaatsje op te schikken. Zo werden de ‘provisionele representanten’ een 
m engeling van oude regenten en nieuwe burgers op plaatselijk, gewestelijk en landelijk niveau. 
De Staten-Generaal bleven tot m aart 1796 -  ondanks alle revolutionaire retoriek -  op de 
oude, vertrouw de wijze functioneren. In januari 1796, een jaar na het begin van de revolutie, 
werden verkiezingen gehouden voor een Nationale Vergadering, N ederlands eerste gekozen 
parlem ent. K iesrecht hadden alle m annen boven twintig jaar, tenzij m en orangist was of van 
de bedeling leefde. De verkiezingen verliepen in twee trappen. G rondvergaderingen van 500 
man kozen kiezers, die op hun  beurt afgevaardigden kozen.

De afgevaardigden naar de Nationale Vergadering bleken in m eerderheid gematigde 
lieden te zijn. De Nationale Vergadering had twee taken: het land besturen en een grondwet, 
een zogeheten Staatsregeling, ontwerpen. Het eerste ontwerp werd voorgelegd aan de g rond
vergaderingen en sneuvelde daar, om dat die laatste in m eerderheid radicaler bleken te zijn 
dan de leden van de Nationale Vergadering. Een tweede ontwerp leek dezelfde weg op te 
gaan. Na eindeloos en vruchteloos gedebatteer besloten de radicalen onder aanvoering van de 
Brabantse fabrikant Pieter Vreede, met instemm ing en behulp van de Fransen, in januari 1798 
een staatsgreep te plegen. Gematigden werden uit de Vergadering gezet -  sommigen beland
den zelfs in de gevangenis -  en in heel het land werden de gematigde elementen op bestuurlijk 
niveau uit hun politieke am bten verwijderd. In april van dat jaar aanvaardden de gezuiverde 
grondvergaderingen op deze manier een Staatsregeling met een unitarische en radicale inslag.

De Staatsregeling van 1798 verdeelde het land in acht departem enten m et grenzen die 
anders liepen dan die van de oude gewesten ter bevestiging van de staats- en landseenheid. 
Er kwam een V ertegenw oordigend Lichaam, m et nagenoeg algemeen m annenkiesrecht 
gekozen, m aar wel getrapt. H et V ertegenw oordigend Lichaam telde twee Kamers. Samen
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stelden die jaarlijks de begroting vast en hadden ze de wetgevende m acht. Ze benoem den ook 
de leden van het U itvoerend Bewind, bestaande uit een directoraat van vijf directeuren.

De departem entale en plaatselijke besturen werden eveneens gekozen door de mannelijke 
burgers. De Staatsregeling bevestigde de al in 1795 afgekondigde gelijkheid van allen voor de 
wet, evenals de scheiding van kerk en staat door afschaffing van de bevoorrechte positie van 
de hervorm de o f gereform eerde kerk. Ook legde zij de vrijheid van godsdienst en drukpers 
vast. Heerlijke rechten en adellijke titels w erden afgeschaft. Econom ische vrijheid w erd bevor
derd door de afschaffing van de gilden. De scheiding van wetgevende, uitvoerende en recht
sprekende m acht m oderniseerde de overheid. Hoewel het in de praktijk nog lang zou duren 
voordat al het moois dat op papier stond, en ook in werkelijkheid consequent gestalte zou 
krijgen, zijn de grondslagen van het m oderne N ederland door het -  wel moeizaam verlopen
-  werk van de Nationale Vergaderingen in de Staatsregeling van 1798 vastgelegd. Dit is een 
niet geringe prestatie, die maatgevend zou blijken te zijn voor de verre toekom st.2

Een autocratisch vorst tijdens de Restauratie (1813-1815)

Na de op papier zo fraai geformuleerde grondwet bleek de realiteit van alledag m inder mooi en 
vooral m inder maakbaar te zijn. De Fransen eisten geld en grondgebied uit dank voor de ‘bevrijding’ 
en manschappen voor de oorlogen die ze perm anent voerden. Verder grepen ze te pas en te onpas 
in in de gang van zaken van de Bataafse Republiek. De Bataafse bestuurders -  veelal homines novi
-  waren er niet tegen opgewassen. De ene regering na de andere werd, mede onder Franse druk, 
aangesteld en weer afgezet, en elke keer werd het kiesrecht beperkt en de invloed van de volksver
tegenwoordiging minder. In 1806 schafte Napoleon de Bataafse Republiek af en benoemde hij zijn 
broer tot Koning van Holland. Voor het eerst in de geschiedenis werd Nederland een koninkrijk. 
Toen echter bleek dat koning Lodewijk Napoleon serieus Nederlander met de Nederlanders wilde 
zijn en de belangen van zijn koninkrijk boven de belangen van het Franse keizerrijk stelde, greep 
Napoleon in, stuurde zijn broer in ballingschap en lijfde Nederland in bij Frankrijk.

Napoleons m acht liep echter ten einde. Hij verslikte zich in de veldtocht tegen Rusland en 
de guerrillastrijd in Spanje. Op de terugtocht uit Rusland werd in oktober 1813 de volkeren- 
slag bij Leipzig N apoleons nederlaag. Een m aand later, terwijl de Fransen zich uit N ederland 
begonnen terug te trekken, nam en Van H ogendorp en A.F. van der Duyn van M aasdam  op 
eigen initiatief het Algemeen Bestuur op zich in afwachting van de door hen gewenste terug
kom st van de Erfprins, de zoon van stadhouder W illem v. O pm erkelijk genoeg, alsof er geen 
Bataafse Revolutie was geweest, luidde de proclam atie van Van Hogendorp:

O ranjehoven! H olland is vrij. [...]
Alle partyschap heeft opgehouden. 1...]
Alle aanzienlijken kom en in de regeering.
De regeering roept den Prins uit to t hooge Overheid. [...]
H et volk krijgt een vrolijken dag op gem eene kosten. [...]
De oude tijden kom en weerom .3

Geen w oord over volkssoevereiniteit, geen w oord over verkiezingen, geen w oord over een 
volks vertegen wo o r d iging.
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Op 2 decem ber 1813 werd ‘W illem de Eerste’ als ‘Souverein V orst’ ingehuldigd, zij het ‘onder 
waarborging eener wijze constitutie’, zoals hijzelf proclameerde. Tegen zijn raadgevers m erkte 
hij echter op dat een grondwet niet m eer was dan ‘een stuk speelgoed in de handen van het 
volk, om dit de waan van vrijheid te geven’.4 Hij was een onverm oeibare en hardw erkende 
autocraat, die het als zijn plicht beschouwde de leidsman te zijn van zijn volk, dat im m ers 
bij de gratie Gods aan zijn zorgen was toevertrouwd. Volgens de ontw erp-grondw et liet hij 
zich bijstaan door m inisters, die uitsluitend aan hem, de Koning, verantw oording schuldig 
waren. De wetgevende macht deelde hij m et de Staten-Generaal, bestaande uit één Kamer van 
55 leden. Deze leden werden gekozen door de Provinciale Staten, die op hun  beurt gekozen 
werden door de edelen of ridderschappen, de steden en de ‘landelijke stand’. W illem i zelf 
benoem de de edelen; de stedelijke regeringen, benoem d door W illem i, kozen de stedelijke 
afgevaardigden. Voor het kiesrecht op het platteland werd een hoge census vereist.

W illem  i stelde de staatsbegroting voor onbepaalde tijd vast. Alleen de begroting voor 
buitengewone uitgaven m oest elk jaar aan de Staten-Generaal ter goedkeuring w orden voor
gelegd. Dit ontw erp van een ‘wijze constitutie’ werd niet aan de vergadering van de Staten- 
Generaal voorgelegd, m aar aan een vergadering van opgeroepen ‘notabelen’ uit heel het land. 
D at leverde een schijnvertoning op, bedoeld om  een tussenweg te vinden tussen volkssoe
vereiniteit en autocratie bij de gratie Gods. Deze procedure herhaalde zich toen de m ogend
heden de vroegere Oostenrijkse N ederlanden bij N ederland voegden en de grondwet voor 
het nieuwe V erenigd K oninkrijk der N ederlanden m oest w orden aangepast. Een gem engde 
commissie uit N oord  en Zuid m aakte een ontwerp, dat vervolgens aan een vergadering van 
notabelen in het zuiden ter keuring werd aangeboden. Van de 1323 opgekom en notabelen 
stem den 796 tegen, dus circa zestig procent. De koning loste dit op door de thuisblijvers, 
b ijna 300 m an, en de 126 personen die tegen hadden gestem d om dat alle godsdiensten gelijk
gesteld werden, op te tellen bij de voorstem m ers. Zo ontstond een com fortabele m eerderheid 
van voorstem m ers en kon de grondw et dus in werking treden.

De belangrijkste wijzigingen in de grondwet van 1815 waren op verzoek van de zuidelijke 
leden van de grondwetscommissie doorgevoerd. Allereerst werd de Staten-Generaal verdeeld in 
twee Kamers: een Eerste Kamer van 40 tot 60 leden, door de koning te benoemen uit de ‘aanzien- 
lijksten’, en een Tweede Kamer van 110 leden, namelijk 55 uit het noorden en 55 uit het zuiden, 
nog steeds te verkiezen door de Provinciale Staten. Een tweede wijziging was de invoering -  met 
ingang overigens vanaf 1820 -  van de tienjaarlijkse begroting voor de gewone uitgaven.

De volksvertegenwoordiging heeft dus geen enkele rol gespeeld bij de vorm geving van 
het K oninkrijk der N ederlanden na de val van N apoleon en na het besluit van de m ogend
heden om N oord en Zuid samen te voegen. De politieke vorm geving van het koninkrijk 
was zuiver het w erk van W illem i en zijn directe raadgevers, m eer m et het oog gericht op 
het achttiende-eeuwse verlicht absolutism e dan op het opkom end liberalisme. H et N oorden 
voegde zich moeiteloos, m aar het Zuiden slechts lijdzaam naar de wensen van W illem  i.5

Afscheiding van België en de koppigheid van W illem  I (1830)

In de praktijk  bleken de Staten-Generaal na 1815 niet veel m eer dan een instelling die braaf 
en instem m end knikte als de koning een voorstel indiende. De m inisters hoefden zich nooit 
in het openbaar te verantw oorden, w ant verantw oording waren ze alleen verschuldigd aan
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de koning. Het budgetrecht van het parlem ent stelde zo goed als niets voor, om dat de vorst 
bijna alle financiële zaken regelde via het door hem in 1822 ingestelde am ortisatiesyndicaat
-  een fonds dat hem in staat stelde buiten het parlem ent om  uitgaven te doen. Belangrijke 
beslissingen nam  hij bij voorkeur per Koninklijk Besluit of per Algemene Maatregel van 
Bestuur. Kortweg gezegd, W illem i holde de grondwet steeds m eer uit ten gunste van zijn 
autocratisch bestuur. Als Kamerleden een kritische houding aannam en, werden ze nam ens 
de koning bedreigd o f bestraft m et ontslag uit een overheidsfunctie, die de meesten naast 
hun  Kam erlidm aatschap bekleedden. M et nam e Kamerleden uit het Zuiden w aren nogal 
eens kritisch over het autoritaire koninklijke bewind.

De vrijheid van drukpers, hoewel gewaarborgd in de grondwet, werd meer en meer beperkt 
en al te vrijmoedige journalisten riskeerden gerechtelijke vervolging en gevangenneming. Ook 
dit gebeurde vooral in de zuidelijke provincies. Overigens had dit veelal een averechts effect. De 
oppositionele journalisten en hun kranten wonnen hierdoor slechts aan populariteit. Noch in, 
noch buiten het parlement duldde Willem i kritiek op zijn beleid.

M et name in de zuidelijke gewesten heerste zowel in liberale als in katholieke kring grote 
ontevredenheid over dit autocratisch bewind. In het Noorden speelde dit ook wel, m aar was 
men in meerderheid tevreden over Willems actieve en succesvolle welvaartspolitiek. De welvaart 
kwam ook het Zuiden ten goede en wekte daar dus ook wel instemming.

Na de Julirevolutie van 1830 in Frankrijk, die Louis Philippe aan de macht bracht, barstte in 
Zuid-Nederland de bom. Aanvankelijk leek het op de warme avond van 25 augustus van dat jaar 
in Brussel op een fikse zomerrel, toen na de operavoorstelling van La Muette de Portici een aantal 
bezoekers, opgestookt door uit Parijs gevluchte en teleurgestelde republikeinen, de straten introk 
en leuzen schreeuwden als A  bas le roi’ en ‘A bas les Hollandais’. Enkele huizen werden geplun
derd, zoals dat van minister C.F. van Maanen en dat van de journalist Libry Bagnano, spreekbuis 
van de regering. Beiden waren boegbeelden van de koninklijke autocratie. De volgende dag 
namen de ongeregeldheden toe. De overheid aarzelde en trad niet op, waarop een deel van de 
burgerij een burgerwacht formeerde die erin slaagde voorlopig de orde te herstellen.

Vol zelfvertrouwen besloten deze burgers nu  in Den Haag hun kritiek op het regeringsbe
leid kenbaar te m aken en ‘herstel van grieven’ te vragen. Enkele dagen later veranderden zij 
dat, in overleg m et de kroonprins, in de eis to t ‘bestuurlijke scheiding’. Z onder enig overleg 
m et zijn vader verklaarde prins W illem zich bereid deze eis te ondersteunen. N u eenmaal 
de kogel door de kerk was, drongen radicale elem enten steeds luider aan op verdergaande 
stappen, in casu de definitieve afscheiding van België en ‘H olland’. Op 5 septem ber, tien 
dagen na het begin van alle beroering, deed de koning eindelijk een uitspraak en verklaarde 
hij bereid te zijn de kwestie van ‘adm inistratieve scheiding’ aan de Sta ten-G eneraal voor te 
leggen. Terwijl deze beraadslaagden, gaf de koning echter zijn zoon Frederik bevel Brussel 
m et een troepenm acht in te nem en. N u escaleerde de zaak razendsnel, m ede om dat de aanval 
op Brussel door hevig verzet in de straten van die stad een groot fiasco werd. Op 26 septem 
ber 1830 keerde prins Frederik m et zijn troepenm acht Brussel verslagen de rug toe.

Na eindeloos palaveren, spraken beide K am ers van de S taten-G eneraal zich op 29 en 
30 sep tem ber u it voor adm in istra tieve scheiding en de instelling van een g rondw etscom 
missie. H et was ech ter te laat. Liberale leiders hadden  in tussen  in Brussel de orde hersteld  
en de m ach t stevig in handen . Zij fo rm eerden  een V oorlopig  Bewind (G ouvernem ent 
P rovisoire), dat op 4 ok tober de onafhankelijkheid  van België proclam eerde.
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Het V oorlopig Bewind besloot een Nationaal Congres te laten verkiezen om de onafhanke
lijkheid te bevestigen. Op 10 novem ber sam engekom en, bevestigde dit N ationaal Congres, 
gekozen m et censuskiesrecht, op 18 novem ber de onafhankelijkheid van België en verklaarde 
het op 24 novem ber voor altijd het ‘huis Nassau’ vervallen van de Belgische troon. D aarm ee 
was het bestaan van de staat België een voldongen feit. W illem  i hield zijn verzet tegen aan
vaarding van de -  door de grote m ogendheden erkende -  onafhankelijkheid van België tot 
in 1838 vol. Toen verklaarde hij zich bereid de al in oktober 1831 in Londen voorgestelde 
regeling van de scheiding te accepteren. Luxem burg en Lim burg w erden verdeeld tussen 
België aan de ene kant en W illem i als hertog van Limburg en groothertog van Luxem burg 
aan de andere kant.

De rol die de Staten-Generaal in deze periode speelden, is merkwaardig. De m eerderheid 
van de noordelijke Kamerleden, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer, m aakte al in sep
tem ber 1830 aan de weinige zuidelijke leden die nog in Den Haag verschenen duidelijk dat 
zij als ‘ware N ederlanders’ de zuiderlingen liever kwijt dan rijk waren. Tegen de zin van de 
koning in bleef de m eerderheid van de Tweede en de Eerste Kamer tot 1839 op alle mogelijke 
m anieren herhalen dat de definitieve scheiding tussen N ederland en het ‘muitzieke België’ 
de enige en beste oplossing was.

W illem i voelde zich gedwongen af te treden toen het scheidingsverdrag tussen N ederland 
en België in 1839 getekend was, zijn voorgenom en huwelijk als w eduw naar m et de Belgische 
H enriëtte d ’O ultrem ont woedende en spottende reacties in N ederland uitlokte en hij bij de, 
door de afscheiding van België noodzakelijk geworden, grondwetswijziging concessies moest 
doen die hij verafschuwde. Van nu  af kwam er één tweejaarlijkse begroting van alle inkom 
sten en uitgaven, uitgesplitst per departem ent. H et sterkst verzette hij zich tegen de door de 
Staten-Generaal geëiste invoering van strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid. De 
Kamers kregen daarm ee de m ogelijkheid de rechtm atigheid van het m inisterieel optreden 
te beoordelen. U iteindelijk kwam de beoordeling van het rechtm atig handelen van een 
m inister ter beoordeling van de Hoge Raad. Staatkundige verantw oordelijkheid tegenover de 
Staten-Generaal kon W illem i nog tegenhouden. H et contraseign -  m edeondertekening van 
wetten en Koninklijke Besluiten door de betrokken m inister(s) -  werd ingevoerd. W illem i 
verafschuwde een dergelijke doorbreking van zijn koninklijk prerogatief. Het was de druppel 
die de em m er deed overlopen.

Deze koning, die zich -  naast Lodewijk N apoleon -  het m eest plichtgetrouw  voor 
N ederland had  ingezet, ging, net als zijn voorganger, in ballingschap, zij het in zijn geval 
vrijwillig. W illem i trok  zich m et H enriëtte d ’O ultrem ont terug in Berlijn. D oor gebrek aan 
politieke feeling was zijn aftreden onontkoom baar geworden.6

Politieke bewustwording: de volksvertegenwoordiging herrijst (1848)

Buiten de Staten-Generaal waren al in de jaren dertig van de negentiende eeuw hier en daar 
in N oord-N ederland oppositionele geluiden te horen, bijvoorbeeld van Dirk D onker Curtius, 
die directe verkiezingen (zonder trap) en ministeriële verantwoordelijkheid eiste. Thorbecke 
was er toen nog niet aan toe. Ook in de Arnhemsche Courant en in het Algemeen Handelsblad 
verschenen artikelen van oppositionele aard. De afsluiting van de Belgische kwestie in 1839, 
de discussies rond de grondwetswijziging van 1840 en de troonsbestijging van Willem n  na de
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abdicatie van W illem i leken een bevrijdende werking te hebben op het politiek discours en het 
politieke handelen, dat in de loop van de jaren veertig levendig en algemeen startte.

Zo pakte m inister Floris van Hall krachtdadig de sanering van de staatsfinanciën aan, die 
vooral door de kosten van de mobilisatie na de Belgische afscheiding in een groeiend tekort 
op de begroting drukten. De liberale ‘negenm annen’ onder leiding van Thorbecke, inm iddels 
ook geëvolueerd to t een doctrinair-liberaal, dienden in 1844 een voorstel to t grondw etsher
ziening in bij de Tweede Kamer, dat de toen nog overwegend conservatieve Kamer echter 
niet eens in behandeling nam , om dat het ‘ongepast’ was zo’n voorstel te bespreken als dat 
niet van de koning zelf uitging. M inisters als Johan Adriaan van der H eim  van Duivendijke, 
Van M aanen en Van Hall traden af, onder andere uit onenigheid m et de Kamer. Alsof er al 
m inisteriële verantw oordelijkheid tegenover de Kamer bestond!

Kranten die de oppositiegeest en de politieke discussie stim uleerden, beleefden hoogtij
dagen. Oplagen stegen en de frequentie van verschijnen nam  toe. D it gold bijvoorbeeld voor 
het Algemeen Handelsblad, de Arnhemsche Courant en de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
(sinds 1844). De groei van de politieke bewustwording en levendigheid die uit deze voor
beelden spreekt, w erd nog verder gestim uleerd door de diepe econom ische malaise van de 
jaren 1845 tot 1847 die veroorzaakt werd door een reeks m isoogsten en stagnatie in nijver
heid, handel en industriële bedrijvigheid. De onvrede richtte zich vooral tegen de regering 
en bevoordeelde de groeiende oppositiebewegingen.

In de eerste m aanden van 1848 braken in Frankrijk, de Duitse Bond en Zuid-Europa 
revoluties uit. De onrust sloeg over naar andere landen, en ook in N ederland volgden rel
letjes, vooral in Den Haag en Am sterdam . Eind 1847 had  de regering zelf al besloten tot 
enige ‘verduidelijking’ van de grondwet, niet m eer dan d a t  Toch raakten de verwachtingen 
hooggespannen. Dat m oest wel een deceptie worden. Toen eindelijk op 9 m aart 1848 de 
voorstellen in de openbaarheid werden gebracht en aan de Tweede Kamer voorgelegd, was 
de teleurstelling in den lande groot. De voorstellen betekenden weinig; het waren puur 
juridisch-technische wijzigingen. Van alle kanten drongen pers en publiek aan op m eer 
tegem oetkom ing aan vooral de liberale wensen. Koning W illem n, ‘in  24 uur van conserva
tief liberaal gew orden’, besloot buiten zijn m inisters om via de K am ervoorzitter de Kamer te 
vragen zelf voorstellen in te dienen.' De m eerderheid van de Kamer was echter zo conserva
tief dat hieruit slechts vage, nietszeggende wensen kwamen.

De koning hakte nu de knoop door en stelde op 17 maart een grondwetscommissie in bestaande 
uit een aantal liberalen -  Thorbecke, Donker Curtius, J.M. de Kempenaer, L.C. Luzac -  en L.D. 
Storm, een katholiek liberaal. De ministers voelden zich door de koning gepasseerd en traden af.

De commissie onder leiding van Thorbecke ging m et spoed aan het werk, m aar kwam al 
snel in conflict met de nieuwe voorzitter van de m inisterraad, G errit graaf Schimm elpenninck, 
zoon van Rutger Jan, de vroegere raadpensionaris. H alf april was het ontwerp voor de grond
wetsherziening klaar. Meteen liet Thorbecke hem drukken en verspreiden. Rechtstreekse ver
kiezingen, ministeriële verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal, onschendbaarheid van 
de koning, recht van am endem ent voor de Tweede Kamer, vrijheid van drukpers en recht van 
vereniging en vergadering waren erin verwoord, en -  mede om de katholieke Kamerleden en 
persorganen mee te krijgen -  volledige vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs.

Schim m elpenninck bestreed in een uitvoerige brief aan de vorst het werk van de com 
missie en de publicatie ervan. De koning koos partij voor Thorbecke en hield hem  de hand
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boven het hoofd. In de m inisterraad bleef na overleg m et de koning alleen de zeer conserva
tieve m inister van Oorlog, Ch. Nepveu, achter het standpunt van Schim m elpenninck staan. 
Deze en Nepveu vonden dat het ontw erp ging in de richting van ‘eene republiek, zelfs eene 
dem ocratie’. De vier overige m inisters, gesteund door de koning, kozen voor Thorbeckes 
ontwerp.

N adat D onker Curtius, inm iddels voorzitter van de m inisterraad, en de koning de Raad 
van State ervan hadden overtuigd dat het ontw erp voortgang m oest vinden, w erd het op 
20 juni aan de Tweede Kamer aangeboden. De discussies in de overwegend conservatieve 
Kamer verliepen zeer moeizaam. D onker Curtius dreigde op een gegeven ogenblik zelfs 
m et octrooiering door de koning. Eind augustus passeerde het ontw erp m et 41 tegen 15 
stem m en de Tweede Kamer. Slechts zestien leden hebben uiteindelijk voor alle onderdelen 
van het grondw etsontw erp gestemd. Van deze zestien waren er negen afkomstig uit Brabant 
en Limburg. De steun van katholieke zijde is voor de liberale grondwetswijziging onm isbaar 
geweest.

Toen de Eerste Kamer het grondw etsontw erp toch nog dreigde af te stem m en, besloten 
de m inisters in de avond van 4 septem ber en bloc af te treden. De koning verhinderde dat en 
greep voor de tweede maal in. Hij wees erop dat ‘Wij van de vaderlandsliefde O nzer bem inde 
onderdanen verm eenen te m ogen verwachten dat [...] Onze pogingen ter hervorm ing der 
staatsinstellingen algemeene ondersteuning zullen v inden’/  O ndanks deze koninklijke beris
ping staakten op 7 septem ber de stem m en in de Eerste Kamer m et dertien voor en dertien 
tegen. Na een halfuur schorsing deelde de katholiek A.W. baron van Brienen van de G roote 
Lindt mee dat hij wenste terug te kom en op zijn uitgebrachte tegenstem. M et veertien tegen 
twaalf stem m en werd het ontw erp zo bij tweede stem m ing gered. H et ontw erp ging nu naar 
de inm iddels gekozen Dubbele Kamer, w aar het vrij snel passeerde.

Op 14 oktober 1848 werd de grondw etsherziening gepubliceerd in de Staatscourant en 
op 3 novem ber plechtig overal in het land afgekondigd.9

Conclusie

Kamerleden van katholieken en protestantsen huize, die in het liberale ontw erp van 
Thorbecke de beste weg naar de toekom st onderkenden -  op cruciale m om enten consequent 
gesteund door de overigens zo wispelturige koning en door de bekwaam opererende leider 
van het kabinet, D onker C urtius -  hebben N ederland een grondwet gegeven die in  veel 
opzichten gedachten uit de Staatsregeling van 1798 weer opnam . H et is de grote verdienste 
van Thorbecke dat hij de politieke gedachten van 1798 vertaalde naar de negentiende- 
eeuwse politieke mogelijkheden binnen een constitutioneel m onarchaal bestel en voegde 
naar ‘de tekenen des tijds’, een burgerlijk dem ocratisch, parlem entair stelsel. De grondwet 
van 1848 zou na de uitwerking in onder m eer de organieke wetten, en na langdurig politiek 
geharrewar over de ministeriële verantw oordelijkheid en koninklijke onschendbaarheid, het 
politieke bestel en de samenleving tot op de dag van vandaag ruim te geven om zich verder te 
kunnen ontwikkelen. Zo hecht is sinds 1848 de parlem entaire dem ocratie in ons bestel ver
ankerd, dat ook de aanvaringen tussen koning en de parlem entaire m eerderheid in de jaren 
zestig van de negentiende eeuw niet m eer de kracht hebben gehad het bestel drastisch of zelfs 
fundam enteel te wijzigen. Integendeel, het parlem entaire stelsel is er hechter u itgekom en.10
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Grotendeels buitenspel
Het Nederlandse parlement en de crisis van de jaren 
dertig van de twintigste eeuw1

Herman Langeveld

Op 17 februari 2009 presenteerde m inister-president Jan Peter Balkenende, samen m et de 
d irecteur van het Centraal Planbureau, Coen Teulings, de econom ische prognoses van het 
c p b . Het was ongebruikelijk dat de prem ier daarbij aanwezig was en het w oord voerde, 
w ant bijna altijd is die presentatie een zaak van het c p b  zelf. Dat Balkenende hierbij acte 
de présence gaf, kwam  door de schokkende inhoud van de prognoses: de Nederlandse 
econom ie zou in 2009 m et m aar liefst 3,5 procent krim pen. In zijn inleiding zei Balkenende 
onder meer: ‘H et is lang geleden dat we in N ederland zo’n econom ische teruggang hebben 
gekend.’2 Bij zijn beantw oording van vragen van de aanwezige journalisten w erd duidelijk 
waarop de prem ier hier doelde: op de jaren  dertig van de vorige eeuw.

D aarm ee zijn we aangekom en bij de problem atiek van dit artikel: de crisis van de jaren 
dertig, en dan in het bijzonder de opstelling van het N ederlandse parlem ent tegenover die 
crisis. Het begrip ‘crisis’ in deze form ulering is overigens de alledaagse aanduiding van wat in 
het wetenschappelijke spraakgebruik gewoonlijk ‘depressie’ heet: de inzinking in de econo
m ische w ereldconjunctuur, die vrijwel het gehele vierde decennium  van de twintigste eeuw 
heeft bepaald. Bezien zal w orden welk beleid het kabinet-Ruys de Beerenbrouck (1929-1933) 
en het tweede en derde kabinet-Colijn (1933-1937) hebben gevoerd om  de crisis het hoofd te 
bieden. H et zw aartepunt in deze bijdrage ligt overigens niet bij het kabinetsbeleid zelf, m aar 
bij het parlem ent. Kwamen er vanuit het parlem ent oplossingen voor de crisis die funda
m enteel verschilden van de keuzes die de opeenvolgende kabinetten maakten? In hoeverre 
slaagde het parlem ent erin  de koers van het regeringsbeleid bij te sturen?

Twee elem enten zullen hierbij centraal staan. In de eerste plaats zal worden ingegaan op 
de m onetaire problem atiek van de jaren dertig, de strijd rond  het al dan niet handhaven door 
N ederland van de gouden standaard. Hoe stelde het parlem ent zich daarin op, en waarom  
dwong dat parlem ent Colijn niet eerder de gouden standaard los te laten dan hij uiteindelijk
-  pas eind septem ber 1936 -  deed? In de tweede plaats zal aan de orde kom en de opstel
ling van de andere partijen tegenover het Plan van de Arbeid  dat de Sociaal-Democratische 
Arbeiders Partij ( s d a p ) ,  sam en met het Nederlands V erbond van Vakverenigingen ( n w ) ,  

in oktober 1935 lanceerde en dat bij de debatten over de rijksbegroting voor 1936 uitvoerig 
onderdeel van de besprekingen uitm aakte. H et Plan was het meest serieuze en uitgewerkte 
alternatief voor de door het kabinet gevoerde crisispolitiek, m aar in het parlem ent kreeg het 
buiten de sociaaldem ocratie nergens steun. Hoe valt te verklaren dat de andere partijen zich 
zo negatief opstelden en zo weinig geneigd w aren ook onderdelen ervan op hun  m erites te 
beoordelen?
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D e econom ische depressie

Het is goed gebruik de depressie van de jaren dertig te doen beginnen m et de beurskrach, de 
ineenstorting van de New Yorkse effectenbeurs op dinsdag 29 oktober 1929, Zwarte Dinsdag. 
W at ook bij een oppervlakkige vergelijking tussen de huidige crisis en die van de jaren  dertig 
in het oog springt, is de belangrijke rol van ‘overspeculatie’ in de aanloop ernaar. De ineen
storting van de effectenbeurs van W all Street was m ede het gevolg van speculatie m et geleend 
geld; toen de koersen begonnen te dalen, m oesten de aandelen m et verlies w orden verkocht, 
w aardoor de leningen niet m eer konden w orden terugbetaald, het kaartenhuis ineenstortte 
en financiële instellingen in moeilijkheden raakten.

Zoals bekend begon de huidige crisis als een crisis op de hypotheekm arkt, waar m ensen 
verleid w aren om  m eer te lenen dan zij zich konden veroorloven, speculerend op een steeds 
toenem ende en snelle groei van de welvaart. Toen grote groepen niet in staat waren aan hun 
hypothecaire verplichtingen te voldoen, raakten financiële instellingen in moeilijkheden, 
waarna ook andere sectoren van de econom ie werden getroffen. Ook hier dus het element 
van speculatie op toekomstige econom ische vooruitgang.

Met enige vertraging bereikte de econom ische recessie in de loop van 1930 ook 
N ederland; de bescheiden econom ische groei die er in 1929 nog was geweest, sloeg om in 
een lichte krim p. In volle hevigheid deed de recessie zich in 1931 gelden, w ant toen krom p 
de Nederlandse econom ie m et m aar liefst 3,6 p ro ce n t/ Tot nu toe is dat de grootste krim p in 
vredestijd: alleen tijdens het eerste jaar en de beide laatste jaren van de Eerste W ereldoorlog 
én in vier van de vijf bezettingsjaren krom p de econom ie harder, m aar het is duidelijk dat 
toen zeer uitzonderlijke om standigheden golden.4 H et heeft er alle schijn van dat het trieste 
record van 1931 in 2009 zo niet gebroken, dan toch in ieder geval geëvenaard zal worden.

De econom ische depressie van de jaren dertig in N ederland is nauw  verbonden m et 
de naam  H endrikus Colijn ( a r p ) .  Colijn had echter niets m et de uitzonderlijke krim p van 
1931 uitstaande, w ant niet hij was toen aan het bewind, m aar jonkheer Charles Ruys de 
Beerenbrouck ( r k s p ) .  Dat we de depressie van de jaren dertig toch in de eerste plaats met 
Colijn associëren, en niet m et Ruys, kom t eenvoudig doordat de eerste een veel belangrijker 
én m eer tot de verbeelding sprekend politicus is geweest dan de Limburgse jonkheer. Om 
het m et de w oorden van de historicus Hein Klem ann te zeggen: Colijn is een begrip, Ruys de 
Beerenbrouck is een straatnaam ,s

Het beleid van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck tegenover de econom ische depressie, 
dat gebaseerd was op het leerstuk van de sluitende begroting, bestond aanvankelijk alleen uit 
bezuinigingen: doordat de inkom sten van de overheid terugliepen, diende deze de uitgaven 
te verm inderen. G edurende de gehele depressie, dus ook onder de kabinetten-Colijn, zou de 
sluitende begroting een econom isch dogm a blijven bij de vaststelling van het regeringsbeleid, 
hoever m en in de praktijk -  noodgedw ongen -  ook van zo’n begroting verwijderd bleef.

Toch kwam  het kabinet-Ruys er in de loop van 1931 toe in de econom ie in te grijpen. 
In juli van dat jaar trad  de Tarwewet in werking, w aardoor de boeren een prijs voor hun 
tarwe ontvingen die aanzienlijk hoger lag dan de ingestorte prijs op de wereldmarkt; de 
kosten van deze steun aan de tarw eboeren werden verhaald op de consum ent. Vervolgens 
kwamen er voor andere sectoren van het agrarisch bedrijf vergelijkbare steunm aatregelen, 
die in 1933 werden sam engebracht in de Landbouwcrisiswet. Dat de regering in de eerste
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plaats de landbouw  in bescherm ing nam , vloeide voort uit de breed gedeelde overtuiging 
dat deze sector te gronde zou gaan als hij overgeleverd w erd aan de vrije concurrentie van 
de wereldm arkt. In het parlem ent konden de genom en maatregelen dan ook op ruim e steun 
rekenen. D aarnaast kwam in oktober 1931 de Crisisinvoerwet tot stand, die de regering de 
mogelijkheid bood de im port van bepaalde goederen aan m axim a te binden, w aardoor ook 
de N ederlandse industrie bescherm ing ontving. Deze maatregel kreeg in de Staten-Generaal 
eveneens brede steun.

De steunm aatregelen van het kabinet-Ruys waren uiteraard, gegeven het m ondiale 
karakter van de depressie, niet in staat het ongunstige econom ische tij te keren. D at bleek uit 
de oplopende werkloosheidscijfers. Bedroeg het gem iddelde aantal geregistreerde werklozen 
in 1930 nog 100.000, in 1932 was dit reeds opgelopen to t 310.000. M aar ook na het aftreden 
van Ruys en het aantreden van Colijn in de vroege zom er van 1933 bleef de werkloosheid 
nog toenemen. In de w inter van 1933-1934 bedroeg het aantal werklozen al m eer dan een 
half miljoen. In 1935 waren gem iddeld 430.000 m ensen werkloos, in 1936 480.000; met 
578.500 werklozen w erd in de w inter van 1935-1936 een hoogtepunt, o f liever gezegd een 
dieptepunt, bereikt.*’ Het gem iddelde van 480.000 voor 1936 kwam neer op 17,4 procent van 
de beroepsbevolking.7

D e strijd om  de gouden standaard

De problem en voor het kabinet-Ruys werden nog vergroot door de ontw ikkelingen op 
m onetair terrein, en daarm ee zullen wij ons wat uitvoeriger bezighouden, ook w aar het de 
kabinetten-Colijn betreft. In de jaren tw intig werd het m ondiale m onetaire systeem bepaald 
door het bestaan van de gouden standaard. Dit hield in dat er een vaste verhouding bestond 
tussen de w aarde van de m unteenheden van de verschillende landen en bepaalde hoeveelhe
den goud, en dus ook tussen de waarde van de verschillende valuta’s onderling.

In de zom er van 1931 w erd dit systeem doorbroken doordat de Britse regering het pond 
losm aakte van het goud, w aardoor het in waarde daalde. A nders gezegd: G root-B rittannië 
liet de gouden standaard los. Het Britse voorbeeld werd gevolgd door de Scandinavische 
landen en door de Britse dom inions. De devaluatie van hun m unteenheden betekende dat 
deze landen hun  positie op de wereldm arkt versterkten doordat hun uitvoer goedkoper 
werd. De economisch historicus Jan Luiten van Zanden m eent dat dit het m om ent was 
waarop ook N ederland de gouden standaard  had m oeten opgeven, om dat de N ederlandse 
m onetaire politiek altijd nauw m et die van G root-B rittannië verbonden was geweest.8 Toch 
deed het kabinet-Ruys de Beerenbrouck dit niet; sam en met een aantal andere landen hield 
het aan de gouden standaard vast. Het besluit om  de gulden niet in waarde te doen verm in
deren vond in het parlem ent geen bestrijding.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling op monetair gebied deed zich voor in april 1933, toen de 
pas aangetreden Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt besloot de dollar los te koppelen 
van het goud en in waarde te doen dalen. In de m aanden juni en juli werd daarop in Londen 
een grote Economische W ereldconferentie gehouden, waarop de deelnemende landen tevergeefs 
trachtten het eens te worden over een nieuw monetair systeem. In Nederland was inmiddels, 
eind mei 1933, een ‘crisiskabinet’ onder leiding van Colijn aangetreden. Geconfronteerd met 
het mislukken van de Londense conferentie, waarop hijzelf een zeer vooraanstaande rol had

4 0



GROTENDEF. I . S  BUITEN' SPK1.

gespeeld, had Colijn ervoor kunnen kiezen ook de gulden los te koppelen van het goud, omdat 
hij had kunnen beseffen dat door de Amerikaanse devaluatie de Nederlandse exportpositie nog 
verder zou verslechteren. Dat deed hij echter niet; op dogmatische gronden en sterk denkend 
vanuit de belangen van de financiële sector die -  naar hij meende -  gebaat was bij een sterke 
gulden, hield hij vast aan de gouden standaard, wat hij nog meer dan driejaar zou blijven doen.

Colijn en zijn kabinet stelden zich op het standpunt dat het voordeel dat landen als 
G root-B rittannië, de Verenigde Staten, Zweden en D enem arken zich hadden verschaft door 
te devalueren, door N ederland zou m oeten w orden gecom penseerd door een ‘aanpassings
politiek’. Die hield in dat het niveau van lonen en prijzen in N ederland zodanig zou m oeten 
dalen dat N ederland weer concurrerend op de w ereldm arkt zou worden. Deze aanpassings
politiek werd echter een mislukking, ook doordat er vanaf het begin een innerlijk tegenstrij
dig elem ent in het kabinetsbeleid aanwezig was. H et kabinet-Ruys had steunm aatregelen 
voor de landbouw  ingevoerd, waarvan de kosten op de consum ent werden verhaald, en 
Colijn had die gehandhaafd. D oor deze m aatregelen bleef een werkelijke daling van de voed
selprijzen, en dus van de kosten van levensonderhoud, achterwege, konden ook de lonen 
niet werkelijk dalen en bleef N ederland, net als andere landen die aan de gouden standaard 
bleven vasthouden, een relatief duurte-eiland, m et alle gevolgen voor de export van dien.

De m onetaire politiek van de regering bleef niet onaangevochten. O pm erkelijk was 
daarbij dat de kritiek vooral het karakter van een buitenparlem entaire actie aannam  en aan
vankelijk nauwelijks in het parlem ent te beluisteren viel. V anaf de zom er van 1933 werd een 
organisatie vóór het loslaten van de gouden standaard actief, die aanvankelijk de weg zocht 
van het bewerken van de regering m et adressen, m aar die, toen dit geen enkel effect had, de 
publiciteit zocht en zo de regering onder druk  probeerde te zetten. Bij de behandeling van 
de rijksbegroting voor 1934 in de Tweede Kamer kreeg deze beweging daar niet m eer dan 
een zwakke echo, want geen van de sprekers sprak zich openlijk uit voor het loslaten van 
de gouden standaard, al werden er al wel enkele kritische kanttekeningen geplaatst.9 Een 
jaar later werden er in het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over de begroting voor 
1935 nadrukkelijker vraagtekens geplaatst bij de juistheid van de m onetaire politiek van het 
kabinet, m aar bij het openbare debat was er toch nog steeds n iem and die ronduit voor deva
luatie van de gulden durfde pleiten.10

De eerste maal dat in het parlem ent openlijk het loslaten van de gouden standaard werd 
aanbevolen, gebeurde dat dan ook niet in de Tweede Kamer, m aar in de Eerste Kamer. In 
februari 1935 was het Jos Serrarens, senator voor de r k s p  en afkomstig uit de katholieke 
vakbeweging, die de regering daartoe opriep. Serrarens zei dat devaluatie misschien wel iets 
van een sprong had, m aar dan niet in een sprong in het duister, m aar een die gedaan kon 
w orden in het volle daglicht, als op ski’s. Colijn als schansspringer, het was op z’n m inst 
een origineel beeld. In zijn antw oord zei m inister van Financiën Pieter O ud dat devalu
atie moreel niet door de beugel kon. Devaluatie werd hier dus door de regering prim air 
op zedelijke gronden afgewezen." Al eerder had de president van De N ederlandsche Bank, 
Leonardus Trip, een eventuele devaluatie afgewezen op basis van een morele argum entatie: 
‘Wij zijn geen m untvervalsers.’12

Dat men in de Eerste Kamer wel, en in de Tweede Kamer tot dan toe niet openlijk gepleit 
had voor devaluatie, hing samen m et de verschillende positie van beide licham en. De m oge
lijkheid voor senatoren 0111 een eigen geluid te doen horen, onafhankelijk van het standpunt
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van hun  partij -  de r k s p  had zich niet voor devaluatie uitgesproken -  en kritisch ten opzichte 
van elem enten van het regeringsbeleid, was nu  eenm aal aanzienlijk groter dan die van hun 
collega’s aan de overzijde van het Binnenhof. M aar het politieke gewicht van zo’n eigen 
opstelling was tegelijkertijd geringer; Colijn en O ud konden Serrarens’ pleidooi gemakkelijk 
voor kennisgeving aannem en.

In m aart 1935 ging de Belgische regering, m in of m eer vrijwillig, over to t de devalu
atie van de Belgische frank. In N ederland stelde de m inister van Econom ische Zaken Max 
Steenberghe ( r k s p ) voor het Belgische voorbeeld te volgen en ook de gulden los te m aken 
van het goud. M aar Colijn, gesteund door de rest van zijn ministersploeg, gaf geen krimp: 
ook nu  wenste hij, op dogm atische gronden, aan de eenm aal gekozen positie vast te houden. 
De landen die nog de gouden standaard hanteerden en die samen het ‘goudblok’ vorm den, 
waren daarm ee teruggebracht tot het drietal Frankrijk, Zw itserland en Nederland.

Het besluit van het Nederlandse kabinet in het voorjaar van 1935 om niet te devalueren ont
moette in de Tweede Kamer weinig kritiek. Zowel voor Willem Albarda, politiek leider van de 
s d a p , als voor RKSP-fractievoorzitter Piet Aalberse, die weliswaar in principe de regering steunde, 
maar tegelijk zeer kritische geluiden liet horen, bestond het alternatief voor de regeringspolitiek 
op dat m om ent niet in devaluatie, m aar in een ‘consequente deflatie’. Beiden bestempelden de 
politiek die het kabinet voerde als eenzijdig: het had wel geprobeerd op allerlei manieren het 
loonpeil te drukken, maar er niet tegelijk voor gezorgd dat allerlei ‘vaste lasten’ als huren, hypo
theekrenten en pachten omlaaggingen. Dat zou ‘consequente deflatie’ hebben gebracht.

O m dat zijn regeringscom binatie voor een m eerderheid afhankelijk was van de steun van 
de RKSP-fractie, ergerde Colijn zich in het bijzonder aan de kritiek van Aalberse. Hij daagde 
de r k s p  uit om onom w onden haar steun aan het regeringsbeleid uit te spreken; zonder 
die ongekwalificeerde steun weigerde hij verder te regeren. Toen Aalberse de handschoen 
opnam  door te weigeren een dergelijke steun toe te zeggen, was de kabinetscrisis van de 
zom er van 1935 een feit. D oordat andere in aanm erking kom ende partijen (de Vrijzinnig- 
Dem ocratische Bond, de Christelijk-H istorische Unie) hun  m edew erking aan een door 
Aalberse te vorm en kabinet weigerden, en om dat Aalberse het uitsluitend sam en regeren van 
r k s p  en s d a p  niet voor zijn rekening durfde nem en, m islukte diens form atiepoging. Colijn 
triomfeerde: het door hem  gevorm de kabinet verschilde nauwelijks van het vorige, en ook 
het beleid w erd op de oude voet voortgezet.

Dit betekende dat N ederland nog m eer dan een jaar aan de gouden standaard vasthield 
en dus doorm odderde. Voor de onbevooroordeelde toeschouw er kon het inm iddels duidelijk 
zijn dat de ontwikkeling in de landen die wél gedevalueerd hadden, duidelijk beter was dan 
in die van het goudblok. M aar Colijn sloot zijn ogen voor deze realiteit. Fanatiek gesteund 
door de president van De N ederlandsche Bank weigerde hij het loslaten van de gouden stan 
daard ook m aar in overweging te nem en. Toch zou hij uiteindelijk devaluatie van de gulden 
niet weten te voorkom en. E ind septem ber 1936 zag Frankrijk zich door speculatie tegen 
de Franse franc -  speculanten wisselden op grote schaal francs in tegen goud, w aardoor de 
Franse goudvoorraad dreigde weg te vloeien -  gedwongen de gouden standaard  los te laten. 
Toen daarop ook Zw itserland liet weten te zullen devalueren, zat er voor N ederland niets 
anders op dan dit voorbeeld te volgen, om dat anders door speculatie tegen de gulden de 
gehele goudvoorraad van d n b  verloren dreigde te gaan. Zo was N ederland onder Colijn het 
laatste land dat, eind septem ber 1936, het goud als grondslag voor zijn m unteenheid  opgaf.
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Er bestaat een rechtstreeks verband tussen het vasthouden door het tweede en derde kabinet- 
Colijn aan de gouden standaard en de diepte en lange duur van de econom ische depressie 
in Nederland. Terwijl de landen die in 1931 gedevalueerd hadden na 1932 een voorzichtig 
econom isch herstel kenden, met langzaam  dalende werkloosheidscijfers, liepen die cijfers in 
N ederland nog op, om pas in 1936 een hoogtepunt te bereiken. Van Zanden heeft berekend 
dat bijna de helft van de werkloosheid in N ederland in 1935 op rekening van het handhaven 
van de gouden standaard kan worden geschreven.13 De schadelijke gevolgen van die h an d 
having kan men ook nog m et een ander cijfer illustreren: terwijl de gem iddelde econom ische 
groei in de landen van het goudblok tussen 1931 en 1936 slechts een kwart p rocent per jaar 
bedroeg, was er in de landen die in 1931 hadden gedevalueerd een gem iddelde groei van 2,6 
procent per jaar.14

Als handhaving van de gouden standaard zulke nadelige gevolgen heeft gehad voor de 
Nederlandse econom ie, w aarom  is er dan in het parlem ent niet krachtiger op devaluatie 
aangedrongen? De belangrijkste verklaring daarvoor is dat vrijwel alle grotere partijen op 
dit punt verdeeld waren en dus zowel voorstanders als tegenstanders van devaluatie kenden. 
Dit was onder m eer het geval bij de grootste fractie waarop het kabinet in de Tweede Kamer 
voor een m eerderheid was aangewezen: terwijl RKSP-fractievoorzitter Aalberse zich in 
septem ber 1935 nog tegen devaluatie uitsprak, hield de financiële specialist van de fractie, 
Frans Teulings, in novem ber 1935 in de Kamer een verkapt pleidooi voor het loslaten van de 
gouden standaard .15 Iets soortgelijks was het geval bij de grootste oppositiepartij, de s d a p : 

terwijl fractievoorzitter A lbarda weigerde zich vóór devaluatie uit te spreken, was een van 
de coming men in de fractie, de tweede fractiesecretaris W illem Drees, een uitgesproken 
voorstander.16

Toch ligt hier m aar een deel van de verklaring. De w oordvoerders van de partijen zullen, 
voor zover voorstanders van devaluatie terughoudendheid  hebben betracht bij het propage
ren daarvan, om dat een beslissing op dit terrein gezien werd als bij uitstek de bevoegdheid 
van de regering. Alleen de regering had de beschikking over alle gegevens om  op het juiste 
ogenblik de juiste beslissing te nem en in deze ingewikkelde m aterie m et haar uitgesproken 
technische kanten. Bovendien zou openlijke aanbeveling van devaluatie nam ens een of m eer 
partijen de speculatie tegen de gulden in de hand kunnen werken en de betrokken partijen 
het verwijt van onvaderlandslievendheid, w ant handelend tegen de w aarde van de nationale 
m unt, kunnen opleveren.17

Het Plan van de A rbeid

V oor de s d a p  als grootste oppositiepartij gold vanaf de herfst van 1935 nog een ander 
argum ent om niet voor devaluatie te willen pleiten. Dit werd gevormd door de overtuiging 
een beter alternatief voor de regeringspolitiek te hebben dan devaluatie, en wel een waarover 
de gehele partij het eens was. Dat alternatief was het Plan van de Arbeid. Aan de lancering van 
dit stuk ging een gedegen voorbereiding vooraf, die anderhalf jaar duurde. Het kende twee 
elementen. In de eerste plaats bevatte het Plan een uitgewerkt pleidooi voor ‘ordening’ van 
de kapitalistische economie, w aardoor m en depressies in de toekom st zou kunnen vermijden. 
O m dat dit element toch vooral van theoretische waarde was, kan het hier verder onbesproken 
blijven.
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Van veel m eer praktische betekenis was het tweede zw aartepunt van het Plan, dat bestond  
uit een pleidooi voor de uitgave, drie jaar lang, van 200 m iljoen gulden per jaar aan 
openbare w erken. H ierdoor zou de w erkloosheid w orden teruggedrongen , de koopkrach t 
van de bevolking vergroot en de negatieve spiraal w aarin de N ederlandse econom ie zich 
bevond doorbroken  k u nnen  w orden. D oordat het benodigde geld door leningen verk re
gen diende te w orden, betekende het Plan een voorzichtige afwijking van het principe 
van de slu itende begroting, to t dan toe ook door de s d a p  onderschreven. O ok was h e t de 
eerste stap in de richting  van een anticyclische conjunctuurpolitiek , w aarvoor vooral J.M. 
Keynes in deze ja ren  het theoretische fundam en t zou leggen.18

Bij het debat over de begroting voor 1936 vorm de het door A lbarda vurig gepropa
geerde Plan van de A rbeid het voornaam ste nieuwe elem ent. Geen van de w oordvoerders 
van de andere partijen  zag er veel in. H et voornaam ste bezwaar tegen het tweede elem ent 
van het plan lu idde dat de 600 m iljoen m isschien wel voor een tijdelijke opleving zouden 
kunnen  zorgen, m aar dat dit effect na om m ekom st van de periode van drie jaar weer snel 
zou verdw ijnen, terwijl de staatsschuld dan m et 600 m iljoen gestegen zou zijn. Rente en 
aflossing daarvan zouden op het overheidsbudget kom en te drukken, wat to t nieuwe bezui
nigingen zou m oeten leiden. W ant aan het principe van de sluitende begoting w ensten alle 
‘burgerlijke7 partijen  vast te houden. V anachter de regeringstafel verklaarde Colijn weinig 
aan deze kritiek  toe te voegen te hebben; hij kwalificeerde A lbarda’s voorstel om  grote 
bedragen voor openbare werken uit te trekken als ‘een roekeloze financiële politiek’.19

O ok bij de algem ene beschouw ingen over de rijksbegroting voor 1936 in de Eerste 
K am er stond  het Plan van de A rbeid centraal. H ier kw am  de bestrijd ing  m et nam e 
van twee hoogleraren  in de econom ie, nam elijk P.A. D iepenhorst ( a r p ) en D. van 
Em bden ( v d b ) ,  respectievelijk verbonden  aan de Vrije U niversiteit en de G em eentelijke 
U niversiteit van A m sterdam . V anuit de trad itionele econom ische theorie, en v as th o u 
dend  aan het leerstuk van de slu itende begroting, wezen zij de leningenpolitiek  van het 
Plan van de hand. O pnieuw  hoefde Colijn weinig m eer te doen dan zich hierbij aan te 
sluiten; hij verw ierp de ‘staatssocialistische tendens’ van het Plan. M et de voor hem  zo 
kenm erkende zelfverzekerdheid verklaarde hij dat wat in het Plan bru ikbaar was, doo r de 
regering reeds gedaan w erd .20

H et Plan van de A rbeid, en dan  m et nam e het voorstel om  te trach ten  door leningen 
voor openbare w erken de neergaande con junctuurlijn  om  te buigen, kon  bij de andere 
partijen  op w einig steun rekenen. In de eerste plaats valt dit te verklaren uit de overheer
sende rol die klassieke econom ische denkbeelden speelden -  het was n iet toevallig dat de 
bestrijd ing van het Plan in de Eerste K am er van twee econom en kwam. D enkbeelden als 
die van Keynes w aren in N ederland  nog nauw elijks doorgedrongen  o f w erden, voor zover 
dat al wel het geval was, afgewezen.

D aarnaast valt te w ijzen op de bijzondere positie van de s d a p  in het politieke bestel. 
Sinds T roe lstra’s ‘revolu tieaankondig ing’ van novem ber 1918 gold de partij als on b e
trouw baar en was zij uitgesloten van regeringsdeelnam e. Bij voorbaat trad  m en voorste l
len van haar kant m et argw aan tegem oet. Dit kan ertoe hebben geleid dat de ‘burgerlijke’ 
partijen  de concrete voorstellen die in het P lan w erden gedaan, n iet werkelijk op hun 
m erites hebben  beoordeeld. Colijns typering van het P lan als ‘staatssocialistisch’ lijkt in 
deze rich ting  te wijzen.
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Conclusie

H et kabinet-Ruys de Beerenbrouck en het tweede en derde kabinet-Colijn hebben hun  cri- 
sispolitiek meestal met instem m ing van een m eerderheid, en in ieder geval zonder serieus 
tegenspel van het parlem ent, ten uitvoer kunnen brengen. H et leerstuk van de sluitende 
begroting w erd door alle grotere partijen onderschreven, aanvankelijk ook door de s d a p . De 
beslissing om aan de gouden standaard vast te houden, ook in een situatie waarin belangrijke 
handelspartners wél hadden gedevalueerd, stuitte buiten het parlem ent op groeiend verzet, 
m aar in de beide Kamers vond dit verzet slechts een zwakke vertaling. D oordat vrijwel alle 
grotere partijen op dit pun t verdeeld waren (alleen Colijns eigen a r p  stelde zich als één m an 
achter de ‘gave gulden’ op), werd het de regering op dit punt niet echt moeilijk gemaakt. 
Daarbij kwam het ingewikkelde, technische karakter van de m onetaire problem atiek, dat de 
regering op dit punt een autom atisch overwicht op de Kamers bezorgde.

Slechts op één m om ent leek zich een m eerderheid af te tekenen die voor een alternatief 
beleid was en dat was in de zom er van 1935, toen Aalberse niet bereid bleek onder Colijns 
juk  door te gaan. Dat alternatief bestond dan overigens niet uit devaluatie -  al lijkt het vrijwel 
zeker dat de vorm ing van een kabinet-A alberse/A lbarda to t de val van de gulden zou hebben 
geleid - ,  m aar uit ‘consequente deflatie’. H et kwam er toch niet van, doordat v d b  en c h u  

weigerden mee te doen en Aalberse het in de regering halen van de sociaaldem ocraten, alleen 
met de katholieken, niet aandurfde.

De sleutel voor de regeringscoalities, en daarm ee voor het te voeren beleid, lag in de jaren 
dertig bij de r k s p . De opstelling van deze partij werd beheerst door de ‘leer van de uiterste 
noodzaak’ die in het begin van de jaren  twintig door de toenm alige RKSP-leider mgr. W .H. 
Nolens was geform uleerd. Alleen ‘in uiterste noodzaak’, en als aan een aantal w elom schre
ven voorwaarden zou zijn voldaan, zou de r k s p  een regeringscoalitie m et de s d a p  m oeten 
aangaan. Een van die voorw aarden was dat er m instens één andere ‘burgerlijke’ partij (naast 
de r k s p ) aan zo’n coalitie zou meedoen. De opstelling van Aalberse in de crisis van de zom er 
van 1935 valt dus geheel uit de leer van de uiterste noodzaak te verklaren.

D oor aan dit uitgangspunt vast te houden, en door de weigering van v d b  en c h u  aan een 
alternatieve com binatie mee te werken, stond Aalberse vrijwel m achteloos tegenover Colijn, 
en kon deze zonder al te veel moeite vasthouden aan zijn om streden crisispolitiek, waarbij 
m en m et nam e m oet denken aan het handhaven van de gouden standaard. Het is vooral aan 
deze constellatie toe te schrijven dat het Nederlandse parlem ent bij het bepalen van de politiek 
tegenover de econom ische crisis van de jaren dertig goeddeels buitenspel stond.

Als we ten slotte het crisisbeleid van de jaren dertig vergelijken m et de huidige situatie, 
dan vallen toch in de eerste plaats de verschillen op. D oordat de euro de gemeenschappelijke 
m unt is, bestaat er tegenwoordig op m onetair terrein een geheel andere situatie, w aardoor 
het onm ogelijk is dat Europese landen, door op verschillende tijdstippen te devalueren, een 
voorsprong op elkaar zullen nem en. H et bestaan van één interne m arkt in het kader van de 
Europese Unie voorkom t dat de EU-landen tegen elkaar gerichte protectionistische m aatre
gelen zullen nem en.

Er is ook een keerzijde. N aarm ate de huidige recessie langer duurt, en misschien tot 
depressie wordt, zullen de overeenkom sten m et de crisis van de jaren dertig groter worden. 
M et nam e valt daarbij te denken aan de werkloosheidscijfers. Het c p b  verwacht dat ze in
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2010 sterk zullen stijgen, en wel tot waarden die in absolute aantallen -  gelukkig niet in 
percentages -  boven die van de jaren dertig zullen kom en te liggen. H et aanhouden van de 
crisis zou er ook toe kunnen leiden dat de spanningen over het te voeren crisisbeleid tussen 
de coalitiepartijen toenem en. Ook dan kan de crisis van de jaren dertig interessant vergelij
kingsm ateriaal opleveren.

Noten

1 Dit artikel steunt grotendeels op het tweede deel van mijn Golijnbiografie: Herman Langeveld, 
Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869-1944, deel 2, 1933-1944 (Amsterdam 2004). W aar niet 
naar andere literatuur wordt verwezen, is hierin de onderbouwing van het betoog te vinden.

2 Zie www.allepersberichten.nl/persbericht/4867/l/Reactie-Balkenende-op-cijfers-CPB (17 febr. 2009). 
Op het moment van schrijven van dit artikel -  juni 2009 -  belopen de schattingen van de in 2009 
te verwachten economische krimp overigens al omstreeks 5 procent.

3 n r c  Handelsblad, 17 febr. 2009, voorpagina.
4 Ibidem.
5 H.A.M. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland met zijn 

belangrijkste handelspartners. Duitsland, Groot-Brittannië en België en de Nederlandse handelspoli
tiek, 1929-1936 (Amsterdam 1990) p. 13.

6 P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid 
(Amsterdam 1979) p. 262-263.

7 R.T. Griffiths (red.), The Netherlands and the Gold Standard. A Study in Policy Formation and 
Policy (Amsterdam 1987) p. 4.

8 J.L. van Zanden, De dans om de gouden standaard. Economisch beleid in de depressie van de jaren 
dertig (z.pl. z.j. [Amsterdam 1988]) p. 26.

9 P.J. Oud, Het jongste verleden. Parlementaire Geschiedenis van Nederland 1918-1940, deel v, 1933- 
1937 (Assen 1950) p. 64.

10 Ibidem, p. 140-141.
11 Verslag der Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (h e k )  1934-1935, p. 180 

(Serrarens) en p. 204 (Oud).
12 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 1, Voorspel (weten

schappelijke uitgave, ’s-Gravenhage 1969) p. 211.
13 Van Zanden, Dans om de gouden standaard, p. 15.
14 Ibidem, p. 22.
15 Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ( h t k )  1935-1936, p. 40 

(Aalberse) en p. 266 en 337 (Teulings). Vgl. Oud, Jongste verleden, deel v, p. 288.
16 Griffiths, The Netherlands and the Gold Standard, p. 123-124.
17 Ibidem, p. 129.
18 Keynes’ The General Theory o f Employment, Interest and Money, waarin hij zijn inzichten uit

werkte, verscheen in 1936.
19 h t k  1936-1937, p. 353.
20 H E K  1936-1937, p. 156. Vgl. Oud, Jongste verleden, deel v, p. 299-300.
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Le culte de Pincompétence!
Antipolitiek, populisme en de kritiek op het Nederlandse parlementaire 
stelsel

Ruud Koole

De hoogleraar crim inologie W A . Bonger kon er zich flink aan ergeren, aan dat afgeven op 
de parlem entaire dem ocratie. In zijn boek Problemen der democratie (1934) om schreef hij 
de stem m ing die volgens hem  in de literatuur over het onderw erp in alle landen te vinden 
was, als volgt: ‘De teruggang van het parlement! Vroeger bestond het tenm inste uit eerste- 
rangsfiguren, tegenwoordig uit m iddelm atigheden (of m inder dan dat), die onbekwaam  zijn 
voor hun  taak, die m aar staan te zwetsen enz. enz.’ Bonger verzette zich tegen deze cultus 
van verzet tegen veronderstelde onkunde. De parlem entaire dem ocratie hoefde zijn inziens 
helemaal niet ten onder te gaan aan gebrek aan com petentie nu  zij gebaseerd was op het 
algemeen kiesrecht. Voorwaarde was dan wel dat het m eritocratisch beginsel volledig werd 
doorgevoerd. ‘Le culte de l’incom pétence’ m oest volgens Bonger worden bestreden door te 
laten zien dat de dem ocratie in staat was de besten te selecteren voor het bestuur van het 
land: ‘de dem ocratie zal selectionistisch zijn, o f niet zijn!’1

Ruim zeventig jaar later spreekt m en in verschillende westerse landen wel van een ‘repre- 
sentatiecrisis’. Bepaalde delen van de bevolking voelen zich niet m eer vertegenw oordigd door 
de (‘gevestigde’) politiek. H et huidige populism e zou een reactie op deze representatiecrisis 
zijn.2 M et nam e het onderscheid tussen hoog- en laagopgeleiden w ordt gezien als een gevaar 
voor de parlem entaire dem ocratie, die steeds m eer to t een ‘diplom adem ocratie’ zou zijn 
verw orden.3 Alleen hoogopgeleiden voelen zich in redelijke m ate vertegenwoordigd. Zou 
het antw oord hierop m oeten zijn dat de dem ocratie juist wat m inder selectionistisch, wat 
‘volkser’ m oet worden? En zou dat dan betekenen dat de hedendaagse kritiek op het functi
oneren van de parlem entaire dem ocratie van een geheel andere orde is dan die van zeventig 
jaar geleden? O f zijn er gem eenschappelijke populistische elem enten te onderkennen?

Alvorens cieze vragen te beantw oorden, zal ik de kritiek op het functioneren van de 
N ederlandse parlem entaire dem ocratie in drie perioden (het interbellum , de jaren zestig 
en de laatste tien jaar) schetsen:1 M aar eerst is van belang na te gaan wat onder ‘populism e’ 
moet w orden verstaan.

Populistisch en volks

De term  ‘populism e’ is even oud als verwarrend. H et populism e van de Russische narodniki, 
een revolutionaire beweging die zich aan het eind van de negentiende eeuw verzette tegen 
de industrialisatie en de m odernisering van het platteland, is van een andere orde dan het 
populism e van Pim Fortuyn, die zich er publiekelijk op voorstond dat hij als homoseksueel 
wel eens dark room s bezocht. Ook in de uitgebreide literatuur die er de laatste jaren over
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het ‘populism e’ is verschenen, w orden vele verschillende om schrijvingen van het begrip 
gegeven. Om  het overzichtelijk te houden, ga ik uit van de com binatie van twee, onder m eer 
op de om schrijving van M argaret Canovan gebaseerde, kenm erken van populisme: enerzijds 
de nadruk  op het onderscheid tussen ‘het volk’ en de gevestigde politieke m acht, anderzijds 
een haast m ythische opvatting over de eenheid van ‘het volk’.s Populistische leiders zien zich 
als de ware vertegenwoordigers van ‘het volk’, die opkom en voor de belangen, zorgen en 
opvattingen van de ‘gewone m ensen’ die door de regering, de meeste partijen en vaak ook 
de m edia w orden verwaarloosd. Wie to t ‘het volk’ behoren, w ordt doorgaans om schreven in 
term en van klasse of natie, soms ook in term en van etniciteit. Deze mythische opvatting over 
de eenheid van ‘het volk’ gaat zeker bij de huidige populisten vaak gepaard met een rauw 
m eerderheidsdenken, waarin weinig plaats is voor de rechten van m inderheden.

Deze twee inhoudelijke kenm erken onderscheid ik van een ‘volkse vorm ’, die politici 
som s kiezen om aansluiting te vinden bij brede lagen van de bevolking. Populair is niet 
hetzelfde als populistisch, m aar beide kunnen  wel goed samengaan. De volkse vorm  kan tot 
uiting kom en in eenvoudig taalgebruik, tot en m et de ‘}ip en Janneke-taal’ van voorm alig 
W D -voorzitter H.B. Eenhoorn aan toe. Zij is ook te vinden in het bezoek aan koffiehuizen, 
het optreden in populaire tv-program m a’s, het aanhaken bij uitingen van volkswoede of 
het veinzen van grote belangstelling voor een populaire sport. Zolang die volkse benadering 
niet w ordt gecom bineerd met genoem de twee centrale inhoudelijke kenm erken, spreek ik 
niet van populism e, m aar van een populaire o f volkse vorm . De term  ‘volks’ (popular) reken 
ik tot het gebied van de politieke stijl, waartoe ook de demagogie behoort.6 Ik  kies voor de 
beperking van populism e to t inhoudelijke kenm erken om  te voorkom en dat elk gebruik van 
een volkse stijl o f van demagogie of elk charism a meteen als een aanwijzing voor populism e 
w ordt gezien. Ch.W .I. freule W ttewaall van Stoetwegen van de c h u  was in de jaren zestig 
redelijk populair om dat zij het zo eenvoudig kon zeggen. Was zij daarom  populistisch? 
Betekent het ontbreken van enig charism a bij Hans janm aat van de C entrum dem ocraten  dat 
er van populism e daarom  geen sprake kan zijn?

Antiparlementaire kritiek tijdens het interbellum

De Nederlandse dem ocratie in de jaren tussen de beide wereldoorlogen was pril. De eerste 
verkiezingen op basis van het algemeen kiesrecht werden gehouden in 1922, die op basis van 
kiesrecht voor alle volwassen m annen reeds vier jaar eerder. De verkiezingen werden niet 
langer volgens het districtenstelsel m et absolute m eerderheid gehouden, m aar volgens het 
evenredigheidsstelsel.

De politieke partijen kwamen nu tot volle wasdom; in het nieuwe stelsel vereiste de 
massa van de kiezers landelijk georganiseerde partijen. Niet iedereen kon de alm acht van de 
partijen waarderen. Er gingen stem m en op om deze alm acht enigszins te breken door terug 
te keren naar een meerderheidsstelsel in districten ofwel door een com binatie van het dis
trictenstelsel m et het evenredigheidsstelsel. Deze voorstellen kwamen vooral uit vrijzinnige 
kring, die nog goede herinneringen had aan het oude stelsel. Technische staatsrechtelijke 
correcties van het bestaande kan m en moeilijk als sym ptom en van een crisis bestempelen, 
m aar w anneer zij geplaatst m oeten worden tegen de achtergrond van een algem enere kritiek 
op het functioneren van de dem ocratie, is er m eer aan de hand. En dan nog: kritiek op
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het functioneren van de staatsinstellingen houdt nog geen echte crisis in, o f hoogstens een 
‘kleine crisis’, zoals De Jonge het in zijn studie over het interbellum  Crisis en critiek der dem o
cratie heeft genoem d.7 W anneer echter de ideële grondslagen van de dem ocratie zouden zijn 
aangetast, zoals in D uitsland, dan was er sprake van een ‘grote crisis’ geweest. Dat was in 
N ederland niet het geval.

Toch betekende dit allerm inst dat die grondslagen hier op brede instem m ing konden 
rekenen. In A m sterdam  werd de zwerver ‘H adjem em aar’ door de Rapaljepartij bij de 
gem eenteraadsverkiezingen van 1921 als lijsttrekker naar voren geschoven uit protest tegen 
de invoering van het algemeen kiesrecht.* A narchisten en dadaïsten wilden aantonen dat, 
door de grote arm oede die er heerste en de hoge mate van analfabetisme, het kiesrecht 
gemakkelijk gebruikt kon worden om  het volk te m anipuleren. H et bewijs werd geleverd toen 
‘H adjem em aar’ onder de leuze 'Vrij vissen in het V ondelpark’ in de raad werd verkozen.

O ok aan de extrem e rechterzijde van het politieke spectrum  had m en moeite m et dat 
algemeen kiesrecht. Al vrij snel na de invoering ervan sprak de Leidse hoogleraar en hege- 
liaan G.J.P.J. Bolland zijn afschuw uit over het nieuwe stelsel. In zijn academische les De 
teekenen des tijds (1921) fulm ineerde hij tegen elk m odernism e, waartoe hij ook de dem o
cratie rekende. Zelfs een relatief nieuw vervoerm iddel als de fiets moest het om  die reden 
ontgelden: ‘een m iddel to t heimelijk verkeer en factor van gezag vernietigende o f dem ocrati
sche verijdeling eener zedelijke opvoeding’.9 Mede om  zijn antisem itism e en zijn afkeer van 
socialisten w ordt deze ultrareactionair soms gezien als een voorloper van het N ederlandse 
fascisme.

Van de fascistische en nazistische clubjes en partijtjes is de Nationaal-Socialistische 
Beweging de bekendste. De n s b  bereikte haar electorale hoogtepunt bij de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten in 1935 toen zij bijna acht procent van de stem m en haalde. Volgens 
de n s b  was het parlem entaire stelsel door het ‘dem oliberalism e’ verworden tot een ‘tyrannie 
van eenige cliques van partijleiders, aan welker d ictatuur het geheele Volk en ook den Kroon 
onderw orpen is’. In Staatkundige Richtlijnen van de n s b  (1936) w erd dan ook m et instem 
m ing de om schrijving door de vrijzinnig-dem ocraat R. K ranenburg geciteerd, om  niet te 
zeggen m isbruikt, die de regering ‘een groep m andatarissen van m eerderheidspartijen’ had 
genoemd. V oor de n s b  was de oplossing duidelijk: ‘opheffing van den politieken partijen- 
strijd en afschaffing van het parlem entaire stelsel’. De n s b  was duidelijk populistisch. Zij 
beriep zich op de eenheid van het volk die door de ‘partijenstrijd’ teloorging en zette zich af 
tegen de elite (‘de tyrannie van eenige cliques’). Om afstand te houden van die verderfelijk 
geachte partijen noem de zij zich niet voor niets een beweging.

De steun bij de ‘gevestigde partijen’ voor de grondslagen van de parlem entaire dem o
cratie was echter evenm in erg groot. V oor orthodoxe protestanten  was een stelsel waarbij 
het hoogste gezag niet aan God m aar aan het volk werd ontleend vanzelfsprekend moeilijk 
te accepteren. Katholieken en socialisten opperden ‘ordeningsideeën’ (bijvoorbeeld gedach
ten over een corporatieve staat o f socialisatieplannen), die ingrijpende gevolgen zouden 
kunnen hebben voor het parlem entaire stelsel. Behoudende liberalen hadden moeite met de 
gedem ocratiseerde Tweede Kamer, benadrukten  autoritaire handhaving van gezag en orde 
en keerden zich tegen de toenem ende staatsinterventie, die zij als een gevolg van de parle
m entaire dem ocratie beschouwden. O nder anderen de historicus H.W . von der Dunk heeft 
wel gesteld dat het parlem entaire bestel slechts zo kon blijven bestaan doordat geen enkele
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richting zelfstandig een m eerderheid kon vorm en, er een gebrek aan overeenstem m ing ten 
aanzien van alternatieven bestond en dus niet zozeer door een geloof in de voortreffelijk
heid van dat stelsel.10 Alleen de V rijzinnig-D em ocratische Bond ( v d b ) verdedigde het stelsel 
voluit. Bovendien droeg de ‘hokjes- en schotjesgeest’, die de N ederlandse samenleving steeds 
m eer ging bepalen, ertoe bij dat de grote groepen kiezers die na de kiesrechtuitbreiding 
ontstonden, ‘netjes opgeborgen’ waren in de diverse zuilen, vóórdat zij aan de totalitaire 
verleiding werden blootgesteld.

De kritiek van ook de grotere partijen op het functioneren van het parlem entaire systeem 
kan m en niet populistisch noem en. De com binatie van de twee kernelem enten (beroep op de 
eenheid van ‘h e t’ volk en het afzetten tegen ‘de’ elite) kwam er niet structureel voor. O ok niet 
m eer bij de s d a p . W aar bij de vroege socialisten populism e zeker aanwezig was door het zich 
afzetten tegen de ‘kapitalistische elite’, vertegenw oordigd door de ‘burgerlijke partijen’, en 
door het bewieroken van de eenheid van het volk gedefinieerd als de arbeidersklasse, was de 
s d a p  steeds m eer in de nationale staat ‘ingegroeid’. Zij accepteerde, m ede door de inzet van 
Bonger, het principiële pluralism e van de dem ocratie, sloot sam enwerking m et ‘burgerlijke 
partijen’ daarom  ook niet m eer uit en schroom de niet deel uit te m aken van de bestuurlijke 
elite -  eerst lokaal, in 1939 ook landelijk. De sociaaldem ocratische voorm an Pieter Jelles 
Troelstra, die van zichzelf had gezegd: ‘Ik ben geen regent; ik ben een volkstribuun, zóó 
voel ik mij het gelukkigst’, was in dit opzicht een overgangsfiguur.11 Hij stierf in 1930. Dat 
betekent niet dat s d a p  zich niet van een volkse stijl bediende. M assam anifestaties hadden 
dat volkse karakter soms wel degelijk, m aar dat is mijns inziens niet voldoende om deze 
‘populistisch’ te noem en.12

De jaren zestig en zeventig

Anders dan tijdens het interbellum  stond de wenselijkheid van dem ocratie in de naoorlogse 
periode niet m eer ter discussie. Zeker toen de ontzuiling doorzette, kwamen er klachten 
dat er eerder sprake was van te weinig dem ocratie in plaats van te veel. Kritiek op het 
Nederlandse parlem entaire stelsel m ondde veelal uit in een pleidooi voor verdere dem ocra
tisering. Toch ontbrak het niet aan antipolitieke vertogen. Vaak w ordt de eind jaren vijftig 
opgerichte, poujadistische Boerenpartij dan genoem d als het voorbeeld van antipolitiek uit 
de jaren zestig. De leider ervan, ‘boer’ H endrik  Koekoek, wist in 1966 bij de gem eenteraads
verkiezingen in de stad A m sterdam  zelfs negen procent van de stem m en te behalen. Veel 
boeren w oonden daar ook toen niet. H et Parool becom m entarieerde: ‘De televisie heeft de 
politiek opengebroken, en wat zij openbaart heeft tot dusverre het tegendeel van geestdrift 
en inspiratie gewekt. De brave onm acht van tal van staatkundige hoofdfiguren om zich 
voor gewone m ensen verstaanbaar te maken, heeft een vernietigend effect. Koekoek is wel 
verstaanbaar. Bij de traditionele partijen heeft de expert, die statistieken kan lezen en cijfers 
kan duiden, degenen verdrongen die met de kiezers kunnen praten op een begrijpelijke en 
aanvurende wijze.’1-'

W as de Boerenpartij ook populistisch? Ja, m aar niet vanwege deze volkse stijl, die haar 
overigens wel -  zij het tijdelijk -  een grote populariteit opleverde. Hoewel ontstaan uit een 
particulier probleem  van boeren die zich verzetten tegen het ‘verregaande dirigism e’ in de 
landbouwsector, zette zij zich af tegen de ‘tirannieke am btenarendictatuur’van de gevestigde
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politiek en deed dat met een beroep op ‘het volk’, dat bijvoorbeeld in de kwestie van het 
verbod van de televisiepiraat op het REM-eiland voor de N ederlandse kust ‘genoeg had van 
alle politieke kletspraatjes van de verzuilde om roepen’.14

Niet alleen de Boerenpartij verzette zich gedurende de jaren zestig tegen de gevestigde 
politiek. Vooral van de kant van de jongeren kwam er verzet tegen de ‘regentenm entaliteit’ die 
de politieke elite kenm erkte. H et politieke bestel kwam  onder vuur te liggen. Een dem ocra
tiseringsgolf, die onderdeel was van een internationale vernieuwingsbeweging, spoelde over 
het land. D oor de gelijktijdige desintegratie van bestaande m aatschappelijke verbanden heeft 
dit in N ederland waarschijnlijk een groter effect gehad dan elders. Politieke elites probeerden 
greep op de situatie te houden door de vernieuw ing te om arm en.15 Zowel staatsrechtelijke 
als partijpolitieke vernieuwingen werden bepleit, m et nam e door een opkom ende nieuwe 
elite van voornam elijk linkse signatuur. De staatsrechtelijke voorstellen tot vernieuwing 
kwam en vooral van de kant van de p v d a  -  w aar Nieuw Links grote invloed kreeg -  en van de 
nieuwe partij d 6 6 .  Een gekozen m inister-president, herinvoering van een districtenstelsel en

Verkiezingsposter voor de populistische ‘Tegenpartij. De partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland 
kenne', uit het satirische tv-programina Koot en Bie van Kees van Kooten en Wim de Bie ( v p r o  1980 -1981)

[Foto: Will Bakker/
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andere zaken m oesten de kiezer m eer invloed geven. De gevestigde politieke elite reageerde 
onder andere met de instelling van een Staatscommissie, m aar concrete resultaten leverden 
deze pogingen niet op, ook al werd de toestand van het land door geoefende waarnem ers 
om schreven als ‘crisis in de N ederlandse politiek’.16 In deze vernieuwingbeweging was het 
zich afzetten tegen de politieke elite, het ‘regentendom ’ dan wel het ‘establishm ent’, zoals zij 
destijds ook wel werd genoem d, ruim schoots voorhanden. d 6 6  werd soms om schreven als 
een antisysteem partij: wilde Van M ierlo het partijstelsel niet laten ‘ontploffen’?

Dat deze kritische houding ten aanzien van de politieke elites ook gecom bineerd werd 
m et een beroep op de m ythische eenheid van het volk, is nauwelijks vol te houden. De 
anarchistische Provobeweging moest niets hebben van regenten, m aar evenm in iets van 
het ‘klootjesvolk’. W eliswaar verzetten andere vernieuwers zich tegen de verzuiling van de 
samenleving -  voor met nam e d 66 was dat een belangrijk pun t -  m aar daarvoor kwam  geen 
systematisch beroep op ‘het volk’ in de plaats. D at laatste deed Hans W iegel van de w d  

w eer wel tot op zekere hoogte. In toespraken en op televisie verwees hij m enigm aal naar ‘de 
m ensen in het land’, m aar Wiegel kan weer niet w orden aangeduid als een groot criticus van 
dé gevestigde politieke m acht, hoogstens van het kabinet-D en Uyl.

Aldus bleef het populisme in de jaren zestig en zeventig beperkt tot een betrekkelijk rand
verschijnsel als de Boerenpartij. Opnieuw: dit betekent niet dat politici altijd een volkse stijl 
ontbeerden of geen aansluiting probeerden te vinden bij brede lagen van de bevolking. Wiegel 
kon er wat van, m aar bekend is ook de uitspraak van PVDA-staatssecretaris Volkshuisvesting 
en latere wethouder Jan Schaefer: ‘In geouwehoer kun je niet wonen.’ Die uitspraak stond zelfs 
op een PVDA-affiche voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 1978. Schaeffer 
kan echter, als fervent aanhanger van de polarisatiegedachte, moeilijk worden beschouwd als 
iem and die graag een beroep deed op de mythische eenheid van het volk.

Het afgelopen decennium

De com binatie van beide elem enten van het populism e kwam eigenlijk pas weer terug bij de 
de Nederlandse Volksunie en de C entrum dem ocraten, de Socialistische Partij m et nam e in 
de periode dat zij zich als ‘tegenpartij’ manifesteerde, en later bij Fortuyn, Geert W ilders en 
Rita V erdonk. Bij de een m anifesteerde het populism e zich duidelijker dan bij de ander.

Fortuyn keerde zich als ‘outsider’ tegen de ‘gevestigde partijen’, sprak over de ‘puinhopen 
van acht jaar paars’ en beriep zich op een soort volksnationalism e.17 Fortuyn werd verm oord 
en zijn partij, de l p f , ging na een aanvankelijk succes ten onder aan interne verdeeldheid en 
gebrek aan leiderschap. M aar daarm ee verdween het rechtse populism e niet. Na enige tijd 
werd dit overgenom en door V erdonk en W ilders, ook weer op geheel eigen wijze.

Rita V erdonk had zich gedurende een vierjarig m inisterschap het imago van ‘Ijzeren Rita’ 
aangem eten, waarm ee zij vrijwel als enige bew indspersoon in het kabinet een aanzienlijke 
populariteit bereikte. De strenge toepassing van regels op het terrein van im m igratie (met 
nam e van asielzoekers) en integratie, gecom bineerd met de suggestie van ‘daadkracht’, sloeg 
kennelijk bij veel burgers aan. Bij de interne strijd binnen de w d  m anifesteerde V erdonk 
zich als de kandidaat van de gewone leden tegenover M ark Rutte die als vertegenw oordiger 
van de ‘bobo’s’ in de partij werd weggezet. Rutte won deze interne verkiezingen overigens 
nipt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen die volgden, voerde V erdonk als de num m er twee
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op de lijst een geheel eigen cam pagne die resulteerde in een grote hoeveelheid voorkeurstem 
men, m eer dan de num m er één. De spanning die hierdoor ontstond, leidde uiteindelijk tot 
het vertrek van V erdonk uit de v v d . Zij richtte een eigen partij op, die geen partij m ocht 
heten: Trots op N ederland. Aanvankelijk scoorde zij hierm ee hoog in de peilingen, m aar 
later zakte dat in. Naast haar volkse stijl hanteert V erdonk denkbeelden die het predikaat 
‘populism e’ rechtvaardigen. Zij beroept zich op het N ederlandse volk, zegt de 98 procent van 
de kiezers die geen lid is van een politieke partij te willen vertegenw oordigen en zet zich af 
tegen de ‘partijbaronnen’ en ‘een handvol verzuurde partijleden en beroepspolitici’ die in dit 
land bepalen wat er gebeurt.1*

Geert W ilders scheidde zich al eerder af van de v v d . In septem ber 2004 besloot hij de 
W D-fractie in de Tweede Kamer te verlaten en als ‘groep-W ilders’ voortaan het parlem en
taire werk voort te zetten. W ilders is duidelijk geen ‘outsider’ en zijn stijl is demagogisch, 
m aar toch m inder volks dan die van Verdonk. Hij kan echter m aar to t op zekere hoogte een 
populist worden genoemd. Bij zijn eerste optredens als ‘groep-W ilders’ had hij duidelijke 
opvattingen over het dragen van hoofddoekjes door m oslim a’s o f over de mogelijke toetre
ding van Turkije tot de Europese Unie en zette hij zich fel af tegen de (andere) elites, m aar 
hij heeft geen hoge pet op van ‘het volk’.19 Dat neem t niet weg dat hij vlak na de m oord 
op Theo van Gogh, begin novem ber 2004, hoog in de peilingen stond, veel hoger dan de 
negen zetels die hij m et zijn Partij voor de Vrijheid ( p w ) in novem ber 2006 bij de Tweede 
Kamerverkiezingen behaalde. Later werden W ilders’ uitingen nog radicaler toen hij de 
Koran als een fascistisch boek omschreef, de profeet M oham m ed m et H itler vergeleek en 
in cie film Fitna de islam een totalitaire ideologie noem de. Dat kan m en radicaal-rechts of 
extreem -rechts noem en en het is zeer demagogisch, m aar daarm ee is het nog niet meteen 
voluit populistisch, ook al staat hij opnieuw  hoog in de peilingen.20 W ilders verzet zich heftig 
tegen de elite, m aar verheerlijkt ‘het volk’ slechts indirect.

Dan was de s p  onder leiding van Jan M arijnissen in de jaren w aarin zij als ‘Tegenpartij’ 
naar voren kwam veel populistischer. V anuit de m aoïstische traditie beschouwde zij zich als 
de ‘stem des volks’.21 Een veelvuldig beroep op ‘de gewone m ensen’ werd gecom bineerd met 
een fel verzet tegen vrijwel alles wat ‘Den Haag’ voortbracht.

Antipolitiek, tegen de ‘politieke elite’ gericht sentim ent, m oet de laatste jaren niet alleen 
op de flanken w orden gezocht. Ook politici uit de door M arijnissen, Fortuyn, V erdonk en 
W ilders verfoeide ‘gevestigde partijen’ laten zich niet onbetuigd.22 H et succes van de l p f  en 
de p w  bij verkiezingen en de soms hoge scores van V erdonk en W ilders in de peilingen 
hebben er waarschijnlijk toe bijgedragen dat ook politici van die verdoem de ‘politieke elite’ 
zich laatdunkend over het Haagse politieke bedrijf gingen uitlaten. N u is ook dit niet nieuw, 
m aar de frequentie waarm ee het gebeurt, lijkt door de electorale dreiging te zijn toegenom en. 
Zo sprak voorm alig coA -fractievoorzitter Elco Brinkm an zich geringschattend uit over het 
‘gepalaver’ van m ensen in ‘Den H aag’ die m aar dralen en niet weten wat er in de samenleving 
aan de hand is.23 En A lexander Pechtold zei als D66-m inister dat het in de Haagse politiek 
‘allemaal wat vuiler en vunziger [is] dan m ensen denken’.24 W outer Bos pleitte zelfs voor 
m eer populism e in zijn eigen partij ( p v d a ) ,  m aar dat sloeg op de keper beschouwd toch 
m eer op een wat volksere stijl dan op het om arm en van de twee centrale kenm erken van het 
populism e.25 Door zich af te zetten tegen ‘Den H aag’ en een beroep te doen op ‘de gewone 
m ensen in het land’, ‘de hardw erkende burgers’ o f soms ook zonder m eer op ‘het volk’, doen
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politici van de gevestigde partijen alsof zij niet tot de politieke elite behoren en bevestigen zij 
het beeld van een tegenstelling tussen ‘het volk’ en de politieke elite. Deze trend lijkt sinds de 
Fortuyn-revolte van 2002 te zijn toegenomen, al doen lang niet alle politici van de gevestigde 
partijen eraan mee en behoort het niet tot de formele ideologie van hun partijen.26

Die ontwikkeling past overigens in een algemeen patroon dat Piet de Rooy heeft 
omschreven als het ‘vervalvertoog’ dat vanaf ongeveer 1990 zijn intrede deed.27 In dat jaar 
publiceerde de Rotterdamse hoogleraar geschiedenis J.W. Oerlemans een artikel met als titel 
‘Eénpar tij staat Nederland’.28 Volgens Oerlemans leken alle grote partijen inhoudelijk op 
elkaar, ontbeerden zij ‘ondubbelzinnige beginselen’, waardoor de politicus geen richtsnoer 
meer had voor zijn handelen anders dan zijn ijdelheid en zijn platte eigenbelang. Met dit 
artikel van Oerlemans was -  zo stelt De Rooy -  ‘het jachtseizoen’ geopend. Het vervalvertoog 
maakte furore in intellectuele kring en in grote delen van de politiek-bestuurlijke elite. De 
politiek had het gedaan en kon niets meer goed doen, zo leek het.

Crisis van de Nederlandse politiek?

Is er daarom sprake van een crisis in de Nederlandse politiek? Men zou bij de beantwoor
ding van deze vraag twee richtingen kunnen kiezen. De eerste wijst erop dat er vrijwel altijd 
gesproken wordt van een crisis, dat er daardoor weinig nieuws onder de zon is en men zich 
bijgevolg ook geen ernstige zorgen hoeft te maken. In de jaren dertig kende Nederland een 
‘kleine’ crisis’, in de jaren zestig en zeventig werd door geoefende waarnemers inderdaad een 
‘crisis in de Nederlandse politiek’ waargenomen en toen moesten de ‘crisis van de verzor
gingsstaat’ nog aanvangen, het vervalvertoog nog beginnen, de moorden op Fortuyn en Van 
Gogh nog komen en de ‘representatiecrisis’ in de politiek nog zichtbaar worden.29

Maar is cr nog wel een crisis als er vrijwel altijd een crisis is? Is een ‘permanente crisis’ geen 
contradictio in terminis? Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen maatschappelijke 
crises en crises van het politieke systeem. De kwintessens van een politiek systeem is immers het op 
gezaghebbende wijze kunnen omgaan met ‘crisis’-verschijnselen in de samenleving, van een eco
nomische crisis tot een pandemie, van het opvangen van een (vergrijzende) geboortegolf tot het 
omvallen van systeembanken. Indien er geen crises in de maatschappij zouden voorkomen, zou 
men kunnen volstaan met een groep technocratische specialisten die de ‘bv Nederland’ bestuurt. 
Ook het bestaan van politieke onvrede hoeft niet meteen op een crisis te wijzen. Elk politiek 
systeem heeft een dosis ‘gezond wantrouwen’ nodig.30 Het populisme en andere vormen van anti- 
politiek sentiment zijn in dit opzicht gezonde corrigerende golfbewegingen die voorkomen dat de 
politieke elites zich al te gemakkelijk van de demos in een democratie zouden verwijderen.

Er is ook een tweede beantwoordingsrichting mogelijk door te kijken naar de aard van 
het antipolitieke sentiment. Dan is de opkomst gedurende het laatste decennium van het 
populisme als specifieke vorm van antipolitiek sentiment alleen al door zijn omvang nieuw 
te noemen. Slechts het vroege socialisme komt -  wanneer dat in zijn geheel gemakshalve 
als populistisch zou worden beschouwd -  qua mobilisatievermogen in de buurt van het 
aandeel mensen dat zich bij verkiezingen (2002) of volgens peilingen tot een populistische 
partij bekeert. Destijds gaf het vroege socialisme stem aan economisch gedepriveerden en 
politiek buitengeslotenen. Nu lijkt een belangrijk deel van de achterban van populistische 
partijen te bestaan uit moderniseringsverliezers die zich niet vertegenwoordigd voelen door

5 4



I.E C'ULTK DH ï ’ IN C OMP Ë THXCF.!

de ‘gevestigde partijen’. Op het eerste gezicht zijn er zeker enige overeenkomsten te bespeu
ren. Ook de reacties van de ‘gevestigde’ partijen nu en de ‘burgerlijke’ partijen destijds op de 
komst van populistische uitdagers vertonen opmerkelijke overeenkomsten en zijn een nader 
onderzoek waard.

In de periode tussen het vroege socialisme en het huidige populisme was er wel regelmatig 
sprake van antipolitiek sentiment, maar echt populistische bewegingen die een beroep deden 
op de mythische eenheid van ‘het volk’ en zich afzetten tegen de ‘heersende klasse’ waren er 
weinig, en zij waren bovendien klein van omvang. Ook tijdens de economische crisis van de 
jaren dertig bleef, met name door de verzuiling, hun aantrekkingskracht beperkt.

Het populisme van de laatste jaren lijkt deels op dat van het vroege socialisme. De s p , 

zeker in haar periode als ‘tegenpartij’, wist met Marijnissen een toenemend aantal kiezers aan 
zich te binden. Deze kiezers wisten zich niet vertegenwoordigd door de bestaande partijen, 
mede omdat die partijen door een technocratische bestuursstijl geen vonken konden laten 
overspringen naar dit deel van het electoraat.

Maar deze kiezers, onder wie veel laagopgeleiden, bleken ook ontvankelijk te zijn voor 
de boodschap van rechtse populisten. En dat neopopulisme is wezenlijk anders dan van het 
vroege socialisme en ook van dat van de n s b  in de jaren dertig. Het combineert populisme 
met ver doorgevoerd individualisme. Een rauw meerderheidsdenken is daarvan het gevolg. 
Waar bij de andere vormen van populisme de onvrede of -  om met Ter Braak te spreken -  de 
rancune gecombineerd werd met een oproep om zich collectief in te zetten voor de klasse of 
de natie, appelleert dit neopopulisme vooral aan het eigenbelang zonder enige opoffering te 
vragen voor een groter geheel.31 Dat maakt het enerzijds vluchtiger (want niet georganiseerd 
in collectieve verbanden en daarmee afhankelijker van de persoonlijke aantrekkingskracht 
van de voorman of -vrouw), maar anderzijds kansrijker op succes in een tamelijk geato
miseerde samenleving. En daarmee is het ook een grotere uitdaging voor de ‘gevestigde’ 
partijen.

Is er daarom sprake van een crisis van de Nederlandse politiek? Ja, indien een grote groep 
kiezers zich systematisch buitengesloten voelt, zich ook niet begrepen voelt door een zuil of 
ander soort subgroep en zich daarom afwendt van de politiek of zich alleen nog herkent in een 
neopopulisme dat weinig opheeft met de rechtsstatelijke bescherming van minderheden.

De vraag is of dit al zover is. Ook bij de laatste verkiezingen stemde meer dan driekwart 
van de kiezers niet op populistische partijen. De andere, ‘gevestigde’ partijen kunnen echter 
niet achteroverleunen. Het politiek bestel heeft ook verdedigers nodig, en die zijn alleen over
tuigend wanneer zij de zorgen van de zich buitengesloten voelende burgers serieus nemen, 
zonder het populisme te omarmen.32 Dat serieus nemen betekent niet dat het parlement veel 
meer laagopgeleiden moet gaan bevatten om de representativiteit ervan te verhogen, om de 
‘diplomademocratie’ te doorbreken, zoals David van Reybrouck recentelijk voorstelde.33 Aan 
een cultus van verzet tegen competentie is geen behoefte. Er is niets tegen volksvertegen
woordigers die goed zijn geschoold -  je hoeft geen Bonger te heten om het belang daarvan 
in te zien zolang zij maar in staat zijn de sentimenten, belangen en opvattingen van ook 
de laagopgeleiden te vertolken. Pim Fortuyn kon dat en laag opgeleid was hij niet. Maar het 
mag ook verwacht worden van niet-populisten om minder technocratisch te zijn, wellicht 
een ‘volksere’ stijl te hebben en in elk geval meer passie, ofwel ‘met de kiezers kunnen praten 
op een begrijpelijke en aanvurende wijze’, zoals Het Parool in 1966 becommentarieerde. Dan
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k a n  w o r d e n  v o o r k o m e n  d a t h e t  p o p u lis m e  als g e z o n d e  c o r r ig e r e n d e  k ra ch t u itg r o e it  to t  e e n

b e d r e ig in g  v a n  h e t  N e d e r la n d se  p a r le m e n ta ir e  ste lse l.
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De zure appel in tijden van economische crisis

Peter van Griensven

Het leek een ver-van-ons-bedshow, de huizencrisis die de Verenigde Staten in 2007 trof. 
Maar de huizencrisis mondde uit in een bankencrisis. Als dominosteentjes dreigde de ene na 
de andere bank om te vallen, en de getroffen banken stonden niet langer alleen aan de andere 
kant van de Atlantische Oceaan. De crisis in het bankwezen had al snel haar weerslag op alle 
andere economische sectoren. Ook in Nederland kwamen bedrijven in moeilijkheden. De 
werkloosheidscijfers sprongen omhoog. De economische crisis was een feit.

In tijden van plotselinge economische malaise wordt van de overheid onmiddellijk actie 
verwacht: beleidsaanpassingen en herberekeningen, geënt op het nieuwe, zwarte scenario 
van de economie. In de kern draait de politieke discussie dan altijd uit op de vraag: meer of 
minder overheid, meer of minder markt. Het antwoord is, zoals we zullen zien, onder meer 
afhankelijk van de heersende economische opvattingen, het maatschappelijke draagvlak 
voor veranderingen en de politieke machtsverhoudingen van het moment. Het politieke 
besluitvormingsproces speelt zich daarbij deels af in de openbaarheid, deels achter gesloten 
deuren. Het is achter die gesloten deuren dat ambtenaren hun werk doen. Hun rol en hun 
invloed blijft over het algemeen verborgen.

Ambtelijke rapporten verschijnen, als het goed is, niet in de openbaarheid. Bij de huidige 
crisis echter kwamen de bevindingen van de ambtelijke commissie-Gerritse door lekken 
voortijdig op straat te liggen. Dat biedt ons een aardig inkijkje in het besluitvormingsproces 
van het kabinet-Balkenende iv. Daarmee vergelijkbaar en wellicht nog interessanter is het 
geheime rapport dat tijdens het onderzoek voor de biografie van Dries van Agt boven water 
kwam: ‘De Zure Appel’. Het was geschreven door vier topambtenaren in de nazomer van 
1982 en handelde over de economische crisis van dat moment en de meest urgente maatre
gelen die daartegen moesten worden genomen.

In het navolgende zullen we het overheidsbeleid ten tijde van economische malaise onder 
de loep nemen. We volgen Van Agt eind jaren zeventig, begin jaren tachtig en Ruud Lubbers 
in de resterende jaren tachtig, en we staan ten slotte ook even stil bij de aanpak van jan Peter 
Balkenende en W outer Bos. Met welke medicijnen wilden de verschillende kabinetten de 
zieke economie beter maken? Hoe beïnvloedde het eeuwige vraagstuk van meer of minder 
overheid de gekozen oplossingen? Welke rol kregen ambtenaren toebedeeld of eigenden ze 
zichzelf toe? Besproken worden, in volgorde van opkomst: Bestek ’81, De Zure Appel, het 
regeerakkoord Lubbers i, het rapport-Gerritse en het crisispakket van Balkenende iv.

Bestek ’81: mislukte poging

Vanaf de eerste oliecrisis van 1973 traden enkele fundamentele onevenwichtigheden in 
de Nederlandse economie aan het licht.1 De jaren zestig waren een economisch eldorado 
geweest. De groei leek niet te stuiten, de lonen evenmin. Een prachtig socialezekerheidsstelsel
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D em onstratie op 10 ju n i 1978 in Utrecht tegen Bestek '81, het crisisprogram nia van het kabinet-V an  A g t i

[Foto: N ationaal Archief/Anefo -  Croes]

verrees. Het keynesiaanse denken vierde hoogtij. Volgens de theorie van de Britse econoom 
J.M. Keynes diende de overheid regulerend op te treden: stimulerend met extra uitgaven in 
geval van economische neergang, en remmend door bezuinigingen of hogere belastingen in 
een periode van hoogconjunctuur. Zo zou een stabielere welvaartsontwikkeling ontstaan.

In de praktijk bleek stimuleren echter makkelijker te zijn dan afremmen. Er werd een 
steeds groter beroep gedaan op de overheid. Om al die wensen -  zoals de uitbouw van het 
socialezekerheidsstelsel -  te kunnen vervullen, gingen belastingen en premies steeds verder 
omhoog. Hogere loonkosten en stijgende belasting- en premiedruk zetten de rendementen 
van het bedrijfsleven onder druk. Met de hogere energieprijzen als gevolg van de oliecrisis 
steeg het water vele bedrijven tot de lippen. De werkloosheid liep op.

Het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977), met ministers uit de p v d a , d 6 6 ,  p p r , 

k v p  en a r p , reageerde op de oliecrisis conform de keynesiaanse leer: met expansief beleid. 
Tegen het eind van de rit trok het kabinet, op voorstel van minister van Financiën Wim 
Duisenberg, nog wel aan de noodrem. Alarmerende prognoses over de economische groei, 
de werkloosheid en de belasting- en premiedruk vormden de aanleiding voor het besluit om 
de groei van de collectieve lastendruk (het totaal aan belastingen en sociale premies in relatie 
tot het nationaal inkomen) te beperken: de zogenoemde ‘eenprocentsnorm’. De overheid 
mocht dus nog steeds expanderen, maar de groei werd aan banden gelegd.

Het kabinet-Van Agt i (1977-1981), een combinatie van confessionelen en liberalen, 
wilde een andere koers varen. Het regeerakkoord van dit kabinet bevatte daarover overigens
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nog maar een vage aanduiding. Bestek ’81, dat door enkele kabinetsleden met behulp van 
ambtenaren in de eerste helft van 1978 werd opgesteld, bracht echter een uitgewerkt spoor
boekje naar economisch herstel in 1981. De geestelijk vader van de term ‘Bestek ’81’ was Ton 
van de Graaf, econoom en raadadviseur op Algemene Zaken.

Bestek ’81 liet een omslag in het economisch-politieke denken zien. Het keynesiaanse 
model kwam wat meer op de achtergrond te staan. Het heil werd niet gezocht bij de overheid, 
maar bij de particuliere sector. Lastenverlichting voor het bedrijfsleven moest leiden tot 
hogere winsten, een grotere investeringsbereidheid en op den duur meer werkgelegenheid. 
Bestek ’81 gaf daarmee de eerste aanzet tot een beleid dat later onder het motto ‘Meer markt, 
minder overheid’ furore zou maken.

Onderdeel van Bestek '81 was een ombuigingsoperatie van tien miljard gulden, waarvan 
het merendeel van de bezuinigingen (6,5 miljard gulden, ofwel vier a vijf procent van het 
nationaal inkomen) moest worden gevonden in de sociale zekerheid, de gezondheidszorg 
en de ambtenarensalarissen, en de rest in de rijksbegroting. Het kabinet wilde de collectieve 
lastendruk niet laten stijgen. Het financieringstekort mocht in 1981 niet hoger zijn dan vijf 
procent van het nationaal inkomen en de werkloosheid moest teruggebracht zijn van 200.000 
naar 150.000.

Van al die mooie doelstellingen kwam niets terecht: aan het eind van de rit scoorde het 
kabinet-Van Agt i op alle genoemde punten onvoldoendes. Dit kon slechts voor een deel 
worden geweten aan de tweede oliecrisis van 1979 waardoor de recessie verergerde. Minister 
van Sociale Zaken Wil Albeda (cda) pleitte met engelengeduld voor loonmatiging en voor een 
centraal akkoord tussen de sociale partners, maar niemand luisterde. Bestek ’81 bleek vooral 
niet realiseerbaar vanwege het politieke krachtenveld van dat moment. Van Agt en Wiegel 
vonden te weinig medestanders. Er was onvoldoende maatschappelijk en politiek draagvlak.

De politieke onwil of onmacht om Bestek ’81 te doen slagen, kwam niet alleen naar voren 
in het parlement, waar de CDA-fractie de sleutel in handen had, maar ook in de boezem 
van het kabinet, wraar Albeda en zijn partijgenoot minister van Financiën Frans Andriessen 
lijnrecht tegenover elkaar stonden. De laatste wilde eerst en vooral het financieringstekort 
terugdringen en had daarom alleen oog voor de noodzakelijke bezuinigingen. Albeda, een 
uitgesproken keynesiaan, hamerde daarentegen voortdurend op het negatieve verband 
tussen bezuinigingen en werkgelegenheid, en de noodzaak van maatschappelijk draagvlak.

In de C D A -fractie moest voorzitter Ruud Lubbers almaar rekening houden met een linker
vleugel die meer affiniteit had met de ‘sociale’ Albeda dan met de ‘harde’ Andriessen. De smalle 
parlementaire basis van het kabinet maakte deze ‘loyalisten’, die liever opnieuw met de p v d a  

hadden willen regeren, maar de coalitie met de v v d  gedoogden, erg invloedrijk. Door tal van 
suggesties om het kabinetsbeleid in linkse richting bij te stellen, trachtte  Lubbers de loyalisten 
binnenboord te houden. Hij had ook regelmatig contact met Albeda over de te volgen koers.

Andriessen raakte steeds verder geïsoleerd, vooral toen de steun van de vvD-bewinds- 
lieden en minister-president Van Agt wegviel. De dramatische ontknoping vond in het 
voorjaar van 1980 plaats. Schatkistbewaarder Andriessen wilde extra bezuinigen omdat het 
financieringstekort boven de zes procent dreigde uit te komen. Hij kreeg de rest van het 
kabinet niet mee en besloot af te treden.2 Van Agt durfde geen confrontatie met de c d a -  

fractie te riskeren; hij vreesde dat dit het c d a  in w^ording in gevaar zou brengen. Andriessen 
zelf verwachtte steun uit de hoek van de v v d ,  de partij die steeds achter zijn harde koers had
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gestaan, maar die bleef uit. Vicepremier Hans Wiegel wist de top van zijn partij achter het 
standpunt te krijgen dat het kabinet overeind moest blijven. De overlevingsdrift van het cda- 
WD-kabinet -  géén tweede kabinet-Den Uyl! -  bleek sterker dan de wil om fors in te grijpen. 
Met Andriessens val was in feite ook Bestek '81 politiek ten grave gedragen.

De volgende jaren ging het hard bergafwaarts. Ook het tweede kabinet-Van Agt (1981- 
1982) was niet bij machte orde op zaken te stellen. Deze CDA-PVDA-o66-coalitie was intern 
hopeloos verdeeld over de aanpak van de crisis. De p v d a ,  in het bijzonder minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid joop den Uyl, wilde met een groots opgezet banenplan 
de werkloosheid te lijf gaan. c d a  en d66 waren echter niet bereid de daarvoor gevraagde 
middelen ter beschikking te stellen. Na acht maanden al bleken de verschillende visies 
onoverbrugbaar te zijn en bezweek het kabinet.

c d a  en d 6 6  gingen verder als overgangskabinet, met als voornaamste taak het uitschrij
ven van verkiezingen. Die zouden op 19 september 1982 worden gehouden. Het m inder
heidskabinet-Van Agt m was wél eensgezinder wat betreft economische visie. Het besloot 
tot aanzienlijke extra bezuinigingen van 13 miljard gulden. Arbeidsongeschiktheids- en 
werkloosheidsuitkeringen werden per 1 juli 1982 bevroren, de salarissen van ambtenaren 
en trendvolgers zouden per 1 januari 1983 volgen. De status van het kabinet en de korte 
duur van de regeerperiode zorgden er echter voor dat er nauwelijks resultaten konden 
worden geboekt. De vraag was of het nieuwe kabinet eindelijk in staat zou zijn de crisis te 
bezweren.

‘De Zure Appel’: geheim rapport voor form ateur Van Agt

‘September 1982’ staat er als datering op een notitie met de intrigerende titel ‘De Zure 
Appel’. Het stuk telt 46 pagina’s en was geschreven door de financieel-economische crème 
de la crème van ambtelijk Nederland: raadadviseur Van de Graaf, Pieter Korteweg en Bart 
le Blanc, respectievelijk thesaurier-generaal en directeur-generaal van de Rijksbegroting 
van het ministerie van Financiën, en Frans Rutten, de secretaris-generaal van Economische 
Zaken. Geadresseerde was Van Agt. De algemene verwachting was dat de zittende premier 
na de verkiezingen leiding zou gaan geven aan zijn vierde kabinet. In de ondertitel werd de 
bedoeling van de nota als volgt omschreven:

In vogelvlucht een schets van de vooruitzichten voor onze economie en voor de publieke 
financiën en van de meest urgente maatregelen op diverse beleidsterreinen. Kortom: Een 
ernstige poging tot een openhartig antwoord op de vraag wat in ieder geval de komende 
vier jaar van alle leden van een nieuw kabinet en van een nieuwe Tweede Kamer moet 
worden verlangd.

In het begeleidende briefje stond dat de nota alleen voor de ogen van Van Agt was bestemd. 
De auteurs wensten in de anonimiteit te blijven/

Het blijft gissen naar de werkelijke bedoeling van de vier auteurs. De gedachte dringt 
zich op dat de nota bedoeld was om invloed uit te oefenen op de inhoud van het nieuwe 
regeerakkoord. Een van de adviezen -  op pagina 45 -  begon dan ook met de formule: ‘Bij de 
komende formatie [is] het van groot belang dat [...].’ De vier gingen er ongetwijfeld van uit
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dat de leider en de lijsttrekker van het c d a ,  Van Agt, tijdens de formatie een belangrijke rol 
zou spelen. Maar Van Agt trok zich niet lang na de verkiezingen onverwacht terug uit de lan
delijke politiek. Geen Van Agt iv derhalve, maar Lubbers i. Opmerkelijk is wél dat Lubbers 
zich niet kan herinneren ‘De Zure Appel’ indertijd onder ogen te hebben gehad.1

De ‘Appel-ambtenaren’ lieten in hun analyse van de crisis geen enkel misverstand 
bestaan over welke kant het nieuwe kabinet op diende te gaan. De collectieve sector was 
‘ziek’ en de marktsector was ‘besmet’, zo luidde de diagnose. De ziekte werd niet veroorzaakt 
door stagnatie van de wereldhandel, zoals in de crisisjaren dertig. Een halve eeuw later was 
de ‘fundamentele aantasting van de markteconomie’ de kern van het probleem.

Tien jaar lang was een centralistisch beleid gevoerd, zonder krachtige leiding, aldus 
de auteurs. De collectieve sector had onvoldoende discipline getoond ten aanzien van het 
financieringstekort. Als er niet werd ingegrepen zou dat tekort in 1986 zijn opgelopen tot
13 procent, wat een explosieve stijging van de rentelasten en aflossingsverplichtingen tot 
gevolg zou hebben. Die situatie kon niet voortduren. Overheid en bedrijfsleven speelden 
elkaar bovendien de zwartepiet toe. De overheid probeerde de noodzakelijke bezuinigingen 
af te schuiven op de sociale partners door hen tot loonmatiging op te roepen. Op hun beurt 
drongen de sociale partners er juist bij het kabinet op aan de marktsector gezond te maken. 
Bedrijven in moeilijkheden stelden niet zelf orde op zaken, maar klopten bij de overheid aan 
om steun. Scheepswerf en machinefabriek r s v  en bouwbedrijf Nederhorst waren ‘evidente 
voorbeelden van verloedering’. De vier wezen ook op andere uitwassen zoals het ‘niet- 
geheel-bedoeld gebruik’ van sociale vangnetten en zwartwerken. ‘Het ontzien van de minima 
heeft er de laatste jaren toe geleid, dat de jeugdigen ook zonder dat zij verantwoordelijkheid 
voor een gezin dragen in bijzondere mate zijn gesauveerd. Dit slaat neer in de vorm van hoge 
uitgaven voor geluidsapparatuur en dergelijke’, hielden de topambtenaren Van Agt voor.

Na de diagnose volgde de aangewezen remedie. Het medicijn dat het nieuwe kabinet 
moest toedienen, was tweeledig. In de eerste plaats sanering van de overheidsfinanciën. 
Bezuinigingen in de orde van grote van tien miljard per jaar over een langere periode waren 
noodzakelijk. Minder overheid dus. Ten tweede: doorbreken van het centralistische beleid. 
Om de economie weer flexibel en krachtig te maken, moesten de verantwoordelijkheden 
weer worden gelegd bij ondernemers en werknemers. De overheid moest zich minder 
bemoeien met de particuliere sector en deze zijn gang laten gaan: meer markt.

Het karwei zou niet gemakkelijk worden, voorspelden De Graaf, Korteweg, Le Blanc en 
Rutten. Er waren ‘harde, op het eerste gezicht asociaal aandoende ingrepen’ nodig. Het ver
anderingsproces vergde een lange adem. Op korte termijn konden geen positieve resultaten 
worden verwacht. De weg naar herstel verliep bovendien langs vele ‘verleidingen’. Zo zouden 
politici en economen allerlei argumenten aandragen tegen de noodzakelijke vermindering 
van het financieringstekort. Daarnaast moest ook de verlokking om in te grijpen in de lonen 
en prijzen worden weerstaan. Alleen een consequente terugkeer naar de georiënteerde markt
economie gaf uitzicht op herstel in de jaren negentig. Het creëren van werkgelegenheid door 
de overheid was een illusie. Werkgelegenheidsplannen a la Den Uyl moesten onmiddellijk 
overboord worden gezet, want het rondpompen van vele miljarden had nauwelijks resultaat.

De door de opstellers van ‘De Zure Appel’ voorgestelde urgente maatregelen vereisten 
‘een sterke overtuiging en een grote mate van durf en doorzettingsvermogen’. Dat was ken
nelijk een probleem: ‘Gelet op de programma’s van de politieke partijen is een overtuiging,

6 3



P E T E R  V A N  G R I E N S V E N

zoals aan het beleid van het nieuwe kabinet ten grondslag moet worden gelegd, nog niet 
ruimschoots aanwezig.’ Bij de vaststelling van het regeerprogram en de bemanning van het 
nieuwe kabinet moest daarom ‘bijzondere zorg [...] worden besteed aan het vormen van 
een stevige basis voor de zeer ingrijpende beleidswijzigingen, die in de komende jaren zullen 
moeten worden doorgevoerd’. In niet-ambtelijke taal: leg dit beleid vast in een regeerak
koord en zoek bewindslieden met stevige knieën die dit kunnen en willen uitvoeren.

‘De Zure Appel’ vergeleken met het regeerakkoord van Lubbers i

Wat waren nu die ‘harde, op het eerste gezicht asociaal aandoende ingrepen’ die de club 
ambtenaren voorstond en wat is ervan de ‘geheime’ verlangens uiteindelijk terechtgekomen? 
‘De Zure Appel’ bevatte een uitgebreide opsomming van urgente maatregelen, een ambte
lijke aanzet voor de financieel-economische paragraaf van een regeerakkoord. Een vergelij
king met het échte regeerakkoord van het kabinet-Lubbers i laat een opvallende gelijkenis 
zien. Het blijkt dat het overgrote deel van de voorgestelde maatregelen hierin terug te vinden 
is; sommige passages uit de nota staan er zelfs letterlijk in.

In de bijgevoegde tabel zijn alleen de belangrijkste maatregelen uit de notitie opgeno
men. Uiteraard vond niet alles uit ‘De Zure Appel’ een plek in het akkoord. Zo haalde het 
opmerkelijke plan voor één nationaal energieproductiebedrijf het niet. Aan de andere kant 
bevatte het regeerakkoord ook maatregelen die in ‘De Zure Appel’ niet w^aren genoemd. 
Het kabinet-Lubbers i wilde bijvoorbeeld 750 miljoen gulden per jaar uittrekken voor extra 
beleid waarvan een derde wras bestemd voor een jeugdwerkplan, een derde voor scholings- 
maatregelen en een derde voor productieve overheidsinvesteringen.
Het is evident dat ‘De Zure Appel’ weliswaar fysiek in de bureaula van Van Agt is blijven 
steken, maar dat de daarin genoemde voorstellen voor het overgrote deel in het regeerak
koord terecht zijn gekomen. CDA-historicus Dik Verkuil gaf in zijn boek Een positieve grond
houding  al aan dat ambtenaren hun invloed hebben doen gelden bij de totstandkoming van 
het regeerakkoord. Hij schreef:

Het sociaal-economische en financiële gedeelte van het regeerakkoord liet [informateur, PvG] 
Scholten voorbereiden door een werkgroep bestaande uit de drie belangrijkste specialisten uit 
beide fracties en een aantal topambtenaren. Met behulp van somber stemmende prognoses 
overtuigden de ambtenaren de politici ervan dat de terugdringing van het financieringstekort 
de hoogste prioriteit moest hebben [...]. Nadat de werkgroep enkele weken in het diepste 
geheim gewerkt had, kwam zij met een gedetailleerd akkoord naar buiten, waar de fracties nog 
maar weinig tegenin brachten. Eerst had Scholten de ambtenaren de fractiespecialisten laten 
overdonderen en nu overdonderden de fractiespecialisten op hun beurt de fracties.

Verkuil vermeldt helaas geen bron. Nader onderzoek naar de kabinetsformatie van 1982 kan 
wellicht uitwijzen hoe ver de ambtelijke invloed reikte.5 Overigens kwam een deel van de in 
‘De Zure Appel’ genoemde voorstellen niet uit de lucht vallen. De auteurs verwezen naar 
diverse voorstudies die een groot aantal suggesties had opgeleverd, met name de twee rap
porten van de commissie-Wagner en verschillende ambtelijke ‘heroverwegingsrapporten’.6 
Dit verklaart wellicht dat Lubbers achteraf allerlei voorstellen wél herkent, maar zich ‘De 
Zure Appel’ niet kan herinneren.
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V oorstellen  u it ‘D e Zure A pp el’ (selectie) R egeerakkoord - Lubbers i

M arktsector

Scheppen van voorwaarden voor herstel bedrijven  via kostenbeheersing, ✓

verlichting collectieve lasten en  verm indering financieringstekort overheid  
Lonen, prijzen  en inkomensverhoudingen

W enselijke loonstijging 1 a 2% lager dan de prijsstijging
Einde nivellering in de secundaire sfeer Geen nivellering tot 60.000 gulden
Alleen echte m inim a ontzien ✓

Bevriezen m in im um loon; lager m inim um jeugdloon ✓

A rbeidsm arkt

Financiële prikkels d ie de m obiliteit beïnvloeden
Begrip passende arbeid verruimen V

Versoepeling ontslagprocedure s

M eer arbeidscontracten voor bepaalde tijd
G een algem ene m aatregelen tot verkorting arbeidstijd ■/

Investeringen en steunbeleid
Onverkorte handhaving van de investeringsprem ies /

Geen steun aan individuele bedrijven zonder toekom stperspectief /

Deregulering
Subsidieregelingen voor het bedrijfsleven verminderen y

W etgeving t.a.v. econom ische ontw ikkeling stroom lijnen, verminderen s

H eroriëntatie ontwikkelingshulp op belangen van het bedrijfsleven /

Energiebeleid
Eén nationaal productiebedrijf X
(Positieve) beslissing over de bouw  van nieuw e kerncentrales Spoedige beslissing

Publieke sector

Financieringstekortreductie 1,5 a 2% per jaar 1,5% per jaar
Bezuinigingen in  de collectieve sector van circa 10 mrd. per jaar 7 mrd. bij 2% -inkom ensm atiging
Parlement binden aan het totale uitgavenkader in de M iljoenennota X

Sociale zekerheid en gezondheidszorg
Stelselherziening /

Geen indexering uitkeringen en wettelijk m in im um loon Geen nom inale verhoging
Verlagingen van uitkeringsniveaus van 80 naar 70% Aanpassing; ingreep in  ZW , w ao

Stabilisatie uitgavenniveau gezondheidszorg Groei kosten beperken m et 3 mrd.
Loonsom overheid

V erm indering arbeidsplaatsen niet uitgesloten V erm indering m et 1%
Specifieke soc. zekerheidsregelingen am btenaren bijstellen X

B ouw en overheidsinvesteringen
Program m ering w oningbouw  over m eerdere jaren plus w oonlastenbeleid
Huurverhoging ten m inste 6% </

Meer geld voor onderhoud en verbetering rijkswegen S

O m bouw  elektriciteitscentrales op kolen V

Onderwijs
Vergroting groepsgrootte V

Spreiding R ijksdiensten
V erplaatsing Centrale D irectie ptt  gaat niet door X

O penbaar vervoer
Jaarlijkse tariefverhoging m et circa 10% v'

Belastingen op inkom en en winst
Forse reductie progressie inkom stenbelasting X

V erhoging vermogensaftrek; verlaging tarief V ennootschapsbelasting /

Privatisering en projijtgedachte ✓
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Verkuil vermeldt helaas geen bron. Nader onderzoek naar de kabinetsformatie van 1982 kan 
wellicht uitwijzen hoe ver de ambtelijke invloed reikte.5 Overigens kwam een deel van de in 
‘De Zure Appel’ genoemde voorstellen niet uit de lucht vallen. De auteurs verwezen naar 
diverse voorstudies die een groot aantal suggesties had opgeleverd, met name de twee rap
porten van de commissie-Wagner en verschillende ambtelijke ‘heroverwegingsrapporten’.6 
Dit verklaart wellicht dat Lubbers achteraf allerlei voorstellen wél herkent, maar zich ‘De 
Zure Appel’ niet kan herinneren.

W ü-Kam erlid en financieel specialist Rudolf de Korte verklaarde kort na de formatie in 
1982 dat er binnen de werkgroep grote eensgezindheid bestond over de te nemen maatrege
len. Van de mogelijkheid van afzonderlijk beraad per fractie was geen gebruikgemaakt. Hij 
plaatste wel een kanttekening: ‘Wat in tijden van economische malaise het zwaarst is, moet 
het zwaarst wegen. Toch kleven er ook bezwaren aan de procedure. [...] Als je voorstander 
bent van dualisme (het kabinet regeert en de Kamer controleert) is de procedure een stevige 
hypotheek op die overtuiging.’ Daarbij was vooral de tweedeling in de regeringsfracties een 
gevoelig punt. De werkgroepleden hadden van de informateur namelijk een slot op de mond 
gekregen. Hun collega-fractieleden zouden door de fractievoorzitter worden geïnformeerd. 
Een ‘normale omgang met de pers’ was ook niet meer mogelijk. ‘Plotseling moet je schichtig 
wegblijven van elke telefoon.’ De Korte vond het begrijpelijk dat er in de fracties nog flink 
was geworsteld met het rapport van de werkgroep. Toch had dit proces de formatie maar met 
één week verlengd. ‘In hoog tempo en onder grote tijdsdruk is het gevoel gerijpt dat er niets 
anders opzat. Het is nu of nooit.’7

Het succes van het eerste kabinet-Lubbers

Een stevig regeerakkoord met de handtekening van de coalitiefracties én een nieuwe frisse 
ploeg c d a -  en WD-ministers: de ambtenaren van ‘De Zure Appel’ moeten redelijk tevreden 
zijn geweest. Aanvankelijk werd nog wel getwijfeld aan de nieuwe premier Lubbers, die als 
fractieleider te vaak zou hebben toegegeven aan loyalisten en keynesianen. Tot veler ver
rassing sloten vakbonden en werkgeversorganisaties bovendien nog een sociaal akkoord 
waarin tot loonmatiging werd besloten in ruil voor arbeidstijdverkorting: het in november 
1982 getekende Akkoord van Wassenaar. Dit gebeurde terwijl het debat over de regerings
verklaring nog in volle gang was. In ‘De Zure Appel’ was zo’n akkoord nog als een illusie 
bestempeld. Ook de sociale partners waren inmiddels echter doordrongen van de ernst van 
de economische situatie. Het voornemen van het nieuwe kabinet een adempauze (loonmaat
regel) in te lassen, had daarbij ongetwijfeld gefunctioneerd als stok achter de deur. Overigens 
maakten de vakbonden daarna nog regelmatig hun onvrede kenbaar over het beleid van het 
Lubbers i.8

De grote vraag was natuurlijk of het nieuwe kabinet, in samenspraak met de Tweede 
Kamer, de doelstellingen uit het regeerakkoord ook waar kon maken. Dat bleek inderdaad 
het geval. W aar Van Agt faalde met zijn Bestek ’81, daar haalde Lubbers i wel goede rapport
cijfers. De belangrijke doelstellingen werden bereikt: het financieringstekort daalde volgens 
plan, de collectieve lastendruk was verlaagd en de werkloosheid afgenomen. Waarom slaagde 
de ploeg van Lubbers waar de kabinetten-Van Agt hadden gefaald? De volgende factoren 
speelden daarbij een rol:
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1. Het kabinet-Lubbers i greep inderdaad fors in. Impopulaire maatregelen werden niet 
geschuwd. Het kabinet kreeg daarbij over het algemeen de loyale medewerking van de 
coalitiefracties, die hun handtekening onder het gedetailleerde regeerakkoord hadden 
geplaatst. Veelvuldig overlegden de fractievoorzitters met premier Lubbers en vicepre- 
mier Gijs van Aardenne ( v v d )  (Torentjesoverleg o f ‘Suikeroompjesoverleg’) over de te 
volgen koers. Het kabinet beschikte over een ruime parlementaire meerderheid, anders 
dan Van Agt-Wiegel. CDA-fractievoorzitter Bert de Vries maakte bovendien in deze 
kabinetsperiode, samen met partijvoorzitter Piet Bukman, hardhandig een einde aan het 
loyalistenvraagstuk.9

2. Het kabinet-Lubbers was intern ook minder verdeeld over de koers dan Van Agt i, laat 
staan Van Agt n. Naar buiten toe ontstond het beeld van een no-nonsense kabinet dat 
eensgezind eer leek te scheppen in bezuinigen met het oog op herstel van de economie. 
Toch waren er wel interne wrijvingen. Zo verzuchtte Onno Ruding in een terugblik op 
zijn tijd als minister van Financiën (1982-1989) dat hij graag harder had willen ingrijpen, 
maar ‘zoals gebruikelijk in de politiek in Nederland: vele ondersteunende verklaringen 
ten principale, maar ook veel “vluchtgedrag”, of slappe knieën als het er op aankomt in 
de praktijk’. Volgens Ruding had hij te maken ‘met een minister-president, een minister 
van Sociale Zaken en een voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer die voor 
“koopkrachtplaatjes” grote belangstelling hadden’.1'1 Van een ernstig conflict, zoals tussen 
Albeda en Andriessen, was echter geen sprake. Minister van Sociale Zaken Jan de Koning 
( c d a )  stond achter het beleid zoals het was neergelegd in het regeerakkoord. Hij fun
geerde zelfs als bemiddelaar wanneer Lubbers eens wat minder wilde bezuinigingen dan 
hardliner Ruding11

3. Het besef dat er iets móést gebeuren was veel dieper doorgedrongen in de politiek en 
de samenleving dan tijdens de periode van Bestek ’81. Bij de aanvang van het kabinet- 
Lubbers steeg de werkloosheid met 10.000 per maand, een cijfer dat deed denken aan de 
jaren dertig. De sociale partners bleken nu ook bereid een sociaal akkoord te sluiten. De 
afgesproken loonmatiging betekende een belangrijke stap in de richting van kostendaling 
en rendementsherstel in het bedrijfsleven.

4. Vanaf 1984 trok de internationale conjunctuur weer aan, hetgeen een gunstig effect had 
op de realisering van de doelstellingen van het regeerakkoord-Lubbers. De wereldhandel 
herstelde zich. Ruding bestreed overigens dat het vooral de gunstige conjunctuur was die 
het beleid tot een succes maakte. Er waren volgens hem diverse conjuncturele tegenval
lers die door extra bezuinigingen gepareerd moesten worden en -  aan het einde van de 
kabinetsperiode -  enorme tegenvallers in de aardgasbaten.12

Al met al was Lubbers wél in de gelegenheid fors in te grijpen ten behoeve van de economie.
Het tij keerde zich in de loop van 1982. Van Agt, die hetzelfde voor ogen had gehad, kreeg
niet de nodige politieke ruimte.

De Great Moderation verstoord: roep om overheidsingrijpen

In de rest van de jaren tachtig en in de jaren negentig bleef het economisch beleid in grote lijn
gericht op terugtreding van de overheid ten gunste van de particuliere sector. Het op keyne-
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siaanse leest geschoeide financieel-economisch beleid was min of meer failliet verklaard. Het 
neoklassieke marktdenken triomfeerde, ook in andere landen (Reaganomics, Thatcherism ). 
Privatisering en deregulering waren de toverwoorden. Het nieuwe beleid leek zijn vruchten 
af te werpen. Op de heftige economische teruggang in de jaren zeventig en het begin van 
de jaren tachtig volgde in de meeste rijke landen een lange periode van relatieve stabiliteit, 
door economen de Great M oderation genoemd.13 Het duurde overigens nog tot in de jaren 
negentig voordat de overheidsfinanciën weer op orde waren.

Met de kredietcrisis werd de rust wreed verstoord. 'Zeepbellen in huizenprijzen en aan
delenkoersen zijn leeggelopen’, signaleerde het Centraal Planbureau in een rapport speciaal 
gewijd aan de oorzaken en gevolgen van de crisis.14 De huizencrisis van 2007 in de Verenigde 
Staten mondde al snel uit in een wereldwijde bancaire crisis. Om belangrijke financiële 
instellingen overeind te houden, werden gigantische bedragen aan overheidssteun ingezet. 
Ook minister van Financiën W outer Bos haalde grote sommen uit de schatkist. Zelfs het 
middel van nationalisatie werd niet geschuwd -  geheel tegen de heersende trend in, maar 
nood breekt wet. De bank Fortis/ABN a m r o  kwam in staatshanden. Bos diende daarbij snel 
te opereren. Het parlement restte slechts de taak achteraf goedkeuring te verlenen.15

De financiële nood breidde zich al snel uit tot een crisis in de reële sfeer. De roep om 
maatregelen om de economie enigszins op de rails te houden, werd steeds luider. Het kabinet 
gaf daarop thesaurier-generaal Ronald Gerritse de opdracht alle ingrepen te inventariseren 
die soelaas zouden kunnen bieden. Volgens minister Bos had Gerritse carte blanche. Heilige 
huisjes hoefden niet te worden ontzien. Premier Jan Peter Balkenende liet echter al snel 
weten dat aan de hypotheekrenteaftrek niet gemorreld diende te worden.16

De werkgroep-Gerritse rondde in februari 2009 haar inventarisatierapport af. ‘Politiek 
dynamiet’, luidde de omschrijving in de Volkskrant van het rapport met de prozaïsche titel 
Mogelijkheden voor ombuigingen, stabilisatie en intensiveringen.'7 Conform haar opdracht 
had de werkgroep verschillende varianten uitgedokterd en lijsten opgesteld met eventueel 
te treffen maatregelen. Geen kant-en-klaarrecept a la ‘De Zure Appel’ dus, maar een soort 
kookboek waaruit de politiek naar eigen smaak een menu diende samen te stellen.

Wat volgde was een politieke loopgravenoorlog. Wekenlang onderhandelden Balkenende, 
Bos, minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner en de drie fractievoorzitters Pieter van Geel 
( c d a ) ,  Mariëtte Hamer ( p v d a )  en Arie Slob (cu) over een crisispakket. Met name Hamer 
en Slob zouden erop hebben gestaan dat de fractievoorzitters bij de totstandkoming van het 
pakket betrokken werden. Volgens hen moest het regeerakkoord worden opengebroken, en 
daaronder stonden nu eenmaal de handtekeningen van de fractievoorzitters.18 Het rapport- 
Gerritse lag ongetwijfeld bij de onderhandelaars op tafel, al marginaliseerde Slob de rol van het 
rapport later wel heel erg: ‘Die plannen zaten de afgelopen weken ook bij mijn stukken. Ik heb 
Gerritse niet eens gelezen, kan ik u vertellen. [...] Wij maken onze eigen lijstjes.’19

Een vergelijking van het rapport-Gerritse met het uiteindelijke crisispakket lijkt echter 
wel de conclusie te rechtvaardigen dat de onderhandelaars veel politiek explosief materiaal 
uit het rapport onschadelijk hebben gemaakt. Ingrepen in de a w b z ,  in de hypotheekrente
aftrek en in de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’, heilige huisjes bij respectievelijk p v d a ,  c d a  

en ChristenUnie, sneuvelden in het politieke afwegingsproces. De opvallendste maatregel uit 
het crisispakket, de voorgenomen geleidelijke optrekking van de Aow-leeftijd naar 67 jaar, 
was voor alle drie de coalitiepartijen even pijnlijk en bleef vooralsnog overeind.20
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Het was aanvankelijk niet de bedoeling het rapport-Gerritse in de openbaarheid te brengen. 
Delen ervan lekten echter uit, en vanuit de oppositiepartijen kwam toen de roep om open
baarmaking. Het kabinet wilde daar eerst niet aan meewerken. Volgens Bos was het niet 
gebruikelijk en ongewenst om een dergelijk stuk openbaar te maken. Het zou een ordentelijk 
besluitvormingsproces doorkruisen als voor de ministerraad bestemde ambtelijke rapporten 
een rol in het openbare debat gingen spelen vóórdat een politieke afweging was gemaakt.21

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet tikte het kabinet hierover echter op de vingers. Zij 
wees op de ongelijke informatievoorziening binnen de Kamer: de bij de onderhandelingen 
over het crisispakket betrokken coalitiefracties waren op de hoogte van de inhoud van het 
rapport, terwijl de oppositie het moest doen met wat er naar de pers uitlekte. Het kabinet 
kwam de Kamervoorzitter daarop deels tegemoet. Het rapport-Gerritse zou naar de Kamer 
worden gestuurd, zodra de besluitvorming over het pakket was afgerond.22

De oppositie stond in feite buitenspel bij de besluitvorming rond de crisismaatregelen. De 
regeringsfracties hadden zich immers met handen en voeten gebonden aan een herziening 
van het regeerakkoord. De ruimte voor aanpassing was minimaal, zo liet met name c d a -  

fractievoorzitter Van Geel duidelijk blijken tijdens het Kamerdebat over het crisispakket.2-1 
De sociale partners hadden overigens wél aan de onderhandelingstafel mogen aanschuiven, 
en niet zonder gevolg: de f n v  bedong en kreeg de ruimte om in het najaar alternatieven aan 
te dragen voor de verhoging van de Aow-leeftijd. Dit zou voor 1 oktober de vorm krijgen van 
een SER-advies. Medewerking van de werkgevers- en werknemersorganisaties bij de bestrij
ding van een economische crisis was immers al eerder beslissend voor het succes gebleken 
(het Akkoord van Wassenaar van november 1982).

Het kabinet-Balkenende iv heeft uit de door Gerritse aangedragen ‘oplossingsrichtingen’ 
de variant gekozen waarin de overheid op korte termijn stimulerend optreedt en vervolgens 
op middellange termijn bezuinigt om de overheidsfinanciën weer in het gareel te krijgen. 
Achter de maatregelen gaan zowel keynesiaanse als neoklassieke denkbeelden schuil. Een 
combinatie ervan lijkt op dit moment het beste recept. Tussen papier en praktijk kan echter 
nog een crisis van formaat steken -  denk aan Bestek '81. Of Balkenende iv het juiste medicijn 
heeft gevonden, moet ook eerst worden afgewacht.

Conclusie

Juist in tijden van economische crisis wordt een beroep op de overheid gedaan. Politieke 
opvattingen worden op scherp gezet. Kiest de regering voor meer of minder overheid? 
De keuzes die de politiek uiteindelijk maakt, blijken afhankelijk te zijn van verschillende 
factoren. Uiteraard is in de eerste plaats de aard van de crisis van belang. Waar zitten de 
ziekmakende problemen in de economie? Van Agt en Lubbers hadden te maken met een 
veel te zwaar geworden overheid en een besmette, krimpende marktsector. Balkenende iv 
daarentegen zag zich min of meer gedwongen de financiële rommel op te ruimen van een uit 
de bocht gevlogen (te) vrije markt.

Voorts is natuurlijk de politieke signatuur van de regeringscoalitie bepalend voor de 
keuzes die worden gemaakt. Is die signatuur sociaaldemocratisch (meer overheid) of liberaal 
(meer markt) georiënteerd? Zijn de betrokken politici bovendien in staat hun rug recht te 
houden? Verder is het van belang dat de coalitiepartijen zich unaniem achter de voorgeno-
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men maatregelen scharen. Dat is de les van de periode Van Agt i en Van Agt n. Ambtenaren 
kunnen achter de schermen een belangrijke rol spelen, maar uiteindelijk moet een parle
mentaire meerderheid door de zure appel heen bijten. Dan moet de tijdgeest er wel rijp voor 
zijn. Alleen als de maatschappij en vooral ook de Kamer doordrongen zijn van het feit dat 
ingrepen onafwendbaar zijn -  bijvoorbeeld omdat de economie anders het zwartste scenario 
gaat volgen ontstaat er ruimte voor slagvaardig beleid. Slimme ambtenaren die in tijden 
van crisis het juiste recept hebben uitgedokterd, doen er goed aan de belangrijkste politieke 
besluitvormers onmiddellijk een zo zuur mogelijke appel voor te schotelen. Nu eens moet er 
een scheut markt bij, dan weer een scheut overheid: de smaak blijft net zo zuur.
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stranding. H et C D A  van hoogtepunt naar catastrofe (Nijmegen 1995) p. 81-82.
10 Clerx, Van Griensven en Stevens, D e m ach t van m in isters van Financiën, p. 57 (citaat) en 64; 

Verkuil, P ositieve grondhouding, p. 245-246.
11 Metze, D e stranding, p. 77.
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154-157; Clerx, Van Griensven en Stevens, D e m ach t van m in isters van Financiën, p. 63.
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oorzaken  en gevolgen  (Den Haag 2009) p. 105.
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De Crisiscanon

Jan Ramakers en Jouke Turpijn

Hoe beleeft de politiek tijden van crisis? In dit jaarboek zijn oorzaak, aard en gevolg van 
heftige crises beschreven, maar tegelijkertijd blijven veel andere rampen en omwentelingen 
onderbelicht. Vandaar deze Crisiscanon, waarin vijftien negentiende- en twintigste-eeuwse 
vensters een indruk geven van de reacties van politici in tijden van nood.' De diversiteit 
stond voorop bij de selectie: natuurrampen, revoluties, oorlogen, economische malaise en 
terreur trekken in vogelvlucht voorbij. Uiteraard zeggen deze vensters ook veel over onze 
eigen tijd. Een historische canon is immers een product van koortsachtige zoektochten naar 
‘onze’ identiteit en het antwoord op de vraag wie ‘wij’ eigenlijk zijn.

1830 -  De Belgische opstand

Tijdens de opvoering van de opera La M uette de Portici te Brussel op 25 augustus 1830 
barstte de bom in het jonge Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De Zuid-Nederlandse 
burgerij stond al jaren argwanend tegenover de op Holland gerichte politiek van koning 
Willem i. Aangewakkerd door het nationalistische muziekstuk en geïnspireerd door de Franse 
Julirevolutie stak ‘eene verblinde en opgeruide menigte’ met ‘kannibalen-woede’ het huis 
van de gehate minister van Justitie C.F. van Maanen in brand. Na gewelddadige schermut
selingen, bestuurlijke chaos en een warrig optreden van het leger noemde België zich vanaf 4 
oktober onafhankelijk, al duurde het nog tot 1839 voordat Nederland dat officieel ook deed. 
Hoewel vorst, leger en ministers de hoofdrolspelers in deze strijd waren en monarchistische 
‘ja-knikkers’ de Tweede Kamer domineerden, werden de eerste stappen voor een constructieve 
oplossing juist in het parlement gezet. De Zuid- en Noord-Nederlandse afgevaardigden deden 
in een buitengewone zitting een poging om de nieuw ontstane situatie te duiden. Een maand 
vergaderen leverde veel chaos op: de Zeeuw C.G. Bijleveld stapte op omdat hij het Frans van 
de Belgen weigerde te verstaan, en de Belgen reageerden woest op vertragingstechnieken en 
de opheffing van het comité generaal door de Nederlanders. Na een maand concludeerde de 
vergadering alsnog dat de nieuwe situatie aantoonde dat het noodzakelijk was ‘om de natio
nale instellingen te wijzigen’. Hierop hielden de Belgen verkiezingen voor een eigen Nationaal 
Congres, dat spoedig Leopold van Saksen-Coburg-Saalfeld als koning aanwees. (jr)

Meer lezen?
Jeroen van Zanten, Schielijk, winzucht, zwaarhoofd en bedaard. Politieke discussie en oppo- 
sitievorming 1813-1840 (Amsterdam 2004). Els Witte e.a., Politieke geschiedenis van België 
(7de druk; Antwerpen 2005).
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1848 -  Het revolutiejaar

Vanaf februari 1848 waarde er een revolutionair spook door Europa. Van Vlaanderen tot 
Sicilië kwamen burgers in opstand tegen veelal conservatieve machthebbers. Nieuwe parle
menten en op liberale leest geschoeide grondwetten schoten als paddenstoelen uit de grond, 
terwijl paleizen en steden in vlammen opgingen.

Met uitzondering van enkele voedselrellen bleef het relatief rustig in de Lage Landen. 
Dat was vooral het gevolg van de plotselinge ommezwaai van Willem n. Vanwege de angst 
voor een revolutie was de koning naar eigen zeggen in één nacht van conservatief tot liberaal 
geworden. Onder druk van de liberale hoogleraar J.R. Thorbecke stelde hij een grondwets
herziening voor. De herziene grondwet introduceerde de ministeriële verantwoordelijkheid 
in het parlement, dat vanaf dat moment direct, door welgestelde mannelijke Nederlanders, 
gekozen werd.

De revolutiecrisis werd daarom in het Nederlandse parlement juist beleefd als het begin 
van een nieuwe glorierijke era waarin de Kamer, en niet de koning, de lakens uitdeelde. 
Tegelijkertijd waren de Kamerleden trots op het uitblijven van bloedvergieten en benadrukten 
zij het belang van waardigheid in het debat. Helaas was deze waardigheid geen parlementaire 
praktijk. Kibbelarijen maakten een einde aan de thorbeckeaanse hegemonie, terwijl een deel 
van het volk zijn nieuw verkregen grondwettelijke vrijheid aanwendde om in de Aprilbeweging 
van 1853 de Koning in plaats van de Kamer weer centraal te stellen. Het duurde vervolgens 
decennia voordat de liberale interpretatie van de grondwet daadwerkelijk regel werd. (j t )

Meer lezen ?
J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 (2de druk; 
Bussum 1983). Jouke Turpijn, M annen van gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer 1848- 
1888 (Amsterdam 2008).

1883 -  De explosie van de Krakatau

Op maandagmorgen 27 augustus 1883 explodeerde omstreeks een uur of tien de vulkaan 
Krakatau, die in de zeestraat Soenda tussen Sumatra en Java ligt. De vuurspuwende berg was 
maanden daarvoor al actief gew^eest. Vloedgolven van tientallen meters hoogte sloegen de 
nabijgelegen kusten tot vijftien kilometer landinwaarts kaal. Ruim 36.000 mensen vonden de 
dood. Een enorme as wolk verduisterde lange tijd de zon in het gebied. De grote hoeveelheid 
stof die in de atmosfeer terechtkwam, zorgde ervoor dat het jaar erna de gemiddelde tem 
peratuur op aarde met 1,2 graden Celsius daalde. Voor zover wij weten, was het de grootste 
vulkaanuitbarsting aller tijden.

Het Nederlandse parlement besteedde nagenoeg geen aandacht aan de ramp. Nadat 
Willem m  op 17 september 1883 in zijn troonrede over onder meer de oorlogstoestand in 
Atjeh had gesproken, wist hij nog te melden: ‘Ook door andere rampen w^erd Nederlandsch- 
Indië bezocht; in eenige gewesten heerschten ziekten van menschen en vee, en eene bijna 
voorbeeldeloze vulcanische uitbarsting verwoestte een deel van Westelijk Java en van 
Sumatra’s Zuidkust.’ De vorst prees de ‘milde weldaden’ van het volk en vertrouwde erop 
dat regering en parlement voldoende maatregelen zouden nemen ‘om de ondervonden
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bezwaren te boven te komen’. De Eerste Kamer toonde in het ontwerpadres van antwoord 
op de troonrede medeleven, maar de Tweede Kamer sprak vreemd genoeg met geen woord 
over de ramp. De omvang van de catastrofe werd in Nederland pas weken later stukje 
bij beetje duidelijk. Hierop organiseerde de bevolking allerlei geldinzamelingsacties. Het 
gezag in Nederlands-Indie hield in die periode bewust nieuwsfeiten achter, zoals dat ook al 
langer gebeurde met betrekking tot de bloedige strijd in Atjeh. Het Nederlandse volk mocht 
namelijk geen ander beeld van de Indische archipel krijgen dan dat daar louter orde en rust 
heersten. Blijkbaar dacht men ook dat al te gedetailleerde berichtgeving over natuurgeweld 
die idylle zou kunnen verstoren. (JvZ)

M eer lezen?
J.G. Kikkert, ‘Krakatau 1883’, Spiegel historiael. M aandblad voor geschiedenis en archeo
logie (1983) p. 614-619. F.G.P. Jaquet, ‘Nederlandse reactie op de uitbarsting 1883 van de 
Krakatau. Een tijdsbeeld’, Indische letteren. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch- 
Nederlandse Letterkunde (1988) p. 76-110.

1914 -  H et uitbreken van de Eerste W ereldoorlog

Tussen enkele Europese grootmachten bestonden al sinds het begin van de twintigste eeuw 
sluimerende vijandige verhoudingen. Het bondgenootschap van Groot-Brittannië, Frankrijk en 
Rusland stond tegenover een alliantie van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse 
Rijk. De moord op de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand en zijn vrouw Sophie in 
Sarajevo op 28 juni 1914 verstoorde dit precaire evenwicht. De oorlogsverklaring van Oostenrijk- 
Hongarije aan Servië leidde in de eerste dagen van augustus 1914 tot een kettingreactie, waarbij 
in een mum van tijd de belangrijkste Europese grootmachten met elkaar in oorlog waren.

Nederland slaagde erin om in het oorlogsrumoer neutraal te blijven. Het had zich in de 
voorgaande jaren bewust bij geen enkel bondgenootschap aangesloten. In Den Haag waren 
in 1899 en 1907 twee Vredesconferenties gehouden, waarbij afspraken werden gemaakt over 
de methoden van oorlogvoering. Toch kreeg Nederland onherroepelijk te maken met de 
gevolgen van de oorlog. Al op 3 augustus debatteerde de Tweede Kamer daarom over de 
internationale gebeurtenissen in een ‘bespreking van den kritieken toestand’. Gespannen 
blikken waren er vooral in de richting van de socialisten. Zouden zij zich achter de natie 
opstellen? Opluchting was er dan ook toen SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra verklaarde zich 
voor het moment te onthouden van kritiek op de regering, ‘omdat in deze ernstige omstan
digheden de nationale gedachte de nationale geschillen overheerscht’. Hij stemde in met de 
heersende mening dat de partijdigheid terzijde moest worden gesteld ten behoeve van de 
eenheid. In het debat met de regering stond vooral de economische situatie op de voorgrond: 
de Nederlandse handel en voedsel toevoer moesten zeker worden gesteld. Het kabinet-Cort 
van der Linden kreeg tijdelijk meer bevoegdheden om in deze crisistijd de noodzakelijke 
maatregelen te nemen, (e t )

Meer lezen?
M.W.F. Treub, Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken (Haarlem 1916). C.W. de Vries, Schets 
eener parlementaire geschiedenis van Nederland, deel iv: Nederland 1914-1918 (Den Haag
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1955). J. den Hertog, Cort van der Linden (1846-1935). Minister-president in oorlogstijd. Een 
politieke biografie (Amsterdam 2007).

1918 -  De Vergissing’ van Troelstra

‘Uw stelsel, mijne heren, uw burgerlijk stelsel, is langzamerhand vermolmd en verrot/ Met 
deze dreigende woorden waarschuwde Pieter Jelles Troelstra ( s d a p ) de regering voor een 
arbeidersopstand tijdens een urenlange redevoering in de Tweede Kamer op 12 november 
1918.

Er heerste onrust in het land. De werkloosheid was hoog, het voedsel schaars en de 
revolutionaire omwentelingen in Rusland en Duitsland vonden weerklank onder het volk. 
In legerplaats De Harskamp op de Veluwe braken in oktober rellen uit. In de grote steden 
werden burgerwachten ingesteld om een eventuele opstand in de kiem te smoren. De 
regering mobiliseerde leger en politie. Op 11 november stak Troelstra in Rotterdam een 
vlammende redevoering af om het arbeidersvolk op te roepen zich te verzetten tegen de 
onderdrukking. De revolutie zou niet stoppen bij Zevenaar, meende hij te weten. De dag 
erop maakte hij grote indruk met zijn urenlange rede in de Kamer. Zekerheidshalve was een 
deel van de uitpuilende publieke tribune op initiatief van het ARP-Kamerlid Duymaer van 
Twist bezet door tien gewapende mannen.

Door een gebrek aan organisatie en door de interne verdeeldheid van de s d a p  doofde 
de onrust echter vrij snel. De contrarevolutie won terrein; pers en plakkaten riepen op het 
wettig gezag te steunen. De volgende dagen al kwam Troelstra voorzichtig tot de conclusie 
dat hij zich had vergist. Hij krabbelde openlijk terug in de Tweede Kamer: ‘Het woord staats
greep is door mij in het geheel niet gebruikt.’ Als een geslagen man ging Troelstra na deze 
nederlaag naar huis. (a b )

Meer lezen?
Johan S. Wijne, De ‘vergissing’ van Troelstra (Hilversum 1999). ‘Troelstra’s tragedie’, Andere 
Tijden ( v p r o ) ,  20 sept. 2005. Zie http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleve- 
ringen/24077155/ (15 sept. 2009).

1929 -  De beurskrach en de ‘grote depressie’

Donderdag 24 oktober 1929, de dag die de geschiedenis zou ingaan als Zwarte Donderdag, 
kelderden de koersen aan de beurs op de New Yorkse Wall Street. Het rommelde al maanden 
op de aandelenmarkt, maar nu probeerden veel kleine beleggers, die vaak met geleend 
geld hadden geïnvesteerd, uit alle macht van hun aandelen af te komen, waardoor deze 
nog verder in waarde daalden. Op 8 juli 1932 werd op Wall Street het absolute dieptepunt 
bereikt. Door de crisis konden veel schulden niet worden afbetaald en ging een aanzienlijk 
aantal banken failliet, ook omdat spaarders hun tegoeden massaal opvroegen. Door een toe
nemende deflatie en sterke afname van de internationale handel ontstond er een langjarige 
periode van laagconjunctuur.

Doordat de Nederlandse regering lange tijd vasthield aan de gouden standaard, het 
muntsysteem waarin valuta’s een vast gewicht in goud waard waren, hield de recessie hier
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langer aan dan in de landen die hun m unt hadden ontkoppeld. Al in de zomer van 1931 
had Groot-Brittannië die stap gezet, eind september 1936 -  ruim vijf jaren later -  volgde 
Nederland als laatste land.

In de Tweede noch in de Eerste Kamer waren de beurskrach en de gevolgen daarvan  
voor de wereldeconomie de eerste maanden na Zwarte Donderdag een thema. Ook de pers 
besteedde er aanvankelijk weinig aandacht aan, hoewel ook in Amsterdam de effectenkoer- 
sen enorme klappen opliepen. (JvZ)

M eer lezen?
Jan Beishuizen en Evert Werkman, De magere jaren. Nederland in de crisistijd 1929-1939 
(2deherz. druk; Leiden 1976). J.L. van Zanden, De dans om de gouden standaard. Economisch 
beleid in de depressie van de jaren dertig (Amsterdam 1988). Herman Langeveld, ‘Grotendeels 
buitenspel. Het Nederlandse parlement en de crisis van de jaren dertig van de twintigste 
eeuw’ in dit Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, p. 37-46.

1933 -  De muiterij op De Zeven Provinciën

Op 4 februari 1933 brak in N ederlands-Indië op de kruiser De Zeven Provinciën, met 141 
Europeanen en 256 Indiërs aan boord, een ernstige muiterij uit. Het tot drie keer toe dras
tisch verlagen van de salarissen vormde de belangrijkste aanleiding. De muiterij kwam op
7 februari 1933 tot een einde met een luchtbom bardem ent waarbij 23 doden vielen.

In een regeringsverklaring in de Tweede Kamer op de dag van het luchtbom barde
m ent was de boodschap van de m inister van Defensie, L.N. Decker ( r k s p ) ,  duidelijk: de 
muiterij was een m isdrijf en tegen de ‘verderfelijke invloeden die de geesten hebben rijp 
gemaakt tot aanranding van het gezag’ zouden ingrijpende maatregelen worden genomen. 
Hoewel de muiterij en de wijze waarop die was bedwongen prim air een zaak was van de 
Nederlands-Indische overheid, was de Nederlandse regering natuurlijk wel m edeverant
woordelijk. De m inister van Koloniën schroomde dan ook niet om gouverneur-generaal 
B.C. de Jonge kritische vragen voor te leggen over de trage berichtgeving en over de 
indruk dat men het schip onnodig lang in handen van de muiters had gelaten.

Na afloop werd de Indische regering verzocht een witboek op te stellen over de 
gebeurtenissen. Eind april 1934 kreeg het ministerie van Koloniën een conceptwitboek 
in te zien. Het was er de Nederlandse regering veel aan gelegen dat de kwestie niet al te 
veel stof zou doen opwaaien: alles wat de rechtmatigheid van de salarisverlaging ook maar 
enigszins in twijfel trok, moest worden verwijderd. Bij de oorzaken in algemene zin ver
meldde het witboek ‘de verdorven geest en het gebrek aan tucht bij de m arine’; de grote 
schuldigen waren de bonden en het verworden deel van het officierskorps. Het ministerie 
besloot in latere versies deze beschouwingen te schrappen; een feitelijke opsomming van 
de gebeurtenissen volstond. Tot een parlem entaire behandeling van het witboek kwam 
het niet. ( m l )

M eer lezen?
J.C.H. Blom, De muiterij op De Zeven Provinciën (Bussum 1975). L. de Jong, Het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 1, Voorspel (Den Haag 1969). E. Touwen-
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Bouwsma, ‘Muiters of vrijheidsstrijders? De Indonesische reacties op de muiterij op De 
Zeven Provinciën’, in C. Kristel (red.), M et alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in 
burgerlijk Nederland  (Amsterdam 2003) p. 78-93.

1940 -  De Duitse inval

Op 10 mei 1940 om vier uur in de ochtend viel het Duitse leger Nederland binnen. Ondanks 
de vele aanwijzingen dat Hitler zijn macht richting de Noordzee wilde uitbreiden, had het 
kabinet-De Geer n altijd nog de hoop gehad dat hij de neutraliteit van Nederland zou respec
teren. Al snel begonnen echter de bombardementen op Den Haag. Premier De Geer en zijn 
ministers waren verbijsterd en slecht voorbereid; het was dan ook lastig om alle ministers bij 
elkaar te krijgen voor spoedoverleg. Na een kort overleg met zijn ministers trok De Geer zich 
terug in een kamertje, alwaar hij een koninklijke proclamatie schreef voor Wilhelmina, die 
na goedkeuring door de koningin zelf door een nieuwslezer op de radio werd voorgedragen. 
Dit was de eerste daad van de volledige regering sinds de Duitse inval.

De uren hierna vertrokken de ministers Van Kleffens (Buitenlandse Zaken) en Welter 
(Koloniën) met een watervliegtuig naar Engeland. Tweede Kamervoorzitter Van Schaik belde 
met De Geer en verzocht hem dringend om aanwezig te zijn op de vergadering van de Kamer 
die hij met het oog op de kritieke situatie in allerijl bijeen wilde roepen. De minister-president 
verklaarde dat hij wel wat beters te doen had. Ook het seniorenconvent kon hem niet overtuigen. 
Van Schaik besloot om de Kamer toch bijeen te roepen. Deze vergaderde ’s middags vanaf één 
uur. Door de hevige bombardementen in de Haagse binnenstad konden slechts 38 van de 100 
leden aanwezig zijn. Van Schaik hield een rede waarin hij de Duitse inval scherp veroordeelde. 
De Geer noch enig ander lid van de regering was aanwezig, tot grote spijt van Van Schaik. ( g k )

M eer lezen?
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 3, M ei ’40 (Den 
Haag 1970). N. Cramer, Wandelingen door de Handelingen (’s-Gravenhage 1974). Henk van 
Osch, Jonkheer D.J. de Gee?\ De teloorgang van een minister-president (Amsterdam 2007).

1953 -  De watersnoodramp

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 trof een watersnoodramp van uitzonderlijke 
omvang Nederland. In Zeeland en Zuid-Holland bezweken de dijken onder druk van de 
noordwesterstorm en het springtij. 1836 mensen en vele duizenden stuks vee verdronken. 
Tienduizenden bouwwerken stortten in of werden zwaar beschadigd. De totale schade werd 
geraamd op anderhalf miljard gulden. Had de ramp voorkomen kunnen worden?

Uit de parlementaire debatten in de jaren voorafgaand aan de ramp blijkt dat het parle
ment in ieder geval op de hoogte was van de niet optimale toestand van de zeewering. Van 
werkelijke verontrusting was echter geen sprake. Ook had het parlement amper oog voor 
het overstromingsgevaar als gevolg van stormvloed in het benedenrivierengebied -  iets 
waarvoor deskundigen wel degelijk hadden gewaarschuwd. Het gevaar van het water had 
voor achtereenvolgende kabinetten een veel lagere prioriteit dan bijvoorbeeld de wederop
bouw en de Indonesische kwestie.
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Zo bezien is bet niet vreemd dat tijdens het Tweede Kamerdebat op 10 februari 1953 de grote 
meerderheid ( p v d a ,  a r p ,  c h u , een deel van de k v p  en de s g p )  het ongepast, prematuur of 
zinloos vond de schuldvraag op te werpen. Alleen de c p n , en later de k n p  in de senaat, vond 
dat die vraag wél ondubbelzinnig moest worden gesteld. De c p n  pleitte vergeefs voor een 
parlementaire enquête. Voor de rest van het parlement was vooruitkijken het devies. De 
schade diende daarom voortvarend te worden hersteld en daarnaast dienden de aan te leggen 
Deltawerken een nieuwe ramp te voorkomen, ( j r )

Meer lezen?
Carla van Baaien en Jan Willem Brouwer, ‘De watersnoodramp en de politieke verantwoor
delijkheid’ in: Carla van Baaien en Jan Ramakers (red.), Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945, deel 5, Het kabinet-Drees m  1952-1956. Barsten in de brede basis (Den 
Haag 2001) p. 218-232. Kees Slager, De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953 
(6de druk; Amsterdam 2009)

1962 -  De Cubacrisis

Begin jaren zestig liepen de spanningen tussen W ashington en Moskou steeds hoger op. 
Zo lieten de Russen weten dat zij langeafstandsraketten hadden ontwikkeld die Ameri
kaanse steden konden bereiken, en werd in 1961 in Berlijn de m uur gebouwd die het 
oostelijke deel van de stad scheidde van het westelijke. De spanningen kwamen tot een 
hoogtepunt in oktober 1962, toen bekend werd dat de Sovjet-Unie een (kern)raketbasis 
op Cuba had geïnstalleerd. De Amerikaanse president John F. Kennedy reageerde met een 
blokkade van de vaarroutes naar Cuba die enkele dagen duurde. De wereld hield gespan
nen de adem in; velen waren ervan overtuigd dat een derde, nucleaire wereldoorlog onver
mijdelijk was. De Cubacrisis kwam tot een einde toen Moskou op 28 oktober zwichtte 
onder de Amerikaanse druk en besloot om de Sovjetschepen bij Cuba rechtsomkeert te 
laten maken.

In de Tweede Kamer w'erd op 23 oktober voor het eerst over de crisis gesproken. 
Toen PVDA-fractievoorzitter Vondeling vroeg naar het kabinetsstandpunt in deze kwestie, 
bleek premier De Quay aanvankelijk niet genegen te zijn hiervoor naar de Kamer te komen, 
’s Middags verscheen hij na aandringen van Kamervoorzitter Kortenhorst alsnog, maar 
zijn verklaring was kort en weinigzeggend. Probleem was dat minister van Buiten
landse Zaken Luns weigerde Nederlandse steun aan de Amerikanen uit te spreken, 
waarschijnlijk uit onvrede over het feit dat de Verenigde Staten Nederland hadden laten 
vallen in de Nieuw-Guineakwestie. De Kamer bleef de volgende dagen aandringen op een 
steunbetuiging, maar De Quay hield het been stijf tot Luns daar op 25 oktober alsnog mee 
instemde, ( g k )

M eer lezenf
Graham T. Allison en Philip D. Zellikow, Essence o f  decision. Explaining the Cuban Missile 
Crisis (2de druk; New York 1999). Jan Willem Brouwer en Jan Ramakers (red.), Parlementaire 
geschiedenis van Nederland na 1945, deel 7, Het kabinet-De Quay 1959-1963. Regeren zonder 
Rood (Amsterdam 2007).
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1973 -  De oliecrisis

Premier Den Uyl verklaarde op tv dat het nooit meer zou worden zoals het geweest was 
en minister van Economische Zaken Lubbers deed een oproep de gordijnen een uurtje 
eerder te sluiten. Volgens het kabinet-Den Uyl was de oliecrisis een ernstige zaak. Arabische 
Golfstaten, verenigd in de o p e c ,  verhoogden de olieprijzen in oktober 1973 met 70 procent. 
Enkele maanden later kwam daar 130 procent bovenop. Daarnaast stelden ze een volledige 
olieboycot in tegen Nederland en de Verenigde Staten vanwege de pro-Israëlhouding van 
deze landen in het Midden-Oostenconflict.

Het kabinet-Den Uyl schuwde onorthodoxe maatregelen niet. Het voerde autoloze 
zondagen in en deed de benzine op de bon. Op 8 december 1973 diende het kabinet de 
ontwerp-Machtigingswet in, een machtiging aan de regering om ‘slagvaardig’ te kunnen 
optreden op het gebied van de primaire inkomensverdeling en de bescherming van de werk
gelegenheid. In geval van een crisis wilde het kabinet snel kunnen ingrijpen in de lonen, 
ambtenaarsalarissen, dividenden, pachten en huren.

De behandeling van de ontwerp-Machtigingswet verliep uitzonderlijk snel. Al een maand 
later was de wet een feit. Toch waren de debatten in het parlement heftig. De grootste voor
stander was de p v d a  die meende dat de wet nodig was voor ‘een gelijkere verdeling van 
inkomens’. Oppositiepartij v v d  daarentegen stelde dat het kabinet balanceerde op het randje 
van grondwettigheid. Het doel van de wet werd ook tijdens de parlementaire behandeling niet 
helemaal duidelijk. Hoewel het kabinet dat ontkende, bleef het de vraag of de oliecrisis niet als 
alibi werd gebruikt om gewenst inkomensbeleid makkelijker te realiseren.

De Machtigingswet gold slechts voor 1974. Hij is niet verlengd. De verwachte crisissituatie 
bleef uit. De olietanks in de Rotterdamse havens bleken al die tijd tjokvol te zitten. En minister 
van Defensie Vredeling stuurde in het geheim nog wat extra wapens richting Israël. (PvG)

M eer lezen?
Anet Bleich, Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer (Amsterdam 2008). M. van 
Schendelen, Regering en parlem ent in crisistijd (Alphen aan den Rijn 1979).

1975/1977 -  De Molukse acties

In 1975 en 1977 kreeg Nederland te maken met politiek terrorisme van de zijde van Molukse 
jongeren die streden voor een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken ( r m s ) .  Op 2 
december 1975 vond de eerste treinkaping in de wereldgeschiedenis plaats, die werd uitge
voerd door een groep van zeven Molukse jongeren. Om iets over tien in de morgen kwam 
de stoptrein van Groningen naar Zwolle bij Wijster tot stilstand. Binnen enkele uren waren 
er al twee doden te betreuren, en na twee dagen viel er een derde dode toen het kabinet 
weigerde in te gaan op een ultimatum van de kapers. De dagen hierna ontstond er strijd 
tussen minister van Justitie Van Agt en minister-president Den Uyl over de aanpak van de 
kaping. Van Agt wilde met geweld ingrijpen, terwijl Den Uyl vasthield aan onderhandelen. 
Den Uyls tactiek werkte: op 14 december staakten de kapers hun actie. Er was echter niets 
veranderd aan het kernprobleem, het uitblijven van (erkenning van) een onafhankelijke 
Zuid-Molukse staat.
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Op maandagochtend 23 mei 1977 was het weer raak. Ditmaal werd een basisschool in 
Bovensmilde gegijzeld en een trein in De Punt gekaapt. Omdat deze acties twee dagen voor 
de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvonden, ruzieden achter de schermen Den Uyl en Van 
Agt over de vraag wie naar buiten toe de leiding had in deze zaak. Aanvankelijk koos het cri
sisteam uit de ministerraad weer voor de ‘zachte’ aanpak van Den Uyl, de ‘Dutch approach’, 
maar toen de onderhandelingen op 9 juni vastliepen, besloot het tot een gewelddadige beëin
diging van de acties. Op 11 juni viel een eenheid mariniers, bijgestaan door jachtvliegtuigen, 
de trein aan. Hierbij vonden zes kapers en twee gegijzelden de dood. Ook de school werd met 
geweld ontzet; de gijzelnemers gaven zich over.

Het kabinet heeft zich tegenover de Kamer voor het gewelddadige ingrijpen verantwoord. 
In 1978 boog een Kamercommissie zich over het probleem hoe dit soort terroristische acties 
in de toekomst konden worden voorkomen, ( g k )

M eer lezen?
Peter Bootsma, De M olukse acties. Treinkapingen en gijzelingen 1970-1978 (Amsterdam 
2000). Johan van Merriënboer, Peter Bootsma en Peter van Griensven, Van Agt. Biografie. 
Tour deforce  (Amsterdam 2008).

1992 -  De Bijlmerramp

Op 4 oktober 1992 stortte een Israëlisch Boeing 747-vrachtvliegtuig neer op een aantal flat
gebouwen in de Amsterdamse Bijlmermeer. Deze vlogen in brand en stortten gedeeltelijk 
in. Minstens 43 personen kwamen om het leven; omdat er mogelijk ook illegale bewoners 
waren, is het exacte aantal niet te achterhalen.

Medio 1993 meldde Trouw  dat op 5 oktober mannen in witte pakken waren gesigna
leerd op de rampplek. Zij werden al snel in verband gebracht met de gezondheidsklachten 
die na de ramp optraden. Wie deze mannen waren is nooit helemaal duidelijk geworden, 
noch of het toestel geheime militaire lading aan boord had die de gezondheidsklachten kon 
verklaren. In de loop der jaren waren het vooral de Kamerleden Theo Meijer ( c d a ) ,  Rob 
‘Bijlmerboy’ van Gijzel ( p v d a )  en Tara Singh Varma (GroenLinks) die de bewindslieden 
van Volksgezondheid, Els Borst ( d 6 6 ) ,  en van Verkeer en Waterstaat, Annemarie Jorritsma 
( w d ) ,  aan de tand voelden over de gezondheidsklachten en de lading van het toestel.

Geruchten over het gevaar van verbrand uranium zorgden voor politieke ophef, maar 
werden door de bewindslieden niet bevestigd. Een parlementaire enquêtecommissie onder 
leiding van Meijer (oktober 1998 - juni 1999) was onder meer kritisch over de informatiever
strekking door premier Wim Kok ( p v d a ) ,  de ministers Borst en Jorritsma, en het ambtena
renapparaat.

Toch ging het werk van de enquêtecommissie als een nachtkaars uit. Commissielid Theo 
van den Doel ( w d )  distantieerde zich van het optreden in de publiciteit, de werkwijze en 
de conclusies van de commissie. De commissie verwierf vervolgens in het parlement onvol
doende politieke steun. Een motie van wantrouwen tegen Kok, lorritsma en Borst haalde 
het niet, in tegenstelling tot de motie van PvoA-fractievoorzitter Ad Melkert die de regering 
vroeg ‘lessen te trekken uit de tekortkomingen bij de afhandeling van de Bijlmerramp’, (j r )
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Meer lezen?
Een beladen vlucht. Eindrapport Bijlmer Enquête (Den Haag 1999). Pierre Heijboer, Doem- 
vlucht. De verzwegen geheimen van de Bijlmerramp (Utrecht 2002). Carla van Baaien en Peter 
van Griensven, ‘Een beladen enquête: Theo Meijer blikt terug’ in: Jaarboek Parlementaire 
Geschiedenis (Den Haag 1999) p. 106-116. Zie ook www.statengeneraaldigitaal.nl/thema_ 
bijlmerramp.html (15 sept. 2009).

1995 -  De val van Srebrenica

Eind maart 1993 werd ter aflossing van een Canadees VN-bataljon een Nederlands VN-bataljon, 
Dutchbat, naar het Bosnische stadje Srebrenica gestuurd ter bescherming van de moslimbevol
king. In juli 1995 zetten de Bosnische Serviërs onder leiding van opperbevelhebber Mladic de 
aanval in op het stadje dat door de Verenigde Naties tot veilige enclave voor de moslims was 
verklaard. Dutchbat bleek echter machteloos te zijn en kon niet verhinderen dat de eenheden 
van Mladic minstens zevenduizend moslimmannen en -jongens afvoerden en vermoordden.

In de nasleep van deze massamoord riepen veel Kamerleden om een parlementaire 
enquête. De regering voelde echter niets voor een dergelijk onderzoek omdat dit de land
macht voor lange tijd zou verlammen. Uiteindelijk werd besloten een uitgebreid historisch- 
wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten door het n i o d .  Als gevolg van de publicatie 
van het Nioü-onderzoek op 10 april 2002 -  het onderzoek had vele jaren in beslag genomen
-  trad het hele tweede kabinet-Kok af. Premier Kok trok de conclusie dat niet de schuld, 
maar wel ‘de politieke medeverantwoordelijkheid voor de situatie waarin dit kon gebeuren’ 
bij Nederland lag.

Door de val van het kabinet was een inhoudelijk debat met de regering niet goed meer 
mogelijk. Daarom zou een tijdelijke commissie onder voorzitterschap van Eimert van 
Middelkoop (cu) vaststellen welke onderwerpen wel voor een parlementair onderzoek in 
aanmerking kwamen. Op 24 april deed deze commissie de aanbeveling tot een parlementaire 
enquête naar de gebeurtenissen. De enquêtecommissie onder leiding van het n66-Kamerlid 
Bert Bakker bracht op 27 januari 2003 verslag uit van haar bevindingen. Zij concludeerde 
onder meer dat het aftreden van het kabinet-Kok terecht was, maar dat het niet realistisch 
was individuele politici het drama aan te rekenen, (svj

Meer lezen?
}.C.H. Blom, P. Romijn e.a., Srebrenica, een ‘veilig' gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen 
en analyses van de val van een SafeArea (Amsterdam 2002). F. Westerman en B. Rijs, Srebrenica, 
het zwartste scenario (Amsterdam 1997).

2001 -  Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten

In de ochtend van 11 september 2001 werd Amerika opgeschrikt door een reeks terroristi
sche aanslagen. Vier passagiersvliegtuigen werden gekaapt en twee hiervan vlogen kort na 
elkaar in de Twin Towers van het W orld Trade Center in New York. Een ander vliegtuig 
stortte neer op het Pentagon in Washington D.C. en het vierde vliegtuig verongelukte in 
een veld even buiten Pittsburgh. Bij de aanslagen kwamen bijna drieduizend mensen om het
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leven. De leider van de islamitische terroristische organisatie Al Qaida, Osama Bin Laden, 
werd hiervoor verantwoordelijk gehouden.
In Nederland kwam de ministerraad direct bijeen en werden de veiligheidsmaatregelen 
aangescherpt. Op 12 september stonden Kamer en kabinet gezamenlijk stil bij de aanslagen. 
Minister-president Wim Kok ( p v d a ) sprak zijn medeleven uit met de Amerikanen en zegde 
tevens steun toe.

Op 7 oktober 2001 vielen de Verenigde Staten Afghanistan binnen op zoek naar Bin 
Laden. Het heersende talibanregime werd snel verslagen, maar talibanstrijders bleven 
proberen de macht terug te winnen. Nederland neemt sinds 2001 deel aan de operaties in 
Afghanistan met diverse gevechts- en wederopbouwmissies. Formeel heeft de regering geen 
instemming van de Kamer nodig voor het uitzenden van militairen (vgl. grondwet, art. 100), 
maar zij consulteerde de Kamer wel voor het verkrijgen van voldoende draagvlak op diverse 
momenten. De parlementariërs stemden telkens in meerderheid in met de missies, maar er 
was ook kritiek. Minister van Defensie Eimert van Middelkoop (cu) zei in januari 2009 dat 
wat hem betrof het na afloop van de laatste missie in 2010 ‘over en uit is voor Nederland’. 
Premier Jan Peter Balkenende en minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen 
(beiden c d a )  distantieerden zich echter snel van hun collega en hielden daarmee de moge
lijkheid open voor een verlenging van de missie, ( c b )

Meer lezen?
Greet De Keyser, De nieuwe kruisvaart. Am erika na 11 september (Antwerpen en Amsterdam 
2002). h t k  2000-2001, p. 6255-6256.

Noten

1 De teksten van de vensters zijn van de hand van Anne Bos, Charlotte Brand, Peter van Griensven, 
Gaard Kets, Marij Leenders, Jan Ramakers, Erie Tanja, Jouke Turpijn, Samuel Vermeulen en Jonn 
van Zuthem.
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Geen zelfreflectie, maar zelfbewustzijn
De Eerste Kamer in de periode 1995-2009

Bert van den Braak

De Eerste Kamer heeft sinds de jaren negentig geregeld van zich doen spreken. Zij speelde
-  in toenemende mate -  een prominente rol als bewaker van de kwaliteit van de wetgeving, 
verwierp met algemene stemmen een wetsvoorstel, eiste een belangrijke rol voor zich op bij 
de vraag of er een onderzoek moest komen naar het Irakdossier, was tweemaal middelpunt 
van een crisis over een grondwetsherziening, trok het initiatief naar zich toe bij de vraag 
of haar eigen kiesstelsel moest worden aangepast en plaatste zichzelf nadrukkelijk op de 
kaart waar het ging om Europese regelgeving. Bovendien organiseerde de senaat geregeld 
Kamerdebatten waarin het beleid op de langere termijn en uitvoering van regelgeving 
centraal stonden.1 Dit alles ging gepaard met het moderniseren van haar website (in veel 
opzichten toegankelijker dan die van andere overheidsinstanties) en met het uitbrengen van 
fraai uit gevoerde jaarberichten.

In dezelfde periode waren er in toenemende mate zorgen over het aanzien van de Tweede 
Kamer. In 2007 besloot die Kamer tot een proces van ‘zelfreflectie’ op het eigen functione
ren.2 Ook de Eerste Kamer beziet van tijd tot tijd haar eigen functioneren.3 Die reflectie op 
de ‘Chambre de réflection’ vindt echter niet meer plaats in een sfeer van onzekerheid over 
aanzien of functioneren. De Eerste Kamer lijkt zelfbewuster dan ooit te zijn.

Deze bijdrage gaat in op de vraag hoe we dit alles moeten duiden. Daarbij gaat het om 
drie hoofdelementen: wat waren de voornaamste activiteiten in de periode sinds 1995, welke 
veranderingen traden er op in de samenstelling en rekrutering van leden, en wat waren de 
voornaamste discussies rond nut en noodzaak van de Eerste Kamer? Aan de hand van deze 
factoren zullen wij bezien of er toch ook kanttekeningen zijn te plaatsen bij die ‘zelfbewuste’ 
senaat.

Activiteiten

De primaire taak van de Eerste Kamer ligt op wetgevend gebied. Wetsvoorstellen kunnen na 
aanvaarding door de Tweede Kamer niet meer worden gewijzigd, maar ernstige bezwaren 
kunnen toch leiden tot directe of indirecte aanpassing. Direct kan dit via intrekking en indie
ning van een nieuw wetsvoorstel of via een novelle (wijziging van een bij de Eerste Kamer 
aanhangig wetsvoorstel door een nieuw ‘amenderend’ wetsvoorstel), indirect door een latere 
herzieningswet of via toezeggingen. Vooral dreigen met verwerping is een belangrijk ‘wapen’.

Bij het beoordelen van wetsvoorstellen spelen allereerst politieke overwegingen een rol, 
maar de Eerste Kamer let in het bijzonder op aspecten die het College van Senioren in 1992 
vast heeft gelegd.4 Het gaat dan om zaken als noodzaak, rechtmatigheid, uitvoerbaarheid, 
overgangsrecht en eventuele strijdigheid met de grondwet of het internationaal recht.
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Wetgeving
Met de in 1848 geformuleerde stelling in gedachte dat ‘het nut eener Eerste Kamer [...] 
meer gelegen is in het voorkomen van het kwaad dan in het stichten van het goede’, is het 
interessant om eerst te kijken naar de wijze waarop de senaat sinds 1995 wetgeving heeft 
geblokkeerd.5

Zowel tijdens het kabinet-Kok n (1998-2002) als tijdens het kabinet-Balkenende ii (2003- 
2006) verwierp de Eerste Kamer twee wetsvoorstellen. Het in 2007 aangetreden kabinet- 
Balkenende iv zag tot nu toe drie wetsvoorstellen in de senaat sneuvelen. Die lage aantallen 
zijn gelijk aan die in de periode 1980-1995, met dien verstande dat het aantal verworpen 
wetsvoorstellen in de jaren 1983-1987 opvallend hoger lag (tien wetsvoorstellen).

Opmerkelijk was de verwerping in 2001 van een wetsvoorstel tot opzegging van een 
verdrag over rusttijden in de handel en op kantoren, dat op bepaalde punten strijdig was met 
de Arbeidstijdenwet. De regering liet na tijdig parlementaire instemming te vragen, omdat 
zij zich verplicht achtte de internationale regels direct in overeenstemming te brengen met 
de bestaande wetgeving. Een meerderheid oordeelde dat de regering had gehandeld in strijd 
met de rijkswet inzake verdragen en verwierp het voorstel.

In maart 2005 verwierp de Eerste Kamer met algemene stemmen -  geen unicum -  een 
eerder met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel tot uitvoe
ring van een Europese richtlijn over financiëlezekerheidsovereenkomsten.6 De wet had een 
bredere werkingssfeer dan volgens de richtlijn nodig was en de Eerste Kamer ŵ ees dat af. Een 
halfjaar later kwam alsnog een wet tot stand met een beperktere reikwijdte.

Verder verhinderde de senaat onder meer aanpassing van de regeling die werkgevers de 
mogelijkheid biedt om werknemers ervan te weerhouden na enige tijd over te stappen naar een 
concurrent. Door amendering was het oorspronkelijke doel, vermindering van het beroep op 
concurrentiebedingen, uit het oog geraakt. In 2007 blokkeerde de Eerste Kamer invoering van 
de mogelijkheid voor gemeenten om boetes op te leggen bij lichte verkeersovertredingen, zoals 
verkeerd parkeren. In 2008 sneuvelden wetsvoorstellen over kansspelen via internet en over 
de aanbestedingsregels. Bij het laatste voorstel waren er ernstige zorgen over de kwaliteit en de 
uitvoerbaarheid ervan vanwege het ingewikkelde karakter van het voorstel.

Vrijwel unaniem verwierp de Eerste Kamer in 2006 een initiatiefwetsvoorstel van het 
vvD-lid Ruud Luchtenveld over de mogelijkheid tot echtscheiding zonder tussenkomst 
van de rechter, waarbij de scheidende ouders afspraken moesten maken over de opvoeding 
van de kinderen. Hoewel er bij een aanzienlijk deel van de Kamer sympathie was voor de 
strekking van dit voorstel, waren er veel juridische bezwaren. Zo vonden sommige fracties 
de aan rechtbankgriffiers toebedeelde rol bij het verplichten tot mediation strijdig met de 
grondwet. Op d 6 6  na stemde de gehele Kamer tegen. Inmiddels is een regeringsvoorstel in 
behandeling om alsnog tot een regeling te komen.

De twee wetsvoorstellen tot herziening van de grondwet die bij de tweede lezing 
strandden, mogen niet onvermeld blijven. In 1999 betrof het een voorstel tot invoering 
van een correctief wetgevend referendum en in 2005 de deconstitutionalisering van de 
burgemeestersbenoeming. Beide voorstellen haalden niet de vereiste tweederde meer
derheid. Bij het correctief referendum viel op dat van de oorspronkelijke vijf WD-leden 
die bij de eerste lezing tegen stemden er slechts één, Hans Wiegel, bij de tweede lezing 
zijn verzet volhield. Van de voorstemmers bij de eerste lezing wijzigde eveneens één
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Kamerlid -  Martin Batenburg (voormalig lid van het Algemeen Ouderen Verbond ( a o v ) )  -  

zijn standpunt.
In 2005 was eveneens sprake van gewijzigd stemgedrag in eerste en tweede lezing. De 

CDA-fractie stemde bij de eerste lezing tegen, maar bij de tweede lezing voor. Het omge
keerde was het geval bij de fracties van p v d a , s p  en GroenLinks. Vooral het gelijktijdige (of 
beter vooruitlopende) wetsvoorstel waarmee aan het nog niet gewijzigde grondwetsartikel 
uitvoering zou worden gegeven, was een steen des aanstoots. Die bezwaren betroffen zowel 
de gekozen procedure als inhoudelijke aspecten, zoals de toekomstige rol van de (gekozen) 
burgemeester als korpsbeheerder van de politie. Beide verwerpingen zorgden voor politiek 
tumult.

In 1995 volgde een korte kabinetscrisis, die werd opgelost onder leiding van informateur 
en Eerste Kamervoorzitter Herman Tjeenk Willink ( p v d a ) .  De partijen maakten nieuwe 
afspraken over het referendum. In 2005 volgde op de verwerping het aftreden van minister 
Thom de Graaf ( d 6 6 ) ,  iets wat sinds 1927, toen minister Van Karnebeek opstapte na verwer
ping van het verdrag met België, niet meer was voorgekomen. Ook in 2005 kwamen er (in 
het zogenoemde Paasakkoord) nieuwe coalitieafspraken. Enigszins ten onrechte riepen de 
verwerpingen in 1999 en 2005 een beeld op van een geregeld dwarsliggende senaat.'

Intrekking van een wetsvoorstel ten gevolge van verzet in de Eerste Kamer is vrijwel 
gelijk te stellen aan verwerping. Dat was in de periode 1995-2009, ten tijde van het kabinet- 
Kok ii (1998-2002), eenmaal het geval en wel bij een wetsvoorstel tot voorbereiding van de 
stadsprovincie Rotterdam. Voor zover ingetrokken wetsvoorstellen later in gewijzigde vorm 
worden aangenomen, is formeel geen sprake van blokkering. In 2000 trok het kabinet een 
wetsvoorstel over de gemeentelijke herindeling in Twente in, vanwege bezwaren tegen de 
samenvoeging van Enschede, Hengelo en Borne tot Twentestad. Een aangepast wetsvoorstel, 
dat de drie gemeenten zelfstandig liet, bereikte enige tijd later wel het Staatsblad* Net als bij 
de verwerping van het wetsvoorstel over de financiëlezekerheidsovereenkomsten is dit de 
facto een vorm van verkapte amendering.

Enkele keren dwong de senaat een novelle af. Er zijn technische en inhoudelijke novelles. 
Alleen voor zover het de laatste categorie betreft, is er sprake van een ‘verkapt5 amende
mentsrecht (formeel is het aan de regering om een novelle in te dienen). Technische novelles 
kwamen sinds 1995 relatief vaak voor (in totaal 25 van 39). Van de veertien inhoudelijke 
novelles noemen wij er twee. In 2004 leidden bezwaren tot aanpassing van een wetsvoorstel 
over versoepeling van de criteria voor concessieverlening aan omroepverenigingen (ook 
wel het BNN-wetje genoemd). De Eerste Kamer meende in meerderheid dat sprake was van 
gelegenheidswetgeving en dwong een beperkte werkingsduur af, zodat niet werd vooruitge
lopen op een breder debat over de publieke omroep. In 2009 besloot de Eerste Kamer tot 
het indienen van een novelle omdat zij een te grote inbreuk op de privacy vreesde bij de 
invoering van een ‘slimme’ energiemeters die, digitaal en op afstand afleesbaar, het energie
verbruik van de consument registreert.

Betekenisvoller dan de verwerpingen en novelles waren de toezeggingen die de senaat 
afdwong.9 Ten onrechte blijven die vaak onderbelicht. Bij het wetsvoorstel Wet werk en 
bijstand ( w w b ) ,  de vervanging van de Algemene Bijstandswet, ontlokte de Eerste Kamer bij
voorbeeld twaalf substantiële toezeggingen aan de regering. Het betrof onder meer het afzien 
van een verplichte arbeidstoets voor ouderen, extra budget voor gemeenten voor invoering
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van de wet, en de toevoeging bij de evaluatie van de effecten voor re-integratie. Tijdens de 
behandeling van de Zorgverzekeringswet werd een dertigtal toezeggingen gedaan. Er kwam 
onder meer extra geld voor voorlichting door patiënten- en consumentenorganisaties en een 
verhoging van bijdragen aan gemeenten om problemen rond de zorgverzekering van dak- en 
thuislozen aan te pakken. Ondanks deze toezeggingen kwamen de betrokken partijen overi
gens tot een verschillend eindoordeel, p v d a , Groenlinks en s p  stemden tegen.

Ook bij beperktere wetsvoorstellen heeft een dreigend veto soms belangrijke toezeggin
gen ontlokt. Zo zegde het kabinet bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van de arbitragerege
ling over de Ijzeren Rijn toe nog eens met België te gaan spreken over de vraag of het recht 
van doortocht nog wel geldend was. Bij een wetsvoorstel over wijziging van het toezicht op 
gevangenissen kwamen er betere waarborgen voor handhaving van de onafhankelijkheid 
van dat toezicht ten opzichte van het ministerie. In enkele gevallen werden wensen van de 
Eerste Kamer onderstreept door unaniem aanvaarde moties. Zo drong de gehele senaat aan 
op verduidelijking van de gevolgen voor de behandeling van psychiatrische patiënten na 
gegrondverklaring van een klacht en kwam er een afzonderlijke regeling voor schadevergoe
ding aan asbestslachtoffers.

Andere taken
Voor de Eerste Kamer is voor de uitoefening van taken verder het parlem entaire inlichtin
genrecht van groot belang. Meestal gaat het om inlichtingen die senatoren vragen tijdens 
debatten, maar soms gebruiken zij de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen. Het 
aantal schriftelijke vragen lag in de jaren 1995-2009 aanmerkelijk lager dan in de Tweede 
Kamer. In 1999-2000 waren dat er bijvoorbeeld slechts elf en in 2005-2006 twaalf.

Van het recht van interpellatie werd eveneens beperkt gebruikgemaakt. Enkele keren 
zetten leden dit recht in om terug te komen op eerdere toezeggingen. Zo interpelleerde 
Henk Hofstede ( c d a ) staatssecretaris Gerrit Ybema ( d 6 6 )  over een toegezegde wijziging 
van de W aarborgwet. Vaker waren onderwerpen die in relatie stonden met de positie 
van de Eerste Kamer aanleiding voor interpellaties. In 1996 interpelleerde GroenLinks- 
fractievoorzitter W im de Boer over de rol van de Eerste Kamer bij de wetgeving, en in 
1999 was de rol van de Eerste Kamer na de in de ‘Nacht van Wiegel’ ontstane kabinetscri
sis onderwerp van een interpellatie-Schuurman (ChristenUnie). In 2002 interpelleerden 
De Boer, Geertje Lycklama ( p v d a ) en Eddy Schuyer ( d 6 6 )  prem ier Balkenende over de 
invulling van de demissionaire status door het kabinet-Balkenende i (2002-2003) (na 
het uittreden van de l p f ) -  een debat waarvan zelfs de interpellanten meenden dat het 
eigenlijk ‘aan de overkant’ had moeten worden gevoerd. Eind 2004 debatteerde de senaat 
op initiatief van Erik Jurgens ( p v d a ) over het bijzondere feit dat de in 2002 na grond- 
wetsontbinding gekozen Tweede Kamer niet meer de tweede lezing had kunnen afronden 
vóór zij was ontbonden.10

Van het onderzoeksrecht werd (nog) nim m er gebruikgemaakt, maar in de periode 
sinds 1995 hing zo’n onderzoek tweemaal boven de ‘politieke m arkt’. In 2000 waren 
onder meer de toegenomen wachtlijsten in de zorg reden voor de GDA-fractie om een par
lementaire enquête te bepleiten. De regeringsfracties p v d a , v v d  en d 6 6  wisten dit voorstel 
om te buigen in een debat in de senaat over de zorg, dat in het najaar van 2001 plaatsvond. 
Eind 2008 tekende zich een m eerderheid af voor een door de senaat te houden enquête
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naar de Nederlandse betrokkenheid bij de militaire strijd in Irak; die ‘dreiging’ heeft 
wellicht bijgedragen aan het kabinetsbesluit om alsnog zelf een onafhankelijk (extern) 
onderzoek in te stellen.

De Eerste Kamer bewoog zich steeds meer op het terrein van de Europese regelgeving. In 
1999 stelde zij een commissie van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken ( j b z ) samen die 
zich -  aan de hand van de raadsagenda -  boog en buigt over de vraag of de Nederlandse regering 
in de Europese Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken moet instemmen met 
voor het Koninkrijk bindende ontwerpbesluiten. Ter ondersteuning van deze werkzaamheden 
richtte de Eerste Kamer een apart bureau en een website op (europapoort.eerstekamer.nl).

De Eerste Kamer debatteerde in 2007 over een kabinetsstandpunt ten aanzien van het 
rapport De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie en over de versnelde implementatie 
van EU-richtlijnen. Eerste Kamerleden maakten verder deel uit van de in 2007 ingestelde 
gemengde commissie voor de subsidiariteitstoets, die beoordeelde of de Europese Commissie 
steeds terecht aanstuurde op Europese regelgeving.11

Samenstelling

Maatschappelijke ervaring
Sinds 1995 is het ‘profiel’ van het Eerste Kamerlid slechts in geringe mate veranderd: er zijn iets 
meer vrouwen gekomen, de ‘geleerdheid’ is nog verder toegenomen en de regionale spreiding is 
iets afgenomen. Vooral het politiek-bestuurlijke ‘gewacht’ nam toe. Daarvan was vooral in 1995 
sprake door toename van het aantal oud-Tweede Kamerleden en oud-bewindslieden in de Eerste

D e Eerste K am er bespreekt het voorstel om  de Z iektew et a f  te schaffen. Senator H annie van Leeuwen  

passeert een eenzam e dem onstrant, 6 febru ari 1996.
[Foto: a n p  -  Ed O udenaarden]
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Kamer. In 1999 stabiliseerde dat beeld. Strikt genomen nam het aantal ‘Haagse kopstukken’ in de 
jaren 2003 en 2007 weer af, maar daar stond tegenover dat de bestuurlijke ervaring in de senaat 
in die jaren toenam door toetreding van provinciale en gemeentelijke (oud-)bestuurders.

Van belang was verder het gezag dat veel leden op specifieke beleidsterreinen mee
brachten, door eerder opgedane kennis en ervaring. Het is overigens een wat hachelijke 
zaak om inhoudelijke kennis en het daaraan gekoppelde gezag in diverse periodes te wegen. 
Er waren in de jaren tachtig echter Eerste Kamerleden, zoals Joke van der Meer ( p v d a ) ,  

Hanneke Gelderblom ( d 6 6 ) ,  T o o s  Grol-Overling ( c d a ) en Han Heijmans ( v v d ) ,  die op 
het oog minder ‘politiek gewicht’ hadden dan (voormalige) kopstukken als Thijs Wöltgens 
( p v d a ) ,  Ed van Thijn ( p v d a ) ,  Gerrit Braks ( c d a ) of Hans Wiegel ( v v d ) .  De wijze waarop 
zij invulling gaven aan hun lidmaatschap, droeg er echter aan bij dat zij spoedig geduchte 
tegenspelers van het kabinet werden. Het aanzien van de Eerste Kamer wordt dan ook niet 
uitsluitend bepaald door gezaghebbende politici. Als (voormalige) kopstukken hun inhou
delijke kennis tezamen met hun politieke gezag in stelling brengen, levert dit echter een 
ijzersterke combinatie op. Voorbeelden hiervan zijn recentelijk Hannie van Leeuwen ( c d a ) 

en Erik Jurgens.

A antal oud-bewindslieden (in absolute aantallen)
1971 1977 1981 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

5 4 7 6 5 6 12 12 6 3

Aantal oud-Tweede Kamerleden (in absolute aantallen)
1971 1977 1981 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

9 9 8 12 11 9 15 17 10 9

Politiek-bestuurlijke achtergrond (percentage)
1946-1971 1971-1983 1983-1995 1995 1999 2003 2007

31,4 41,4 37,9 42,7 45,3 40,0 37,3

Bij c d a  en v v d  waren steeds opvallend veel oud-gedeputeerden te vinden, bij de p v d a  

een respectabel aantal oud-wethouders. Opvallend is voorts de aanwezigheid van enkele 
oud-commissarissen van de Koningin en van zittende burgemeesters van middelgrote en 
grote gemeenten.12 In 1999 was W olter Lemstra ( c d a ) de eerste oud-secretaris-generaal 
in de senaat sinds jhr. S. van Citters (1929-1942). Een met name kwalitatief belangrijke 
rekruteringsbasis vormden de wetenschappelijke instituten.13

Bij het aantal hoogleraren, onderzoekers en medewerkers van wetenschappelijke institu
ten van de partijen was sprake van een toename ten opzichte van de periode vóór 1995. In 
1995, 1999 en 2003 waren het er respectievelijk veertien, zestien en elf. Sinds de verkiezingen 
van 2007 zitten er in de Eerste Kamer liefst zeventien hoogleraren.

Hoogleraren/wetenschappers (percentage)
1946-1971 1971-1983 1983-1995 1995 1999 2003 2007

15,0 17,7 15,8 18,7 21,3 18,7 32,0
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Het aantal advocaten lag na 1995 boven het vroegere meerjarige gemiddelde. In de Eerste 
Kamer van 2003 en 2007 bevonden zich steeds vijf leden die een achtergrond als advocaat 
hadden, van wie Britta Böhler namens G roenlinks ongetwijfeld de bekendste is. Het aantal 
rechters nam daarentegen eerder iets af. In 1995 zaten er vijf (oud-)rechters in de senaat, in 
2003 zelfs slechts één, en momenteel zijn het er twee.

Advocaten (percentage)
1946-1971 1971-1983 1983-1995 1995 1999 2003 2007

4,0 5,4 3,4 6,7 4,0 6,7 6,7

De afname van uit vakbeweging, werkgeversorganisaties of landbouworganisaties afkom
stige senatoren heeft zich verder voortgezet. Wel werden de oud-CNV-voorzitters Harm van 
der Meulen en Henk Hofstede en oud-FNV-voorzitter Johan Stekelenburg Eerste Kamerlid, 
terwijl ook PVDA-fractievoorzitter Han Noten een vakbondsachtergrond heeft. De v v d  

had in Marius Varekamp een belangrijke landbouwvoorman, maar bij het c d a  (met in het 
verleden voormannen als Rinze Zijlstra, Gérard Mertens en Joris Schouten) ontbraken die. 
Bij het c d a  waren verder nauwelijks vertegenwoordigers te vinden uit werkgeverskringen. 
d s m - topman Eef Rongen en voormalig Shellbestuurder Rein Willems zijn uitzonderin
gen. De v v d  had daarentegen wel vrijwel steeds (vooraanstaande) ondernemers in haar 
midden, onder wie oud-a k z o - topman Aarnout Loudon en energiedeskundige Niek Ketting. 
Opmerkelijk is de toename van het aantal Eerste Kamerleden uit de zorgsector. Het gaat 
dan om bestuurders van ziekenhuizen en zorginstellingen, hoogleraren, bestuurders uit de 
verzekeringsbranche en een arts.

Opleiding
Het beeld van het opleidingsniveau van Eerste Kamerleden vertoonde de afgelopen decennia 
weinig verandering. Het was hoog en is nog hoger geworden. Nog altijd is van alle academisch 
gevormde Kamerleden het merendeel juridisch geschoold, gevolgd door politicologen, bestuurs- 
wetenschappers en sociologen. Het aantal economen nam in 2007 sterk toe: in de huidige Eerste 
Kamer hebben er elf zitting, terwijl dat er in het verleden soms vijf of zes waren. Naast medici 
waren recentelijk geregeld filosofen, opvoedkundigen en psychologen in de senaat te vinden. 
Bètawetenschappers waren sterk in de minderheid. Net als in de Tweede Kamer ontbreken 
tegenwoordig echter kerkelijke bedienaren, maar een enkel Eerste Kamerlid studeerde wel the
ologie. Opvallend is dat ook de sp-fractie slechts één niet-academisch geschoold lid kent.

Leden m et een universitaire ofhbo-opleiding (in absolute aantallen)
1971 1977 1981 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

58 54 58 61 61 62 67 69 69 71

L e eftij d/continuïteit
Ervaring heeft voor Eerste Kamerleden een wat andere betekenis dan voor leden van de Tweede 
Kamer. Onder de nieuwkomers zijn er velen die eerder andere functies in de Haagse politiek

91



B E R T  V A N  D E N  B R A AK

hebben bekleed. Daarnaast zijn er leden die ongetwijfeld via ander bestuurlijke activiteiten 
tamelijk goed zijn ingevoerd in de Haagse politiek. Als wij echter strikt kijken naar de doorstro
ming, dan valt te constateren dat na 1995 bij het begin van iedere vierjarige zittingsperiode ruim 
veertig procent van de leden nieuwkomer was. Verkiezing via voorkeurstemmen maakte dat in 
1999 bij de p v d a  en in 2003 bij de v v d  enkele ervaren leden een (her)verkiezing misliepen.

De gemiddelde leeftijd bleef relatief hoog. De aanwezigheid van de 76-jarige Batenburg had 
daar in 1995 zelfs nauwelijks effect op. Het gemiddelde was toen 56,7 jaar en het aantal zestig
plussers bedroeg 31. In 1999 zorgde de verkiezing van één lid, namelijk de 19-jarige Driek van 
Vught, wel in geringe mate voor ‘vertekening’ van de gemiddelde leeftijd. Door de komst van 
deze jonge sp-er in de senaat daalde de gemiddelde leeftijd naar 56 jaar. Zonder Van Vugt zou 
de gemiddelde leeftijd 56,7 zijn gebleven. Er waren in dat jaar 27 leden van 60 jaar of ouder. In 
2003 waren er 23 zestigplussers en was de gemiddelde leeftijd 55,1 jaar. In de huidige periode is 
het aantal zestigplussers 31, waardoor de gemiddelde leeftijd is gestegen naar 55,9 jaar.

Regionale spreiding
Bij de regionale spreiding was over het algemeen geen sprake van spectaculaire ontwik
kelingen. De provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht leverden nog altijd de meeste 
vertegenwoordigers. Opvallend was de ondervertegenwoordiging van sommige provincies. 
In 1995 kwam geen enkel lid uit Drenthe en in 2003 ontbraken Zeeuwen (tot een tussentijdse 
mutatie). In 2007 was bijzonder dat slechts één Fries werd gekozen, mede doordat een CDA’er 

uit Friesland -  de Friese nationalist van de Onafhankelijke Senaatsfractie, Henk ten Hoeve -  
‘slachtoffer’ werd van een voorkeursactie in de Staten van Zuid-Holland. In 2003 zorgde 
een veel omvangrijker voorkeursactie door WD-Statenleden dat kandidaten uit Friesland, 
Groningen en Noord-Brabant hun zetel misliepen.

M annen/vrouwen
Het aantal vrouwen dat tussen 1971 en 1981 spectaculair toenam in de Eerste Kamer, van
4 naar bijna 19 procent, lag de jaren tot 1999 tussen de 22 en 28 procent. In 2003 en 2007 
was respectievelijk 32 en 34 procent van de kamerleden een vrouw. Dit kwam onder meer 
doordat de p v d a  nagenoeg een gelijk aantal mannen en vrouwen in de fractie had, terwijl 
het aantal vrouwen bij GroenLinks hoog bleef en bij de sp  nog hoger werd. In 2007 telde 
voorts de ChristenUnie-fractie één vrouwelijk lid. Sinds 2003 heeft de senaat een vromvelijke 
voorzitter, te weten Yvonne Timmerman-Buck.

Het aantal senatoren met een niet-Nederlandse achtergrond was aanmerkelijk lager dan 
in de Tweede Kamer. In laatstgenoemde Kamer is sinds 1998 steeds een tiental ‘nieuwe 
Nederlanders’ te vinden, terwijl dat er in de Eerste Kamer steeds slechts twee tot drie waren.

Discussies

Rond de Eerste Kamer speelden drie (oude) hoofddiscussies: moet er een terugzendrecht 
komen, is de getrapte verkiezing nog wel van deze tijd en wat moet de rol daarvan zijn bij 
grondwetsherzieningen.

Het terugzendrecht komt uitvoerig aan de orde in de notitie Reflecties over de positie 
van de Eerste Kamer van minister Bram Peper ( p v d a ) .14 Hierin staan vooral opties voor een
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andere wetgevende rol van de Eerste Kamer. Als mogelijkheid wordt geopperd de Eerste Kamer 
een (eenmalig) terugzendrecht te geven, waardoor bezwaren niet tot verwerping behoeven te 
leiden. Tijdens het debat dat de Eerste Kamer in januari 2002 met de opvolger van Peper, Klaas 
de Vries ( p v d a ) ,  over de notitie voerde, bleek dat er nog altijd sprake is van een scheiding der 
geesten bij de vraag hoe een teruggezonden voorstel afgehandeld dient te worden. De c d a , 

w d , s g p  en ChristenUnie vinden dat na terugzending en hernieuwde behandeling alsnog een 
normale afronding in de Eerste Kamer moet plaatsvinden. Partijen ter linkerzijde menen dat 
er na terugzending geen rol meer is voor de Eerste Kamer. Deze patstelling maakte verdere 
discussie zinloos. Overigens is de stelling te verdedigen dat er de facto al sprake is van een 
terugzendrecht, omdat verwerping (of ‘afgedwongen’ intrekking) vaak leidt tot hernieuwde 
indiening van een (gewijzigd) wetsvoorstel, dat vervolgens alsnog het Staatsblad haalt.

In toenemende mate zijn er vraagtekens gezet bij de weinig bevredigende wijze waarop de 
senaat wordt gekozen.15 Bij de Statenverkiezingen houden provinciale besturen, het minis
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( b z k ) en Postbus 51 de kiezers steeds 
voor dat de Provinciale Staten belangrijk zijn. Tegelijkertijd verkondigen landelijke politici 
dat de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer minstens zo belangrijk is. Zelfs lijsttrek
kers van de kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer mengen zich tegenwoordig in de strijd 
rond de Statenverkiezingen. Daarmee vragen politici van de kiezers een politieke spagaat: 
oordelen over het beleid van de Staten (over de verkoop van aandelen van energiebedrijven 
bijvoorbeeld) en tegelijk rekening houden met de verhoudingen in de nieuwe Eerste Kamer. 
In de Eerste Kamer lijkt inmiddels een debat op gang te zijn gekomen over alternatieven voor 
de getrapte verkiezing.16

Van belang was dat de Kamer het initiatief nam om de verkiezing voor de Eerste Kamer 
te ontdoen van twee stenen des aanstoots. Met name na de verkiezingen van 2007 kwam 
er kritiek op het relatieve gemak waarmee kandidaten via voorkeurstemmen tot Eerste 
Kamerlid konden worden gekozen. De Eerste Kamer vroeg in 2009 in een debat met staats
secretaris Ank Bijleveld ( c d a ) vrijwel unaniem om verhoging van de drempel, en de laatste 
zegde dat toe. Tevens reageerde zij positief op de wens om van partijen te verlangen bij de 
Eerste Kamerverkiezingen tijdig duidelijkheid te bieden over lijstverbindingen. Daarmee 
moet worden voorkomen dat na de Statenverkiezingen ‘politieke koehandel’ ontstaat om een 
extra zetel binnen te halen. Voor een Eerste Kamer die het primaat van de Tweede Kamer 
zegt te erkennen, was dit initiatief overigens nogal opmerkelijk. Van terughoudendheid van 
de senaat was geen sprake; de Tweede Kamer accepteerde dit overigens stilzwijgend.

Onder meer in de notitie van Peper en door de Nationale Conventie (een adviesorgaan 
dat in september 2006 voorstellen deed voor de inrichting van het Nederlandse politieke 
bestel) werd -  wederom -  de vraag gesteld wat de rol van de Eerste Kamer bij grondwetsher
ziening moet zijn.17 De twee verwerpingen in tweede lezing lieten zien dat de Eerste Kamer 
bij herzieningen erg veel macht heeft. Al is het oordeel van de kiezers over een grondwetsher
ziening feitelijk een wassen neus (als er meerdere voorstellen liggen, is zo’n oordeel sowieso 
onmogelijk te geven), het blijft vreemd dat na dat oordeel en na de behandeling in de Tweede 
Kamer ook nog eens de indirect gekozen Eerste Kamer -  met tweederde meerderheid -  
moet beslissen over de herziening. Voorstanders van deze procedure betogen dat ook de 
tweede lezing nu eenmaal een normale wetgevingsprocedure vergt. Daarbij gaan zij voorbij 
aan het bijzondere karakter van die tweede lezing (er is geen amendering meer mogelijk)
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en aan de kennelijke bedoeling van de grondwetgever in 1848 om kiezers de mogelijkheid 
te bieden (rechtstreeks) een uitspraak te laten doen over een herziening. Los daarvan is het 
de vraag of een rol van de kiezers wel altijd nodig is (gelet op de ervaringen van meer dan 
anderhalve eeuw zou je zeggen: dat is niet het geval). De vereiste tweederde meerderheid 
kan beter in de eerste (en dan enige) lezing in beide Kamers worden verlangd. Alleen bij een 
gewone meerderheid is het vragen van een oordeel aan de kiezers te overwegen.

Conclusie

De Eerste Kamer heeft, nadat in de jaren zestig en zeventig haar positie kwetsbaar leek, een 
sterke revival doorgemaakt. Dat komt vooral doordat zij -  gestimuleerd door haar voorzitter 
Tjeenk Willink -  een grotere rol heeft opgeëist bij het bewaken van de kwaliteit van de wet
geving. Zij onderstreept dat soms door in een debat één woordvoerder namens alle fracties 
te laten optreden, een vorm van optreden als instituut die bij de (huidige) Tweede Kamer 
vrijwel ondenkbaar is. Daarnaast heeft zij initiatieven genomen om meer greep te krijgen op 
de Europese regelgeving. Door zich meer als ‘instituut’ en minder als ‘arena’ te profileren, wist 
de senaat van zichzelf een beeld te creëren van een ‘wijzere, afstandelijker’ Kamer dan de op de 
‘waan van de dag’ gerichte Tweede Kamer, een staatkundig bolwerk in tijden van crisis.

Daarmee lijken de Kamers echter eikaars concurrent te worden. Voor de Tweede Kamer 
moet dat reden zijn haar imago te willen oppoetsen. Bij het toestaan van debatten over 
incidenten is een kritischer opstelling wenselijk, en de Tweede Kamer moet zelf inzetten op 
kwalitatief betere wetgeving, bijvoorbeeld door meer oog te hebben voor de uitvoeringsprak
tijk. Verder moet bij de kandidaatstelling behoud van parlementaire ervaring een grotere rol 
spelen. Als het gaat om geboekte resultaten, mag de Tweede Kamer ook best ‘zichtbaarder’ 
zijn. Dat kritiek van de Tweede Kamer ertoe heeft geleid dat minister Aart-Jan de Geus ( c d a ) 

in 2006 zijn wetsvoorstel medezeggenschap werknemers moest intrekken, haalde -  anders 
dan verwerpingen in de senaat -  nauwelijks de media.

Dat de Eerste Kamer voor alles een politiek instituut is, mag evenmin uit het oog worden 
verloren. Zij nam, ondanks ernstige kritiek van bijvoorbeeld de v n g , de vrijwel onuitvoer
bare Inburgeringswet aan en schoof (in meerderheid) ook de grondwettelijke bezwaren 
tegen het referendumvoorstel over de Europese Grondwet terzijde (zij ging bijvoorbeeld 
voorbij aan de kritiek dat ook een raadplegend referendum feitelijk bindend is).

Ook de vraag of een wet goed uitvoerbaar is of voldoet aan andere ‘objectieve’ criteria is 
soms van politieke aard. In 2008 was een deel van de senaat zeer negatief over de wet inzake 
gratis schoolboeken. vvD-woordvoerster Heleen Dupuis noemde die wet ‘onuitvoerbaar’ en 
namens d 6 6  zei Gerard Schouw: ‘Wie de wetgevingscriteria [...] langs dit wetsvoorstel legt, 
kan niet anders dan tot de conclusie komen dat dit geen solide en geen robuust voorstel is.’18 
Een jaar later bleek dat erg mee te vallen (tweederde van de scholen had nauwelijks proble
men met de invoering).19

Die politieke rol van de Eerste Kamer zal zeker blijken als er een kabinet komt dat in de 
Tweede Kamer wél en in de senaat geen meerderheid heeft -  een mogelijkheid die steeds 
reëler lijkt. Dan is te verwachten dat oppositiefracties volop gebruik zullen maken van hun 
middelen om het kabinet dwars te zitten. Van een terughoudende opstelling (‘erkenning 
van het primaat van de Tweede Kamer’) zal dan vermoedelijk geen sprake meer zijn. Het
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opwerpen van ‘kwaliteitsbezwaren’ kan dan een excuus zijn voor blokkades. Het is de vraag 
of dat de positie van de senaat goed zal doen.

Alleen als de Eerste Kamer op de juiste momenten als ‘instituut’ optreedt en eerder 
gesloten politieke compromissen respecteert, kan zij haar positie als ‘bolwerk’ behouden.’11 
Gaat zij te vaak dwarsliggen of zich te ‘politiek’ opstellen, dan zal snel -  en terecht -  de vraag 
opkomen waar die niet-rechtstreeks gekozen Kamer eigenlijk het recht vandaan haalt om 
hindermacht te zijn.

Noten

1 Zo debatteerde de Eerste Kamer recentelijk over biotechnologie, over de toekomst van de krijgs
macht en over de nota wetgevingskwaliteit.

2 Aanleiding was de op 5 juli 2007 door de Tweede Kamer aangenomen motie-Schinkelshoek c.s.
(h t k  2006-2007, Bijl. 30 996, nr. 9).

3 Vgl. F. de Vries, De staatsrech telijke positie  van de Eerste K a m er  (Deventer 2000); E.T.C. 
Knippenberg, D e Senaat. Rechtsvergelijkend onderzoek n aar het H ouse o f  Lords, de Sénat, de Eerste 

K am er en de B u n desra t (Den Haag 2002); J.Th.J. van den Berg, D e Eerste K am er, o f  de zin  van  

riva lite it (Leiden 2006) en J.Th.J. van den Berg, J.L.W. Broeksteeg en L.F.M. Verhey (red.), H et 

P arlem ent. S taatsrechtconferentie 2006  (Nijmegen 2007) p. 123-176.
4 Archief Eerste Kamer der Staten-Generaal, Agenda College van Senioren 23 januari 1986, met bijlagen.
5 h t k  1847-1848, Bijl., p. 576.
6 Hetzelfde gebeurde in 1983 (Politie-stopwetje) en 1990 (subsidies politieke partijen).
7 Op 2 juni 2001 noemde Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven in N R C  H andelsblad  de 

Eerste Kamer met name vanwege (vermeende) verwerpingen ‘volstrekt overbodig’.
8 Staatsblad, 14 sept. 2000, http://wwv.st-ab.nl/wetten/0844.htm (26 aug. 2009).
9 Zie voor een overzicht: wwv.eerstekamer.nl/toezeggingen_2 (15 sept. 2009).
10 Aanleiding was een artikel van Erik Jurgens en Bert van den Braak in dagblad Trouw op 29 maart 2003.
11 Zie met name h t k  2005-2006, Bijl. nr. 30 593.
12 Oud-commissarissen der Koningin waren Wiegel (V V D ) , Terlouw ( d 6 6 ) ,  Hendrikx ( c d a ) 

en Hermans ( v v d ). Burgemeesters waren Van den Broek-Laman Trip ( v v d ) (Heemstede), 
Stekelenburg ( p v d a ) (Tilburg), De Graaf ( v v d ) (Apeldoorn) en Rehwinkel ( p v d a ) (Naarden).

13 Van Gennip ( c d a ), Klink (C D A ) en Timmerman-Buck (C D A ), Van den Berg ( p v d a ) , Van Raak 
( s p )  en Kuiper (ChristenUnie).

14 h t k  1999-2000, Bijl. nr. 26 976.
15 Vgl. B. van den Braak, ‘Eerste-Kamerverkiezingen: weeffout uit Grondwet 1848’, O penbaar  

B estuur, april 1999.
16 wwv.eerstekamer.nl/nieuws/20090204/eerste_kamer_wiI_eigen_verkiezing (26 aug. 2009).
17 H art voor de publieke zaak. A anbevelingen van de N ation ale conventie voor de 2V' eeuw  (Den Haag 

2006); < www.parlement.eom/9291000/d/natconv.pdf> (26 aug. 2009).
18 H E K  2007-2008, p. 1258 e.v. (Dupuis) en p. 1262 (Schouw).
19 Zie www.vo-raad.nl/ledenservice/ledenpanel/uitkomsten-ledenpanels/invoering-gratis-schoolboeken 

(26 aug. 2009).
20 Zie: Y.E.M.A. Timmerman-Buck, ‘De kracht van het parlement’, in: Van den Berg e.a., H et 

Parlem ent, p. 1-37.
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Spraakmakend debat





Het debat in de Tweede Kamer over £de maatregelen 
in het kader van de economische crisis’, 26 maart 2009

Carla van Baaien

Op donderdag 26 maart 2009 sprak de Tweede Kamer over de een dag ervoor gepresen
teerde plannen van het kabinet inzake de aanpak van de economische crisis. Over de to t
standkoming van dit ‘crisisakkoord’ was veel te doen geweest.1 Alom was het gevoelen dat 
de onderhandelingen te lang hadden geduurd en in te grote beslotenheid en te kleine kring 
hadden plaatsgevonden. Ook was er kritiek op de samenstelling van de groep onderhan
delaars die het akkoord had gesloten. De groep bestond uit de gezichtsbepalende figuren 
van de coalitie ( c d a - p v d a - c u ) ,  zowel uit het kabinet als uit de Kamer: de vicepremiers Bos 
( p v d a ) en Rouvoet (cu), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Donner ( c d a ) ,  de 
fractievoorzitters van respectievelijk het c d a  (Van Geel), de p v d a  (Hamer) en de cu  (Slob) 
en premier Balkenende. Laatstgenoemde gaf veelal leiding aan de gesprekken, reden waarom 
er nog een CDA-minister (Donner) was aangeschoven.

De kritiek betrof de volgende punten. Ten eerste dat de oppositie geheel buitenspel had 
gestaan tijdens de onderhandelingen. Ten tweede dat de meeste ministers evenmin hadden 
mogen meepraten (waarom was het voltallige kabinet niet met een eigen voorstel gekomen?). 
En ten derde dat de sociale partners -  werkgevers en werknemers -  achter de schermen hun 
zegje wél hadden mogen doen, sterker nog, dat er met hen een ‘sociaal akkoord’ was gesloten.

Het debat op 26 maart was doorspekt met deze kritiek. Alle oppositiepartijen droegen 
er hun steentje aan bij. Voor de pvv-fractie vormde het zelfs de reden het debat voortijdig 
te verlaten. De fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen verdedigden de gang van zaken 
echter met verve. Volgens hen hadden zij gedaan wat zij in deze moeilijke tijden moesten 
doen: het (twee jaar oude) coalitieakkoord openbreken en nieuw beleid voorstellen, speciaal 
gericht op het indammen van de recessie. De oppositie had echter niet alleen kritiek op de 
procedure, zij sprak ook weinig waarderende woorden uit over de inhoud van het akkoord.

Hieronder volgt een impressie van de eerste termijn van het debat; alle fractievoorzitters 
komen aan het woord. Maar eerst volgen fragmenten uit de verklaring van minister-presi
dent Balkenende die hij op woensdag 25 maart 2009 aflegde:

‘De afgelopen weken is indringend gesproken over een maatregelenpakket dat Nederland 
moet helpen om de crisis het hoofd te bieden. Die gesprekken zijn vanochtend afgerond. Ik 
maak graag gebruik van de gelegenheid die de Kamer mij biedt om namens het kabinet een 
toelichting te geven op de uitkomst. Dank daarvoor.

De mondiale economische crisis stelt de Nederlandse samenleving voor een grote 
opgave. Banen en inkomenszekerheid staan op het spel, bedrijven hebben het moeilijk, en de 
staatsschuld loopt in snel tempo op. Voor het kabinet heeft in deze omstandigheden herstel 
van werk, bedrijvigheid en soliditeit absolute prioriteit, ook in de context van behoud van
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sociale samenhang. In de wetenschap dat Nederland alléén de mondiale recessie niet kan 
opheffen, hebben wij de afgelopen weken gesproken over een maatregelenpakket dat een 
aantal samenhangende doelen dient: gerichte stimulering van de werkgelegenheid op korte 
termijn, versterking van de structuur en verduurzaming van de Nederlandse economie, en 
gezonde overheidsfinanciën op middellange en lange termijn om de houdbaarheid van onze 
publieke voorzieningen mogelijk te maken.

Het kabinet is zich er ten diepste van bewust dat achter alle cijfers concrete zorgen 
van heel veel Nederlanders schuilgaan. Heb ik straks nog een baan? Kan ik mijn huis nog 
betalen? Hebben mijn kinderen toekomst? Hoe zit het met mijn pensioen? Die zorgen zijn 
terecht. [...]

Welke afspraken zijn gemaakt? Om te beginnen kiest het kabinet ervoor om de komende 
twee jaar de geplande uitgaven op peil te houden en het trendmatig begrotingsbeleid en de 
automatische stabilisatoren hun werk te laten doen. Hiermee wordt de consumptie en de 
economie in 2009 en 2010 met 50 mld. gestimuleerd.

Aanvullend is er een gericht stimuleringspakket voor 2009 en 2010 met een beperkte 
doorwerking in 2011. Daarvoor is in totaal 6 mld. beschikbaar, plus naar verwachting 1,5 
mld. van provincies en gemeenten.

Dit pakket bevat drie speerpunten: ten eerste een stimuleringspakket met gerichte 
maatregelen voor de korte termijn, ten tweede duidelijke afspraken over het herstel van 
de overheidsfinanciën en ten derde noodzakelijke hervormingen die nodig zijn om onze 
publieke voorzieningen op peil te houden en de economische structuur te versterken en te 
verduurzamen.

Met het stimuleringspakket voor de korte termijn wil het kabinet mensen aan het werk 
houden en bedrijven de ruimte bieden. Met het pakket willen wij vier dingen bereiken. [...]

Hiermee kom ik op het tweede speerpunt van het kabinet: het herstel van de overheidsfi
nanciën. [...] De afspraken hierover zijn hard en het kabinet legt deze vast in een wet.

Het derde speerpunt betreft de noodzakelijke hervormingen. Het streven naar houdbare 
overheidsfinanciën is erop gericht om collectieve voorzieningen op de lange termijn intact 
te kunnen houden. [...] Ook hierbij geldt: wij moeten allemaal bijdragen. Daarom brengen 
wij in de context van de afspraken met sociale partners de Aow-leeftijd naar 67 jaar, daarom 
gaan wij de zorgkosten nog beter beheersen en daarom gaan mensen die in een huis wonen 
met een woz-waarde van 1 min. of meer, een hoger eigenwoningforfait betalen.

Deze hervormingen zijn noodzakelijk en solidair, maar wij beseffen dat ze voor mensen 
indringend en ingrijpend zijn. Daarom voert het kabinet ze vanaf 2011 zorgvuldig en gelei
delijk in.’2

Donderdag 26 maart 2009
Aan de orde is het debat over de maatregelen in het kader van de economische crisis3

De voorzitter: Ik heet de bewindslieden van harte welkom: de minister-president, de twee 
vicepremiers en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mevrouw Kant ( s p ): Voorzitter. Eindelijk, als een van de laatste in Europa, heeft ook het 
kabinet-Balkenende een crisisplan. [...]
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Het is niet solidair om te bezuinigen op de zorg en op de zorgtoeslag. 2,5 mld. bezuinigen op 
de zorg, dat kan toch niet waar zijn? Waarop gaat er dan bezuinigd worden? [...] Er is hier 
maar een solidaire oplossing: maak de ziektekostenpremies afhankelijk van het inkomen.

H et is n ie t so lida ir om  w el de A ow -leeftijd  te verhogen  n aa r 67 ja a r en n iets te doen  aan 
de ongelim iteerde  h y po theek ren teaftrek . [ ...]

Terecht wordt er de komende jaren netto niet bezuinigd, maar ik zie dat het kabinet voor 
dit en volgend jaar toch forse bezuinigingen heeft gepland. Hoe zit dat? Waarop wordt er 
dan bezuinigd, want dat staat er niet bij? Als er weer economische groei is, in 2011, komen 
er echte bezuinigingen. [... ] Het voorstel van het kabinet dat er een wet moet komen om vast 
te leggen dat er bezuinigd moet worden, is absurd. Gekker moet het niet worden. Dit is echt 
regeren over het graf heen en dit is volstrekt onacceptabel. [...]

De crisis is veroorzaakt door oude politiek, m aar hij kan niet met oude politiek 
worden opgelost. Na de financiële en de economische crisis moet een sociale crisis 
worden voorkom en. Juist de crisis vraagt om solidariteit, m aar ook een menselijke en 
sociale samenleving in de toekomst vraagt om solidariteit. Wij laten in ons alternatieve 
plan ‘Een nieuwe koers voor N ederland’ zien dat dat ook kan. [...] In tegenstelling tot 
ons plan is het uitgepolderde compromis van dit kabinet een typisch gevalletje van oude 
politiek: harde bezuinigingen vanaf 2011, korten op de zorg en de zorgtoeslag, langer 
doorwerken, loonmatiging, bevriezing van de uitkeringen. Beste m eneer Balkenende, de 
jaren tachtig zijn voorbij. [...1

De voorzitter: Dan ga ik nu het woord geven aan de heer Van Geel van het c d a .

(geroffel op bankjes)

De heer Van Geel ( c d a ): Ik ben bang, mevrouw de voorzitter, dat dit een van de weinige 
keren is dat ik vandaag applaus krijg, maar wij gaan ervoor.

Mevrouw de voorzitter. Wij zijn hier bij elkaar om te debatteren over een crisispakket dat 
het kabinet gisteren presenteerde, een pakket dat antwoord geeft op de enorme uitdaging van 
de wereldwijde economische crisis. Ik zal het pakket tijdens mijn inbreng doorlopen, maar 
eerst moet mij iets anders van het hart.

Ik had onlangs weer een schoolklas op bezoek. De kinderen uit die klas vroegen me 
wat nu eigenlijk de kern is van deze economische en financiële crisis. Dat is, als kinderen 
die stellen, best wel een lastige vraag. Al pratend kwamen wij tot de conclusie dat het 
vooral gaat om enorm e hoeveelheden geld die zijn verdwenen. H onderden miljarden 
van de banken, weg. 60 mld. aan aandelen van de consum enten, weg. 90 mld. van de 
pensioenfondsen, weg. Het mooie begrotingsoverschot van een half jaar geleden, weg. 
Dat is allemaal kapitaal dat is verdampt, wat bijna niet te bevatten is. En toch, er is ook 
kapitaal dat niet verdwenen is. Het menselijk kapitaal. Het is net als bij voetbal: het echte 
kapitaal staat uiteindelijk in het veld en in dat veld staat ontzettend veel potentie. In het 
veld staan 16 miljoen mensen met talenten, die hard willen werken, die hoogopgeleid 
zijn, in een land m et een geweldige strategische ligging en mooie infrastructuur en met 
een m aatschappelijk middenveld dat bereid is om zijn steentje bij te dragen. Die gedachte 
heeft mij de afgelopen weken houvast en zekerheid geboden voor het zoeken naar oplos
singen.
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De heer Wilders ( p v v ) :  Ik wil collega Van Geel vragen waarom hij eigenlijk aan dit debat 
meedoet. Waarom is hij niet, zoals vorige zomer, met zijn fractie een dagje naar de Efteling 
gegaan? Waarom doet hij eigenlijk mee vandaag?

De heer Van Geel ( c d a ): W anneer coalitiepartijen afspraken maken in vervolg op een 
coalitieakkoord dat ruim twee jaar geleden gesloten is, vind ik het volstrekt logisch dat daar 
publiek verantwoording voor wordt afgelegd. Daarom ga ik graag met u in debat. [...]

Mevrouw Halsema (GroenLinks): In vervolg op de heer Wilders wil ik de geloofwaardigheid 
even testen. Is er bij de coA-fractie en bij de andere coalitiefracties ruimte om bijvoorbeeld 
een beter voorstel van een van de oppositiepartijen te steunen? O f is die politieke ruimte er 
niet?

Van Geel ( c d a ): In algemene zin denk ik dat de ruimte buitengewoon beperkt is. [...]

De heer Van der Vlies ( s g p ): Collega Van Geel deed een merkwaardige mededeling. Hij 
zei dat er weinig ruimte was voor debat en voor voorstellen uit de Kamer. Dat is heel merk
waardig, want het raakt de kern van het debat en van de bedoelingen van een debat, een 
gedachtewisseling. We gaan ons toch niet laten degenereren tot het afgeven van opgetuigde 
stemverklaringen? [...]

De heer Van Geel ( c d a ): De rol die ik hier nu vervul is om als lid van de coalitie aan de 
Kamer verantwoording af te leggen voor de keuzes die zijn gemaakt. Dat gebeurt in dit debat. 
Dat is op dit moment de discussie die wij voeren.

Mevrouw Verdonk (Verdonk): Ik verwacht geen verantwoording van de heer Van Geel. Ik 
verwacht verantwoording van het kabinet. Ik verwacht dat de heer Van Geel zijn taak als 
Kamerlid serieus neemt. [...]

De heer Rutte ( w d ): Dit deel van het debat kan maar tot een conclusie leiden: de coalitie 
heeft willens en wetens de democratische werking van de Tweede Kamer buitenspel willen 
zetten. [...]

Maar er is nog een ander punt, namelijk de verhoging van de a o w -gerechtigde leeftijd 
naar 67 jaar. Mevrouw Jongerius heeft ons vanmorgen in dat overleg verteld dat het haar 
vrijstaat om met alle mogelijke voorstellen te komen, zelfs als die het verhogen van de belas
tingen zouden behelzen. Zij heeft gezegd dat er vanuit de regering geen randvoorwaarden 
zijn gesteld aan het type voorstellen dat zij mag doen. Dat pakket met het onderliggende 
sociaal akkoord is dus op drijfzand gebaseerd. Dat zou toch alle aanleiding moeten geven om 
ten minste hier vandaag te proberen om dat akkoord te verbeteren?

De heer Van Geel ( c d a ): Ik heb mij in die discussie gebonden aan een afspraak die nu in de 
aanvulling op het regeerakkoord staat. Daarin staat klip-en-klaar dat wij helaas en zonder 
vreugde niet anders dan tot deze conclusie konden komen: de verhoging van de a o w -  

gerechtigde leeftijd naar 67 is onontkoombaar. Helaas. Dat staat erin. De motieven en de
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onderbouwing waarom dat moet, staan er ook in. Het heeft te maken met participatiebeleid, 
de pensioenen en de houdbaarheid. Die argumentatie is dus genoemd. Vervolgens heeft het 
kabinet in zijn verantwoordelijkheid overleg gepleegd met de sociale partners. Vanuit de 
samenleving wordt de vraag neergelegd of er alternatieven bedacht mogen worden. Ik vind 
het volkomen terecht dat het kabinet dit doet, vanwege het grote belang van draagvlak voor 
maatregelen in deze moeilijke crisistijd. Prima, daarmee heb ik geen enkel probleem. Zoals ik 
al kenbaar heb gemaakt, vind ik wel dat de voorwaarden uit het coalitieakkoord de toetssteen 
zijn bij de beoordeling van de alternatieven. Technisch geformuleerd moeten ze hetzelfde 
doelbereik hebben. Zo simpel en eenvoudig is het. [...]

Mevrouw Kant ( s p ):  De heer Van Geel zegt steeds dat wij eerst draagvlak moeten zoeken 
voor het verhogen van de Acw-leeftijd. Maar dat draagvlak zit hier natuurlijk ook in de 
Tweede Kamer. De heer Van Geel verwijst steeds naar de werkgevers en de werknemers, 
maar die vormen een deel van de mensen die vertegenwoordigd worden. [...] Wat mij nu 
zo opvalt, is dat alle coalitiefracties de Aow-leeftijd willen verhogen maar dat ze het eigenlijk 
niet op hun rekening willen hebben en dat ze er eigenlijk een beetje voor weglopen. [...]

Mevrouw Halsema (GroenLinks): Ik wil graag een vraag over de orde stellen aan de p w - 

fractie, maar ook aan de andere coalitiefracties. Ik zie de pvv-fractie namelijk haar lot 
volledig afhankelijk maken van de CDA-fractie, die inderdaad niet geïnteresseerd is in andere 
meningen. Maar daar heeft die fractie een lange geschiedenis in. De vraag is of dit ook geldt 
voor de fracties van de p v d a  en de ChristenUnie. Zijn zij ook niet bereid om ook maar enig 
voorstel dat de oppositie vandaag doet serieus te nemen?

Mevrouw Hamer ( p v d a ): Ik zit als volgt in het debat. Wij hebben met elkaar een akkoord 
gesloten. Wij komen hier vandaag twee dingen doen. Wij komen dat akkoord verdedigen 
en wij komen naar de oppositie luisteren. Wij zullen altijd kijken of wij iets met goede voor
stellen kunnen doen. [...] Ik heb de heer Van Geel, eerlijk gezegd, ook anders verstaan. Hij 
heeft gezegd dat hij hier de hoofdlijnen komt verdedigen. In het akkoord staat nota bene de 
motie-Halsema/Hamer genoemd. Die motie was dus mede van de oppositie en is gewoon in 
het akkoord opgenomen. Goede voorstellen worden altijd besproken.

De heer Slob (ChristenUnie): Ik heb al eerder aangegeven dat het van belang is om naar 
elkaar te luisteren. Natuurlijk, wij hebben met elkaar wijzigingen van het coalitieakkoord 
doorgevoerd. Dat was een verantwoordelijkheid van de coalitiepartijen. Het zou ook raar 
zijn gew7eest als de oppositie daarbij had gezeten, want de oppositiepartijen zijn geen ‘eige
naars’ van het akkoord. Een aantal partijen heeft het akkoord ook niet onderschreven of 
zelfs verworpen. Als er goede voorstellen zijn die door de coalitiepartijen gedragen kunnen 
worden, moet die ruimte er zijn, maar dan wel in gezamenlijkheid. Wij hebben ons immers 
aan elkaar verbonden in een coalitie. Dat spreekt echter voor zich, want zo werkt dat. [...]

De heer Wilders ( p v v ): Wij doen niet mee aan dit schijndebat. De voorzitter van de grootste 
coalitiefractie -  dat is de heer Van Geel -  zegt dat er geen ruimte is voor welke verbetering 
dan ook. Na die uitspraak van de heer Van Geel voorspel ik u, mevrouw Halsema, dat aan
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het einde van deze dag geen enkele, maar dan ook geen enkele motie van u of van wie dan 
ook zal worden aangenomen. Hij neemt ons niet serieus.

De heer Van Geel ( c d a ):  Dat is niet het geval.

De heer Wilders ( p w ): Mijnheer Van Geel, ik ben aan het woord. Het punt is dat er eindelijk 
eens iemand moet opstaan en moet zeggen: dit pikken we niet. We pikken het niet dat u, als 
CDA-fractievoorzitter, de Kamer buitenspel zet. Ik zou zeggen: heel veel plezier; wij gaan er 
vandaag vandoor. Tot ziens.

(De aanwezige leden van de pvv-fractie verlaten de vergaderzaal.)

Mevrouw Hamer ( p v d a ): Ik zou graag willen dat de heer Wilders dit echt waarmaakt. Het 
zou netjes zijn als hij naar mij luistert; ik heb ook naar hem geluisterd. Laat ik het toch maar 
even afmaken. In het vorige debat, dat de opmaat was voor dit akkoord, heeft mevrouw 
Halsema mij gevraagd om een motie te steunen. Daar ligt de bewijslast. Over die motie is in 
het akkoord gewoon net zo hard gesproken als over de motie-Van Geel, de motie-Slob en de 
motie-Hamer c.s. Het is dus volstrekte onzin dat de oppositie niet mee kan doen.

De fractievo o rzitte rs  van de coa litiepartijen  in de wandelgangen tijdens een onderbreking van het debat 

over de crisism aatregelen, 26 m a a rt 2009. V.l.n.r. P ieter van Geel ( c d a ) , M arië tte  H am er (p v d a )  en

A rie Slob (C hristenU nie)

[Foto: Roel Rozenburg]
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De heer Van Geel ( c d a ) :  Mag ik nog antwoorden op de vragen? Ik wil ook een eerlijk 
antwoord geven. Als de vraag is hoe hard dit akkoord is, geef ik eerlijk aan dat de ruimte 
om daarvan af te wijken, buitengewoon beperkt is. Dat wil niet zeggen dat ik niet luister; 
mevrouw Hamer heeft dat terecht zo geformuleerd. [...]

Mevrouw Halsema (GroenLinks): Er is bij de coalitiepartijen een verschillende interpreta
tie van de status van het akkoord. De belofte van de p v d a  maakt schuld en moet vandaag 
ook ingelost worden als er betere voorstellen zijn. Tot slot: een democraat verlaat nooit een 
democratisch debat. Als je bezwaren hebt tegen de gang van zaken hier en het gebrek aan 
samenwerking van andere partijen, maak je die bezwaren hier kenbaar en niet door weg te 
gaan.

(geroffel op bankjes)

De heer Pechtold ( d 6 6 ) :  Mijnheer Van Geel, u mag uzelf dan wel als ‘eerlijk’ neerzetten -  
ik vind dat overigens nooit de krachtigste bespreking van jezelf -  maar u bent wel pijnlijk 
eerlijk. [...]

Mevrouw Thieme ( p v d d ): Het is helemaal niet terecht dat de heer Van Geel alleen maar met 
sociale partners heeft gesproken. Ik verwijs hem naar de opiniepeilingen waaruit blijkt dat 
72% van de Nederlanders de klimaatcrisis net zo belangrijk, zo niet belangrijker vindt dan de 
kleingeldcrisis waar hij nauwelijks maatregelen tegen neemt, maar zich wel op focust. Als er 
dan inderdaad ruimte is voor enkele verstandige beslissingen van de Kamer, is de heer Van 
Geel dan bereid om te bezien of dit akkoord kan worden opengebroken voor maatregelen in 
de pijler klimaatbeheersing en duurzaamheid? Daar heeft hij steken laten vallen, want daar 
is geen maatschappelijk draagvlak voor en ook niet in de Kamer, zeker niet bij de oppositie
partijen. [...]

De heer Pechtold ( d 6 6 ) :  Uw [van Van Geel, CvB] isolement van de afgelopen weken achter 
de hekken van het Catshuis heeft kennelijk een behoorlijke blikvernauwing met zich mee
gebracht. U hebt de parlementaire democratie volstrekt uitgehold.

De heer Van Geel ( c d a ): Wat een woorden!

De heer Pechtold ( d 6 6 ) :  Wat een woorden? Ik kan het onderbouwen, mijnheer Van Geel. U 
hebt mensen bang gemaakt met die 100 min. die wij per dag kwijt zouden zijn. Weet u het 
nog van die € 1000 per seconde? Dat bracht u naar buiten: bangmakerij. Nu komt u met een 
dichtgetimmerd akkoord dat op de korte termijn boterzacht is en dat op de langere termijn 
volgende kabinetten vastlegt. Is die bezuinigingswet bedoeld omdat u uw eigen coalitie niet 
vertrouwt of wilt u toekomstige generaties vastleggen? [...]

De heer Rutte ( w d ): [ . . . 1  Vandaag zitten wij in een diepe recessie. Het moet dus gaan over 
onze toekomst, over echte, eerlijke oplossingen voor onze economie, de zorg en het onder
wijs, over het Nederland waarin onze kinderen straks leven. Wat zijn hun zekerheden? Wat
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is hun perspectief? Krijgen zij het beter dan de huidige generatie? De conclusie na gisteren 
moet zijn dat de sneeuwschuiver door dit kabinet weer uit de schuur is gehaald. Het kabinet 
schuift de rekening van deze crisis door naar de volgende generatie. [...]

De heer Bos zei gisteren nog bij Pauw & Witteman waarom het kabinet eigenlijk niet tot echt 
drastische hervormingen is gekomen. En dat was omdat men het over zoveel zaken niet eens kon 
worden. [...] Het ging dus om de rust in het Catshuis en het ging er niet om Nederland uit deze 
recessie te helpen. [...]

Een van de zaken waar wij vandaag over moeten spreken, is de oplopende werkloosheid. Ik had 
vanmorgen samen met mevrouw Hamer een kort gesprekje met de heer Mingelen van n o v a . Wij 
spraken toen over de jeugdwerkloosheid. Het pakket ligt vast, dat hebben wij nu wel gehoord, maar 
misschien kunnen wij wel een afspraak maken over de jeugdwerkloosheid. Wat gebeurt er nu met 
jongeren die een tijdelijk contract hebben? [...]

Tegelijkertijd moeten wij vandaag een perspectief bieden op ‘Nederland opnieuw’, op een wel
varend en toonaangevend Nederland. Daarvoor moeten wij teruggrijpen op een aantal waarden in 
de Nederlandse samenleving die ons ook in het verleden hebben geholpen: lef, standvastigheid en 
optimisme. [...]

Het kabinet heeft weken zitten ploeteren. Dan komt mevrouw Jongerius binnen rijden. Zij 
zwaait een beetje met haar handtas en de vraag is vervolgens: wie heeft hier in Nederland nu eigen
lijk de macht? Is dat de minister-president of mevrouw Jongerius? De minister-president lijkt de 
afgelopen dagen wel een beetje de politiek assistent van deze mevrouw Jongerius, want de enige 
structurele hervorming, de geleidelijke verhoging van de a o w  naar 67 jaar, is van tafel. De bood
schap was eigenlijk: de crisis is tot nader orde opgeschort in afwachting van het advies van de s e r . 

[...]
Regeren, mijnheer Van Geel, is niet vooruitschuiven, maar vooruitzien. Breng de over

heidsfinanciën op orde, investeer in een moderne economie, niet voor uw eigen populariteit, 
maar wel voor Nederland. [...]

Mevrouw Hamer ( p v d a ): [...] Ik neem de heer Wilders kwalijk dat hij alleen luistert naar 
één opmerking van de heer Van Geel, die hij dan ook nog uit de context trekt, en dat hij niet 
ervan uitgaat dat wij hier gewoon zitten te doen wat wij horen te doen, namelijk ons voorstel 
verdedigen en ervoor knokken, maar ook: luisteren naar wat de oppositie te melden heeft en 
als het nodig is onze voorstellen aanpassen. Dat is parlementaire democratie. [...]

Voorzitter. De overheid kan de economische crisis niet ongedaan maken. Daarvoor 
liggen de wortels te diep in de internationale samenleving. Laten wij dus ook niet denken 
dat wij met een crisisplan van welke partij dan ook de economische crisis hier vandaag 
kunnen oplossen. Wij kunnen echter wel wat anders doen. Wij kunnen ervoor zorgen dat de 
gevolgen van de crisis verzacht worden, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen 
en dat wij investeren in mensen en in hun toekomst. [...]

Dit kabinet is het kabinet van eerlijk delen. Juist in deze moeilijke tijden moeten de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat betekent dus dat wij niet gaan bezuini
gen op de thuiszorg en de a w b z . Dat betekent dat wij niet gaan bezuinigen op uitkeringen. 
Dat betekent dat wij niet met de collectebus bij degenen met de laagste lonen aankloppen. 
Het betekent ook dat wij niet gaan bezuinigen, mijnheer Rutte, op de ontwikkelingshulp. Dit 
kabinet is niet van dat soort omgekeerde solidariteit. [...]
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Na ons niet de zondvloed. Wij zorgen daarom dat ons huishoudboekje solide is, zodat de 
sociale zekerheid, het onderwijs en de zorg ook voor onze kinderen betaalbaar blijven. Daarom 
maken wij een speciale wet die regelt dat bij herstel van de economie de overheidsfinanciën 
weer op orde kunnen komen. Om met mijn politiek leider te spreken: er is niets links of pro
gressiefs aan uitvoeren van dure plannen, laten oplopen van tekorten en schuld en vervolgens 
op geen enkele wijze thuis zijn wanneer de rekening moet worden betaald. [...]

V olgens m ij kan m evrouw  Jongerius alle voorste llen  d o en  die zij wil doen , m its  zij een 
akk o o rd  heeft in de se r . H e t gaat im m ers om  een SER-advies. D aarin  zit zij n ie t in haar 
eentje. [ ...]

De laatste weken heb ik heel veel brieven gehad van mensen van 64 jaar die denken dat 
zij volgend jaar zullen horen dat ze tot hun 67ste moeten doorwerken. Laat ik uw vraag in 
ieder geval gebruiken om dat misverstand voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen. 
Dan hebben de burgers in ieder geval dat aan dit debat. [...]

Het zal u misschien verbazen, maar ik denk dat dit proces heel goed is geweest. Het is 
namelijk een recht van de Kamer om kabinetten in elkaar te zetten. Dat is wat er na verkie
zingen gebeurt. Het coalitieakkoord dat er lag, en ik bedoel dat absoluut niet denigrerend 
naar het kabinet, was eigenlijk nog meer van de fracties dan van het kabinet, want het kabinet 
voert het uit. Toen het kabinet dus voornemens was om het coalitieakkoord ingrijpend te 
veranderen, hebben de drie fractievoorzitters gevonden, nee, sterker nog, zich verplicht 
gevoeld om daarbij te zijn en met elkaar te onderhandelen en te knokken om er met elkaar 
uit te komen. Wij zijn daar nu mee klaar. Ik leg daar vandaag verantwoording over af. U hebt 
gemerkt dat ik het een goed akkoord vind, maar ook dat ik opensta voor verbeteringen en 
voor een fikse discussie daarover. Zo hoort het. [...]

De heer Slob (ChristenUnie): [...] Verantwoordelijkheid nemen in een tijd van ernstige eco
nomische crisis is de inzet van de ChristenUnie nu en ŵ as haar inzet in de afgelopen weken. 
Het nemen van verantwoordelijkheid was nodig. De crisis dringt namelijk steeds meer door 
in het leven van mensen. Het gevolg is: toenemende onzekerheid, mensen die hun baan 
kwijt zijn of die dreigen kwijt te raken, jongeren die niet aan de slag komen, zorgen over 
inkomens, zorgen over pensioenen, stilliggende bouwprojecten en vrachtauto’s die langs de 
kant komen te staan. Ook op andere niveaus laat de crisis sporen na. Ton Koopman ziet dat 
de uitvoering van de Matthaus Passion geschrapt wordt en ook in de sport worden sponsor
contracten beëindigd.

Achter de financieel-economische crisis gaan andere, diepere crises schuil, crises waarvan 
wij in ieder geval weten dat zij in 2011 nog niet voorbij zijn. Ik noem: de ecologische crisis, 
het schaarser worden van grondstoffen, de uitputting van energiebronnen en de wereldwijde 
voedsel- en watercrisis. Juist deze omstandigheden maken dat wij niet alleen spreken over 
een financiële of economische crisis, en dat drukt ons met de neus op de feiten, feiten die de 
meesten van ons kennen en wisten. [...]

Werken aan deze agenda voor de toekomst vereist samenwerking met de mensen in het 
land. Zonder hen gaat het niet, zonder hen willen wij het ook niet. Om die reden ben ik 
oprecht blij met het sociaal akkoord dat met werkgevers en werknemers is afgesloten op het 
gebied van loonmatiging, bestrijding van de werkloosheid en borging van de overheidsfinan
ciën in de toekomst. [...]
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De Bijbel leert ons al dat geldzucht de wortel van alle kwaad is. Dus hangen de grootste ver
leidingen van deze tijd niet alleen samen met bijvoorbeeld drugs of alcohol, maar ook met de 
verleiding van geld. Wij hebben het dan over de bonussen en de beloningen die elke relatie 
met de geleverde prestatie missen. Ik mag hopen dat iedereen nu ziet dat wat niet verdedig
baar leek ook niet verdedigbaar was. [... ]

Mevrouw Halsema (GroenLinks): Voorzitter. Wereldwijd is de economische ravage groot. 
De crisis op de financiële markten heeft hard toegeslagen in de economie van alledag. Dat 
geldt niet alleen voor Nederland. Het aantal mensen dat elke dag honger lijdt, is wereldwijd 
toegenomen naar ruim 1 mld. Jaren van inspanning om armoede terug te dringen, lijken 
voor niets te zijn geweest. Ik vraag het kabinet eerst wat het ziet als zijn bijdrage om deze 
grote en heel urgente nood te lenigen, want ik moet zeggen dat ik elke verwijzing daarnaar 
in het crisispakket heb gemist.

De kredietcrisis staat niet op zichzelf. De illusie van perfect functionerende vrije interna
tionale financiële markten is hardhandig doorgeprikt. Ons internationale financiële stelsel 
blijkt niet alleen een wankel, chaotisch en riskant casino te zijn; we zijn er ook bepaald niet 
tegen beschermd. Dure bankiers hebben gegokt met onze welvaart en we hebben allemaal 
verloren. [...]

De financiële vraatzucht markeert het einde van een oude economie, die rust op een 
ontembaar verlangen naar eindeloze materiële groei. Die groei is niet duurzaam. Wij 
stevenen af op een mondiale klimaatcrisis die zich waarschijnlijk eerder en sneller aftekent 
dan tot op heden officieel wordt erkend. De vooruitzichten voor een mondiaal klimaatak- 
koord zijn met de huidige economische crisis bepaald niet beter geworden. We kampen ook 
met een wereldwijde voedselcrisis en we stevenen af op een energiecrisis in eigen huis. [...] 

Het kabinet heeft te lang gewacht met zijn crisisplan. De economie is sinds het najaar 
getroffen door een razendsnelle vraaguitval die volgde op de kredietcrisis. Alom is wan
trouwen gezaaid onder bedrijven en burgers. Dan behoort de overheid snel en adequaat te 
handelen. Dat is onvoldoende gebeurd. Dat reken ik met name de minister-president aan. 
Waarom duurde het zo lang? [...]

Het crisispakket maakt geen trefzekere, maar een halfbakken indruk. [...] Wat de struc
turele hervormingen betreft, regent het taboes: geen afschaffing van de aanrechtsubsidie, 
geen aanpak van het eigen huis, geen modernisering van de arbeidsmarkt, geen beperking 
van het pensioensparen en een onhandige, mistige afspraak rond de verhoging van de a o w - 

leeftijd. Per saldo scoort het kabinet op de hervormingen zwaar onvoldoende. Het kabinet- 
Grijs i maakt zijn naam meer dan waar. [..,]

Hoe dan ook, de sociale partners zitten aan tafel en milieuorganisaties met meer dan 4 
miljoen leden niet, terwijl de democratische legitimatie van de vakbeweging en de werkge
vers niet bepaald groter is dan van de milieuorganisaties. Ik zou graag van het kabinet willen 
horen hoe het daar in de toekomst mee om denkt te gaan. [...]

Dan nog een opmerking over de a o w . [...] Wij begrijpen niet dat de een 50 jaar lang moet 
werken, voordat hij recht krijgt op a o w  en een ander slechts 40 jaar. Daarom pleiten wij voor 
een algemeen recht op a o w  vanaf 40 jaar werken, met een leeftijdsondergrens van 63. [...]

De crisis vraagt op dit moment bovenal om politiek leiderschap dat vertrouwen weet te 
wekken. Met alle respect, minister-president, maar ik kan niet zeggen dat u er de afgelopen
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tijd in bent geslaagd om bij ons het vertrouwen te wekken dat wij goed, of zelfs beter uit 
deze crisis zullen komen. Ik vraag u dan ook, hoe u het vertrouwen van de bevolking gaat 
wekken. [...]

De heer Pechtold ( d 6 6 ) :  Voorzitter. Drie weken geleden begon de coalitie aan een klus waar 
ze in Beetsterzwaag aan had moeten beginnen, of vorig jaar al, toen de crisis zichtbaar werd. 
‘De grootste uitdaging in 80 jaar’, pochte Bos. ‘Wij gaan over partijpolitieke grenzen heen 
en geen enkel taboe mag worden geschuwd’, zei de minister-president. ‘Zelfs het politiek 
onwaarschijnlijke niet’, voegde hij eraan toe. Heel even dacht ik: de verbeelding komt aan 
de macht. Dat dacht ik maar heel even, want de grote woorden verzandden in nietszeggend
heid. Het resultaat is er dan ook naar. Het politiek onwaarschijnlijke ligt inderdaad vandaag 
op tafel. W at nodig is, was blijkbaar onmogelijk. De financiële crisis, maar ook energie- 
schaarste, het klimaat en de vergrijzing stellen ons voor dilemma’s die fundamentele vragen 
oproepen. Gemakkelijke antwoorden zijn er niet. Een visie en een richting zijn wel mogelijk. 
Wij kunnen de angst van mensen niet wegnemen over hun baan, hun huis, hun pensioen 
of hun diploma. Wij kunnen echter wel houvast geven en een beter perspectief bieden. Aan 
ons verkiezingsprogramma en onze tegenbegrotingen hoef ik niets te veranderen om onze 
visie te schetsen. Het Centraal Planbureau kwam na berekening keer op keer tot de conclusie 
dat met onze hervormingsagenda meer banen worden geschapen en voor meer groei wordt 
gezorgd. [...]

Ook voor de arbeidsmarkt geldt: een gemiste kans. De arbeidsmarkt die mijn fractie voor 
ogen staat, had er gisteren al kunnen en moeten zijn. Daarbij hoort een gemoderniseerd 
ontslagrecht dat outsiders gelijke kansen geeft. Daarbij hoort ook een hogere en kortere 
ww-uitkering die mensen van baan naar baan helpt. Daarbij hoort een serieuze aanpak van 
‘een leven lang leren’. Daarbij hoort een hogere Aow-leeftijd, die mensen aan het werk houdt 
omdat zij straks weer hard nodig zijn. Daarbij hoort geen aanrechtsubsidie die vrouwen van 
de arbeidsmarkt weert. Zo’n subsidie is niet van de eenentwintigste, maar van de negen
tiende eeuw. [...]

Tegen heug en meug presenteert de minister-president het akkoord als een soort finan
ciële stoplap, zonder visie en zonder overtuiging. Het verbaast mij dan ook niet echt dat na 
een korte nacht de enige hervorming op de agenda op losse schroeven is gezet, onder druk 
van de f n v  die met een alternatief mag komen, onder voorwaarden waarover betrokkenen 
elkaar nu al urenlang schaamteloos tegenspreken. De coalitie heeft het politiek primaat 
opnieuw uit handen gegeven; een zwaktebod zonder weerga. Sociale partners kunnen hun 
gang gaan. [...]

Mevrouw Thieme (p v d d ): Voorzitter. Kun je polderen over een crisis? Dat is de vraag die 
vandaag voorligt. De wereld wordt geteisterd door een kredietcrisis, een klimaatcrisis, een 
voedselcrisis, een grondstoffencrisis, een zoetwatercrisis, een biodiversiteitscrisis en last but 
not least de ene dierziektecrisis na de andere. De kleinste van die crisissen is de kredietcrisis. 
Deze kost de wereld eenmalig 0,7 biljoen, terwijl de kap van het tropisch regenwoud gaat 
leiden tot een jaarlijkse kostenpost tussen de 1,5 biljoen en 4 biljoen. Daar is crisisberaad 
voor nodig, dat moet prioriteit num m er één zijn. Die sense o f  urgency en prioritering mis ik 
bij dit kabinet. [...]
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Wij lopen nu al sterk achter met het realiseren van de ecologische hoofdstructuur. Met het 
huidige tempo wordt de eindstreep van 2018 bij lange na niet gehaald. Het is daarom bizar 
om in het voorstel van het kabinet nu te lezen dat de verwerving en inrichting van natuur 
verder wordt vertraagd. Juist in de huidige economische situatie moet worden doorgegaan 
met natuurontwikkeling, want ook dat levert veel werkgelegenheid op. Zo valt verduur- 
zaming van de economie samen met het verduurzamen van onze samenleving. Minister 
Cramer durft te spreken van het groenste plan uit de geschiedenis. Voorzitter. De Partij voor 
de Dieren vindt dat een gotspe. Het is een polderakkoord met een groen cadeaupapiertje 
eromheen, maar het is allerminst het duurzame keerpunt wat wij nodig hebben. Het kabinet 
wacht kennelijk liever tot de wal het schip keert in plaats van te kiezen voor een andere koers. 
De kredietcrisis is slechts het topje van de ijsberg. De crises die volgen zijn oneindig veel 
ernstiger. Nederland kiest op zo’n moment voor de Calimerostrategie. Wat moeten wij als 
klein landje nu bij zulke grote wereldproblemen? [...]

De heer Van der Vlies ( s g p ): Voorzitter. De SGP-fractie complimenteert het kabinet van 
harte met het feit dat het er in ieder geval in is geslaagd de indruk te wekken dat het niet over 
één nacht ijs is gegaan. De realiteit is minder prozaïsch. Het heeft allemaal lang geduurd. Een 
belangrijke oorzaak daarvan ligt in partijpolitiek gekibbel. Terecht vraagt de regering in het 
aanvullende beleidsakkoord aandacht voor de morele aspecten van deze crisis. Inderdaad: 
niet bij brood alleen zal de mens leven. [...] De klap van deze crisis, die een flinke deuk in 
onze welvaart slaat, roept ons en onze consumptiemaatschappij tot de orde, schudt ons 
wakker! Verootmoediging over dit alles past en levert moreel herstel op, waarmee wij pas 
echt sterker uit de crisis komen dan dat wij erin gingen! Ook in dit debat over de economi
sche crisis verwijs ik parlement, kabinet en samenleving graag naar de ‘opperste Wijsheid’: 
de God van de Bijbel. Ik ga kort in op het besluitvormingsproces. [...]

Eerst wordt met en tussen de coalitiefracties onderhandeld, vervolgens wordt met de 
bonden onderhandeld, voorts wordt de Kamer gisteren met een verklaring ingelicht, daarop 
wordt de pers uitgebreid te woord gestaan en pas daarna is de Kamer aan zet. Het moet niet 
zo zijn of lijken dat de regering bij iedereen in dit land draagvlak zoekt, behalve bij de oppo
sitie in de Tweede Kamer. Dat zou in ieder geval anders kunnen en moeten. Iedereen weet 
dat de verhoging van de Aow-leeftijd naar 67 jaar de belangrijkste financiële onderbouwing 
vormt om de voorgestelde investeringen op termijn terug te kunnen verdienen. Waarom 
zegt de regering dan niet gewoon: dit is ons plan en daar zult u het mee moeten doen? 
Maar nee hoor, omdat een voorzitter van een vakbond dreigt met acties, krijgt de polder tot 
oktober de tijd om alternatieven aan te dragen die evenveel geld moeten opbrengen. [... ] Wie 
regeert er nu eigenlijk? [...]

Voorzitter. Tot slot wil ik het hebben over het pakket waarmee men de crisis te lijf wil 
gaan. Wat mij opviel bij het bestuderen van de voorgestelde plannen was dat veel van de 
vermelde maatregelen al in het coalitieakkoord waren opgenomen dan wel al veelvuldig 
waren besproken tijdens eerdere debatten over de crisis. Natuurlijk, er zijn plussen en die wil 
ik ook benoemen. Ik denk dan aan de maatregelen rond het Deltafonds. Ik denk verder aan de 
extra stimulering voor het bereiken van een duurzame economie, waaronder de totstandko
ming van een robuuste en toekomstgerichte SDE-regeling. Ik denk ook aan de maatregelen die 
de werkloosheid en vooral de jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk moeten tegengaan. [...]
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Mevrouw Verdonk (Verdonk): Voorzitter. Onbenullig, onbenullig en nog eens onbenullig: 
dat is mijn karakterisering van het plannetje van het kabinet. Onbenullig wat de procedure 
betreft, onbenullig wat de stimulering betreft en onbenullig wat de sanering betreft. Ik zal dit 
toelichten en daarbij zeggen wat Trots op Nederland daar tegenover zet. [...]

Trots op Nederland heeft al vaak voorgesteld om de overdrachtsbelasting af te schaffen 
en de hypotheekgarantie omhoog te brengen en om de enorme fondsen bij de woningcor
poraties te benutten en ook zo snel mogelijk voor sociale woningbouw. En dan het m k b , 

het midden- en kleinbedrijf, onze stille helden. Dat m k b  zit in de knel, want daar ontstaat 
werkloosheid. En het m k b  wordt in de plannen van het kabinet nauwelijks genoemd. Wij 
hebben al eerder voorgesteld om de kredietverlening aan het m k b  weer vlot te trekken. Ik 
vraag aan de minister-president: hoe gaat dat nu concreet gebeuren? Een tweede vraag: wat 
zijn nu die concrete afspraken, waar twee coalitiepartijen in ieder geval niets van wisten, met 
ABN AMRO en ING? [ . . . ]

Op dit moment zeggen wij: handen af van de A o w - l e e f t i j d .  De 65-plussers zijn de mensen 
d ie  dit land hebben opgebouwd. Zij hebben gezorgd voor de welvaart die wij nu hebben en 
daar zijn we trots op; die laten we met rust.

Noten

1 Zie ook elders in dit jaarboek, p. 130 en p. 131.
2 Handelingen van de Tweede Kamer (der Staten-Generaal) 2008-2009, p. 68-5383 t/m 68-5385.
3 Ibidem, p. 69-5387 t/m 69-5446.
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Premier De Jong en de overval op Tsjechoslowakije 
in 1968

Johan van Merriënboer

In tijden van crisis moet een Nederlandse minister-president zich goed concentreren en snel 
kunnen beslissen. Het helpt als hij in kritieke situaties wat korte notities maakt. Dan heeft hij 
ook de feiten op een rijtje en kan hij controleren of hij niemand vergeten is. Het biedt extra 
houvast als het spannend wordt en als er plotseling knopen moeten worden doorgehakt.

Op woensdag 21 augustus 1968 was de nood kennelijk hoog. De hele dag maakte de 
toenmalige premier namelijk aantekeningen in telegramstijl.1 Telkens een tijdstip, gevolgd 
door een of twee korte zinnen, alsof hij een scheepslogboek invulde. Minister-president PJ.S. 
(Piet) de jong had vaker met dit bijltje gehakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij 
oudste officier en later commandant van de onderzeeboot Hr. Ms. o 24.

In de politiek hield De jong zelden persoonlijke aantekeningen bij. Het stuk dat hieron
der volgt, is het enige dat in de buurt komt van een crisislogboek. Als vanzelfsprekend nam 
hij de leiding op zich. De Jong was die dag weer even de commandant: hij was om drie uur 
’s nachts uit zijn bed gebeld door een ambtenaar van de Rijksvoorlichtingsdienst ( r v d ) met 
de mededeling dat de Russische ambassadeur hem wilde spreken, onmiddellijk!

‘De man was doodnerveus. Hij beefde als een riet’

De Jong voelde zich eerst en vooral marineofficier. Hij bleef altijd een beetje een buitenstaan
der in de politiek en in zijn eigen partij, de Katholieke Volkspartij (k v p ). Zijn kabinet zou 
de volledige termijn uitdienen, van 5 april 1967 tot 6 juli 1971 -  een roerige tijd. De premier 
hield de ploeg bij elkaar met droge hum or en veel gevoel voor relativering. Hij wilde de zaak 
zo goed mogelijk draaiende houden -  ‘minding the shop’ -  noemde hij het zelf, wat hem het 
verwijt opleverde dat hij geen visie had.2

Het document geeft een aardig inkijkje in crisismanagement anno 1968. Wat deed de 
premier, met wie had hij contact en waarover? De handgeschreven notities zijn gecursiveerd 
weergegeven en voorzien van verklarende noten. Om het geheel beter te kunnen plaatsen, 
worden de notities af en toe onderbroken met aanvullende blokjes context en commentaar.

Woensdag 21 augustus 1968
03.00-03.40 Van de Berge ( r v d )  belt. Russische Am bassadeur? wil spreken. Eerst gepro
beerd iem and van Buitenlandse Zaken. N iet gelukt. Uiteindelijk ze lf gebeld. Laten komen. 
03.40 Russische Ambassadeur op Catshuis: instr[ucties] van M oskou mij te zien vóór 02.00. 
Rusland besloten ‘op verzoek’ Tjech[oslowaakse] volk te helpen samen met geallieerden en 
m et alle middelen, ook militaire. Lang verhaal hoe ju is t hun standpunt. Geen aanleiding 
om Russisch-Nederlandse betrekkingen te laten beïnvloeden. Hoopt voortgaan met verbete-
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ring. Gevraagd op schrift. Gezegd: op dit m om ent geen com mentaar behalve ik persoonlijk 
erg gevaarlijk vind voor vrede en in m ijn ogen grote fo u t van Rusland. Ambassadeur an t
woordt: zijn instructie was ‘m o n d e lin g m o e t vragen o f  het mag worden uitgetikt.

Ruim veertig jaar later reageerde De Jong verrast bij het zien van de notities. Hij was vergeten 
dat hij ze gemaakt had. De Jong woonde toen in het Catshuis waar hij, zoals gezegd, om 
drie uur uit zijn bed werd gebeld. De premier kreeg te horen dat de Sovjetambassadeur al 
uren naar hem op zoek was. Lavrov had het eerst via Buitenlandse Zaken geprobeerd en was 
daarna bij de r v d  terechtgekomen. ‘Die man was even vergeten in het telefoonboek te kijken, 
want daar stond ik gewoon in’, aldus De Jong. ‘Laat hem morgenochtend kom en’, stelde de 
premier voor. Dat was echter niet de bedoeling. ‘Dan maar meteen.’

Ambassadeur Lavrov werd om tien over halfvier op het Catshuis ontvangen door de 
premier, in kamerjas. Volgens De Jong had de Rus een politiek commissaris meegenomen -  
‘waarschijnlijk k g b ’ -  die verder zijn mond niet opendeed. De voertaal was Engels. ‘De man

P rem ier D e Jong legt de bevolking uit w aarom  zijn  kab in et heeft besloten een extra bijdrage te geven

aan de n a v o ,  29 n ovem ber 1968 

[Foto: K atholiek  D ocum enta tiecen trum  N ijm egen]
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was doodnerveus. Hij beefde als een riet.’ Hij had instructies om uiterlijk vijf minuten voor 
twee een mondelinge boodschap over te brengen en was veel te laat. ‘Hij had een briefje bij 
zich’, herinnert De Jong zich. ‘Maar dat nam hij weer mee: hij mocht dat niet afgeven.’'1 

Achteraf bleek dat de Sovjetambassadeurs in alle NAVO-Ianden op instructie van premier 
Kosygin dezelfde boodschap hadden moeten overbrengen, precies vijf m inuten voor de inval 
van Warschaupacttroepen in Tsjechoslowakije. De Jong heeft daarna nog diverse keren aan
gedrongen op een verklaring op schrift, tevergeefs. De letterlijke tekst valt te reconstrueren 
aan de hand van de verklaring die Anatoli Dobrynin, de Sovjetambassadeur in Washington, 
tegenover president Lyndon B. Johnson aflegde:

The Government of the Soviet Union considers it necessary to inform, personally, [prime 
minister De Jong] about the following. In connection with the further aggravation of 
the situation which was created by a conspiracy of the external and internal forces of 
aggression against the existing social order in Czechoslovakia and against the statehood 
established by the constitution of that government, the government of Czechoslovakia 
Socialist Republic approached the allied states, the Soviet Union among them, with a 
request of rendering direct assistance, including the assistance of military forces.

The Soviet Government repeatedly stated that the events in Czechoslovakia and 
around it involve vital interests of the Soviet Union and of a number of other states 
tied by appropriate treaty obligations, and that the threat to the Socialist order in 
Czechoslovakia constitutes at the same time a threat to the foundations of European 
peace and world security. In view of this, the Soviet Government and the Governments of 
the allied countries have taken a joint decision to satisfy the request of the Government of 
the Czechoslovak Socialist Republic rendering necessary assistance to the Czechoslovak 
people. Accordingly, the Soviet military units received orders to enter the territory of 
Czechoslovakia. O f course, they will be withdrawn without delay from the territory of 
Czechoslovak Socialist Republic as soon as the present threat to the security is eliminated 
and they come to the conclusion that there is no need in further presence of the allied 
forces. We would like [the prime minister] to know that our steps, which are being taken 
upon the request of the Czechoslovak Government are dictated fully by the concern to 
strengthen peace and in no degree do they involve state interests of the [Netherlands] or 
any other state. We proceed from the fact that the current events should not harm the 
Soviet-[Dutch] relations to the development of which the Soviet Government as before 
attachés great importance.5

Op 20 augustus om elf uur ’s avonds -  21 augustus, twee uur ’s nachts in Nederland -  vielen 
twintig Sovjetrussische, twee Poolse, twee Hongaarse, twee Bulgaarse en twee Oost-Duitse 
divisies Tsjechoslowakije binnen, in totaal 150.000 soldaten. Er vielen bijna tachtig slachtof
fers. Daarmee kwam een eind aan de ‘Praagse lente’, het socialisme met een menselijk gezicht 
van Alexander Dubcek. De ‘kapitalistische’ hervormingen en de toenemende persvrijheid 
gingen de haviken in het Kremlin en de Oost-Duitse partijleider Walter Ulbricht veel te ver.ft

Hoewel hij zag dat het communisme in Oost-Europa wat aan het afbrokkelen was, had 
De Jong de invasie niet verwacht. De Sovjet-Unie had juist problemen aan haar oostgrens 
met de Chinezen. Uit strategische overwegingen zou het Rode Leger zich daarom volgens
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De Jong geen actie kunnen permitteren in het Westen. De invasie maakte een eind aan een 
periode van rust en langzame dooi in de koude oorlog. Dat vond De Jong de ‘grove fout van 
Rusland’.7

Vreedzame co-existentie werd opzijgezet door de ‘Brezjnevdoctrine’ die luidde dat een 
bedreiging van de socialistische orde in een van de Warschaupactlanden een zo groot gevaar 
was voor de veiligheid van de overige leden van dit pact dat de socialistische gemeenschap 
het recht had om in te grijpen.

Eerst het kabinet, dan het staatshoofd en daarna het parlement

04.05 Van Es gebeld; voorz[itter] c v s  laten inlichten. Vliegtuigen klaarmaken om  
minister van vakantie op te halen*

04.10 Luns gebeld; kom t terug.9
04.30 Van Nispen'0 gebeld; minister op laten halen. 11 h m r  op Algemene Zaken.
04.55 Sam kalden11 belt; z it m et bezoek burgemeester van Moskou. Afgesproken 

cancellen bezoeken en feesten (geen vergelding m aar vanwege zorg over veiligheid 
bij spontane reacties). Afgesproken dat Buitenlandse Zaken dit aan Am bassadeur 
zal zeggen.

05.00 Van Es aan de telefoon (vliegtuigen, briefing).
05.05 Van Boetz[elaarJ'2 Gezegd: Russische Ambassadeur zeggen burgemeester M oskou  

binnen blijven.
05.25 Van Nispen -  RöelP  waarschuwen, h m  dringend adviseren naar huis te komen.

Nadat de ambassadeur vertrokken was, begon De Jong meteen iedereen op te bellen. Dat 
gebeurde midden in de nacht, want het betrof een serieuze zaak. Bovenaan het lijstje stond 
Defensie, gevolgd door Buitenlandse Zaken en de ministerraad -  in verband met spoedbe
raad. Burgemeester Samkalden belde tussendoor, omdat het nieuws van de inval intussen 
via de radio bekend wras geworden. Hij vreesde dezelfde moeilijkheden als na het neerslaan 
van de Hongaarse Opstand in 1956, toen woedende Amsterdammers het hoofdkwartier van 
de c p n  bestormden. De burgemeester van Moskou kreeg het advies in het Amstel Hotel te 
blijven.

Koningin Juliana placht haar zomervakanties met haar familie door te brengen in Porto 
Ercole in Italië. De Jong vond dat zij terug moest komen. ‘Het was griezelig als het escaleerde. 
Dan hoorde het staatshoofd in het land te zijn. De rest van de familie moest het zelf maar 
weten.’ Om halfzes ging de minister-president terug naar bed. Hij viel meteen in slaap.14

08.45 Röell over h m  (morgen ook goed? Geantwoord: ja).
09.00 Biesheuvel wat doe je? Ingelicht actie en gezegd ook kam er in a[chter]m(iddag]r:’
09.30 Aan s ta f suggesties gevraagd.™
09.55 Griffier Kerkhof[s].'7 Gevraagdgez[a]m[en]l[ijke] vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken en Defensie tegen 15.00 bijeen (voorl[opig] waarschuwen; 
zal nader laten weten).

10.35 Röell. h m  kom t terug.
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N a h e t kab inet en  de k o n in g in  volgde het p a rlem en t. O m  te b eg in n en  ARP-leider B arend 
B iesheuvel, een van de steu n p ila ren  van h e t k ab ine t in de T w eede K am er. KVP-leider N o rb e rt 
Schm elzer had  m eer v o o r de h an d  gelegen, m aar w as w aarsch ijn lijk  -  zoals zo velen op dat 
m o m en t -  m e t vakantie . H et kw7am  goed van  pas d a t B iesheuvel ook  een goede relatie  had  
m et de PVDA-fractie, de belangrijkste  oppositiepartij. U it de zinsnede ‘ook  k am er in a .m .’ 
valt op  te m aken  da t D e Jong hem  vertelde dat hij aan  h e t e in d  van de m id d ag  de vaste co m 
m issies v o o r B uiten landse  Z aken  en D efensie w ilde in lich ten . O m  v ijf v oo r tien  belde D e 
Jong de griffie om  een en an d e r te regelen. D aarv ó ó r h ad  hij een k o rte  b ijeenkom st m e t zijn 
raadadv iseu rs belegd om  na te gaan  o f  hij no g  iets o f  iem an d  over het hoo fd  h a d  gezien .18

11.00 m r . Na afloop persconferentie + tel[evisie] opname.

Om elf uur begon het spoedberaad van de ministerraad. Daarbij waren elf ministers en zes 
staatssecretarissen aanwezig, alsmede de chef van de Generale Staf en het hoofd van dienst 
sectie G2, belast met planning en inlichtingen. De Jong had alle ministers teruggeroepen naar 
Den Haag. Drie waren er nog onderweg.

Nadat de premier zijn collega’s op de hoogte had gebracht van wat er de nacht ervoor 
was gebeurd, deelde Luns mee dat het Militair Comité van de n a v o  en de NAVO-Raad in 
vergadering bijeen waren en dat Oostenrijk twree legertroepen in staat van paraatheid had 
gebracht. Uit Washington had hij inmiddels de tekst ontvangen die ambassadeur Dobrynin 
had voorgelezen. Verder had hij uit Praag gehoord dat noch de Tsjechoslowaakse regering 
noch de communistische partij 0111 een militaire interventie had gevraagd.

Na Luns gaf Van Es een overzicht van de maatregelen die Defensie had genomen: per
manente bemanning van de inlichtingendiensten, het terugroepen van commandanten met 
verlof, het verspreid opstellen van militaire vliegtuigen op de vliegvelden, enzovoort. Het 
kabinet nam vervolgens vijftien beslissingen over diverse aanverwante onderwerpen: de toe
lating van vluchtelingen, de bewaking van ambassades en het bevriezen van contacten. Na 
een korte discussie werd men het eens over de verklaring die De Jong na afloop zou afleggen. 
Daarnaast zou een communiqué over de terugkeer van de koningin worden uitgegeven.19

De verklaring van de premier werd om één uur ’s middags op tv uitgezonden. De regering 
had met afschuw kennisgenomen van de tegenover Tsjechoslowakije gepleegde agressie. De 
Jong wees er onder meer op dat het Nederlandse volk, dat zelf een bezetting had gekend, in 
bijzondere mate vervuld was van medegevoelens met de Tsjechen.20

13.50 Röell: h m  morgen 13.00 Ypenburg-1 hoogstwaarschijnlijk? Lunch?
Zal vanavond definitief horen.

14.15 Jonckheer ingelicht.22
15.00 Vaste commissie Buitenlandse Zaken en Defensie ingelicht.
17.45 De Koster2'’ belt; contact m et onze ambassadeur in Praag; schieten in Praag, elders 

rustig. Tsjech[oslowaakse] ambassadeur in Den Haag op Buitenlandse Zaken geweest.

Het op de hoogte brengen van de gevolmachtigde ministers van de Nederlandse Antillen en 
Suriname -  E. Jonckheer om 14.15 uur en W. Lim a Po om 21.00 uur -  was volgens De Jong 
een formaliteit. De raadadviseurs hadden dit waarschijnlijk naar voren gebracht.
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Om drie uur ’s middags was het parlement aan de beurt, althans een deel daarvan. De 
regering was vertegenwoordigd door De Jong, Luns, minister van Defensie ad interim B.J. 
Udink ( c h u ) en de staatssecretarissen Van Es, J.C.E Haex (Landmacht, c h u ) en A.E.M. 
Duynstee (Luchtmacht, k v p ). De premier rapporteerde later in de ministerraad dat de com
missies in het algemeen waardering hadden voor de maatregelen van de regering en voor 
de snelle wijze waarop zij contact met het parlement had gezocht. Opmerkelijk was dat de 
grote partijen hadden afgesproken maar met één stem te spreken: die van Max van der Stoel, 
woordvoerder Buitenlandse Zaken van de oppositionele p v d a . Men had ook besloten op 
dinsdag 27 augustus een plenair debat aan de zaak te wijden.24

Om kwart voor zes, na afloop van de vergadering, gaf staatssecretaris De Koster de laatste 
informatie door uit Praag. Na het avondmaal noteerde De Jong nog:

20.15 Röell: h m  komt morgen ± 13.00 Ypenburg. Ik zal haar afhalen en met haar lunchen.
21.00 Lim a Po op de hoogte gebracht; vraagt advies over reis naar Moskou. Gezegd 

dat ik ten sterkste ontraad.
21.05 Medegedeeld aan De Koster. Zal dit aan Buitenlandse Zaken en bureau 

vice-president meedelen.2*
21.10 Bericht dat Beernink in het land.2b
21.20 Luns belt; geef zelfde bericht als aan De Koster.
21.30 Beernink aan de telefoon; is terug; geef uitleg.

Lim a Po vroeg De Jong of het bezoek van een Surinaamse delegatie aan Moskou doorgang 
kon vinden. De premier gaf daarop zijn persoonlijke reactie dat de delegatie er verstandig 
aan zou doen het bezoek af te gelasten. Vijf minuten later belde De Jong De Koster aan wie 
hij dit verder delegeerde. De delegatie bleef uiteindelijk thuis.’7

De premier sloot de dag af met een telefoontje aan Henk Beernink, de minister van 
Binnenlandse Zaken en oud-leider van de c h u , die net van vakantie was teruggekeerd. 
Daarmee had De Jong zijn lijstje afgewerkt. De dag daarop volgde nog een korte notitie met 
een koninklijke lunch als happy end.

Donderdag 22 augustus 1968
Nader bericht Tsj[echo]Sl[owakije]. Meer gevechten (De Koster). 13.45 h m  terug Ypenburg, 
lunch Huis ten Bosch.28 Op de hoogte gebracht. W il geloof ik laatste deel van vakantie 
graag terug. Gezegd: als ontwikkeling goed. Waarschijnlijk wel mogelijk na debat in 
Tweede Kamer aanstaande dinsdag. (Uiteindelijk niet teruggegaan.)

Op 27 augustus volgde het plenaire debat. Het begon met een verklaring van de premier. Hij 
sprak over een tragische gebeurtenis die aan de wereld gepresenteerd was met ‘de cynische 
en leugenachtige bewering’ dat de Tsjechoslowaken er zelf om hadden gevraagd. ‘De 
Nederlandse regering heeft terstond na het bekend worden van deze laffe overval haar grote 
afschuw en bezorgdheid tot uitdrukking gebracht.’ De Kamer nam een motie aan waarin 
de bezetting ten scherpste werd veroordeeld. De motie werd gesteund door alle partijen, 
behalve de c p n , die zich wel uitsprak vóór de Praagse lente en tegen ‘het revisionisme’ van 
de Sovjet-Unie.29
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Daarmee was de kous niet af. Ten eerste bleek de dreiging nog niet te zijn geweken. De 
volgende maanden zou de internationale spanning voortdurend toenemen. Ten tweede had 
de zaak voor het kabinet-De Jong nog een politiek staartje.

‘Je moet je land niet weerloos maken in deze wereld’

Meteen na de ‘overval’ vreesde het Westen al voor acties tegen Berlijn, Joegoslavië of 
Roemenië. De Jong en Luns vonden dat de n a v o  zich moest versterken. Als het bondgenoot
schap zich beperkte tot een politiek statement, dan zou Moskou dat als voorwendsel kunnen 
gebruiken voor nieuwe stappen. Op 18 en 19 september brachten beiden een bezoek aan 
Bonn en Berlijn. De West-Duitse regering bleek erg bezorgd en nerveus te zijn.30

De volgende weken sijpelden er berichten binnen over versterking van de Sovjetstrijdmacht 
in Bulgarije, aan de Noorse grens, in de Middellandse Zee en in Algerije. De Amerikanen 
verklaarden dat een aanval op Joegoslavië of Oostenrijk onaanvaardbaar was en Griekenland 
besloot tot herbewapening op grote schaal. Op 11 oktober zei De Jong in de ministerraad dat 
‘men duidelijk [kan] constateren dat de situatie gaandeweg verslechtert’.11

O p 8 nov em b er besloo t h e t kab in e t het defensiebudget te verhogen , o n d e r v o o rb eh o u d  
van  de beslissing  in NAVO-Verband. D e NAVO-ministers kw am en  vervolgens op 15 en 16 
n o v em b er in B russel overeen  de m ilita ire  in sp an n in g en  te verg ro ten . Tw ee dagen  la ter 
s tu u rd e  h e t k ab ine t de T w eede K am er een n o ta  w aarin  een  ex tra  N AVo-bijdrage van  225 
m iljoen  gu lden  w erd  aangekond igd . T ijdens h e t deba t h ierover op  20 en 21 n ovem ber 
schaarde  een ru im e  m eerd e rh e id  zich ach te r de p lan n en .32

De dag na het debat zei Luns in de ministerraad dat hij de n a v o  een paar dagen eerder 
een bericht had doorgegeven dat de Sovjet-Unie op 22 of 23 november een actie tegen 
Roemenië wilde uitvoeren. Deze informatie kwam van een van de Nederlandse inlichtingen
diensten. Op basis van dit bericht zou de Britse regering zelfs -  naar later bleek -  gedetail
leerde plannen maken voor een invasie in Oost-Europa. Londen zou ook Boekarest op de 
hoogte hebben gebracht, waarna de Sovjets de inval in de laatste seconde afbliezen.

Mogelijk was het loos alarm. Roemenië bleef een stabiele dictatuur en er was dus, anders 
dan in het geval van Tsechoslowakije, geen sprake van een bedreiging voor de socialistische 
orde. De Brezjnevdoctrine hoefde in dit geval niet te worden toegepast. Delen van het inlich
tingenrapport zijn overigens later gepubliceerd. Daaruit valt op te maken dat de informatie 
afkomstig was uit militaire kringen in Warschau. De Jong verklaarde dat hij niet precies 
meer weet hoe dit soort informatie in Nederland terechtkwam.33

K ort na het debat over de NAVo-bijdrage stu itte  he t kab inet nog op forse b u itenparlem en
taire  oppositie. U it een peiling b leek dat 61 p rocen t van  de bevolking tegen de extra b ijdrage 
was, terwijl m aar 37 p rocen t he t s tan d p u n t van  de regering deelde. De katholieke v redesorga
nisatie Pax C hris ti veroordeelde de NAVO-reactie om  de m ilitaire in spann ingen  te  verg ro ten  en 
zelfs kard inaal A lfrink  sprak  v oo r de televisie zijn twijfels u it over het kabinetsbesluit.

De Jong wilde de maatregelen graag toelichten voor een breed publiek. Dat gebeurde 
inderdaad, op aandrang van de k v p . De regering moest er zelfs speciaal zendtijd voor vragen. 
Op 29 november 1968 legde de premier via de televisie de zaak uit. Dat deed hij in dertien 
minuten, eenvoudig, vriendelijk en overtuigend. Zonder de extra militaire bijdrage zou de 
Sovjet-Unie gemakkelijk in de verleiding komen haar invloedssfeer uit te breiden, aldus de
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minister-president. De bijdrage ging ten koste van ander beleid, maar dat was onvermijde
lijk. ‘Want, dames en heren, veiligheid en vrijheid is een voorwaarde voor al het andere/’4 

Achteraf heeft De Jong nooit spijt gehad van het NAVO-besluit en de toelichting op tv. ‘Je 
moet je land niet weerloos maken in deze wereld.’ Dat stond voor hem voorop. Steun van de 
bevolking was daarbij onontbeerlijk. ‘Mensen moeten achter de defensie staan.’35 In tijden 
van internationale crisis moet zelfverzekerd leiderschap worden getoond. Voor marineoffi
cier De Jong sprak dat vanzelf. De overval door de Sovjet-Unie was al fout, maar het was ook 
laf daaraan de draai te geven dat de Tsjechoslowaken er zelf om hadden gevraagd. Tegen dat 
soort tegenstanders kon je je beter wat extra weerbaar maken. Een ruime Kamermeerderheid 
en het grootste deel van de Nederlandse bevolking waren het roerend met de premier eens.

Noten

1 KDC Nijmegen, archief P.J.S. de Jong, inv.nr. 128.
2 Jan Willem Brouwer en Johan van Merriënboer, Van buitengaats n aar Binnenhof. P.J.S. de Jong, 

een biografie (Den Haag 2001) p. 219.
3 Vladimir S. Lavrov.
4 Interview De Jong, 21 april 2009.
5 Zie www.state.gov/www/about_state/history/vol_xvii/j.html, nr. 80 (1 juli 2009); Anatoly Dobrynin, 

In confidence: M oscow ’s am bassador to A m erican's six  C old W ar presiden ts (New York 1995) p. 
179-180.

6 Ibidem ; Keesings H istorisch A rch ief ( k h a ), 30 aug. 1968, p. 545-550 en 557-558.
7 Interview De Jong, 21 april 2009.
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ter van de Chefs van Staven (cvs), ook wel Chef-Defensiestaf (CDS), was generaal H.P. Zielstra; 
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T. van de Graaf, Th.W.S.M. Gründemann, J.M. Kielstra, J.H. Kist, J.P.M.H. Merckelbach en D.M. 
Ringnalda.

17 T.H.E. Kerkhofs, plaatsvervangend griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal.
18 Interview De Jong, 21 april 2009.
19 Notulen m r ,  21 aug. 1968.
20 Aangehaald in: h t k  1967-1968, p. 2796.
21 Het militaire vliegveld bij Den Haag, dat ook regelmatig door de koninklijke familie werd gebruikt.
22 E. Jonckheer, gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen.
23 H.J. de Koster ( v v d ) ,  staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
24 Notulen m r , 21 en 23 aug. 1968.
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25 Vicepresident J.A. Bakker (ARP) coördineerde de aangelegenheden m.b.t. Suriname en de Antillen.
26 H.J.K. Beernink ( c h u ) ,  minister van Binnenlandse Zaken.
27 Notulen m r ,  21 en 23 aug. 1968.
28 Koningin Juliana ontving politici meestal op het paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
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35 Interview De Jong, 21 april 2009.
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Interview





‘Maar wie zegt dat het makkelijk is om een democratie 
te zijn?’
Interview met Kamervoorzitter Gerdi Verbeet

Carla van Baaien en Willem Breedveld

‘Wees trots op het Nederlandse parlement!’, zei oud-premier Wim Kok tegen Gerdi Verbeet 
toen hij vorig jaar bij haar langskwam in het kader van de parlementaire zelfreflectie. Dat is 
ze ook. In vergelijking met andere parlementen komt het Nederlandse er goed af. Ministers 
zijn er vaker te vinden dan in andere parlementen, de Kamers bepalen hun eigen agenda

V oorafgaand aan  een spoeddeba t overlegt K am ervo o rzitter  G erdi Verbeet m et de w oordvoerders  

voor Sociale Zaken en W erkgelegenheid. V.l.n.r.: H ans Spekm an ( p v d a ) ,  A tzo  N ico la ï ( w d ) ,  

A gnes K a n t (s p ) , F atm a K oser K aya  (d 6 6 ) ,  Ineke van G ent (G roen lin ks), Liesbeth Spies ( c d a ) ,  

Kees van d er S taa ij ( s g p )  en Sietse F ritsm a ( p w )

[Foto: a n p  fo to ]
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en het is een zelfbewust parlement. Maar hoewel Verbeet ‘plezierig tevreden’ is, maakt ze 
zich toch grote zorgen dat velen -  ook politici en journalisten -  niet meer snappen hoe het 
Nederlandse staatkundige bestel in elkaar steekt, hoe parlement, regering en wetgevende 
macht werken en zich tot elkaar verhouden. Het tot uitdrukking brengen van de goede 
verhoudingen brengt met zich mee dat iedereen uit volle overtuiging de rol speelt die hem 
of haar in de grondwet is toebedeeld. Precies daar wringt vaak de schoen. Neem alleen al de 
manier waarop het crisisakkoord in het voorjaar tot stand kwam: dat verliep toch ‘heel raar’! 
‘Het leek wel een kabinetsformatie! Terwijl er een volledig -  een missionair -  kabinet zat.’

Een gesprek met Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, vond plaats op 14 
augustus 2009, op haar werkkamer.1 Ze was net terug van vakantie.We spraken over de trias 
politica, over de parlementaire zelfreflectie (waarvan zij aanvankelijk geen voorstander was), 
over de kloof (‘we moeten de boer opgaan’), de noodzaak van heldere partijstandpunten 
(‘daar hebben kiezers recht op’) en over haar onvoorwaardelijke geloof in de mogelijkheid 
om de mensen uit te leggen hoe politiek werkt. En als het om het tot uitdrukking brengen van 
de goede verhoudingen gaat: aan de Kamervoorzitter zal het niet liggen. Ze bewaakt die met 
zorg en aandacht, als een leeuwin als het nodig is. Het woord is aan de voorzitter.

Het goudservies

‘Iedere nieuwe minister of staatssecretaris nodig ik uit, hier op mijn kamer, als ze net in 
functie zijn, en ik leg hun dan heel precies de do's and d o n ts  uit van de omgang met de 
Tweede Kamer. Dat ze bijvoorbeeld eerst naar de Kamerleden moeten luisteren alvorens 
ze zelf het woord krijgen -  Plasterk keek daar nogal van op dat schriftelijke vragen tijdig 
moeten worden beantwoord -  binnen drie weken -  en dat het recht van interruptie er niet 
voor hen is. Dat laatste is vooral lastig voor bewindslieden die zelf in de Kamer hebben 
gezeten: zij moeten de rolverwisseling nog verinnerlijken. De ministers moeten vóór alles 
weten dat ze naar de Kamer komen om er verantwoording af te leggen en niet om de Kamer 
de les te lezen. Ik ontvang hen heel chic. De Kamerbewaarder in vol ornaat, jacquet, de offi
ciële penning van de Tweede Kamer aan oranje gedecoreerd lint om de hals, haalt hen op en 
we schenken koffie in de duurste kopjes: witte Engelse kopjes met een gouden randje. Het 
goudservies noemen we dat. En luxekoekjes erbij. Ja, in alle opzichten is zo’n kennismakings
gesprek bedoeld om de bewindspersonen bewust te maken van de verhoudingen. Ze komen 
tenslotte wel op bezoek bij de Kamer, het hoogste orgaan van dit land. ja, ik geloof dat ik deze 
introductiegesprekken zelf bedacht heb. Maar ik zeg alles heel vriendelijk hoor, en er staat 
tegenover dat ik zoveel mogelijk rekening houd met de agenda’s van de bewindslieden. Dat 
doet de Tweede Kamer echt meer dan de Eerste Kamer. Maar als bewindslieden in actie in 
de Kamer zich niet houden aan de afspraken, als ze bijvoorbeeld te lange inleidingen houden, 
dan zal ik hen -  rechtstreeks of via de meegekomen ambtenaren -  vriendelijk herinneren aan 
de uitgelegde regels.

Wat betreft de nieuwe Kamerleden: ja, ik vond het natuurlijk ook van het grootste 
belang om in hen te investeren. Na de laatste verkiezingen, in november 2006, traden 
zóveel nieuwe leden de Kamer binnen. In andere landen staan ze echt te kijken -  als ik het 
vertel -  van zo’n hoge omloopsnelheid. Ik vond het van belang dat ze zo spoedig mogelijk 
met elkaar zouden verkeren en dat er dwarsverbanden tot stand konden komen. Daarom
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was ik al begonnen lunchgesprekken te organiseren. Na een inleiding van De Beaufort, Van 
den Berg of Schutte2 was het de bedoeling dat Kamerleden van uiteenlopende fracties met 
elkaar in gesprek gingen. Maar ja, toen werd de motie-Schinkelshoek aangenomen waarin 
de Kamer aandrong op de instelling van een speciale commissie om aan zelfreflectie te 
gaan doen. Wij, als Kamerleden, moesten ons gaan bezinnen op allerlei zaken die niet goed 
gingen. Ik was daar niet blij mee. Ik vond het toch wel erg dat Schinkelshoek zo ronduit 
zei dat zijn hele omgeving hem beklaagde vanwege zijn Kamerlidmaatschap. Zo bevestig 
je toch het negatieve beeld van de Kamer. En ik vond het vervelend omdat we het zoek
licht dan zouden gaan zetten op alles wat niet goed gaat. Bovendien was die exercitie niet 
zonder risico. Wellicht zouden we de kwestie zwaarder maken dan nodig was en al doende 
beeldbevestigend bezig zijn: o, wat gaat er toch veel mis in de Kamer. Ik had liever intern en 
stilzwijgend gewerkt aan onze kracht. Maar ik moet eerlijk zeggen: ik kreeg er steeds meer 
plezier in.’

De parlementaire zelfreflectie: ‘buitengewoon waardevol’

‘Ik kijk met grote tevredenheid terug op de parlementaire zelfreflectie van het afgelopen 
jaar,3 zowel op het proces als op het resultaat. We zijn erin geslaagd weg te komen van de 
oppervlakkigheid en we hebben over alles kunnen spreken. Bijna iedereen deed mee, ook de 
s p , die toch tegen de motie had gestemd. Sommige fracties waren aanvankelijk sceptisch en 
meenden dat Schinkelshoek, ofwel het c d a , die motie alleen maar had ingediend om van 
de vele spoeddebatten af te komen. Maar de reflectiegesprekken van Kamerleden onderling 
leidden werkelijk tot meer begrip. Leden van de oppositie zeiden bijvoorbeeld wanhopig: 
“Maar we krijgen bijna nooit iets geagendeerd! De coalitie blokkeert al onze voorstellen 
tijdens procedurevergaderingen. Nou, dan rest ons toch niks anders dan spoeddebatten.” 
Leden van de coalitie begonnen zich te realiseren wat dat betekende. Sindsdien zijn de pro
cedurevergaderingen veranderd. Ik heb gepeild bij de griffiers en zij konden dit ook echt 
bevestigen: de oppositie krijgt nu meer onderwerpen op de commissieagenda. Dat vind ik 
heel positief.

Wat bijvoorbeeld ook zinvol was aan het proces, was dat iedereen met iedereen in gesprek 
kwam, niet alleen de Kamerleden onderling. Neem nu het gesprek dat er was tussen alle 
voorzitters van de politieke partijen. Die hadden nog nooit op die manier bij elkaar gezeten 
en over zulke fundamentele onderwerpen gesproken. Ik vond dat buitengewoon waardevol.

Wat betreft het eindresultaat, het rapport Vertrouwen en zelfvertrouwen: ik ben blij met 
de aanbevelingen. Voor alles verheugt het me dat er niet is geknibbeld aan het recht van min
derheden. Ik ben ook enthousiast over het voorstel voor een eigen onderzoeksagenda voor de 
Kamer. Ik hoop dat we daarmee in oktober al kunnen beginnen. Dat wil zeggen dat de commis
sies zelf onderwerpen gaan kiezen waaraan de Kamer in de komende periode extra aandacht 
zal besteden. En ten slotte ben ik blij dat erin is uitgesproken dat alle leden een eigen verant
woordelijkheid hebben voor het optimaal functioneren van de parlementaire orde. Inderdaad, 
bijvoorbeeld waar het gaat om het taalgebruik. We moeten ons er allemaal bewust van zijn dat 
plat en grof taalgebruik eenvoudigweg niet bijdraagt aan respect voor de Kamer.

Uiteindelijk beoordeel ik het positief dat we dit proces van zelfreflectie in alle openheid 
hebben uitgevoerd. En een tijdje “naar binnen” kijken als organisatie: tja, dat hoort er nu
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eenmaal bij. Elke organisatie moet dat op gezette tijden doen. Maar niet te lang! Dus is het 
nu weer mooi geweest en breekt de tijd aan om weer volop naar buiten te treden.’

Zorgen over staatsrechtelijke verhoudingen: ‘We houden elkaar niet hoog genoeg’

‘De staatsrechtelijke verhoudingen in Nederland zijn niet voor iedereen helder, ook voor 
de pers niet. Dat is een punt van zorg, want ons bestel kan alleen goed functioneren als alle 
onderdelen van de trias politica -  de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht
-  tot hun recht komen, goed kunnen functioneren en het gezag krijgen dat hun toekomt. 
Op dit moment maak ik me wat dat betreft zorgen: ik vind dat we elkaar niet hoog genoeg 
houden. Het is bijvoorbeeld niet handig dat vooraanstaande personen uit de rechterlijke 
macht kritiek uitoefenen op het parlement. Kritiek geven is trouwens zó gemakkelijk, de 
media doen daar ook volop aan mee. De ene keer werken we te langzaam, de volgende keer 
zijn we een rem op vernieuwing en dan opeens zitten we er weer te zeer bovenop. Spotlights 
worden vooral op ontsporingen gezet en niet zelden wordt op de man in plaats van op de 
bal gespeeld.

Wat we nodig hebben, is respect voor elkaar en balans tussen de drie genoemde machten 
met hun verschillende verantwoordelijkheden. In die balans, het elkaar in evenwicht 
houden, zit de kracht van ons bestel. We mogen ons best realiseren dat dat heel bijzonder is 
en dat we het bestel met elkaar moeten bewaken. We moeten daaraan allemaal onze bijdrage 
leveren. Ook al realiseer ik me dat dat niet eenvoudig is. Maar wie zegt dat het makkelijk is 
om een democratie te zijn? De verwachtingen van de samenleving ten aanzien van ons zijn 
enorm hoog.

Ook voor burgers zouden de staatsrechtelijke verhoudingen duidelijk moeten zijn. Het 
gebeurt echt dat mensen denken dat Balkenende aan het hoofd staat van de Tweede Kamer
-  brieven voor hem arriveren hier bij ons -  en dat ik de baas ben over een departement. En 
hardnekkig is het misverstand dat niet de Kamer maar het kabinet het laatste woord heeft 
in dit land, en dat de functie van minister hoger is dan die van volksvertegenwoordiger. 
Dat beeld zouden wij, politici, moeten corrigeren. De regering regeert en het parlement 
controleert. Maar ja, laten we wel wezen, de wijze waarop het crisisakkoord in maart jongst
leden tot stand kwam, verdient natuurlijk ook niet de hoofdprijs voor staatsrechtelijk zuiver 
handelen.’

De totstandkoming van het crisisakkoord: ‘Dat had beter gekund’

‘Het crisisakkoord is heel raar tot stand gekomen. Het leek wel een kabinetsformatie! Terwijl 
er een volwaardig -  een missionair -  kabinet zat. Naar mijn overtuiging had het anders 
gemoeten en sneller gekund. Bij een grote economische crisis, zoals deze, is het noodzake
lijk om het zo breed mogelijk aan te pakken, waarmee ik bedoel dat de gehéle Kamer erbij 
betrokken moet worden, niet alleen de coalitiefracties. Sommige betrokken politici zeiden 
weliswaar dat het niet anders kon, gelet op de ernst van de situatie, dan dat de fractievoorzit
ters samen met de premier en de vicepremiers de onderhandelingen deden, maar dat klopt 
toch niet. Het kabinet -  en dan bedoel ik het héle kabinet -  had met de nodige spoed met 
een eerste, richtinggevend voorstel moeten komen. Uiteraard na enig overleg met de “eigen”
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fracties, de “hoeders van het regeerakkoord”, maar niet meer dan dat. Over het kabinetsvoor
stel, onderbouwd met feiten en cijfers, had dan een debat op hoofdlijnen moeten worden 
gevoerd. Het is natuurlijk merkwaardig dat de Kamer niet eens de gevraagde feiten kreeg, 
waaronder het rapport-Gerritse!4 Zou er zo’n debat geweest zijn, dan was er in de Kamer 
sprake geweest van een levelplayingfield, een gelijk speelveld, en had elke fractie een inbreng 
kunnen hebben.

Nu deed zich het merkwaardige feit voor dat Wilders theatraal kon weglopen uit het 
debat met het argument dat de Kamer er voor spek en bonen bijzat terwijl het in feite de 
Kamer was die het akkoord in elkaar had gezet. Het kabinet stond hierbij onder curatele, zou 
je inderdaad kunnen zeggen. Het kabinet werd bij de hand gehouden. Maar van dé Kamer, 
als instituut, was helemaal geen sprake: de coalitie en de oppositie stonden lijnrecht tegen
over elkaar. Daar zat een cruciale fout: dat een deel van de Kamer, de oppositie, geen enkele 
inbreng heeft kunnen hebben in het debat over de oplossing van de crisis. Zelfs de vakbewe
ging speelde een belangrijker rol dan een groot deel van de volksvertegenwoordiging!

Op een gegeven moment was ik jaloers op de wijze waarop het in de Verenigde Staten is 
georganiseerd, waar parlementariërs naar aanleiding van de economische crisis meteen een 
hearing konden organiseren en waar ze zelfstandig feiten gingen verzamelen. Al moet ik er 
tegelijkertijd bij zeggen: de oppositie grijpt ook niet alle kansen die haar worden geboden. 
Zo was er vorig jaar nauwelijks animo voor het idee van Hamer om een parlementaire 
commissie-Toekomst in te stellen.5 Natuurlijk heb ik ook wel begrip voor de moeilijke 
omstandigheden waarin het kabinet verkeerde. Een kabinetscrisis kon het zich absoluut niet 
permitteren; je gaat als echtpaar immers ook niet scheiden als je kind ernstig ziek is. Maar 
hoe dan ook is het crisisakkoord heel raar tot stand gekomen. Raar was natuurlijk ook dat 
slechts een paar ministers mochten meedoen; naast de genoemde premier en vicepremiers 
alleen minister Donner. W at denk je van Verhagen? Die zal er wel tandenknarsend naar 
hebben zitten kijken. Nee, de gevolgde procedure bij de totstandkoming van dit akkoord 
valt aan de burgers niet uit te leggen en het is slecht voor het aanzien van de politiek.
Wie draagt nou uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Inhoudelijk kun je ieder politiek com
promis aan de burgers uitleggen. Wat burgers niet begrijpen, is als je te vaak dingen voor je 
uitschuift: we komen er niet uit, dus laten we het maar zitten. Nou, dat kunnen mensen volgens 
mij niet waarderen. Er is aantoonbaar een groot probleem, en dan lukt het niet om daar een 
oplossing voor te vinden. Dat kan ook niet: het land moet natuurlijk wel bestuurd worden!’

Misverstand: wie verstoort nou wiens feestje?

‘Op de middag van 25 maart hield de Kamer haar conferentie over de parlementaire zelfreflectie. 
Op diezelfde middag, tijdens de theepauze van de conferentie, kwam Balkenende naar de Kamer 
om het crisisakkoord te presenteren. Velen hebben de komst van de premier geïnterpreteerd als 
een knieval van de Kamer voor het kabinet. Het kabinet kon blijkbaar niet langer wachten en 
kwam willens en wetens het feestje van de Kamer verstoren. Maar dat wil ik toch wel graag even 
rechtzetten: het was precies andersom! Ik had erop gestaan dat de minister-president het op 24 
maart bereikte akkoord zo spoedig mogelijk -  ik vond langer wachten onverantwoord -  bekend 
zou maken, en wel in de Tweede Kamer. Balkenende had de resultaten veel liever op de trappen 
van Algemene Zaken aan de pers gepresenteerd, maar toen heb ik dus gezegd: “No way.’”
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De kloof: ‘Ik trek veel te snel het boetekleed aan’

‘Als ik merk dat mensen niet weten hoe de politiek werkt, dan ben ik geneigd meteen het 
boetekleed aan te trekken, zo zit mijn karakter nu eenmaal in elkaar. Me verontschuldigend 
ga ik dan alles uitleggen. Maar onlangs, tijdens een bezoek aan de Haagse Hogeschool, zei 
een studente tegen mij: “Dat moet u niet doen! Wij zouden ons ook wel eens wat meer in 
de politiek kunnen verdiepen dan alleen op de dag voor de verkiezingen.” Ze had natuurlijk 
gelijk. De kloof moet van twee kanten overbrugd woorden. W at betreft “onze” kant: ik ben 
van plan de tweede helft van mijn voorzitterschap te gebruiken om gesprekken met burgers 
aan te gaan. We moeten de boer op!

Ik zou willen uitleggen hoe ons bestel w7erkt. Ik zou geen beter weten, dus de nadelen 
ervan moeten we accepteren. Bijvoorbeeld dat de democratie nu eenmaal veel tijd kost. Ik 
zou heel eerlijk willen laten zien wat wel en -  vooral ook -  wat niet mogelijk is. We moeten 
niet veel beloven en weinig doen, we moeten uitleggen waarom we niet alles kunnen realise
ren wat de burgers willen. Ik leg het graag als volgt uit: een gezin dat op vakantie gaat, kan 
het ook niet alle leden naar de zin maken. Stel een kind van twee gaat mee, en een tiener, en 
oma, die alleen is, gaat ook mee. Nou, iedereen snapt dan toch dat je niet een bestemming 
kunt vinden die voor allemaal leuk is. Alle gezinsleden zullen een beetje moeten inleveren, 
dan doen we iets voor de een en dan weer voor de ander.

Mijn ideaal is om in gesprek te komen met een bepaalde groep jongeren, bijvoorbeeld 
van het v m b o  of van een r o c , en met hen over de politiek en over de kloof te praten. Hoe 
kijken zij ertegen aan, wat vinden zij ervan. Ik zou samen met hen willen onderzoeken hoe 
de politiek werkt, bijvoorbeeld door te proberen iets in hun gemeente voor elkaar te krijgen. 
Ik zou hen -  nieuwe kiezers -  tot bondgenoten willen maken, bondgenoten voor de parle
mentaire democratie. Ik zou ook best met bestaande kiezers in gesprek willen komen, maar 
niet met cynische. Ik kan niks met cynische mensen.
Ik weet dat de kloof er is, maar als ik mensen ontmoet, dan ervaar ik geen kloof. En ik verkeer 
toch echt in heel gevarieerde kringen. Mijn familie bijvoorbeeld is nogal divers samengesteld. 
Ik weet natuurlijk best dat er burgers zijn die zich scheldend manifesteren op het internet, 
maar wie vertegenwoordigen zij eigenlijk? Ik vraag me wel eens af of het niet steeds dezelfden 
zijn, een klein groepje klagers.

Nogmaals, ik wil in gesprek komen met zo veel mogelijk mensen. Ik vertel hun over 
de werking van de politiek en ik wil dan dat zij, op hun beurt, mij voor bepaalde zaken 
de ogen openen. Een voorbeeld. In de tijd dat ik betrokken was bij de themacommissie 
Ouderenbeleid, vroegen wij een groep 55-jarigen wat zij dachten dat ze het belangrijkst 
zouden vinden als zij bejaard zouden zijn. Ik ging er zonder meer van uit dat ze zouden 
antwoorden: goede zorg. Maar tot mijn verbazing vonden ze mobiliteit belangrijker! Dat 
was echt een eye-opener.’

Het goede debat

‘Politieke partijen moeten duidelijk maken waarvoor ze staan. Dat zijn ze hun kiezers ver
plicht. Ze moeten hun oor te luisteren leggen bij burgers, bij belangengroeperingen, bij hun 
specifieke achterban, enzovoort. Soms zullen ze lang moeten luisteren, maar dat is dan niet
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anders. Vervolgens zullen ze hetgeen er leeft in het land moeten omzetten in een duidelijke 
politieke stellingname. Uiteraard wel een standpunt waarin het gedachtegoed van de desbe
treffende partij doorklinkt.

Een goed parlementair debat kenmerkt zich door een open gedachtewisseling. De fractie
woordvoerders en de bewindslieden maken duidelijk waarvoor ze staan en op welke gronden. 
Vervolgens gaat men op de gehoorde standpunten in. En het besluit dat na afloop wordt 
genomen -  doorgaans in de vorm van een compromis -  dient dan ook door allen te worden 
uitgedragen. Ik bedoel: eenieder dient uit te stralen dat het een goed proces was. Hij of zij moet 
na afloop zeggen: dat was mijn inzet en dit is het democratisch tot stand gekomen resultaat. 
Maar ja, ik begrijp het ook wel. Als je van standpunt verandert ten bate van een oplossing, 
dan krijg je daarvoor meestal geen applaus. Opvallend is dat er beter wordt gedebatteerd in 
commissievergaderingen -  procedurevergaderingen, algemene overleggen -  dan in plenaire 
bijeenkomsten. Vermoedelijk heeft dat te maken met de setting, met het arena-karakter van 
de zaal. Het lijkt wel of de debatten die zijn gevoerd in de plenaire zaal alleen maar winnaars 
en verliezers opleveren. Daar zijn deelnemers aan het debat helaas minder geneigd tevreden te 
zijn met de uitkomst, met het compromis. Bewindslieden die heel goed in staat zijn zo’n ideaal 
debat te voeren, zijn bijvoorbeeld Klink en Van der Laan. Die kunnen echt zeggen tijdens een 
debat: “U hebt me overtuigd.” Je ziet soms ook wel dat dat tot verwarring leidt.

Voor het goede debat moeten de omstandigheden ook goed zijn. Alle Kamerleden 
dienen over een “gelijk speelveld” te beschikken. Ze moeten allemaal geïnformeerd zijn 
door dezelfde stukken en door dezelfde feiten. Dat gold voor het crisisdebat, waarover ik het 
daarnet al had, en het geldt ook voor de Algemene Politieke Beschouwingen. In mijn functie 
als Kamervoorzitter heb ik een verantwoordelijkheid voor de parlementaire democratie. 
Daarom ligt mijn eerste loyaliteit bij het parlement en mijn tweede bij mijn partij. Daarom 
erger ik me ook zo aan het gesteggel over het embargo ten aanzien van de stukken die op 
Prinsjesdag aan de Kamer worden aangeboden. Het is voor mij zonneklaar. Alle fracties 
moeten het debat goed kunnen voorbereiden én het debat moet zo spoedig mogelijk na de 
Derde Dinsdag worden gevoerd. Dus moeten alle fracties de stukken op de vrijdag voor 
Prinsjesdag in hun bezit hebben.’

Het aanzien van de Kamer

‘Wij zijn als leden van de Kamer zelf verantwoordelijk -  en wel met z’n allen -  voor het 
aanzien van de politiek. Wij moeten elkaar daarop ook aanspreken. Dat is niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de voorzitter. Dus als iemand onparlementair taalgebruik bezigt, 
of alsmaar zit te twitteren -  vreselijk toch, dat loeren naar die duimen onder tafel -  of anders
zins onverstandig handelt, dan moeten wij elkaar daarop wijzen. Maar als een Kamerlid 
volhardt in zijn of haar gedrag en taalgebruik, en meent dat hij of zij op die manier het volk 
het best vertegenwoordigt, dan zeg ik: het zij zo. Te zijner tijd, namelijk bij de verkiezingen, 
zal wel blijken hoe het oordeel van de bevolking uitvalt. En ten slotte ben ik van mening dat 
een goede wachtgeldregeling voor Tweede Kamerleden noodzakelijk is. Niet alleen omdat 
het een zeer ongewis beroep is maar ook omdat we diversiteit nastreven en dus ook volks
vertegenwoordigers willen hebben die gewend zijn aan een wat hoger inkomen. De aangeno
men motie voor een sollicitatieplicht moet nu wel snel ten uitvoer worden gebracht.
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Hoe dit alles ook zij, het rapport dat we het afgelopen parlementair jaar uitbrachten, heet
natuurlijk niet voor niets ‘Vertrouwen en zelfvertrouwen’. Met dit motto zie ik het komende
parlementaire jaar blijmoedig tegemoet.’

Noten

1 Het gesprek werd geautoriseerd op 3 sept. 2009.
2 W.H. de Beaufort, oud-griffïer van de Tweede Kamer, J.Th.J. van den Berg, emeritus hoogleraar 

parlementaire geschiedenis en G.J. Schutte, oud-fractievoorzitter van het GPV.

3 H andelingen van de T w eede K am er der S ta ten -G eneraal 2008-2009, Bijl. 31 845, nrs. 2-3, 
Vertrouw en en ze lfvertrou w en , Rapport, Parlementaire zelfreflectie.

4 Zie het artikel van Peter van Griensven, ‘De zure appel in tijden van crisis’ in dit jaarboek, p. 59-71.
5 In september 2008 lanceerde PVDA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer het voorstel zo’n commissie 

in te stellen. In deze commissie zouden alle fractievoorzitters zitting hebben om circa vier keer per 
jaar met ministers te debatteren over grote politieke vraagstukken, zonder de dwang van coalitie- 
afspraken.
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Herinnering aan Pieter Bogaers, bouwminister
(1924-2008)

Willem Aantjes

Op 5 juli 2008, enkele dagen na zijn 84ste verjaardag, overleed in zijn woonplaats Amersfoort 
Pieter Clemens Wilhelmus Maria Bogaers. Bij zijn eigen generatie, en waarschijnlijk ook 
nog bij menigeen van de volgende generatie, zal dit het beeld van een bevlogen en gedreven 
minister hebben opgeroepen. W ant dat was hij.

Pieter Bogaers kwam als zovelen in de politiek terecht na een loopbaan in de katholieke 
vakbeweging, de k a b , later omgedoopt in n k v  en ten slotte met het n w  opgegaan in de 
huidige f n v . In de k a b  was hij van 1948 tot 1963 eerst economisch adviseur en daarna direc
teur van het wetenschappelijk bureau. Vanuit de k a b  was hij onder andere ook jarenlang 
plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad en bestuurslid van het Internationaal 
Christelijk Vakverbond (icv). Daarna werd hij voor de k v p  lid van de Tweede Kamer. 
Enkele weken later werd ik daar (voor de a r p ) zijn collega.

H oew el wij een  volle pa rlem en ta ire  p eriode  collega’s zijn  gew eest, heb ik  d aa r geen o p v a l
lende h e rin n e rin g en  aan. W ij w aren  n a tu u rlijk  be iden  nog  b a c k b e n c h e r  in onze fracties. W ij 
za ten  ook  ver van  elkaar: hij in een d e r voorste  KVP-bankjes, ik op  h e t ach te rste  AR-bankje. 
O o k  w as er tu ssen  de fracties van  w at n u  h e t c d a  heet alleen aan de top  en  tussen de speci
alisten  on d erlin g  verkeer. G een van ons be iden  w as in  die p erio d e  v o o r zijn fractie w o o rd 
v o erd e r volkshuisvesting .

Hoewel hij ongetwijfeld intern bij de k v p  veel gezag had verworven, was zijn benoe
ming in 1963 tot minister van Volkshuisvesting in het kabinet-Marijnen een verrassing. In 
sommige persorganen en ook in de Kamer zelf werd zelfs gedacht aan een vergissing in de 
berichtgeving. Al enige keren had namelijk als kandidaat voor het departement de naam 
Archibald Boogaardt rondgezongen, de burgemeester van Rijswijk, ook lid van de k v p  en 
bekend als ‘bouwpastoor’ van zijn gemeente. Met zijn gemeentesecretaris Henk Beernink 
(cHu-Kamerlid, later fractievoorzitter en nog weer later minister) zat hij dicht bij het lande
lijke politieke vuur.

In de nieuwe parlementaire periode hadden wij veel meer en intensiever met elkaar te 
maken. Ik was net Jan Andriessen (de vader van de latere minister Frans Andriessen) opge
volgd als voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting. Bovendien was 
ik toen ook nog algemeen secretaris van de christelijke aannemersbond. In beide opzichten 
kruisten zich onze wegen dus veelvuldig.

W as Bogaers’ benoem ing tot m inister al een verrassing, een tweede veel grotere verrassing was 
de m anier w aarop hij als m inister van start ging. De w oningnood was intussen uitgeroepen to t 
‘V olksvijand num m er 1’. De com m otie rond  de woningbouw crisis van 1960, vooral een conflict 
tussen de AR-fractie en de AR-ministers Jelle Zijlstra en Jan van Aartsen, was daar niet vreem d aan. 
Alle partijen eisten sindsdien om  strijd de hoogste prioriteit voor de w oningbouw  op.
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Minister Bogaers bleek precies de persoon te zijn om met die politieke en morele rugdekking als 
een stoomwals alle tegenstand in kabinet en parlement plat te walsen. Ze werden er horendol 
van, maar ja: huizen hè, huizen en nog eens huizen. En nooit meer een crisis als in 1960.
Pieter lanceerde het ene plan na het andere, van meer geld tot de actie ‘Een schepje er 
bovenop’. Met zijn verbluffende enthousiasme slaagde hij erin voor die actie de werkge
vers- en werknemersorganisaties in de bouw mee te krijgen. De woningproductie ging met 
sprongen omhoog. De oplevering van de 100.000ste woning ging gepaard met een groots 
feest in Zwolle, waar iedereen die aan de actie had bijgedragen in de glorie mocht delen.

De voortijdige val van het kabinet-Marijnen kon hem niet remmen. Hij stoomde door met 
het kabinet-Cals. Maar de Nacht van Schmelzer was voor hem een breekpunt; hij vertrouwde 
de k v p  niet meer, en zonder dat kon je ook geen KVP-ininister zijn. Bovendien had hij ook wel

M in ister P ieter Bogaers, 7 oktober 1963 

[Foto: N a tio n a a l Archief/A nefo -  Eric Koch]
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door dat het kabinet-Zijlstra alleen maar diende om de weg te plaveien voor een centrumrechts 
kabinet. In een dergelijk kabinet paste hij inmiddels niet meer. Hij vond trouwens ook dat hij 
na de gebeurtenissen bij de val van het kabinet-Cals niet meer in de k v p  paste.
Bogaers werd een van de oprichters en de eerste voorzitter van de Politieke Partij Radikalen 
( p p r ), maar hij moest die functie algauw om gezondheidsredenen neerleggen. De roofbouw 
die hij in de jaren van zijn ministerschap op zichzelf had gepleegd, eiste zijn tol. Twee jaar 
later verliet hij de p p r  weer. Ging zijn voorkeur sowieso al uit naar een partij op principieel 
christelijke basis, de nauwe verbinding die p p r  in 1970 aanging met de p v d a  en d 66 was 
hem een brug te ver.

De algemeen geventileerde opvatting dat zijn latere terugkeer (in 1973) naar de k v p  voort
kwam uit teleurstelling over de p p r , is stellig waar, maar is volgens mij maar een deel van de 
verklaring. Intussen was ook het proces op gang gekomen dat zou leiden tot het samengaan 
van k v p , a r p  en c h u  in het c d a . Dat tien jaar durende proces werd voornamelijk gekenmerkt 
door enerverende discussies over het karakter van die toekomstige partij. Kort samengevat: 
macht of koers? Een partij die de koers afhankelijk stelt van de mate van de te bereiken macht? 
Of een partij die macht wil om daarmee de door haar voorgestane koers te bevorderen? En 
dan niet een willekeurige koers, maar een werkelijk christelijk-sociale koers.

Ik denk dat Pieter, gezien zijn ervaringen met de k v p , over de uitkomst van die strijd scep
tisch zal zijn geweest. Maar toch. Stel je voor dat uiteindelijk de visie van die laatste, de christelijk- 
sociale richting, voor het c d a  bepalend zou zijn. Dan wilde hij erbij zijn geweest! Het zou mij niet 
verbazen als dit bij zijn politieke Heimkehr naar de k v p  mede een rol heeft gespeeld.

Na zijn ministerschap was hij van 1968 tot 1974 voorzitter van het Gewest Gooiland en in 
een veel later stadium lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen, 
van Rijn Schelde Verolme ( r s v ), van Weverij de Ploeg en van verzekeringsmaatschappij 
Concordia. Bijzondere vermelding verdient zijn voorzitterschap van 1976 tot 1990 van 
het Nederlands Astmafonds, dat hem bij zijn vertrek tot erelid benoemde. Het jaar 1990 
markeert praktisch het einde van zijn publieke en maatschappelijke activiteiten. Zijn leeftijd 
en vooral zijn verslechterende gezondheid dwongen hem ertoe.

In de herinnering zal Bogaers vooral voortleven als de gedreven minister die zich met al 
zijn krachten heeft ingezet voor een goede en betaalbare huisvesting, in het bijzonder voor 
degenen die daar uit eigen kracht niet in konden voorzien. De politiek is er voor allen, maar 
in het bijzonder voor degenen die het zonder de politiek niet kunnen redden. Dat heeft Pieter 
Bogaers begrepen en daarvoor heeft hij zich vanuit zijn levensovertuiging met al zijn krachten 
en gaven ingezet.
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De juiste keuzes voor de toekomst van de krijgsmacht
In memoriam Relus ter Beek (1944-2008)

Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst

Relus ter Beek heeft zijn studie politieke wetenschappen nooit afgemaakt. Althans: niet in 
academische zin, want nog voor zijn afstuderen belandde hij, de voorzitter van de p v d a - 

jongeren, in de Kamer. Hier bracht hij de politieke wetenschap achttien jaar lang in praktijk 
(1971-1989). Hij was een behendig speler van het politieke spel. Aanvankelijk met zijn Nieuw 
Links-kameraden wat tegendraads in de eigen pvDA-fractie, en met het klimmen der jaren 
meer naar het centrum schuivend. Van jong Kamerlid dat tegen het financieel statuut voor 
het koningshuis stemde tot commissaris van de Koningin. Een man die zich één voelde met 
het Drentse platteland, maar tevens gerespecteerd woordvoerder was voor de internationale 
veiligheidsvraagstukken. Zich even gemakkelijk bewegend op de linkerflank van zijn partij 
als op de golfbaan. Steeds een kind van zijn tijd: van het idealisme van de jaren zeventig, 
waarbij hij vooropliep in de strijd tegen kernwapens en tegen het racisme in Zuid-Afrika, tot 
het realisme van de jaren negentig, waarin hij de krijgsmacht op een nieuwe leest schoeide. 
Maar steeds met een onafhankelijk oordeel en met een vriendelijke eigenzinnigheid.

Toen het regeerakkoord voor het kabinet-Lubbers m  werd gesloten, stond de Berlijnse 
muur er nog. Maar toen wij aantraden op Defensie, was deze intussen gevallen. Het regeerak
koord, dat voorzag in een stabilisatie van de defensie-uitgaven, bleek meteen een dode letter 
te zijn. ‘Vredesdividend’ was het nieuwe motto.

T er Beek was w elisw aar een  expert op h e t gebied  van de in te rn a tio n a le  veiligheid, m aar 
van de k rijg sm ach t h ad  hij -  die zelf n ie t in  d ienst w as gew eest -  nauw elijks kennis. Als 
opvolger v an  de v v ü ’er B olkestein w erd  de PVDA’er T er Beek m e t argw aan on tvangen , n ie t 
alleen b in n en  D efensie, m aar ook  in  delen  v an  het CDA-kamp. De PVDA-fractie, en  zij n ie t 
alleen, riep m eteen  om  bezu in ig ingen  op D efensie. De CDA-m inisters v o ch ten  in  h e t kab ine t 
v oo r h u n  eigen financiële  hachje , zodat -  m et u itzo n d e rin g  van  V an  d en  B roek  -  van  hen 
geen tegenw ich t kw am .

Binnen de krijgsmacht was er daarentegen veel weerstand tegen snelle ingrepen. Was 
de verbeterde veiligheid in Europa voldoende onomkeerbaar? Maar niet alleen dat. Als je 
op het m inisterie van Onderwijs of Volksgezondheid bezuinigt, w ordt de pijn buitenshuis 
geleden bij de onderwijs- en zorginstellingen. M aar bij Defensie snijd je in je eigen vlees. 
Om het nog weerbarstiger te maken, verdedigden de (toen nog) drie krijgsmachtdelen 
vóór alles hun eigen belangen. Integrale afwegingen werden daardoor extra moeilijk. De 
n a v o  liep ook bepaald niet voorop bij het uitzetten van een nieuwe koers. Integendeel, 
in alle landen stonden de defensie-uitgaven onder druk, en het beeld ontstond dat de 
generaals in NAVO-Verband elkaar vooral de bal toespeelden door collectief te stellen dat 
inkrim pen nog niet verantwoord was. De inform atie uit inlichtingendiensten sprak ove
rigens andere taal.

141



B E R E N D - J A N  B A R O N  V A N  V O O R S T  T O T  V O O R S T

Gezeten tussen die twee vuren had Relus ter Beek snel zijn analyses gemaakt en zijn koers 
bepaald. Het wankele evenwicht tussen de Sovjet-Unie (c.q. Warschaupact) en de Verenigde 
Staten (c.q. de n a v o ) maakte plaats voor een veel diffusere (on)veiligheidssituatie. Niet 
het verdedigen van het eigen NAVO-territoir stond langer voorop, maar het beheersen van 
conflicten ‘out of area’. In die nieuwe situatie mocht de krijgsmacht kleiner zijn, maar zij 
moest dan wel flexibel en meervoudig inzetbaar zijn. Dat diende volgens Ter Beek te worden 
uitgewerkt in een ‘Defensienota’.

Het geëigende forum om daarover te spreken was de Defensieraad. Hierin zit de hele top 
van ‘het Plein’ (het ministerie) en van de krijgsmachtdelen, alsook een vertegenwoordiger 
van Buitenlandse Zaken. De Defensieraad (nomen est om en) was erg defensief en vormde 
eerder een rem dan een stimulans bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Bovendien hield Ter 
Beek meer van een tête-a-tête dan van besprekingen in de wat formele Defensieraad. Gevolg 
was dat Ter Beek vooral steunde op de -  vooral door burgers bemande -  Directie Algemeen 
Beleid, die de rol van denktank vervulde.

Hoewel de persoonlijke verhoudingen goed waren, bleef er een spanning bestaan tussen 
‘de politiek’ en het argwanende militaire apparaat. Toch kwam in 1991 de Defensienota uit, 
waarin de contouren voor de krijgsmacht ‘nieuwe stijl’ werden vastgelegd, geheel volgens de 
denkbeelden van Ter Beek. De nota kreeg ruime steun in de Kamer.

Intussen stond de wereld niet stil. De veiligheidsanalyse van de Defensienota was realiteit 
geworden. De eerste Golfoorlog was uitgebroken, spoedig gevolgd door de oorlog in Bosnië. 
Het besluit om -  op beperkte schaal -  mee te doen aan de Golfoorlog viel Relus zwaar, en 
niet alleen hem. Ook in de Kamer, en niet in het minst in zijn eigen fractie, waren er aar
zelingen. Ethische argumenten gaan er in Nederland gemakkelijker in dan het veiligstellen 
van olie. De aanval van Irak op Koeweit was natuurlijk een inbreuk op de internationale 
rechtsorde, maar ging het de Verenigde Staten eigenlijk niet 0111 economisch eigenbelang? 
Het vergde Ter Beek veel formeel en informeel overleg met leden van de Kamer om tot een 
positief besluit te komen. En juist toen dat gebeurd was, viel hij uit wegens hartklachten. In 
het heetst van de opwinding moest de plaatsvervangend minister van Defensie, Jan Pronk, 
hem vervangen. Dat heeft het imago van Ter Beek een knauw gegeven. Het beeld van onvol
doende stressbestendigheid was snel opgeroepen. Gelukkig kon hij na een aantal weken zijn 
werk weer hervatten.

Het besluit 0111 mee te doen aan de ‘vredesmacht’ in Bosnië was gemakkelijker; daar was 
sprake van een flagrante inbreuk op respect voor ras en godsdienst in een Europees land. 
Daar stond tegenover dat de risico’s voor eigen mensen groter waren en dat de kosten hoog 
zouden zijn. Echte parameters voor deelname aan missies waren nog niet ontwikkeld. Het 
besluit mariniers uit te zenden naar Cambodja kon daar dan ook niet aan getoetst worden.

De uitzending van Nederlandse militairen naar de Golf, Bosnië en Cambodja was 
een stimulans om de lijnen van de Defensienota van 1991 verder uit te werken. Ook ver
dergaande bezuinigingen dwongen daartoe. Deze missies maakten duidelijk dat het niet 
primair om inkrimpen van de krijgsmacht ging, maar om verschuivingen van zwaar naar 
licht materieel en om grote investeringen in verschillende vormen van luchttransport. 
Politiek nog belangrijker was echter iets anders. Dienstplichtige militairen konden ju ri
disch niet verplicht worden ingezet te worden buiten het NAVO-gebied. Het opwerken van 
eenheden voor uitzending kan niet verantwoord gebeuren als (dienstplichtige) militairen
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M in ister van Dejensie Relus ter Beek richt zich to t de m anschappen die vertrekken  

n aar het Golfgebied, 20  augustus 1990.

[Foto: a n p  -  M arcel A n ton isse]

zich daar tot het laatste moment aan kunnen onttrekken. Dat pleitte voor een beroepsleger. 
Bovendien werd nog slechts een minderheid van de jonge mannen daadwerkelijk voor de 
militaire dienst opgeroepen.

Dit leidde tot ongelijkheid. De samenloop van die twee argumenten bracht Ter Beek ertoe 
de dienstplicht op te schorten (de facto: af te schaffen). Het besluit is hem zwaar gevallen. 
Binnen de militaire top waren de meningen hierover verdeeld. Vooral de Landmacht, waarin 
de meeste dienstplichtigen dienden, vreesde voor vullingsproblemen en kwaliteitsverlies. 
Voor Ter Beek speelde nog een ander probleem. In zijn partij was de dienstplicht lang gezien 
als een garantie dat de krijgsmacht geen ‘staat in de staat’ zou worden, een soort onderbuik- 
gevoel dat je maar nooit kunt weten of het militaire apparaat zich wel schikt in de demo
cratische besluitvorming. Bovendien adviseerde de door Ter Beek ingestelde Commissie- 
Meijer tegen afschaffing van de dienstplicht. Het besluit binnen de Defensietop viel op een 
bijeenkomst op landgoed Den Treek. In een tafelronde gaf Ter Beek als laatste zijn mening. 
Ik herinner me zijn diepe zucht toen daarmee het besluit gevallen was. Met het doorhakken 
van deze knoop viel een last van zijn schouders.
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Dit -alles heeft geleid tot de Prioriteitennota 1993, waarin de lijn van de Defensienota werd 
doorgetrokken en geconcretiseerd. Ook deze nota werd in het parlement goed onthaald. 
Met beide nota’s liep Nederland voorop in internationaal verband. Ze zijn daarmee richting
gevend geworden voor andere landen.

De steeds frequentere uitzendingen riepen de vraag op hoe het parlement daarbij betrok
ken moet worden. Het was nodig om structuur aan te brengen in de afwegingen. Nederland 
had nog nauwelijks ervaring en dus had ook Defensie zelf gebrek aan heldere criteria en 
toetsstenen. Het gaat bij uitzendingen niet alleen om de internationale veiligheid, maar ook 
om de veiligheid van de eigen mensen. Daarom stuurde Ter Beek in 1994 met zijn collega - 
minister Kooymans een brief aan de Kamer over de betrokkenheid van het parlement. De 
Kamer werd sindsdien per brief geïnformeerd over voorgenomen uitzendingen. Daarin 
werden het internationale kader, het doel, de omvang, de duur en de financiële consequen
ties belicht. Op deze manier trachtte Ter Beek een brug te slaan tussen kabinet en parlement 
bij de besluitvorming over missies.

In zijn periode (1989-1994) is Defensie 40.000 mensen kleiner en 20 procent armer 
geworden. Maar het resultaat mag er zijn: een moderne flexibele krijgsmacht, goed uitgerust 
en met professionele mensen.

De weerstand binnen Defensie was soms moeilijk voor hem, maar toch gold voor hem 
de gouden regel dat als eenmaal een besluit gevallen is, iedereen eraan meewerkt. De mens 
Ter Beek is dan ook zelden zo teleurgesteld en boos geweest als toen een bevelhebber via een 
ingezonden brief afstand nam van een genomen besluit. Die mens Ter Beek wilde niet sturen 
op hiërarchische verhoudingen, maar op vertrouwen en collegialiteit. Ik prijs me gelukkig 
dat we, hoe verschillend Relus en ik ook wraren, het departement in een woelige tijd in grote 
harmonie hebben kunnen leiden naar een nieuwe toekomst.

Relus ter Beek is minister van Defensie geweest in een uiterst boeiende periode. Het 
instorten van het W arschaupact ging gepaard met het uitbreken van regionale oorlogen 
buiten het NAVO-gebied. Nederland heeft toen aan een aantal vredesmissies meegedaan. 
Ter Beek heeft van meet af aan een scherp oog gehad voor deze ontwikkelingen. Leek het 
aanvankelijk of hij met zijn hervormingen van de krijgsmacht voor de muziek uitliep, de 
geschiedenis heeft niet lang daarna geleerd dat hij de juiste keuzes heeft gemaakt.
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De man van de politiek
Norbert Schmelzer (1921-2008)

Alexander van Kessel

Op 3 februari 2009 legde Max van Weezel, voorzitter van de Haagse journalistenkring, in 
het Haagse Nieuwspoort een opmerkelijke bekentenis af. Van Weezel, die Schmelzer pas na 
zijn actieve politieke loopbaan had leren kennen, vond hem ‘een van de meest charmante en 
hoffelijke mensen die ik ooit heb ontmoet. Toch is het hem overkomen dat de media hem 
na de Nacht van Schmelzer afschilderden als het prototype van de onbetrouwbare roomse 
politicus. [...] Ik vind dat mijn beroepsgroep -  de journalisten -  Norbert Schmelzer daarmee 
onrecht heeft aangedaan.’1

Schmelzer dankte het over hem heen gestorte journalistieke vitriool vooral aan zijn rol 
tijdens de nacht van 13 op 14 oktober 1966, toen het kabinet-Cals ( k v p , p v d a  en a r p ) ten val 
kwam naar aanleiding van een door hem ingediende motie. De kritiek die daarna -  vooral 
van de linkerzijde -  op hem neerdaalde, was in de parlementaire geschiedenis niet eerder 
vertoond. pvDA-minister Anne Vondeling sprak van ‘moord met voorbedachten rade’, 
tekenaar Opland schetste Schmelzer in de Volkskrant als de Brutus die ‘Caesar’ Cals een mes 
in de rug stak en cabaretier Wim Kan karakteriseerde hem als een ‘gladde teckel met een vette 
kluif in zijn bek’. De p v d a  bezwoer nooit meer met deze k v p  van Schmelzer te regeren.

Mocht door zijn opereren tijdens ‘de Nacht’ en de reacties daarop in de media het beeld 
zijn ontstaan van een beginsel- en gewetenloze manipulator, Schmelzers politieke opereren 
werd wel degelijk geschraagd door hooggestemde idealen. Tijdens zijn studiejaren aan 
de Katholieke Hogeschool in Tilburg (1939-1947) drongen ze zich langs twee wegen aan 
hem op. In Tilburg werd hij doordesemd van katholiek-sociale opvattingen, waardoor hij 
een stevig pleitbezorger werd van harmoniemodel en corporatisme. Daarnaast hadden de 
oorlogsjaren grote invloed op de jonge Schmelzer. Was hij als scholier door lezing van 
M ein K a m p f al overtuigd geraakt van de verderfelijkheid van het nationaalsocialisme, in de 
Brabantse studentenillegaliteit koos hij zonder reserve voor de parlementaire democratie en 
samenwerking tussen de Europese landen. Alleen daarmee was volgens hem een volgende 
wereldoorlog te voorkomen. Schmelzer werd overtuigd Europeaan, christen en democraat.

Vanaf het moment dat Schmelzer aantrad als fractieleider van de k v p  in de Tweede 
Kamer, in december 1963, was zijn voornaamste missie het bijeenhouden van de kudde. 
Daarmee stond hij in de traditie van zijn grote voorgangers W.H. Nolens en -  vooral -  zijn 
leermeester en beschermheer C.P.M. Romme: balancerend tussen de linker- en rechter
vleugel en -  vaak op de achtergrond -  aan alle touwtjes trekkend. De politiek leider van de 
katholieken zat dan ook in de Kamer en niet in het kabinet. Echter, opereerden Nolens en 
Romme in het verzuilde tijdperk, Schmelzer trad aan op het moment dat de oude zekerhe
den afbrokkelden. De afstand tussen de partij en de geestverwante organisaties (vakbonden, 
kranten, omroep) werd zienderogen groter, terwijl ook de mondiger wordende katholieke
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Norbert Schmelzer, 7 november 1966 
[Foto: a n p  -  André v a n  der Heuvel]
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kiezer minder vanzelfsprekend op de k v p  stemde. In een enkel geval nam zelfs het episcopaat 
afstand van de partij. Zelfs voor een raspoliticus als Schmelzer was het politiek leiderschap 
daarmee een zware opgave geworden. Gezag werd sowieso minder snel aanvaard en moest 
millimeter voor millimeter bevochten worden. In het voorjaar van 1964 sprak Schmelzer 
op het Catshuis met de pas aangetreden premier V.G.M. Marijnen over het gezagsvacuüm, 
wetend dat de premier nog ‘niet het gezag van een De Quay en ik niet van een Romme [heb]. 
De katholieke politiek kent momenteel helaas geen actieve politicus die als bindende figuur 
kan dienen.’2

Tijdens ‘de Nacht’ kwam Schmelzer onvermijdelijk voor een moeilijke keuze te staan, 
waarbij zijn voornaamste zorg was de schade in eigen kring te beperken. Het overgrote deel 
van de partij en de fractie had een voorkeur voor samenwerking met de w d  en de coalitie 
met de p v d a  verliep steeds moeizamer, waardoor in de zomer van 1966 een breuk onont
koombaar werd. Tijdens de algemene beschouwingen in oktober 1966 dreigde een aanzien
lijk deel van de rechterzijde van de KVP-fractie een door de w d  ingediende motie te steunen, 
waardoor een scheuring in katholieke gelederen zou ontstaan. Schmelzer nam daarop 
bewust het risico met zijn eigen motie een -  veel kleiner -  aantal linkse fractieleden van zich 
te vervreemden. Vier Kvp’ers stemden tegen de motie van hun fractievoorzitter. Anderhalf 
jaar later verruilden onder meer oud-minister P.C.W.M. Bogaers, voormalig partijvoorzit
ter H.W. van Doorn en Kamerlid J.M. Aarden de k v p  voor de Politieke Partij Radikalen. 
Onbedoeld werd het werk van de fractievoorzitter hierdoor in de periode 1967-1971 iets een
voudiger. Schmelzer had tijdens het kabinet-De jong in ieder geval minder moeite om zijn 
fractie op één lijn te houden. Ook werden geleidelijk de geesten rijp voor een ander project 
van Schmelzer: het samengaan van k v p , a r p  en c h u  in één christendemocratische partij, 
naar West-Europees voorbeeld. Hij heeft er vervolgens onvermoeibaar aan gewerkt.

W erd Schmelzer tijdens zijn fractievoorzitterschap door velen gezien als de m ach
tigste man van Nederland, zelf had hij zijn zinnen eigenlijk gezet op een ministerschap. 
Nadat hij in 1956 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken was geworden, begeerde hij 
steeds een plaats in het kabinet. In 1959 suggereerde Romme zelfs het premierschap -  
totdat ‘onderkoning’ Beel snel een einde aan zijn illusies maakte: dat was veel te vroeg. 
Schmelzer, 38 jaar pas, werd vervolgens als staatssecretaris de politieke rechterhand van 
de op het Binnenhof onwennige prem ier J.E. de Quay. Leunde De Quay aanvankelijk 
dankbaar op zijn adjudant, toen hij groeide in zijn rol als premier, begon hij zich eveneens 
te storen aan Schmelzers aspiraties: ‘Wat wil Norbertje toch. Ik zie hem helaas steeds meer 
als een intrigant.’5 Het hem aangeboden partijvoorzitterschap liet Schmelzer in 1961 aan 
zich voorbijgaan: dat sloot niet aan bij zijn ambitie om daadwerkelijk politieke m acht uit 
te oefenen.

Na de verkiezingen van 1963 lonkte lange tijd de portefeuille van Volkshuisvesting. 
Om de linkerflank te apaiseren, koos de formateur, zijn partijgenoot M arijnen, uiteinde
lijk voor vakbondsman Bogaers. Het was een flinke tegenvaller voor Schmelzer. Hij kreeg 
na de val van het kabinet-M arijnen in het voorjaar van 1965 als inform ateur de kans zelf 
het premierschap te claimen. Vanwege de politieke situatie -  een kabinet met de p v d a  

was onvermijdelijk -  zag hij er echter van af en maakte hij de weg vrij voor partijgenoot 
J.M.L.Th. Cals, die veel beter lag bij de sociaaldemocraten. In 1971 viel hem eindelijk een 
m inisterschap toe. Tot zijn grote vreugde werd het zelfs Buitenlandse Zaken, waardoor
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hij zich weer met internationale politiek m ocht bezighouden. Door de snelle val van het 
kabinet-Biesheuvel bleef het bij twee jaar.4 Zijn reputatie bij de p v d a  maakte het ondenk
baar dat hij in mei 1973 aanbleef in het kabinet-Den Uyl.

Ook het perspectief op lange termijn verdween toen diezelfde maand de jonge journalist 
Robbert Ammerlaan Het verschijnsel Schmelzer publiceerde, een met medewerking van de 
hoofdpersoon geschreven biografie. Het boek veroorzaakte vanwege zijn openhartigheid 
een schok in de Haagse politiek. Toch gaf H et verschijnsel niet de hele Schmelzer prijs. Hij 
had Ammerlaan ten behoeve van het boek weliswaar inzage gegeven in zijn persoonlijke 
papieren, maar kreeg na lezing van de eerste versies moeite met de soms scherpe en open
hartige oordelen in de tekst over anderen. Op aandringen van Schmelzer deed Ammerlaan 
enkele concessies.5 Zo verdween de toch al met veel geheimzinnigheid omgeven persoon 
van Ben Korsten nagenoeg geheel uit het boek. De controversiële pr-adviseur wordt slechts 
eenmaal vermeld en wel als ‘image-builder van Veldkamp en vertrouwensman van vele poli
tieke kopstukken’. De band tussen Schmelzer en de ‘mannetjesmaker’ werd door Ammerlaan 
niet vermeld, terwijl volgens toenmalig Kvp-minister G.M.J. Veldkamp en onderzoeksjour
nalist Rudie van Meurs het juist Schmelzer was die Korsten in de k v p  introduceerde.6 In zijn 
in 2004 verschenen herinneringen -  waarin opvallend genoeg juist de naam van Ammerlaan 
weer ontbreekt, gaf Schmelzer al wat meer duidelijkheid, daarbij evenmin onvermeld latend 
dat Korsten een ‘innige vriendschap’ met zijn toenmalige vrouw onderhield.7

Sinds begin 2009 beschikken we over het persoonlijk archief van Schmelzer, met daarin 
onder meer diens ‘Politieke dagboeken’.8 Schmelzer heeft het de historicus -  onbedoeld, 
mogen we aannemen -  met het vrijgeven van zijn papieren overigens niet gemakkelijk 
gemaakt. Zijn moeilijk leesbare handschrift zal menig onderzoeker nog voor grote proble
men plaatsen.9 Uit de vele vermeldingen op de dagboekpagina’s en andere losse notities 
in Schmelzers archief valt niettemin op te maken dat Korsten veelvuldig contact met hem 
onderhield.10 Het dagboek vult ook in andere kwesties het beeld aan, zoals Schmelzers 
bemoeienissen rond de escapades van de capabele maar lastige minister van Sociale Zaken 
Veldkamp.11

Of publicaties op basis van stukken uit zijn archief het imago van Schmelzer funda
menteel zullen veranderen, is niettemin de vraag. Ook nadat in 1991, een kwarteeuw na ‘de 
Nacht’, de gebeurtenissen rond de val van het kabinet-Cals door historici nader onderzocht 
waren en journalist Ed van Westerloo had erkend dat hij zich wel erg had laten meeslepen 
in zijn wraakgevoelens jegens Schmelzer, bleef de mythe over de ‘gladde teckel’ goeddeels in 
stand.13 Beelden zijn hardnekkig. Schmelzer is nooit populair geworden bij het grote publiek. 
Hij bezat echter wel de vaardigheden om in de partij, in klein comité en in het parlement 
consensus te creëren. Hij gaf met zijn beheerste optreden en afgewogen woordkeus de 
indruk van een kille, calculerende machtspoliticus. Onbetrouwbaar en glibberig, doortrapt. 
Ogenschijnlijk emotieloos. Hij wist het zelf: ‘[...] ik heb het Nederlandse publiek nooit 
echt aangesproken in de zin dat men voor mij warm liep. [...] Ik werd toch meer gezien als 
strateeg, een intelligente schaker. Niet zo’n aardige man, meer de man van de politiek.’1 ̂

Schmelzer overleed op 14 november 2008 in het Duitse Sankt-Ingbert, 87 jaar oud.
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Herinneringen aan C.P. van Dijk (1931-2008)

Vincent A.M. van der Burg

Alvorens tussentijds, op 1 november 1979, als lid van de Tweede Kamer Cor Kleisterlee 
( k v p / c d a ) op te volgen, had ik me verdiept in de toekomstige collega’s van de GDA-fractie. 
De lijst daarvan was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1977 samengesteld uit deellijsten 
van k v p , a r p  en c h u  volgens zorgvuldig tevoren vastgestelde criteria. Komend uit de k v p , 

waarvan ik in 1971 na de verkiezingsnederlaag van Gerard Veringa lid was geworden, stond 
ik op de nationale kandidatenlijst vermeld als opvolger van de jurist Theo van Schaik, die lid 
van de Raad van State was geworden. Via deze ‘kwaliteitszetel’ stroomde ik pas in 1979 naai
de Tweede Kamer door.

Na de moeizame kabinetsformatie Van Agt/Wiegel viel in de CDA-Tweede Kamerfractie 
op dat er zich naast de ‘ARP-dissidenten’ een rechtervleugel ontwikkeld had, waarvan Kees 
van Dijk (c h u / c d a ) een der exponenten was. In 1979 behoorde hij tot een minderheid 
in de CDA-fractie die tegen het wetsvoorstel ‘Aanpassing van de richtlijn van de Europese 
Gemeenschap inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen’ stemde. Evenmin 
steunde hij de fractielijn inzake Zuid-Afrika die was uitgezet door Jan Nico Scholten, beho
rende tot de ‘ARP-dissidenten’. De overgrote meerderheid van de fractie wilde een actievere 
Nederlandse rol van de minister van Buitenlandse Zaken Chris van der Klaauw in Europees 
verband bij het instellen van een olieboycot tegen Zuid-Afrika om het apartheidsregime tot 
wijziging van zijn politiek te dwingen.

In de toenmalige CDA-fractiekamer, ingericht als een groot Waslokaal waarin de leden 
op alfabetische volgorde zaten en het fractiebestuur op een verhoog, kreeg ik onder de letter 
B een plaats toegewezen, die mij aan de linkerzijde zicht gaf op Kees van Dijk, een strenge, 
uitgestreken figuur, die niet meteen uitnodigde tot het leggen van contact. Hij zat ook niet in 
mijn sector (binnenlandse zaken, ambtenarenzaken en pensioenen, justitie, Nieuw Burgerlijk 
Wetboek) maar als econoom en voormalig bestuursambtenaar in Nederlands Niemv-Guinea 
op de terreinen van volkshuisvesting, financiën, buitenlandse handel en economische zaken. 
Fractieleider Lubbers -  zo merkte ik al spoedig -  hield terdege rekening met zijn inbreng, al 
was het maar om op de evenwichtsbalk tussen Scholten en Van Dijk staande te blijven. In 
een diep verdeelde cüA-fractie werd langdurig beraadslaagd over gevoelige politieke kwesties 
en conceptmoties. De inbreng van Van Dijk was kort, afgemeten en gezagsvol. Zijn persoon 
nodigde mij als 34-jarige benjamin van de fractie niet meteen uit tot het leggen van contact. 
Ik volgde hem wel nauwgezet in het politieke krachtenveld van het c d a . Hij was beginselvast 
en week af van de fractielijn indien hij dat nodig oordeelde.

In godsdienstig opzicht behoorde Kees van Dijk sedert 1954 tot de orthodoxe vleugel van 
de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij lag heel dicht tegen de geloofsbeleving binnen de s g p  

aan. Dit uitte zich op coA-fractiedagen, die jaarlijks georganiseerd werden in telkens weer 
een andere provincie om de cohesie binnen de CDA-fractie te bevorderen. Om en om werden 
er dan diensten verzorgd door de Gereformeerde, Nederlandse Hervormde en r k  Kerk. Als
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fractielid werd je geacht er binnen het geheel van het dagprogramma aan deel te nemen. Van 
Dijk onttrok zich daar met zijn vrouw aan door niet deel te nemen aan c.q. aanwezig te zijn bij 
de H. Eucharistie in een abdij bij Tilburg tijdens het fractievoorzitterschap van Bert de Vries in 
de periode 1982-1986. Gedurende het verdere programma van die dag was hij wel aanwezig. 
Natuurlijk werd hier onderling vooral tussen de katholieke leden van de CDA-fradie over 
gesproken. Ik kon de houding van Van Dijk weinig waarderen, temeer daar de katholieke col
lega’s altijd present waren bij de Gereformeerde en Nederlands Hervormde vieringen!

Na het aantreden van het kabinet-Lubbers i (1982-1986) met de v v d  kwam de discussie 
over de steunverlening aan bedrijven in de voorafgaande jaren op gang. De linkse oppositie 
eiste een parlementaire enquête, c d a  en v v d  gesteund door de s g p  waren daar huiverig 
voor. De positie van de minister van Economische Zaken zou eens in het geding kunnen 
komen. Binnen de CDA-fractie was bij een kleine minderheid steun voor het hanteren van dit 
onderzoekswapen. De fractieleiding hield de boot af, totdat de druk zo groot werd dat c d a  en 
v v d  overstag gingen. De commissie zou uit negen leden bestaan. Het voorzitterschap werd 
een brandende kwestie. In de fractievergadering schoof voorzitter Bert de Vries Van Dijk 
naar voren. Deze was daarover tevoren geraadpleegd. Maar wie moest het tweede lid van het 
c d a  worden? Voor de aan vang van de fractievergadering had de voorzitter bot gevangen bij 
Sytze Faber (a r p / c d a , medehoofdredacteur Friesch Dagblad) en Jan Buikema (a r p / c d a ), 

die naast mij in de fractiebankjes zat. De Vries wendde zich toen tot mij. Ik weigerde met het 
zakelijk argument dat ik als oud-ambtenaar van Economische Zaken (1975-1979) het r s v - 

dossier juridisch mede had begeleid en daarin een probleem zag (iets wat overigens later ook 
gesignaleerd werd door de directeur-generaal Industrie van e z , J.A.M. Molkenboer, in Vrij 
Nederland). Daarnaast speelde bij mij persoonlijke redenen mee. Mijn vrouw had juist een 
ernstig ongeluk gehad en mijn aanwezigheid in een gezin met vier kinderen was hard nodig. 
De Vries drong nogmaals aan, en ik zwichtte zonder veel enthousiasme. Niet uitgesproken 
werd mijn vraag: kan ik wel met Kees van Dijk samenwerken?

Toen de kandidaten van de andere politieke partijen bekend waren, begon de strijd om 
het voorzitterschap van de in te stellen enquêtecommissie: zou het Kees van Dijk worden 
of Marcel van Dam (p v d a )? Het voorzitterschap werd niet zonder meer aan de grootste 
partij (c d a , 54 zetels) gegund. Snel werd duidelijk dat om zekerheid te krijgen Van Dijk op 
zichzelf zou moeten stemmen, iets wat toen nog tegen het ‘mos’ van de Tweede Kamer was. 
Ook ik trachtte in een persoonlijk gesprek Van Dijk te overtuigen: zet je over dat bezwaar -  
schending van het ‘mos’ -  heen. Groot was de opluchting dat Kees met de stemmen van c d a , 

v v d  en s g p  in de Oude Zaal van de Tweede Kamer tot voorzitter werd gekozen. In de eerste 
vergadering in de kelder van het oude ministerie van Justitie aan het Plein spraken de leden 
zich uit voor een presidium van c d a  (Van Dijk), p v d a  (Van Dam) en v v d  (Theo Joekes), en 
zij hoopten op eendrachtige samenwerking. In 1983 werd een nieuw hoofdstuk geschreven 
in de parlementaire geschiedenis. Daar was iedereen zich van bewust.

In de boezem van de griffie van de Tweede Kamer, het collectief ambtelijk geheugen, was 
geen kennis meer aanwezig over hoe te handelen bij de opzet en uitvoering van een parlemen
taire enquête. De r s v -enquêtecommissie heeft, met behulp van de plaatsvervangend griffier 
en externe ondersteuning, voor een groot deel het wiel opnieuw moeten uitvinden. Daarvan 
hebben alle latere commissies geprofiteerd. De juiste toon -  het is geen strafrechtelijk onder
zoek -  moest ook worden gevonden, los van het leren vragen stellen zonder het antwoord er
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al in te leggen. Kortom, onder Van Dijk kreeg in de meer dan twee jaar van het onderzoek de 
parlementaire enquête een gezicht en daarmee de Tweede Kamer nieuw gezag als onafhan
kelijke onderzoeksinstantie. Getuigen en deskundigen werden niet ‘overvallen’. Er vonden 
besloten, genotuleerde voorgesprekken plaats. Gedegen documentenonderzoek leidde met de 
verklaringen van getuigen en deskundigen tot een ‘dagverhaal’ over de Nederlandse scheeps
bouw, waaruit Van Dijk later als hoofdschrijver heeft geput voor het rapport.

Van Dijk leidde de openbare verhoren in de Rolzaal van de Ridderzaal ook tijdens hete 
zomerdagen gedurende het reces. Het begrip ‘reces’ bestond voor de commissie niet. Tijdens 
een van die verhoren liet de steile calvinist Van Dijk zich van een onverwacht menselijke kant 
zien. Joop den Uyl als oud-minister van Economische Zaken riep op enig moment uit: ‘Wat 
is er mooier dan de tewaterlating van een schip?’ Daarop antwoordde Van Dijk pardoes: ‘Een 
vrouw.’ In de ‘raadkamer’ is er door de leden nog lang over nagesproken. Immers, tot dan toe 
had Kees van Dijk nog niet openbaar blijk gegeven over droge humor te beschikken.

De Rsv-enquêtecommissie, gesteund door een goede staf en geleid door een onkreukbare 
voorzitter, heeft een onmiskenbaar stempel gedrukt op de parlementaire geschiedenis van 
het einde van de twintigste eeuw. De ‘koudwatervrees’ voor dit parlementaire middel was 
verdwenen. Maar om dit enquêterecht nu ook aan een Kamerminderheid te geven (initia
tiefvoorstel Van der Burg (cDA)-Stoffelen ( p v d a )) ging de Eerste Kamer -  zo bleek tijdens 
de stemming op 26 maart 1986 -  te ver. Jammer, want de rechten van minderheden in de 
Staten-Generaal bepalen mede het democratisch gehalte van het hoogste orgaan in ons 
staatsbestel. Kees van Dijk heeft parlementaire geschiedenis gemaakt en geschreven. Hij was 
van beide Kamers der Staten-Generaal een waardig lid dat veel respect genoot.

Kees van D ijk  als vo o rzitte r  van  de enquêtecom m issie r s v , 12 m a a rt 1984. Rechts op de fo to  vicevoor- 

z itte r  Theo Joekes, links H enk M ulders, voorlichter van de Tweede K am er  

[Foto: a n p  -  Paul Vreeker]
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Christendemocraat zonder grenzen
W.J. Schuijt (1909-2009)

Alexander van Kessel

‘De doorbraak van het isolement der verschillende bevolkingsgroepen is in het huidige tijdsge
wricht noodzakelijk voor de opbouw van een gezonde volksgemeenschap.''-

Het overlijden, tweede paasdag 2009, van Wilhelmus Johannes (Wim) Schuijt op bijna 
honderdjarige leeftijd deed weinig stof opwaaien. Het Brabants Dagblad herinnerde hem bij 
zijn dood in een kort bericht vooral als ‘de oprichter van de CDA-afdeling in de gemeente 
Helvoirt’.2 Het is een onderschatting van zijn betekenis als principieel en eigenwijs voorstan
der van de doorbraak van het verzuilde bestel en van de Europese samenwerking. Met deze 
uitgangspunten verspeelde hij regelmatig de sympathie van de top van zijn eigen partij, maar 
kon hij opgewekt zijn politieke geweten volgen.

Schuijt was afkomstig uit een Amsterdams katholiek arbeidersgezin. Het seminarie was 
niets voor hem, maar hij maakte er wel kennis met de klassieke cultuur. Vervolgens ervoer 
hij tijdens de jaren dertig de economische crisis aan den lijve. Regelmatig zat hij zonder werk. 
Hij was enige tijd arbeider in een Bussumse chocoladefabriek, vervulde zijn militaire dienst 
en was klerk bij een Amsterdamse juwelier. Na het volgen van een avondstudie werd hij in 
1930 leraar in het lager onderwijs. Een staatsexamen gaf hem toegang tot de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1941 zijn studie Franse taal- en letterkunde 
afrondde. ‘Ik hoopte waarschijnlijk stiekum, dat dit Franse vernisje me voorgoed boven de 
weinig voorname sfeer van mijn afkomst uit zou kunnen tillen,’ bekende Schuijt later.3 Het 
was slechts één reden voor zijn keuze: Schuijt was een nieuwsgierige, kunstlievende man, aan 
wie de Franse taal en cultuur zeer besteed was. Na zijn studie ging hij Frans doceren. Hij pro
moveerde in 1946 in Utrecht op een proefschrift over de culturele relaties tussen Nederland 
en Bourgondië in de late middeleeuwen.

De Tweede Wereldoorlog had Schuijts leven inmiddels een beslissende wending gegeven. 
Tussen 1938 en juni 1940 was hij gemobiliseerd; in de zomer van 1943 dook hij onder om 
aan de arbeidsinzet te ontkomen. Hij werd actief in de illegaliteit en behoorde tot de groep 
rond het blad Christofoor, waarin jonge katholieke intellectuelen een doorbraak van de voor
oorlogse verzuilde structuren bepleitten. Nadat de eerste Christofoorgroep, met de kern in 
Nijmegen, in augustus 1944 door de Duitsers was opgerold, droeg Schuijt tijdens de laatste 
bezettingsfase de Amsterdamse groep en het tijdschrift zo’n beetje in zijn eentje. In 1953 
werd hij voor zijn verzetswerk beloond met de Amerikaanse Medal of Freedom.

Na de bevrijding bleef Schuijt journalistiek actief. Tot september 1946 bij Christofoor, daarna 
kortstondig bij Vrij Nederland. Naar eigen zeggen kon hij er moeilijk overweg met de duchtig 
antipapistische redacteur Joop den Uyl. Najaar 1947 vertrok hij bij v n , toen de rest van de 
redactie naar aanleiding van de Eerste Politionele Actie het rooms-rode kabinet-Beel afviel.4
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W im  Schuijt voert het w oord  voor de k v p  tijdens het V ietnam  d eb a t van 6  feb ru a r i 1968.

[Foto: N a tion aa l Archief/ A nefo -  Eric Koch]

Van 1947 tot 1950 was Schuijt secretaris van de parlementaire enquêtecommissie 
‘Regeringsbeleid 1940-1945’. In 1950 vertrok hij naar Parijs, waar hij als correspondent 
werkte voor het katholieke dagblad De Tijd. Hij versloeg onder meer de vergaderingen van 
de Raad van Europa en van de Assemblée van de e g k s  in Straatsburg. Vanaf 1954 was hij 
ook adjunct-secretaris-generaal van de Nouvelles Equipes Internationales, de Europese orga
nisatie van christendemocratische partijen. De pioniersjaren van de Europese instellingen 
hadden de warme belangstelling van Schuijt, die vanwege de bittere oorlogservaringen een 
overtuigd aanhanger van samenwerking tussen de Europese staten was. In 1991 schreef hij 
hierover: ‘Sinds de Duitse bezetting had het ideaal van een verenigd Europa me niet meer 
losgelaten. Samenwerking kon het enige middel zijn om het oorlogsgeweld binnen Europa, 
waar de laatste honderd jaar alle oorlogen waren ontstaan, uit te bannen.’5

Schuij t was na de bevrijding blijven strijden voor een doorbraak van het verzuilde bestel en 
keerde zich dus tegen terugkeer van de katholieke eenheidspartij. Al snel waren in Nederland 
de oude verzuilde partijen echter terug. Schuijt weigerde aanvankelijk te kiezen tussen k v p  

en p v d a . Beide partijen boden hem een plaats op de kandidatenlijst aan. Geleidelijk neigde 
hij niettemin naar de k v p . Enkele partijprominenten, onder wie pater Didymus Beaufort, 
pleitten ervoor dat hij als versterking van de buitenlandsector in de Tweede Kamerfractie 
zou komen. In 1956 werd hij door de k v p  aangewezen als plaatsvervanger van Joseph Luns 
voor de ‘kwaliteitszetel’ voor buitenlandse politiek. Toen Luns in het vierde kabinet-Drees 
wederom minister werd, kwam Schuijt op 13 oktober 1956 in de Kamer. Hij schreef aan een 
vriend: *[...] ik heb het gevoel handelsreiziger geworden te zijn in onduidelijke zaken’.6 Zijn 
maidenspeech hield hij tijdens de debatten over de ratificatie van de verdragen van Rome in 
oktober 1957.

Eurofederalist Schuijt botste in de Kamer regelmatig met Luns vanwege diens in zijn 
ogen conservatieve en al te Atlantische beleid. Hierbij speelde ook een rol dat Schuijt sinds

1 5 6



C H R I S T E N D E M O C R A A T  Z O N D E R  G R E N Z E N

juni 1960 vicevoorzitter was van Pax Christi Nederland. Met zijn ‘dominante persoonlijk
heid’ gaf hij deze katholieke vredesbeweging een scherper politiek profiel.7 Schuijt was ove
rigens geen principiële pacifist; hij wist als oud-verzetsman dat geweld soms onvermijdelijk 
was. Een nieuwe oorlog zou vanwege de dreigende inzet van kernwapens echter catastrofaal 
zijn. Internationale conflicten dienden dan ook door overleg en in internationale instellin
gen opgelost te worden. In 1962 publiceerde Pax Christi een verklaring waarin werd opge
roepen tot een geweldloze oplossing van de kwestie-Nieuw-Guinea. Schuijts partijgenoten 
minister-president Jan de Quay en Luns namen aanstoot aan de verklaring, die inging tegen 
het kabinetsbeleid.

Einde 1965 maakte Schuijt voor het eerst kritische kanttekeningen over de Amerikaanse 
bombardementen op Noord-Vietnam, waarmee hij andermaal afstand nam van het beleid 
van partijgenoot Luns. In samenspraak met alle grote fracties formuleerde Schuijt tijdens 
de zomer van 1967 een motie waarin de Verenigde Staten werden opgeroepen de bom bar
dementen te staken. Tijdens het debat, dat onder grote belangstelling op 25 augustus werd 
gehouden, ontstond een meningsverschil met de PVDA-fractie over de formulering van de 
motie. Hoewel Schuijt in zijn betoog aandrong op beëindiging van de Amerikaanse bom bar
dementen ‘zonder voorwaarden’, had hij deze woorden niet opgenomen in de motie. Voor 
de p v d a  was dat onaanvaardbaar. Zij diende een eigen motie in, waarin de aanscherping wél 
was opgenomen, en trok haar steun aan de motie-Schuijt in. Die haalde het desondanks, met 
steun van de regeringsfracties. Voor Schuijt bleef zijn motie niet zonder gevolgen: kort na het 
debat schrapte de Amerikaanse ambassade hem uit een uitwisselingsprogramma. Luns ver
klaarde zich in de Kamer echter slechts bereid W ashington op een naar zijn inzicht geschikt 
moment te informeren over de in het parlement heersende gevoelens. Tijdens het volgende 
debat over de Vietnamoorlog, in februari 1968, verklaarde Luns de motie ‘informeel’ te 
hebben uitgevoerd. Schuijt nam er genoegen mee.x

Toen Pax Christi zich, na de inval van Warschaupacttroepen in Tsjechoslowakije later 
dat jaar, keerde tegen verhoging van de defensie-uitgaven, kreeg Schuijt te maken met een 
lastig loyaliteitsprobleem. De KVP-fractie wenste een verhoging van het defensiebudget met 
225 miljoen gulden. Schuijt koos uiteindelijk in november 1968 voor zijn partij en trad af als 
voorman van Pax Christi.

Schuijt combineerde zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer steeds met dat van 
Europese parlementaire gremia. Al najaar 1956 werd hij aangewezen als Nederlandse verte
genwoordiger in de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Hij bleef tot 1960 
lid. In 1958 werd hij afgevaardigd naar het Europees Parlement. Door de vele Europese 
vergaderingen ontbrak hij nogal eens op het Binnenhof. Zelf erkende hij later dat zijn toe
wijding aan de Europese zaak wel eens ten koste is gegaan van het Kamerwerk.9

Schuijt stond steeds aan de rand van de k v p . Door het KVP-establishment werd hij soms 
als lastig ervaren; het Christofoor-verleden werd hem lang nagedragen. Daarbij bleef hij ook 
na het mislukken van de doorbraak pleiten voor een ‘open’ christendemocratische partij. 
Hij was ook al vroeg voorstander van een fusie met a r p  en c h u . Voorjaar 1969 maakte 
hij deel uit van een kleine ‘kerngroep’ van het Democratisch Centrum Nederland van de 
Rotterdamse staats- en bestuursrechtsgeleerde Wim Couwenberg, die verbreding van de 
grondslag van de k v p  voorstond.10 Later had ook de lijn van partijvoorzitter Dick de Zeeuw, 
die van de k v p  een open partij wilde maken, zijn steun.
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De k v p  plaatste Schuijt tot zijn teleurstelling niet meer op de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van april 1971. Door een lobby van enkele jonge partijgenoten kwam hij 
wel op de lijst voor de Eerste Kamer, waartoe hij in augustus toetrad. Hierdoor kon hij lid 
van het Europees Parlement blijven. Hier was Schuijts ster inmiddels zodanig gestegen dat 
hij in maart 1970 gekozen werd als vicevoorzitter. In 1973 was hij zelfs kandidaat voor het 
parlementsvoorzitterschap. Door een combine van liberalen, socialisten en gaullisten ging de 
prestigieuze post echter naar de v v o ’er Cees Berkhouwer.

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer beviel Schuijt beter dan dat van de Tweede 
Kamer. ‘De professionele jalouzie die het werk in de Tweede Kamer ondermijnde, bestond 
niet “aan de overkant” [...]. Het werk was minder gedetailleerd en vroeg meer aandacht voor 
grote lijnen en bredere concepties. Het menselijke verkeer was er rustiger en hartelijker.’11 Al 
met al was Schuijt positief over de politiek als beroep, dat hij ondanks alle kanttekeningen 
‘een bij uitstek nobel bedrijf noemde.12

In 1977 verliet Schuijt de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Teruggetrokken op 
zijn Hoef ten Halve bij het Brabantse Helvoirt genoot hij van een lange pensionering. In de 
jaren negentig zette hij zich aan de vertaling van De la démocratie en Amérique (1835-1840) 
van Alexis de Tocqueville. In november 2007 verscheen deel 2 van dit politiek-filosofische 
sleutelwerk. Op 12 juni 2007 was Schuijt even terug op het Binnenhof, toen hij de installatie 
van zijn dochter Nanneke Quik-Schuijt als sp-lid van de Eerste Kamer bijwoonde.

Noten

1 Stelling xii bij het proefschrift van Wilhelmus Johannes Schuijt, Doctrinael des tijts (Wageningen 1946).
2 B rabants D agblad, 17 april 2009.
3 Willem J. Schuijt, Levenslogboek  (Helvoirt 1990) p. 33. Deze memoires waren aanvankelijk bedoeld 

voor familiaal gebruik. Een exemplaar ligt in de Nijmeegse universiteitsbibliotheek.
4 Schuijt, Levenslogboek , p. 93-94; Gerard Mulder en Paul Koedijk, H.M . van Randw ijk. Een biografie 

(Amsterdam 1988) p. 588.
5 Schuijt, Levenslogboek, p. 156.
6 Ibidem , p. 148.
7 Marcel Becker, ‘De geschiedenis van Pax Christi van 1948 tot 1968; gebed, studie en actie’ in: Ben 

Schennink e.a., In bew eging voor de vrede. V eertig ja a r  P ax Christi: geschiedenis, w erkw ijze, ach ter
ban en invloed  (Nijmegen 1988) p. 19-58, aldaar p. 26.

8 Rimko van der Maar, W elterusten m ijnheer de presiden t. N ederland en de V ietnam oorlog  1965-1973  

(Amsterdam 2007) p. 57, 75, 86-91 en 97-98.
9 Schuijt, Levenslogboek, p. 157.
10 J.A. Bornewasser, K atholieke Volkspartij 1945-1980, band I, H erkom st en groei (to t 1963) (Nijmegen 

1995) p. 309.
11 Schuijt, Levenslogboek, p. 243.
12 Ibidem , voorwoord.
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Het parlementaire jaar 2008-20091

Anne Bos en Charlotte Brand

Augustus 2008

Verhoging btw  van de baan

Eind augustus loopt de spanning op tussen de coalitiepartijen c d a  en p v d a  over het voor
nemen vanaf 1 januari 2010 de btw te verhogen van 19 naar 20 procent. Dit geld is nodig 
om de ww-premies te kunnen verlagen, een door het c d a  ingebracht voornemen uit het 
regeerakkoord. Deze maatregel heeft tot doel arbeid goedkoper te maken waardoor de 
werkgelegenheid wordt bevorderd. Tegen de btw-verhoging komt in de Tweede Kamer veel 
verzet. Werkgevers en vakbonden vrezen dat de koopkracht, die toch al te lijden heeft onder 
de economische teruggang, nog verder zal dalen. Het dreigende conflict lijkt een schaduw 
vooruit te werpen op de algemene beschouwingen. Op 22 augustus halen minister-president 
Balkenende (c d a ) en minister van Financiën Bos (p v d a ) de kou uit de lucht door in een 
persconferentie te verklaren dat de voorgestelde verhoging van de btw wordt afgeblazen. 
Het kabinet wil het verlagen van de ww-premies w?el laten doorgaan, op voorwaarde dat 
de vakbonden akkoord gaan met loonmatiging. Bos zoekt naar financiële meevallers om de 
benodigde 1,4 miljard euro netto te compenseren. De Tweede Kamer reageert verheugd op 
het voornemen van het kabinet.

September 2008

W einig spanning bij debat over M iljoenennota

Het lijkt een traditie te worden dat niet alle media zich wensen te voegen naar de embar- 
goregeling. Ook dit jaar lekken de belangrijkste punten uit de Miljoenennota ruim voor 
Prinsjesdag uit. De Kamerleden Kant (s p ), Tang (p v d a ) en Weekers (v v d ) spreken op de 
radio eveneens vrijuit over de nog geheime begrotingsstukken. Net als andere jaren volgt een 
discussie in de media over nut en noodzaak van de embargoregeling.

Koningin Beatrix zegt in de troonrede dat de economie er ‘relatief goed voor’ staat. De 
hoofdpunten zijn lastenverlichtingen tot een totaal van 2,5 miljard euro. De uitkeringsge
rechtigden en 65-plussers met een klein pensioen gaan er in koopkracht wat op achteruit, de 
beroepsbevolking als geheel gaat erop vooruit.

Het lukt de oppositie bij de algemene politieke beschouwingen op woensdag 17 sep
tember niet een wig te drijven tussen de coalitiepartners. De angel is de dag ervoor al uit 
het debat gehaald wanneer de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw), 
Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) de Kamer een brief sturen waarin
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zij toelichten dat het kabinet de maatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten zo zal 
vormgeven dat de koopkrachtontwikkeling van deze groepen ‘meer in balans’ komt.

M inisters door het sto f

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (v r o m ) Cramer 
(p v d a ) en minister van Defensie Van Middelkoop (cu) krijgen scherpe kritiek van de Tweede 
Kamer. Cramer weigert de vragen van Kamerlid Hessels (c d a ) over groene stroom te beant
woorden omdat zij meent met de beantwoording daarvan de bewindslieden van Economische 
Zaken in de wielen te rijden. De Kamer neemt haar zwijgen hoog op. Een dag later biedt 
Cramer in een brief haar excuses aan. Van Middelkoop krijgt verontwaardigde reacties van 
Kamerleden over een interview in het weekblad Vrij Nederland. De minister zei daarin ‘heel 
blij’ te zijn geweest dat hij op een wettige manier de dienstplicht niet hoefde te vervullen. Hij 
zou ‘doodongelukkig’ zijn geworden vanwege zijn moeite met gezag. De w d  stelt hierover 
Kamervragen. Op 25 september biedt de minister in een brief zijn excuus aan.

En verder...

- gaat de Tweede Kamer op 9 september akkoord met het wetsvoorstel Belastingheffing 
excessieve beloningsbestanddelen, een wet die gouden handdrukken, riante pensioen
opbouw en belastingvoordelen voor investeringsmanagers moet tegengaan, c d a , p v d a , 
s p , GroenLinks, cu  en s g p  stemmen voor. In december neemt de Eerste Kamer de wet 
zonder stemming aan, maar met een aantekening tegen van de w d  en de Onafhankelijke 
Senaats Fractie;

- wil de Kamer meer aandacht voor de jeugdzorg. De p v d a  pleit voor hard ingrijpen, 
GroenLinks voor een ‘deltacommissie’;

- overtroeven parlementariërs elkaar met krachtige taal in het debat over de problemen 
met Marokkaanse jongeren in de Goudse wijk Oosterwei.

Oktober 2008

Parlement buitenspel bij aanpak financiële crisis

In het laatste weekend van september steken de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse 
overheid samen 11,2 miljard euro in bank-verzekeraar Fortis in ruil voor 49 procent van de 
aandelen. De kapitaalinjectie is volgens minister van Financiën Bos nodig omdat de bank 
dreigt ‘om te vallen’ en de overheden willen voorkomen dat burgers het vertrouwen in het 
bankwezen verliezen. Minister-president Balkenende roept op tot nationale samenwerking 
om de financiële stabiliteit te herstellen. ‘De problematiek waar we nu mee te maken hebben, 
gaat de partijpolitieke grenzen te boven’, zegt hij in een verklaring over de reddingsoperatie 
aan de vooravond van een spoeddebat over de steun aan Fortis.

Bos oogst veel waardering in de Kamer voor zijn optreden, al verwijt de oppositie het 
kabinet dat het vorig jaar te makkelijk groen licht heeft gegeven voor de overname door 
Fortis van de bank a b n  a m r o . ‘Als toen goed wras opgetreden, hadden we wellicht met

1 6 2



H E T  P A R L E M E N T A I R E  J AA R  2 0 0 8 - 2 0 0 9

minder brokken gezeten’, aldus WD-fractieleider Rutte. Een ruime Kamermeerderheid wil 
voorkomen dat de bestuurders van Fortis weglopen met hoge afkoopsommen. Verdonk 
stemt als enig Kamerlid niet in met de steun aan Fortis, omdat ze tijdens de algemene finan
ciële beschouwingen meer details wil horen.

Ondanks de staatssteun zijn er aanwijzingen dat Fortis het vertrouwen van de belegger 
niet zal terugwinnen. Hierop besluit het kabinet de bank te nationaliseren, voor een bedrag 
van 16,8 miljard euro. Op 19 oktober krijgt de iNG-bank een kapitaalinjectie van 10 miljard 
euro. De Tweede Kamer voert debatten met de bewindslieden van Financiën over de krediet
crisis. Zij staat bij de besluitvorming over de ingrepen aan de zijlijn en dat roept vooral bij 
de oppositie vragen op over de invloed en controlemogelijkheden van het parlement. Eind 
oktober bepleiten de oppositiepartijen, met uitzondering van de s g p , in een open brief in nrc. 
next een parlementair onderzoek naar de oorzaken van de financiële crisis. Vooralsnog is er 
geen steun voor een parlementair onderzoek of enquête. De coalitiepartijen menen dat Bos 
voldoende informatie geeft en wachten een evaluatie met hem af.

Tekort aan orgaandonoren

Minister van vws Klink (c d a ) zoekt met de Kamer naar mogelijkheden om het tekort aan 
orgaandonoren op te lossen. Op verzoek van p v d a  en c d a  laat hij onderzoeken hoeveel 
extra donororganen herinvoering van het oude donorcodicil oplevert. GroenLinks, sp  en 
d 66 pleiten voor een actief donorregistratiesysteem. p v d a  en c d a  hebben hun bedenkingen; 
zij verwachten dat mensen eerder een donorkaartje in hun portemonnee stoppen dan dat zij 
zich registreren bij de overheid.

En verder...

• zal het kabinet ondanks kritiek van de Raad van State en de Tweede Kamer toch een 
staatscommissie instellen die adviseert over een herziening van de grondwet;

■ waarschuwt de Eerste Kamer het kabinet in een brief niet te voorbarig te zijn over wets
voorstellen die nog door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd;

• vindt het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer veel doelen van het 
kabinet te vaag en te breed geformuleerd, waardoor de Kamer moeilijk kan controleren 
of ze worden bereikt. Van de 74 doelen die de regering zich heeft gesteld, zijn er slechts 
28 waarover zij in haar begrotingen heldere informatie verschaft;

• vragen c d a , p v d a , w d , c u  en s g p  Kamervoorzitter Verbeet in een brief strenger op te 
treden tegen ‘parlementair onwaardig taalgebruik’;

• stelt de Kamer vragen over het vakantieverblijf dat prins Willem-Alexander en prinses 
Maxima laten bouwen in Mozambique;

• wordt staatssecretaris van szw Aboutaleb (p v d a ) voorgedragen als burgemeester van 
Rotterdam. Eind november wordt bekend dat Klijnsma (p v d a ), wethouder van Den 
Haag, hem na 1 januari opvolgt.
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November 2008

Initiatie/wet s p  en s g p  voor inperking koopzondagen

sp  en s g p  roepen het kabinet in een door hen geïnitieerd wetsvoorstel op het oneigenlijk 
gebruik van de zogeheten ‘toerismebepaling’, een bepaling uit de Winkeltijdenwet, door 
gemeenten, de kop in te drukken. Als het aan de oppositiepartijen ligt, geeft de minister van 
Economische Zaken voortaan goedkeuring aan die bepaling. Nu grijpen bijna 160 gemeen
ten toerisme aan om hun winkels op alle zondagen te openen, terwijl de zondagopenstelling 
eigenlijk is gebonden aan een maximum van twaalf keer per jaar. s p  en s g p  vinden de m aat
regel die het kabinet in het voorjaar heeft genomen tegen het gebruik van de toerismebepa
ling niet ver genoeg gaan. De s p  wil werknemers en kleine winkeliers beschermen; voor deze 
partij telt de zondagsrust zwaar.

Ontslag minister Vogelaar

Begin november brengt een financieel uit de hand lopende investering in het cruiseschip ss 
Rotterdam door de Rotterdamse woningcorporatie W oonbron minister van Wonen, Wijken 
en Integratie (wwi) Vogelaar (p v d a ) in verlegenheid. Ondanks de belofte niet meer uit te 
geven dan 6 miljoen euro lopen de kosten op tot 200 miljoen euro. De Kamer wil weten 
waarom Vogelaar niet heeft ingegrepen. Een motie van wantrouwen, ingediend door Jansen 
(s p ), krijgt alleen steun van p v v  en Verdonk. De minister verdedigt zich door te wijzen op 
de beperkte bevoegdheid die zij in dezen heeft.

Enige dagen later volgt een aanvaring met de Kamer over de invoering van een databank 
voor Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren. Het kabinet en een Kamermeerderheid 
zijn voor invoering van de databank. Vogelaar ziet er echter vanaf, terwijl ze eerder met 
succes in beroep is gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank die deze Verwijsindex 
Antillianen verbood. Ze toont zich echter ontvankelijk voor de emoties van Antillianen, 
die de aparte databank als stigmatiserend beschouwen. De bewindsvrouw vindt dat hulp
verleners bij het uitwisselen van informatie gebruik moeten maken van de zogeheten 
Verwijsindex Risicojongeren.

Bij terugkeer van een werkbezoek aan de Antillen krijgt Vogelaar op 13 november van 
de p v d a - top te horen dat zij niet langer gewenst is als minister. Partijleider Bos, Tweede 
Kamerfractievoorzitter Hamer en partijvoorzitter Ploumen vinden dat het voor Vogelaar 
‘niet meer mogelijk [is] om gezagsvol en effectief leiding te geven’. Het parlement wordt 
niet om een uitspraak gevraagd. Vogelaar verklaart dat de partijleiding als reden voor het 
gebrek aan vertrouwen aanvoert dat haar resultaten onvoldoende zijn. Zij kan zich niet in 
die kritiek vinden, al realiseert zij zich ‘terdege dat de beeldvorming de afgelopen tijd slecht 
was’. Het besluit Vogelaar te vervangen, staat al een aantal dagen vast. Oud-wethouder van 
Amsterdam, Van der Laan (p v d a ), volgt haar de volgende dag op.
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Tijden van crisis in de p v d a . Minister Wouter Bos, fractieleider Mariëtte Hamer en partijvoorzitter 
Lilianne Ploumen tijdens een persconferentie naar aanleiding van het aftreden van FAla Vogelaar als 

minister van Wonen, Wijken en Integratie, 13 november 2008 
[Foto: Hollandse Hoogte -  Martijn Beekman]

En verder...

- treft het faillissement van de IJslandse bank Landsbanki ook lagere overheden en parti
culieren in Nederland. De Kamer dringt bij minister van Financiën Bos aan op actie om 
het geld terug te krijgen;

- b ied t staatssecretaris van sz w  A boutaleb  (p v d a ) de K am er zijn excuses aan voor een e-m ail 
aan  lokale PVDA-politici w aarin  hij he t u ittrekken van 50 m iljoen euro  voor m in im a als een 
‘spectaculaire, unieke, landelijke PVDA-actie!’ beschrijft. D e m ail is geschreven d o o r p v d a - 
K am erleden T ang en Spekm an, en m edeondertekend  d o o r de staatssecretaris;

- blijven alle Kamerleden, op s p  en p w  na, weg bij het door de p w  gevraagde spoeddebat 
met de minister van Justitie Hirsch Ballin (c d a ) over ongeregeldheden bij een lampion- 
nenoptocht in de Haagse Transvaalbuurt;
neemt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten aan;
is de Kamer verdeeld over de vraag hoe gedetailleerd de informatie moet zijn in het 
Elektronisch Kind Dossier dat zal bestaan uit digitaal opgeslagen gegevens over de ont
wikkeling van kinderen tot hun negentiende levensjaar. Alle instellingen in de jeugdge
zondheidszorg moeten vanaf januari 2009 met die gegevens werken.
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December 2008

Aanhoudende vragen over Irak

Op 9 december onderstreept minister-president Balkenende in de Tweede Kamer nog 
eens dat een onderzoek naar de politieke besluitvorming over de Nederlandse steun aan 
de oorlog in Irak ‘onbespreekbaar blijft. Tijdens de onderhandelingen over de kabinets
formatie in 2007 is dat een belangrijk punt van discussie geweest. De p v d a  is er toen niet 
in geslaagd de coalitiepartijen c d a  en cu  over te halen het onderzoek te laten uitvoeren. 
Eind december toont de Eerste Kamer zich ontevreden met de antwoorden op vragen over 
‘Irak’. Het kabinet weigert interne documenten uit 2003 te overleggen. Op 24 december 
vindt, behalve de oppositie, ook de WD-fractie in de Eerste Kamer dat het kabinet te veel 
onduidelijkheid laat bestaan. De Kamer stelt vervolgvragen. Indien die niet bevredigend 
worden beantwoord, overweegt zij een parlementaire onderzoekscommissie in te stellen.

Onenigheid over aanpak kredietcrisis

Bij de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad op 5 december spreekt minister
president Balkenende voor het eerst van een ‘economische recessie’. Hij noemt de economische 
terugval wereldwijd ‘ongekend’; het is ‘alle hens aan dek’. De coalitiepartijen p v d a  en c d a  blijken 
het op 10 december, tijdens een Kamerdebat over de gevolgen van de kredietcrisis, niet met elkaar 
eens te zijn over de aanpak. Het c d a  wil strikt vasthouden aan de begrotingsafspraken, ondanks 
de dreigende economische neergang. De voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie, Van Geel, 
stelt dat het kabinet überhaupt moet voorkomen dat de ondergrens van de begrotingsregels, een 
tekort van twee procent van het bruto binnenlands product, wordt overschreden. Mocht dit wel 
gebeuren, dan moet er bezuinigd worden, vindt Van Geel. De p v d a  wil soepeler zijn. ‘Regels 
zijn regels, maar regels kunnen altijd worden bijgesteld als er een uitzonderlijke situatie is’, 
meent PVDA-fractievoorzitter Hamer. De derde coalitiepartij, de cu, benadrukt dat moet worden 
voorkomen dat in de coalitie ruzie uitbreekt over mogelijke bezuinigingen. ‘De koopkracht blijft 
gelukkig op peil. Er is geen reden voor paniek. Er is wat ons betreft ook geen reden om een loop
gravenoorlog te beginnen over begrotingsregels’, zegt fractievoorzitter Slob.

En verder...

neemt de Eerste Kamer op 2 december met 37 tegen 36 stemmen in eerste lezing een ini- 
tiatiefgrondwetsvoorstel van Tweede-Kamerfractievoorzitter Halsema (GroenLinks) aan, 
ondanks het negatieve advies van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(b z k )  Ter Horst (p v d a ). Halsema wil de rechter de bevoegdheid geven wetten te toetsen 
aan de grondwet, p v d a , s p , c u , d 66, Groep-Yildirim stemmen voor; 
trekt staatssecretaris van Justitie Albayrak (p v d a ) na felle kritiek van de Tweede Kamer 
haar voorstel om te bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand in. Op 18 december 
komt zij met een alternatief bezuinigingsvoorstel;

- g a a t h e t  p la n  v a n  ta fe l v a n  s ta a ts s e c re ta r is  v a n  v w s  B u sse m a k e r  (p v d a ) o m  v a n a f  1 ju li  
2009 d e  e ig en  b ijd ra g e  v a n  A W B Z-cliënten m e t v e rm o g e n  te  v e rh o g e n .
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Januari 2009

Publicatie geheim memo uit 2003 over Irakoorlog

n r c  Handelsblad  publiceert op 17 januari een kritisch memo uit het archief van de 
Directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken van april 2003 over 
de juridische onderbouwing van het kabinetsstandpunt de Verenigde Staten politiek 
te steunen in de Irakoorlog. Het rapport is door de toenmalige secretaris-generaal niet 
doorgestuurd aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer 
( c d a )  omdat het kabinet een m aand ervoor al een besluit had genomen over de kwestie. 
In het memo schrijven am btenaren van het m inisterie dat de onderbouwing ‘zowel proce
dureel als materieel tekortschiet’, en zij achten het mogelijk ‘dat Nederland een eventuele 
procedure voor het Internationaal Gerechtshof hierover zou verliezen’. Ook de bewering 
van de toenmalige Amerikaanse onderm inister van Buitenlandse Zaken Armitage dat de 
Nederlandse steun voor de oorlog in Irak ‘heeft geholpen’ bij de latere benoeming van 
De Hoop Scheffer tot secretaris-generaal van de n a v o  leidt in de Kamer opnieuw tot het 
stellen van vragen.

Wilders vervolgd door het H o f

Het gerechtshof in Amsterdam ziet grond pvv-fractievoorzitter Wilders strafrechtelijk te 
vervolgen wegens haatzaaien en aanzetten tot discriminatie. Zijn uitspraken in de media 
en enkele passages in zijn film Fitna over moslims en hun geloof geven daartoe aanleiding, 
meent het Hof in zijn arrest van 21 januari. Het Openbaar Ministerie heeft in juni 2008 
juist besloten van vervolging af te zien. In de Tweede Kamer pleit WD-fractieleider Rutte 
in reactie op het arrest voor het oprekken van de wettelijke grenzen voor de vrijheid van 
meningsuiting. Hij krijgt hiervoor geen bijval. Wilders gaat in beroep. In mei besluit de Hoge 
Raad dat het arrest van het Amsterdamse gerechtshof gegrond is.

Nieuwe maatregelen tegen de economische crisis

Minister-president Balkenende maakt op 16 januari nieuwe maatregelen bekend die de 
economie moeten stimuleren. De overheid zal garant staan voor exporterende bedrijven, 
ziekenhuizen en woningcorporaties die geld willen lenen. Ook de leningen van particulieren 
die hun huis energiezuinig willen maken, worden door de staat gegarandeerd. Daarnaast 
verlengt minister van szw Donner (c d a ) op verzoek van werkgevers en vakbonden de 
regeling voor werktijdverkorting tot 1 maart 2010. De regeling geldt voor bedrijven die in 
een periode van twee maanden te maken krijgen met een omzetverlies van 30 procent. Zij 
kunnen overtollig personeel behouden door ze tijdelijk in de ww onder te brengen. In ruil 
voor verlenging vraagt Donner werkgevers en vakbonden mee te werken aan een nieuwe 
aanpak om massaontslag te voorkomen, w d  en GroenLinks vinden het pakket maatregelen 
te mager.
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En verder...

- verlaat Kamp (w d ) de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot commissaris voor de 
Antilliaanse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba; Elias komt in zijn plaats;

- neemt de Tweede Kamer de Spoedwet wegverbreding aan, waardoor dertig wegprojecten 
versneld kunnen worden aangelegd;

- wordt Kamerlid Brinkman (p w ), die op Aruba deelneemt aan het halfjaarlijkse parle
mentair overleg, na enkele incidenten uit de delegatie gezet, koninkrijksrelaties;

- biedt minister van Defensie Van Middelkoop (cu) de Kamer zijn excuses aan voor 
de ontstane verwarring naar aanleiding van een bericht in dagblad De Telegraaf over 
het kabinetsvoornemen de militaire missie in Afghanistan in 2010 te beëindigen. 
Aanvankelijk ontkent de minister dit te hebben gezegd, hoewel zijn ambtenaren het 
interview hebben gefiatteerd. Een motie van wantrouwen, ingediend door Verdonk en 
de p w , krijgt onvoldoende steun;
stemt de Tweede Kamer op 20 januari in met het wetsvoorstel Wijziging van de paspoort- 
wet in verband met de inrichting van een centrale reisdocumentenadministratie en het 
toevoegen van biometrische gegevens in deze documenten, s p , GroenLinks, d 66 en p v d d  
stemmen tegen.

- ondersteunen alle niet-confessionele fracties in de Tweede Kamer de motie-Van der 
Ham (d 66) waarin wordt opgeroepen artikel 147, het verbod op smalende godslastering, 
uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen, c d a , c u  en s g p  stemmen tegen; zij beschou
wen het artikel, dat in de praktijk een dode letter is, als een ‘symbolische grens’.
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Februari 2009

Irakonderzoek

Begin februari stelt premier Balkenende een onafhankelijke commissie in die onderzoek zal 
doen naar de achtergronden van de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak in 2003. 
De minister-president vindt de tijd rijp voor een dergelijk onderzoek omdat ‘de dynamiek 
rond dit onderwerp een eigen leven ging leiden’. De commissie staat onder voorzitterschap van 
de voormalige president van de Hoge Raad der Nederlanden, Davids. De commissie-Davids 
bestaat uit zes wetenschappers en een oud-diplomaat, en krijgt inzage in geheime stukken van 
de ministerraad en de veiligheidsdiensten voor zover de staatsveiligheid dat toelaat.

Op 4 februari debatteert de Kamer over het aangekondigde Irakonderzoek. Volgens 
p v d a - fractieleider Hamer vervalt na de instelling van de onderzoekscommissie de coalitie- 
afspraak dat de p v d a  deze kabinetsperiode niet mag vragen om een parlementair onderzoek 
inzake Irak. Balkenende laat weten dat hij een dergelijk onderzoek niet zal blokkeren: ‘Wat 
na het onderzoek komt, is aan de Kamer.’ d 66 dient daarop een motie in om direct met een 
parlementaire enquête aan te vangen, maar de andere partijen gaan akkoord met het voorstel 
van de premier dat de commissie eerst haar werk moet kunnen doen.

Half februari wordt de minister-president ter verantwoording geroepen over uitspraken 
van een topambtenaar die in 2003 betrokken was bij de besluitvorming over Irak. Volgens 
deze ambtenaar stond de steun van Nederland al bij voorbaat vast. Balkenende zegt dat het 
kabinet alle schriftelijke en mondelinge vragen over de Nederlandse politieke steun aan de 
oorlog in Irak voorlopig niet zal beantwoorden maar zal doorgeleiden naar de commissie- 
Davids. Hij ‘wil de commissie niet voor de voeten lopen’.

Correctief referendum opnieuw op de agenda

Minister van b z k  Ter Horst stelt voor de grondwet te wijzigen om een bindend correctief 
referendum mogelijk te maken, p v d a , s p , p v v , Groenlinks, cu  en d 66 willen dat burgers 
overheidsbesluiten kunnen tegenhouden of terugdraaien. Het voorstel behaalt net niet de 
vereiste tweederdemeerderheid. v v d , c d a  en s g p  zijn fel tegen het voorstel omdat het ver
traging van wetgeving en besluitvorming in de hand zou werken.

Kamer blokkeert aanpassing huurtoeslag

Een Kamermeerderheid van p v d a , s p , p v v , GroenLinks en cu  wil niet dat de huurtoeslag 
wordt veranderd. Zij vreest dat groepen mensen die speciale zorg nodig hebben, zoals gehan
dicapten en ouderen, worden benadeeld. Minister van wwi Van der Laan (p v d a ) wil dat 
deze groepen in plaats van een variabel, voortaan een vast bedrag krijgen voor de vergoeding 
van servicekosten. Volgens de tegenstanders in de Kamer zullen door de nieuwe maatregel 
duizenden huishoudens erop achteruitgaan. De Kamer dringt aan op nieuwe voorstellen.
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En verder...

-  s te lt d e  K a m e r v ra g e n  o v e r  e e n  tw e ed e  k a p ita a lin je c tie  d o o r  d e  s ta a t in  de  iN G -b an k  e n  is 
e r o n r u s t  e n  e rg e rn is  o v e r  re te n tie b o n u s s e n  b ij a b n  a m r o ;

- zegt minister voor Jeugd en Gezin Rouvoet (cu) toe dat alle gesloten instellingen voor 
jeugdzorg moeten registreren hoe vaak en waarom zij kinderen in een isoleercel opslui
ten;
besluit de Kamer dat de gemeente Amsterdam niet nog meer geld van het Rijk krijgt voor 
de aanleg van de Noord-Zuidlijn; de bouw heeft wederom vertraging opgelopen en het 
budget is weer overschreden;

- houdt staatssecretaris van Defensie De Vries (c d a ) vast aan het plan om twee testtoestel- 
len van de Joint Strike Fighter ( j s f ) aan te schaffen, terwijl de Kamer voorstelt ook een 
vliegtuig van een concurrerende maatschappij aan te schaffen om de beste vergelijking te 
maken.

Maart 2009

Crisisdebat: oppositie voelt zich buitenspel gezet

Op 26 maart debatteert de Kamer over het crisisplan van het kabinet en het sociaal akkoord 
met de werkgevers en werknemers. Het plan behelst onder meer bezuinigingen op de zorg- 
toeslag, liberalisering van de zorg, investeringen in duurzame energie, verhoging van de 
Aow-leeftijd en invoering van de deeltijd-ww. De Kamerleden zijn woedend omdat ze zich 
door het kabinet buitenspel gezet voelen. GroenLinks-fractievoorzitter Halsema zegt niet mee 
te willen doen aan ‘een schijndebat’. pvv-leider Wilders en zijn fractiegenoten verlaten zelfs 
de Kamer nadat CDA-fractieleider Van Geel zegt dat er voor de Kamer vrijwel geen ruimte 
is om veranderingen aan te brengen in het crisisplan. pvDA-fractieleider Hamer laat daarop 
gesteund door coalitiegenoot cu  weten wel ‘naar goede voorstellen te willen luisteren5. De 
oppositie vindt de maatregelen ‘drijfzand’ en ‘boterzacht’. Zo is er over de belangrijkste her
vorming, de verhoging van de Aow-leeftijd, nog geen overeenstemming bereikt.

Consument sneller van abonnem ent a f

Een Kamermeerderheid van c d a , p v d a , s p  en w d  wil dat consumenten sneller van jaar
abonnementen van tijdschriften en boekenclubs af kunnen. Kamerlid Van Dam (p v d a ) 
dient daartoe een initiatiefwetsvoorstel in. Het voorstel gaat ervan uit dat de opzegtermijn 
na een jaarcontract één maand dient te zijn en dat de klant niet alleen via een aangetekende 
brief maar ook per e-mail een contract moet kunnen opzeggen. Er komt een uitzondering 
voor sport- en muziekverenigingen.

Inreisverbod Groot-Brittannië voor Wilders

Het kabinet legt een motie naast zich neer waarin de premier en de minister van Buitenlandse 
Zaken Verhagen (c d a ) worden opgeroepen het inreisverbod van Groot-Brittannië voor
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Kamerlid Wilders ( p w ) aan te kaarten bij de Europese Unie. WD-leider Rutte dient daarop 
een tweede motie in waarin hij het kabinet opdraagt om de eerdere motie alsnog uit te voeren. 
De motie haalt geen meerderheid omdat de p v d a , met uitzondering van Kamervoorzitter 
Verbeet, en de cu  tegenstemmen. Zij willen de kwestie niet hoog opspelen. Wilders dient 
vervolgens een motie van wantrouwen in tegen Balkenende en Verhagen, die alleen gesteund 
wordt door zijn eigen fractie. In februari weigert de Britse regering Wilders de toegang tot 
het land omdat zij het Kamerlid als een te groot gevaar voor de openbare orde beschouwt.

Kamer tegen visverbod

Een meerderheid van de Kamer, de drie coalitiepartijen en s p , v v d  en s g p , verzet zich 
tegen plannen van minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Verburg (c d a ) ter 
bescherming van paling. Verburg wil voor oktober een vangstverbod voor paling instellen. 
Die maand is voor vissers juist de maand waarin ze 30 procent van hun jaarvangst binnen
halen. De minister wil wel meebetalen aan het uitzetten van 157 ton schieraal, zodat die naar 
zee kan zwemmen om te paaien. Half juli besluit Brussel dat het visverbod in plaats van één, 
twee maanden zal gelden. De minister beseft dat de vissers ‘een groot offer’ moeten brengen, 
maar vindt dat het uiteindelijk in belang is van de palingvissers zelf dat het aalbestand zich 
kan herstellen. Verburg reserveert 700.000 euro om de vissers te compenseren.

En verder...

• steunt een Kamermeerderheid van c d a , p v d a  en p w  het plan van minister van szw 
Donner om werklozen die langer dan een jaar ww ontvangen vanaf 1 juli te verplichten 
elke baan te accepteren die wordt aangeboden;

• wordt op 10 maart het rapport Parlementaire zelfreflectie over positie, reputatie en werk
wijze van het parlement gepresenteerd. In dit rapport doet de Kamer zelf aanbevelingen 
om haar toekomstig functioneren te verbeteren;

• besluit het kabinet, na kritiek van de Kamer over ondoorzichtigheid van de financiën, om 
alle kosten van het Koninklijk Huis onder te brengen in één begroting;

• wil de Kamer fraude met kinderbijslag door Marokkaanse en Turkse ouders aanpakken. 
c d a , v v d , p w , s g p  en Verdonk willen de uitkering naar de twee landen stopzetten maar 
daarvoor moeten internationale verdragen worden aangepast;

• gaat een meerderheid van de Kamer niet akkoord met het, in haar ogen onrealistische, 
plan van het kabinet om in 2040 500.000 nieuwe woningen in de Randstad te hebben 
bijgebouwd;

• verlaat PVDA-Kamerlid Tichelaar, fractievoorzitter in de periode februari 2007 - april 
2008, de Kamer om per 1 mei commissaris van de Koningin in Drenthe te worden;

• deelt staatssecretaris van ocw  Bijsterveldt (c d a ) mee dat het verplichte aantal lesuren in 
het voortgezet onderwijs vanaf 2011 omlaag gaat van 1040 naar 1000. De schoolvakantie 
in de zomer wordt teruggebracht van zeven naar zes weken, waardoor docenten vijf extra 
dagen krijgen die ze in overleg met hun leidinggevenden zelf kunnen indelen.
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April 2009

Registratie dubbele identiteit

Tijdens een spoeddebat laat de Kamer weten van menig te zijn dat gemeenten niet langer de 
tweede nationaliteit van kinderen uit een gemengd huwelijk moeten registreren. Kinderen 
met een deels Marokkaanse of Turkse achtergrond blijken in de gemeentelijke basisadmi
nistratie (g b a ) te worden geregistreerd zonder dat de ouders daarvoor kiezen. Na de kritiek 
van de Kamer zegt de staatssecretaris van b z k  Bijleveld (c d a ) toe te zullen onderzoeken of 
automatische registratie kan worden vermeden.

Uitstel benoeming legerimam

Tijdens een spoeddebat verzetten v v d  en p v v  zich tegen de benoeming van een van de twee 
beoogde legerimams. Een groot deel van de Kamer is tegen de aanstelling van de geestelijk 
leider omdat hij zich keerde tegen de ‘terreur’-missie in Uruzgan en premier Balkenende 
‘christen en hypocriet’ noemde. Staatssecretaris van Defensie De Vries besluit de imam nog 
niet te beëdigen en het gesprek met hem aan te gaa, alsook met het Contactorgaan Moslims 
en Overheid, dat de imam had voorgedragen. Nadat de imam afstand heeft genomen van de 
gewraakte uitspraken, stelt De Vries hem aan. De v v d  dient op 21 april een motie in met het 
verzoek om de beëdiging ongedaan te maken. De Vries’ eigen partij, het c d a , alsmede de p v v , 
Verdonk en de s g p  steunen de motie, die net geen meerderheid krijgt: 69 stemmen voor, 70 
stemmen tegen.

Problemen m et woningbouwcorporaties

Een meerderheid van c d a , p v d a , sp  en v v d  gaat akkoord met een motie waarin de partijen 
de raad van commissarissen van W oonbron oproepen op te stappen. De Tweede Kamer kan 
er niet mee leven dat de corporatie een miljoenenverlies heeft geleden op de verbouwing van 
het cruiseschip ss Rotterdam en dat hieraan geen consequenties zijn verbonden. Minister 
van wwi Van der Laan geeft, met frisse tegenzin, gehoor aan de motie.

Ook uit de Kamer komt felle kritiek over de buitenproportionele ontslagvergoeding van 
de scheidend voorzitter van koepelorganisatie Aedes. Aan die vergoeding is juridisch gezien 
niets meer te doen, maar het salaris van de nieuwe Aedes-voorziter, die volgens de Kamer 
en Van der Laan te veel verdient, wordt wel aangepast. De minister kondigt maatregelen aan 
om beter toezicht te kunnen houden op koepelorganisaties.

En verder...

• voert staatssecretaris van BZK Bijleveld een wetswijziging door waardoor kandidaten niet 
langer via voorkeurstemmen door Provinciale Statenleden een Eerste Kamerzetel kunnen 
bemachtigen; lijstverbindingen moeten al voor de Statenverkiezingen worden gesloten;

• laat de Kamer een onafhankelijk onderzoek, in plaats van een parlementair onderzoek, 
uitvoeren naar het jeugdbeleid van minister voor Jeugd en Gezin Rouvoet;
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• kondigt de Kamer twee parlementaire onderzoeken naar de kredietcrisis aan. Het eerste 
is om te achterhalen waardoor de crisis is ontstaan en het tweede of zij te voorkomen 
geweest zou zijn en hoe de financiële toezichthouders hebben gefunctioneerd;

• wordt de aanschaf van j s f - toestellen wederom uitgesteld na een negen uur durend debat 
in de Kamer op 23 april. De testfase van de jsf  kan weliswaar doorgaan, maar de p v d a , 
die tegen de aanschaf van de jsf  is, dwingt af dat over de daadwerkelijke aanschaf pas in 
2012 een beslissing wordt genomen;

• stemt de Kamer in met de verplichte landelijke invoering van het competentiegericht 
onderwijs in het m b o  per augustus 2010;

» besluit de s p  na een lange periode van weigering deel te nemen aan de Kamercommissie 
voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, beter bekend als de ‘Commissie stiekem’.

Mei 2009

Spoeddebat over rookverbod

Half mei wordt een spoeddebat gehouden naar aanleiding van een uitspraak van het gerechts
hof in Den Bosch. De rechter oordeelt dat een deugdelijke wettelijke grondslag voor het 
rookverbod in cafés zonder personeel ontbreekt. De PVDA-fractie spreekt van een ‘blamage’ 
voor minister van vws Klink omdat een bezwarencommissie van zijn eigen ministerie al 
eerder adviseerde de regelgeving aan te passen. De p w , tegenstander van het rookverbod, 
pleit voor een totale afschaffing van het verbod. De w d  dient een drietal moties in om de 
horeca zonder personeel en kleine kroegen uit te zonderen van het rookverbod op grond van 
de omstandigheid dat zij geen rookvrije ruimtes kunnen inrichten. Een Kamermeerderheid 
vindt echter dat uitzonderingen tot oneerlijke concurrentie kunnen leiden en stemt daarom 
tegen de moties. De minister en de coalitiepartijen willen het rookverbod in de horeca niet 
versoepelen maar zonodig wel de regels aanpassen. Klink belooft zo snel mogelijk duidelijk
heid te scheppen.

Bezoek dalai lama

Premier Balkenende moet aan de Kamer uitleggen waarom hij afziet van een ontmoeting met 
de dalai lama, die in juni Nederland zal bezoeken. De Kamer riep al in april in een motie -  
opgesteld door GroenLinks en de p v d a  -  Balkenende op tot een ontmoeting met de geeste
lijk leider van Tibet. De premier wil geen ontmoeting omdat dat niet goed zou zijn voor de 
betrekkingen met China. Uiteindelijk gaat de Kamer akkoord met deze uitleg; minister van 
Buitenlandse Zaken Verhagen zal wel een onderhoud met de dalai lama hebben.

En verder...

• gaat de Kamer niet akkoord met de voorgestelde bezuiniging bij de politie waardoor er 
minder agenten op straat zouden komen;

• stemt de Kamer, met uitzondering van s p , p w  en Verdonk, in met de gemeentelijke 
herindeling van Noord-Limburg;
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• laat minister van v r o m  Cramer weten dat de sloopregeling voor oude auto’s ingaat op 
1 juni. Autobezitters krijgen een premie van de overheid wanneer ze hun oude auto 
inwisselen voor een schoner en duurzamer exemplaar;

• scherpt minister Cramer met de modernisering van de Subsidieregeling Maatschappelijke 
Organisaties en Milieu (s m o m ) de beoordelingscriteria voor het verkrijgen van subsidie 
voor milieugroeperingen aan. De organisaties kunnen alleen op projectbasis subsidie 
aanvragen en kosten voor juridische procedures tegen de staat worden niet langer gesub
sidieerd. Tegen dit laatste bestond allang kritiek in de Kamer.

Juni 2009

Brand Catshuis

Naar aanleiding van het rijksrechercherapport over de brand in het Catshuis in 2004, waarbij een 
schilder omkwam, worden nieuwe feiten openbaar. Uit stukken blijkt dat ambtenaren van de 
ministeries van Algemene Zaken en v r o m  in 2005 hebben verzuimd een TNO-rapport met gevoe
lige informatie door te sturen naar het Openbaar Ministerie. De premier zegt niet op de hoogte 
te zijn geweest van het bewuste rapport. De Kamer klaagt dat zij geen debat mag voeren over 
de inhoud van het geheime rapport waarvan zij wel kennis heeft kunnen nemen. Minister van 
Justitie Hirsch Ballin vindt dat hij de Kamer al voldoende is tegemoetgekomen door het rapport 
vertrouwelijk te verstrekken. Volledige openbaarheid ervan kan volgens de minister schadelijk 
zijn voor de betrokkenen. De coalitiepartijen en de w d  kunnen zich in deze uitleg vinden.

Eind juni biedt de minister-president zijn excuses aan voor de gang van zaken. Balkenende 
kwalificeert de handelwijze van zijn ambtenaren als ‘onzorgvuldig, onjuist en onvolledig’, s p , 
w d  en d 66 voelen wel voor een parlementaire enquête, maar als de p v d a  genoegen neemt 
met de uitleg van de premier, is daarvoor geen Kamermeerderheid meer.

Tarieven kilometerheffing openbaar

De Tweede Kamer valt minister van Verkeer en Waterstaat Eurlings (c d a ) in juni hard aan 
over de kilometerheffing. Zelfs zijn eigen partij keert zich tegen hem. De Kamer eist voor de 
zomer duidelijkheid over de tarieven die automobilisten moeten gaan betalen per gereden 
kilometer. Eurlings wil echter eerst het advies van de Raad van State afwachten dat pas na de 
zomer komt. Daarna wil de minister het voorstel naar de Kamer sturen. In april werd al dui
delijk dat de heffing niet vanaf december 2011 kan ingaan, maar dat een beslissing hierover 
pas in de erop volgende kabinetsperiode, omstreeks 2014, zal worden genomen.

Elektronische detentie onder vuur

c d a , w d  en p w  vinden dat er een einde moet komen aan elektronische detentie van mensen 
die tot celstraf zijn veroordeeld. De noodmaatregel van het elektronische huisarrest stamt 
uit 2003 en werd ingevoerd vanwege het cellentekort voor veroordeelden met maximaal drie 
maanden celstraf. Staatssecretaris van Justitie Albayrak wil de maatregel juist wettelijk vast
leggen omdat thuisdetentie de resocialisatie bevordert en de kans op recidive verkleint, w d -
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Kamerlid Teeven vindt het ‘te triest voor woorden dat veroordeelden thuis met een biertje voor 
de buis’ hun straf uitzitten. Maar volgens Albayrak gelden dezelfde voorwaarden als in een cel: 
geen alcohol of drugs. Justitie controleert dit door huisbezoeken en blaas- en urinetesten.

En verder...

• kondigt minister van ocwr Plasterk (p v d a ), in navolging van een advies van de Raad van 
State, aan dat de vijftig ‘vensters’ van de historische canon van Nederland niet verplicht 
zijn voor middelbare scholen. De Kamer had eerder veel kritiek geuit op deze canon;

• laat de Kamer zich kritisch uit over zorgverzekeraars die willen fuseren met ziekenhui
zen. Dat zou de keuzevrijheid van patiënten beperken. Minister van vws Klink vindt een 
verbod op dergelijke fusies onnodig en onmogelijk;

• stelt minister Plasterk dat de Kamer mag beslissen over de uiteindelijke locatie van het 
nog te bouwen Nationaal Historisch Museum;

• eist een Kamermeerderheid van c d a , p v d a , sp  en v v d  dat minister van Financiën Bos, 
ondanks diens ongenoegen daarover, eerst toestemming moet vragen van de Kamer 
wanneer hij genationaliseerde banken of delen daarvan wil verkopen;

• reageert de Kamer terughoudend op het advies van de commissie-Veerman dat het Rijk 
extra geld op tafel moet leggen voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het c d a  weigert bij 
voorbaat medewerking, de p v d a  wil eerst wachten op onderbouwing van het verzoek;

• besluit het kabinet, na aandringen van de Kamer, woningcorporaties strenger te contro
leren. Er komen maximumsalarissen voor bestuurders, en corporaties mogen niet meer 
onbeperkt investeren in commerciële projecten;

• blijkt een Kamerdelegatie die een werkbezoek wil brengen aan China niet langer welkom te zijn, 
waarschijnlijk omdat de dalai lama eerder deze maand een bezoek aan Nederland heeft gebracht;

• is minister van Defensie Van Middelkoop, in tegenstelling tot de Kamer, tegen het statio
neren van gewapende Nederlandse militairen op Nederlandse koopvaardijschepen voor de 
kust van Somalië om deze te beschermen tegen aanvallen van piraten. Volgens de minister 
kan het geweld hierdoor juist escaleren. Daarnaast ziet hij ook juridische problemen.

Juli 2009

Subsidie voor politieke bewegingen en versobering wachtgeldregeling politici

Minister van b z k  Ter Horst vindt dat politieke bewegingen zonder leden, zoals de p w  
en t o n , ook overheidssubsidie moeten kunnen krijgen. De huidige regeling schrijft voor 
dat politieke partijen pas subsidie krijgen wanneer zij duizend betalende leden hebben. 
Onduidelijk is onder welke voorwaarden de minister de nieuwe subsidie wil verstrekken. 
Verder stemt het kabinet in met het wetsvoorstel van Ter Horst een sollicitatieplicht tot het 
65ste levensjaar in te voeren voor werkloze bewindspersonen, Kamerleden, gedeputeerden, 
burgemeesters en wethouders. De minister versobert ook de wachtgeldregeling van zes naar 
maximaal vier jaar. Daarnaast worden alle politieke nevenfuncties en eventuele inkomsten 
uit bijbanen van deze politieke ambtsdragers bekendgemaakt. Inkomsten boven een bepaald 
bedrag moeten worden teruggestort in de overheidskas.
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Kamer tegen invriezen eicellen

De coalitiepartijen vinden dat het Academisch Medisch Centrum Amsterdam geen eicellen 
mag invriezen van alleenstaande vrouwen die op latere leeftijd kinderen willen, c d a  en cu  
gaan nog een stap verder en eisen een wettelijk verbod op invriezing van eicellen. De p v d a  
vindt dat er eerst onderzoek gedaan moet worden naar de gezondheidsrisico’s voor moeder 
en kind. d 66 is de enige partij die positief is over het initiatief van het ziekenhuis.

En verder...

• vindt de Kamer dat prins Willem-Alexander zijn commissariaat bij De Nederlandsche 
Bank (d n b ) moet opgeven omdat hij door de kredietcrisis en het parlementaire onder
zoek ernaar in een kwetsbare positie is terechtgekomen. Het kabinet besluit half juli dat 
de prins kan aanblijven omdat zijn zittingsperiode bij de bank in juli 2010 afloopt;

• verhoogt minister van szw Donner de subsidie voor deeltijd-ww, maar vrezen p v d a  en 
sp  dat het gereserveerde geld snel op zal zijn;

• zorg t een K am erm eerd e rh e id  van  c d a , v v d , p v v , c u , s g p  en V erd o n k  e r via een a m e n 
d em en t op  de M ed iaw et v o o r d a t het NPS-budget v o o rtaan  gekoppeld  w o rd t aan  d a t van 
een  gem iddelde  publieke om roep ;

• stemt een kleine meerderheid van de Kamer van p v d a , s p , p v v , GroenLinks, d 66 en p v d d  
in met het verbod op het fokken van pelsdieren vanaf 2018. Zo zal er een einde komen aan 
het houden van nertsen ten behoeve van de bontproductie. De overige partijen zien grote 
bezwaren tegen het besluit omdat het een ‘gezonde bedrijfstak’ betreft en de bedrijven tot 
2018 wel nog investeringen moeten doen om het welzijn van de dieren te vergroten;

• keren oppositiepartijen s p , v v d  en p v v  zich met steun van het c d a  tegen de plannen 
van staatssecretaris van Justitie Albayrak om de komende jaren acht gevangenissen te 
sluiten;

• steunt een Kamermeerderheid het nieuwe beloningssysteem van minister van ocw 
Plasterk waarbij de salarissen van presentatoren en dj’s bij de publieke omroep maximaal 
de Balkenendenorm van 181.000 euro mogen bedragen. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor uitzonderlijk talent, maar dat mogen maximaal vijf tv-presentatoren en drie dj’s zijn;

• steunt de Kamer minister van Buitenlandse Zaken Verhagen in zijn verzet tegen het 
EU-lidmaatschap voor Ijsland wanneer dit land zijn betalingsverplichtingen aan gedu
peerde Nederlandse spaarders niet nakomt.

Augustus 2009

Dreigend conflict m et België over Westerschelde

De Vlaamse deelregering roept de Nederlandse ambassadeur op het matje omdat het erop 
lijkt dat Nederland de afspraak om voor het eind van het jaar de Westerschelde uit te 
baggeren niet nakomt. De Belgen vrezen economische schade als de vaargeul niet verder 
wordt uitgediept om de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te verbeteren. In 2005 
zijn de landen overeengekomen dat Nederland de zeearm zal uitdiepen.
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Nederland is nog niet begonnen met het uitbaggeren omdat er eerst wordt gezocht naar 
mogelijkheden om eventuele te ontstane natuurschade te compenseren. De Commissie 
Natuurherstel Westerschelde onder leiding van W D-prominent Nijpels bevestigde in 
april het voornemen om als natuurherstellende maatregel de Hertogin Hedwigepolder in 
Zeeuws-Vlaanderen te ontpolderen. Dit voorstel stuit echter op weerstand bij het kabinet 
en de meerderheid van de Tweede Kamer, en wordt daarom geschrapt. Diverse milieuor
ganisaties vechten vervolgens de baggervergunning met succes bij de Raad van State aan. 
De verhouding tussen de buurlanden wordt op de proef gesteld. Minister van Buitenlandse 
Zaken Verhagen probeert de ruzie te sussen en zegt toe dat Nederland het baggeren zonder 
vertraging zal uitvoeren. Later nuanceert minister-president Balkenende deze belofte door te 
zeggen dat het om een ‘ambitie' gaat. Het kabinet zal nog met voorstellen komen.

Discussie over schadeloosstelling Kamerleden en de salariëring van bestuurders in de (semi)- 
publieke sector

Kamerlid Van Raak (s p ) stuurt in juli een wetsvoorstel naar de Raad van State met de 
mededeling dat de bestaande regeling voor schadeloosstelling van Kamerleden ‘je reinste 
zelfverrijking’ is. Van Raak wil een eind maken aan de speciale voorzieningen voor politieke 
ambtsdragers. Ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden en lokale bestuurders 
zouden bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid voortaan ‘gewroon’ onder de WW, 
de Ziektewet en de w i a  (voorheen w a o ) moeten vallen.

pvD A -partijvoorzitter P loum en  m eld t op h aa r w eblog dat b in n en  de p v d a  w o rd t gew erkt 
aan  een erecode. H et is de bedoeling  dat PVDA-leden die in de (sem i)pub lieke  sec to r m eer 
verd ienen  dan  de B alkenendeno rm , n ie t m eer in aan m erk in g  ko m en  v o o r belangrijke 
functies, zoals die van m in is te r  o f burgem eester.

En verder...

• vraagt Kamerlid Van der Ham opheldering van minister voor Jeugd en Gezin Rouvoet 
over diens aanwezigheid op een congres dat georganiseerd werd door rechtsreligieuze 
pro-family-organisaties die negatief staan tegenover, onder meer, het homohuwelijk, 
abortus en de anticonceptiepil.
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Noten

1 Dit overzicht is gebaseerd op de berichtgeving in n r c  H andelsblad, P arlem entaire N ieu w sb rie f e n  

de H andelingen der S taten-G eneraal. Een overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen wordt 
jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek D ocu m en ta tiecen tru m  N ederlandse Politieke Partijen .
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Een vriendenkring die geen partij wilde zijn

Marcel ten Hooven en Ron de Jong, Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908- 
1980 (Boom; Amsterdam 2008) is b n  978 90 8506 649 1, 369 p„ prijs: € 29,50

Honderd jaar na de oprichting van de Christelijk-Historische Unie ( c h u ) in 1908 verscheen 
een moderne geschiedenis van een politieke partij die volgens haar eigen maatstaven eigen
lijk geen partij was. ‘De c h u  is een Unie, niet een partij’, herinnerde oud-secretaris J.W. van 
Gelder zich nog bij de opheffing in oktober 1980.1 Vanaf haar oprichting was de Unie een los 
verband van kiesverenigingen, onvergelijkbaar met de strakkere top-down organisatie van de 
Antirevolutionaire Partij ( a r p )  of de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij ( s d a p )  met een 
individueel lidmaatschap. Haar volksvertegenwoordigers genoten een grote onafhankelijk
heid, in tegenstelling tot de afgevaardigden van de meeste andere partijen. Dit bijzondere 
karakter van de c h u  en haar speciale plaats in het Nederlandse partijlandschap nemen 
logischerwijs in de Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie een belangrijke plek in. 
Daarentegen beslaat een aanzienlijk deel van het boek het functioneren van de partijstruc
turen. De schrijvers besteden aandacht aan het wel en wee van de c h u  op zowel landelijk 
als lokaal niveau. Er is bovendien ruimte voor de jongerenorganisatie en de Centrale van 
Christelijk-Historische Vrouwengroepen en hun beider rol in de Unie.

De studie van Marcel ten Hooven en Ron de Jong neemt allereerst vanwege het onderwerp 
een bijzondere plek in binnen het historische genre van de partijgeschiedenis. Het boek onder
scheidt zich in de tweede plaats door de uitgebreide aandacht voor de partijcultuur. Deze is 
voornamelijk terug te vinden in het eerste deel, geschreven door Ten Hooven aan de hand van 
interviews met enkele oud-leden van de c h u  en hun tijdgenoten. Op dit punt ligt een belang
rijke meerwaarde tegenover de oudere partijgeschiedenis van Hans van Spanning uit 1988.2 Het 
geeft een interessante en verfrissende blik op de onderlinge verhoudingen binnen de partij die 
in het verleden onderbelicht zijn gebleven. Nadelig voor de eenheid van het boek is echter dat 
de interviews gescheiden zijn van het meer als traditionele partijgeschiedenis ingerichte tweede 
deel, geschreven door De Jong. Dit zorgt voor een onnodige stijlbreuk, die bovendien versterkt 
wordt door de nadruk die in het eerste deel onvermijdelijk op de naoorlogse periode ligt.

De aandacht voor de partijcultuur ontbreekt echter ook in het tweede deel niet. Na 
succesvolle onderzoeksprojecten over politieke organisatie op stedelijk niveau, zoals in het 
verzuilingsproject van de Universiteit van Amsterdam in de jaren negentig en de studie 
van Rienk Janssens naar het ontstaan van de a r p  tussen 1850-1888, is ook in dit boek een 
dergelijke microstudie te vinden.3 De gebeurtenissen op landelijk partijniveau worden geïl
lustreerd aan de hand van de lotgevallen van de cHu-afdeling in Delft. Deze casestudie geeft 
twee belangrijke ontwikkelingen meer kleur. Het voorbeeld van Delft laat allereerst zien 
hoe de c h u  aarzelend overging tot het aanbrengen van een grotere ‘gezelligheidsfactor’ aan 
haar politieke bijeenkomsten. Het toont eveneens de teruglopende bezoekersaantallen van 
deze bijeenkomsten, toen het ‘gezellige’ karakter in de jaren zestig en zeventig grotendeels 
verdween. Hieruit bleek dat de verbondenheid tussen de leden van de Unie sterk gebaseerd 
was op vriendschappelijke contacten en een vergelijkbare levensinstelling, meer dan op ide
ologische overeenstemming en eenheid van politieke opvatting.
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De gebeurtenissen in de afdeling Delft zijn ook kenmerkend voor de totstandkoming van 
het Christen-Democratisch Appel ( c d a ) .  Op lokaal niveau werkte de Unie al samen met de 
a r p  en de Katholieke Volkspartij (k v p ) ,  terwijl op nationaal niveau nog gesteggeld werd over 
het karakter en verloop van het fusietraject. Door de focus in de laatste twee hoofdstukken 
op de vorming van het c d a  krijgt de beschrijving van de eindjaren van de c h u  terecht niet 
het karakter van een ‘vervalgeschiedenis’. Het ontneemt de lezer echter wel de blik op de 
politieke activiteiten van de c h u  in deze periode.

Het belangrijkste politieke handelsmerk van de c h u  -  ‘niet majoriteit maar autoriteit’
-  krijgt op meerdere plekken in het boek aandacht. Voor de interne verhoudingen binnen 
de partij betekende dit adagium ruime bewegingsvrijheid voor haar vertegenwoordigers 
en afwezigheid van partijdwang of fractiediscipline. Een van de wortels van de partij lag 
immers in de weerzin van voorman Alexander de Savornin Lohman (1837-1924) tegen de 
centralistische en soms dictatoriale leiding van ARP-leider Abraham Kuyper (1837-1920). 
Vooral uit de beschrijving van de periode na de Tweede Wereldoorlog blijkt echter dat 
dit beeld van eenheid in ongebondenheid genuanceerd moet worden. H.W. Tilanus, de 
‘oude’, die tussen 1939 en 1958 zowel partijvoorzitter als fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer was, hield de touwtjes stevig in handen. Tweede Kamerlid Ch.W.I. Wttewaall 
van Stoetwegen, beter bekend als de ‘freule’, gruwde in de jaren vijftig bij het idee onder 
de straffe leiding van Kvp-fractievoorzitter C.P.M. Romme te moeten staan. De vraag is 
echter of Tilanus, die zijn fractie regelmatig buiten bepaalde beslissingen liet (zoals de for- 
matiebesprekingen!) en lange tijd meerdere functies binnen de partij bekleedde, niet net 
zo goed de touwtjes nadrukkelijk in eigen handen hield. Dissidente christelijk-historische 
geluiden van progressieve aard, vooral afkomstig uit de jongerenbeweging, hadden moeite 
zich tegenover de conservatievere krachten in de partij staande te houden. De onderlinge 
eenheid was m inder groot dan de Unie naar buiten deed blijken. ‘Bestuur verenigt, politiek 
verdeelt’: zo beschrijft Ten Hooven het politiek weinig strijdvaardige karakter van de c h u  

dat haar naast de bewegingsruimte voor haar leden kenmerkte. Het was haar kracht, maar 
tegelijkertijd ook haar zwakte, vooral tijdens verkiezingen. Een krachtige verkiezingscam
pagne paste niet bij de Unie, maar het ontbreken hiervan maakte haar tegenover de andere 
partijen tegelijkertijd weinig zichtbaar.

De Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie is een rijke partijgeschiedenis 
waarmee de auteurs een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbare literatuur over 
de Nederlandse politieke partijen. Juist vanwege haar gouvernementele en onafhankelijke 
optreden nam de c h u  een centrale positie in de Nederlandse politiek in. Dit boek doet recht 
aan het belang dat zij voor de Nederlandse politiek in het verleden heeft gehad. De gekozen 
invalshoek, waarin uitgebreid aandacht is voor de partijcultuur, past uitstekend bij het per
soonlijke karakter dat de Unie kenmerkte.

Er ie Tan ja

Noten

1 Marcel ten Hooven en Ron de Jong, Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980
(A m sterdam  2008) p. 9.
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2 Hans van Spanning, De Christelijk-Historische Unie (1908-1980). Enige hoofdlijnen uit haargeschie
denis (z.pl. 1988).

3 Bijv. D.J. Wolffram, Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelderse provinciestad. Harderwijk 
1850-1925 (Amsterdam 1993); Rienk Janssens, De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850- 
1888 (Amsterdam 2001).

Van oude socialisten, de dingen die voorbijgaan

Ron Blom, De oude Socialistische Partij van H arm  Kolthek. Ontstaan, opkomst en onder
gang van een ‘libertair-socialistische’partij (1918-1928) (Eburon; Delft 2007) i s b n  978 90 
5972 227 9; 308 p„ prijs: € 27,50

Een van de tien nieuwe partijen die na de verkiezingen van juli 1918, de eerste volgens het 
nieuwe stelsel van evenredige vertegenwoordiging en algemeen kiesrecht, de Tweede Kamer 
betraden, was de Socialistische Partij (s p ). De ene zetel die deze partij won, werd ingeno
men door haar ijverige voorman Harm Kolthek (1872-1946). Vier jaar later verdween de 
s p  alweer uit de Kamer; pas in 1994 betrad een gelijknamige formatie onder leiding van Jan 
Marijnissen het Binnenhof. Lezing van het door Ron Blom geschreven De oude Socialistische 
Partij van Harm Kolthek maakt echter duidelijk dat er weinig verband bestaat tussen de sp  
die zich vanaf het einde van de twintigste eeuw stevig manifesteert in de nationale politiek 
en haar naamgenoot uit het interbellum.

Kolthek, die zijn organisatorische vaardigheden eerder bewezen had als secretaris van 
de revolutionaire arbeidersbeweging het Nationaal Arbeiders Secretariaat (n a s ), richtte 
februari 1918 met enkele andere n a s -voorlieden de s p  op om de libertair-socialistische arbei
ders een politiek alternatief te bieden. De achterban van de partij bestond uit een heterogeen 
gezelschap van syndicalisten, esperantisten, pacifisten, vrijdenkers, (voormalige) anarchis
ten, geheelonthouders en combinaties van voornoemde categorieën. De sp  bood daarmee 
onderdak aan alle revolutionair-socialisten die het anarchisme te ongericht en nihilistisch, de 
s d a p  te bestuurlijk en burgerlijk, en de communisten (zeker na de bolsjewistische revolutie 
in Rusland in 1917) te dogmatisch en weinig vrijheidslievend vonden.

In tegenstelling tot de huidige s p , maar geheel conform haar libertaire achtergrond en 
voorkeur voor vakbondsactie, ontwikkelde Koltheks partij geen stevige organisatie. Dat 
maakte de s p  in de concurrentie om de radicaalsocialistische stemmen al snel weerloos 
tegen de gestaalde kaders van de Sociaal-Democratische Partij, na 1919 de Communistische 
Partij Holland (c p h ) geheten. Na het zetelverlies in 1922 ging het snel bergafwaarts. Het 
animo voor een actieve libertair-socialistische politieke partij bleek niet groot genoeg te 
zijn, zoals ook Kolthek begin 1924 vaststelde: ‘We zullen ons er bij neer hebben te leggen, 
dat een aantal leden van onze partij eigenlijk lamstralen zijn.’ (p. 187) Kolthek gaf er na de 
Kamerverkiezingen van 1925 de brui aan, waardoor de partij nationaal ophield te bestaan. 
Hierna bleef zij her en der nog lokaal actief, maar in 1928 sloten de sp-restanten zich aan bij 
de Revolutionair-Socialistische Partij van Henk Sneevliet.
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Vermoedelijk mede als gevolg van haar zwakke structuur heeft de sp  nauwelijks archiva
lisch materiaal nagelaten. Blom moet het dan ook vooral hebben van het partijweekblad 
Recht voor Allen -  de naam verwijst naar inspiratiebron Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

dat jarenlang door Kolthek werd geredigeerd. Wellicht hierdoor, maar vermoedelijk ook 
omdat er juist vanwege de zwakke organisatie eenvoudig niet meer te melden valt over de 
interne partijgeschiedenis, blijft de sp  zelf in grote delen van het boek op de achtergrond. 
De partij verdwijnt dan in de wirwar van elkaar al dan niet bestrijdende linkse bewegingen, 
vakbonden, verenigingen, comités en individuele activisten uit binnen- en buitenland. Blom, 
zelf politiek actief op de linkervleugel van de huidige s p , demonstreert hiermee zijn grote 
historische kennis van de links-radicale politiek en arbeidersbeweging van voor de Tweede 
Wereldoorlog. Zijn drang naar volledigheid -  het lijkt erop dat Blom zijn onderzoeksresul
taten integraal heeft verwerkt in het boek -  vraagt echter nogal wat van de lezer.

Het hoofdstuk ‘Kolthek in de Tweede Kamer’ is opvallend genoeg het kortste: acht 
pagina’s. Het is een wat stiefmoederlijke behandeling van de meest relevante bijdrage van 
de partij aan de politieke geschiedenis van Nederland. Gememoreerd wordt hoe vanuit de 
gedachte gezamenlijk sterker te staan Kolthek snel na de verkiezingen van 1918 met de twee 
communistische Kamerleden, D.J. Wijnkoop en W. van Ravesteyn, en de eenmansfractie van 
de Bond van Christen-Socialisten, J.W. Kruyt, de Revolutionaire Kamerclub vormde. Het 
samenwerkingsverband hield niet lang stand, vooral door de groeiende spanningen tussen 
Kolthek en de communisten, die onder steeds sterkere invloed van Moskou kwamen te staan. 
In de Kamer werd Kolthek vervolgens nog meer een solist, die zich niet altijd conformeerde 
aan de parlementaire mores. Zo hield hij zich niet aan de gebruikelijke vertrouwelijkheid 
van de besprekingen in de Afdelingen. De meeste opschudding tijdens haar parlementaire 
periode veroorzaakte de sp  overigens toen op Prinsjesdag 1921 de vrouw van Kolthek in de 
Ridderzaal de binnenkomst van koningin Wilhelmina verstoorde door luidkeels te pleiten 
voor de vrijlating van een gedetineerde dienstweigeraar. Mevrouw Kolthek werd samen met 
vijf medestanders gevankelijk afgevoerd en opgesloten.

Het vijfde hoofdstuk, over de plaatselijke activiteiten van de s p , is ondanks de wijdlo
pigheid het aardigste. Door beschrijvingen van haar plaatselijke voorlieden komt de partij 
hier tot leven. Ook blijkt eruit dat de eerste loyaliteit van de leden niet bij de partij lag. 
Blom spreekt in dit verband van een ‘bewegingenpartij’ (p. 239). Een fraai -  en voor het 
boek tekenend -  voorbeeld is de typering van een gemeenteraadslid uit Oostzaan: ‘[}an] De 
Dood verdiende de kost door als broodbezorger met een hondekar langs de deur te gaan. 
Samen met zijn trouwe viervoeter Polly haalde hij door weer en wind zijn handelswaar bij 
de in Zaandam gevestigde coöperatie. De Dood was een fervente worstelaar en medeop
richter van de plaatselijke voetbalclub o f c . Verder nam hij zitting in de besturen van “Ons 
Verpleeghuis”, de “Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij”, de “Bejaardentochten” en was 
hij commandant van de vrijwillige brandweer. Over zijn verdere partijpolitieke activiteiten 
is niets bekend.’ (p. 106)

Alexander van Kessel
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Politieke herfst van een onderwijsvernieuwer
Casper Kirkels, Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden van Gerrit Bolkestein 
1871-1946 (Boom; Amsterdam 2008) is b n  978 90 8506 631 6, 279 p„ prijs: € 24,50

In 1900 riep de Zweedse socialiste Ellen Key de twintigste eeuw uit tot ‘de eeuw van het kind’. 
Haar gelijknamige boek, waarin een kindgerichte opvoeding werd bepleit, deed van meet af aan 
veel stof opwaaien. Het boek stond niet op zichzelf. Pedagogen als Maria Montessori, Helen 
Parkhurst en Peter Petersen kregen in de eerste decennia van de vorige eeuw wereldwijde 
bekendheid door hun algemene boodschap voor het onderwijs: geen exclusieve aandacht voor 
de leerstof, meer aandacht voor de individuele, brede ontwikkeling van het kind.'

Ook in Nederland was het onderwijs in de eerste helft van de twintigste eeuw volop in 
beweging. Verschillende Nederlandse leraren bereikten nationale en internationale faam 
dankzij hun experimenten met nieuwe onderwijsvormen waarin het kind centraal stond. 
Intussen groeide het aantal gediplomeerde leerkrachten aan het eind van de negentiende 
eeuw snel, kreeg in 1901 de leerplicht kracht van wet en werd in 1918 de eerste Nederlandse 
hoogleraar opvoedkunde benoemd.2

Rond deze tijd begon Gerrit Bolkestein aan zijn lange loopbaan in het onderwijs. Casper 
Kirkels (1984), die onlangs afstudeerde in politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, beschrijft het leven van deze ‘architect van onderwijsvernieuwing’ in een gelijkna
mige biografie. Geboren als zoon van een melkboer in 1871, werkte Gerrit zich in bijna vijftig 
jaar op van lokale leraar aan een kweekschool tot inspecteur van het gymnasiaal en m id
delbaar onderwijs. Met zijn pensionering in 1937 leek het einde van Bolkesteins loopbaan te 
zijn bereikt. In 1939 volgde echter onverwacht zijn benoeming tot minister van Onderwijs 
in het tweede kabinet-De Geer. Nadat het kabinet in de meidagen van 1940 naar Londen was 
gevlucht, zette Bolkestein zijn ministerschap nog vijf jaar in het buitenland voort, om na de 
bevrijding van Nederland als adviseur van de minister van Onderwijs te eindigen.

Bolkesteins inzet voor onderwijsvernieuwing vormt volgens zijn biograaf de kern van zijn 
werkzame leven.3 Toch concentreert Kirkels zich niet op Bolkesteins onderwijscarrière, maar 
staat zijn politieke loopbaan centraal. Aanvankelijk had dat weinig om het lijf. Bolkesteins 
bijdrage aan zijn partij, de Vrijzinnig-Democratische Bond (v d b ), strekte lange tijd niet 
verder dan een geregelde bijdrage aan het partijblad over buitenlandse politiek en onderwijs. 
Op grond van de bijdragen beschrijft Kirkels de denkbeelden van deze onderwijsman die 
‘bijkluste’ in de politiek. Over de periode na Bolkesteins aanvaarding van het ministerschap 
is plotseling veel meer materiaal voorhanden. In de biografie wordt de gewenningsperiode 
van een onervaren politicus met een enorme dossierkennis beschreven. Van debatten met de 
Tweede Kamer, onhandige opmerkingen over het bijzonder onderwijs en de voortdurende 
inzet voor nieuwe onderwijswetgeving wordt uitgebreid verslag gedaan. Daarbij ontstaat, 
naast een beeld van Bolkesteins politieke leven, ook een beeld van het gecompliceerde onder
wijsstelsel waarmee de kersverse minister de strijd aanbond.

Kirkels is goed bekend met de regels van het politieke spel én afwijkingen daarvan. Dit 
blijkt vooral wanneer hij Bolkesteins vijfjarige verblijf in Londen beschrijft. Kirkels besteedt 
uitgebreid aandacht aan de jaren in Londen en de merkwaardige politieke situaties waarin 
Bolkestein terechtkwam. Hij toont een stel ministers die, zonder controlerende macht en met
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een eigengereid staatshoofd, zochten naar nieuwe spelregels voor de politiek. Naast een aantal 
belangwekkende zaken die moesten worden geregeld, leidde dat ook tot inmenging in kleine, 
zo niet futiele kwesties. Ministeriële interventie bij de behartiging van Nederlandse padvin- 
dersbelangen in Groot-Brittannië en een weinig verheffend getouwtrek tussen drie ministers 
om één populaire typiste waren geen uitzondering. Kirkels beschrijft de gebeurtenissen in een 
prettige stijl waarin een serieuze toon en oog voor anekdotische details elkaar afwisselen. Het 
levert een mooi beeld op van de manier waarop de ministers in Londen politiek bedreven.

Deze beschrijvingen van de politieke arena zijn boeiend, maar Kirkels dwaalt daarmee 
wel af van Bolkesteins inzet voor onderwijsvernieuwing, die hij herhaaldelijk de rode draad 
in diens leven noemt. Hier wreekt zich de keuze voor een politieke invalshoek, die op gespan
nen voet staat met het belang dat aan Bolkesteins vernieuwingsidealen wordt toegekend. De 
onderwijswereld, waarin Bolkestein deze idealen opdeed, komt er daardoor wat bekaaid vanaf.4 
Dat heeft ook gevolgen voor de beschrijving van zijn politiek handelen: doordat Bolkesteins 
werkzaamheden als onderwijsinspecteur niet worden beschreven, blijft de herkomst van 
de vernieuwingsidealen die de bejaarde minister koesterde wat schimmig. Daarnaast leidt 
de beperkte aandacht voor het onderwijs ertoe dat Bolkestein te zeer als vernieuwer wordt 
opgevoerd. Als minister mag hij op onderwijsgebied een progressieve eenling zijn geweest, 
binnen de onderwijswereld zelf was Bolkestein veel minder uitzonderlijk. Meer aandacht 
voor Bolkesteins lange carrière als onderwijsinspecteur had zijn positie als minister kunnen 
verhelderen. Zijn aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind past immers binnen een 
zienswijze die door prominente leraren als Jan Ligthart, Theo Thijssen en Kees Boeke werd 
uitgedragen, en die binnen het onderwijs breed in de belangstelling kwam te staan. Zo bezien 
rijst de vraag of Bolkestein werkelijk als architect moet worden gekenschetst. Beschouwd 
vanuit het onderwijs lijkt hij eerder een aannemer te zijn geweest die moderne, maar breder 
gedragen idealen over onderwijs middels wetgeving trachtte te realiseren.

Ondanks deze kanttekeningen heeft Kirkels een goed lopende biografie geschreven waarin 
een gedetailleerd beeld oprijst van Bolkesteins politieke leven. Vooral voor de periode in 
Londen werpt dat zijn vruchten af. Daarnaast biedt de biografie niet alleen inzicht in het 
leven van Bolkestein, maar ook een inkijk in het merkwaardig complexe onderwijssysteem 
dat Nederland tot in de jaren zestig kende en voor de vernieuwing waarvan Gerrit Bolkestein 
zich zijn leven lang heeft ingezet.

Bram M eilink

Noten

1 Nelleke Bakker, Jan Noordman, Marjoke Rietveld-van W ingerden, Vijf eeuwen opvoeden in 
Nederland. Idee en praktijk 1500-2000 (Assen 2006) p. 501.

2 Hans Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende eeuw. 
Een analyse van de landelijke ontwikkeling en van de regionale verschillen (Amsterdam 1986) p. 
69-70.

3 Casper Kirkels, Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871- 
1946 (Amsterdam 2008) p. 208.

4 Ibidem, p. 48.

1 8 6



R F C K N S I E S

Hervormingsidealen en chaotische machtsstrijd

Nele Beyens, Overgangspolitiek. De strijd om de m acht in Nederland en Frankrijk na de 
Tweede Wereldoorlog (Wereldbibliotheek; Amsterdam 2009) is b n  978 90 284 2308 4, 367 p., 
prijs: € 22,50

Met deze historische studie, die in mei 2009 als proefschrift aan de Universiteit van 
Amsterdam is verdedigd, werpt Nele Beyens nieuw licht op de overgangsperiode die in 
Nederland en Frankrijk vlak na de Tweede Wereldoorlog aanbrak. Terwijl de meeste auteurs 
in de afgelopen zestig jaar geïnteresseerd waren in de uitkomst van de regimewisselingen, 
concentreert Beyens zich op het concrete proces van de politieke reconstructie. Zij bestu
deert de manier waarop politieke en bestuurlijke instituties opnieuw werden vormgegeven, 
hoe de machtsverhoudingen gewijzigd werden en welke individuen en groeperingen daarbij 
een rol speelden. Naast deze praktische uitwerking van de wederopbouw analyseert Beyens 
de politieke hervormingsidealen die eraan ten grondslag lagen. Verder wordt onderzocht 
hoe deze twee elementen elkaar hebben beïnvloed.

Beyens baseert zich niet alleen op literatuur, maar ook op Nederlandse en Franse archief
stukken, periodieken en overheidspublicaties, waaronder verslagen van parlementaire 
debatten. Nederland en Frankrijk krijgen daarbij evenveel aandacht. De ontwikkelingen in 
beide landen worden steeds afwisselend aan de orde gesteld en worden mooi door het chro- 
nologisch-thematische betoog heen geweven. Dat stelt Beyens in staat om telkens overeen
komsten en verschillen tussen beide landen aan te duiden en te verklaren. Deze comparatieve 
blik vergroot zo het begrip van de hervormingsidealen en hun concrete uitwerking.

Hoewel Beyens zich concentreert op de transitieperiode na de bevrijding in 1944/1945, 
wijdt ze bijna de helft van haar boek aan de voorgeschiedenis. Het eerste deel, over de her
vormingsplannen in de jaren dertig, is helaas erg beknopt, maar de oorlogsjaren krijgen 
gelukkig wel veel aandacht. Het tweede deel behandelt onder andere de concrete voorberei
dingen die tijdens de oorlog getroffen werden voor de machtsovername na de bevrijding. 
Aan bod komen de maatregelen die al snel na de Duitse inval in Nederland en Frankrijk 
genomen werden door (verzets)organisaties in de bezette gebieden en de regeringen in bal
lingschap. Beyens bestudeert ook de machtsstrijd tussen de betrokken actoren.

In het tweede deel staat echter het hervormingsstreven centraal. De auteur analyseert 
de plannen om na de bevrijding tot een verbeterde vorm van democratie te komen en gaat 
na hoe deze veranderden onder invloed van de oorlogservaringen. Dat is een goede keus 
geweest, want de naoorlogse reconstructie kan niet goed begrepen worden zonder inzicht 
in de denkbeelden over democratie uit de voorafgaande jaren. Zo verklaart Beyens het uit
blijven van despotische manieren om hervormingen door te voeren na de bevrijding door te 
wijzen op de herwaardering van democratische procedures tijdens de oorlog, die voortkwam 
uit slechte ervaringen met de autoritaire bezetter.

Het laatste deel van het proefschrift, dat de eerste jaren na de bevrijding beslaat, is het 
omvangrijkst. Hoewel de naoorlogse ontwikkeling van hervormingsidealen niet wordt 
genegeerd, ligt hier de nadruk op de vraag hoe en door wie het machtsvacuüm na de Duitse 
aftocht werd ingevuld. De machtsstrijd om het tijdelijke bestuur over de bevrijde gebieden

1 8 7



R E C E N S I E S

tussen de geallieerden, de verzetsorganisaties en de regeringen in ballingschap werd door de 
laatsten gewonnen, dankzij doorzettingsvermogen, toeval, afkomst en traditie. De interim- 
bestuurders lieten grote staatkundige hervormingen over aan de toekomstige parlementen 
en bereidden daarom de eerste naoorlogse verkiezingen voor. Dit leidde tot discussies over 
het politieke partijwezen, de kiesprocedure, de taak van het toekomstige parlement, de ver
houding tot de toekomstige regering en het tijdstip van verkiezingen. De herstelde politieke 
partijen speelden daarbij al snel een grote rol, zowel binnen als buiten de tijdelijke vertegen
woordigende organen. Zij lieten zich leiden door staatkundige idealen en machtspolitieke 
motieven. Met de terugkeer van nationale parlementen en regeringen kwam de verwerkelij
king van het hervormingsstreven geheel in handen van de nieuwe volksvertegenwoordigers 
en ministers. Zij bogen zich over grondwetsherzieningen, zonder veel resultaat.

Opnieuw legt Beyens een verband tussen de hervormingsidealen en de machtsstrijd. Zij 
onderzoekt hoe de naoorlogse gang van zaken invloed heeft uitgeoefend op de uitkomst 
van het vernieuwingsstreven. Zo wijt zij het uitblijven van grootschalige hervormingen aan 
tijdrovende democratische procedures, compromisbereidheid van de dominante politieke 
partijen en angst om beschuldigd te worden van een ondemocratische houding. De laatste 
verklaring overtuigt overigens niet. Het idee dat voorstellen om de democratie aan te passen 
als antidemocratisch zouden worden gezien, veronderstelt dat er rond 1945 consensus 
bestond over de enige echte invulling van democratie. Dat is echter onwaarschijnlijk, omdat 
de historische actoren beseften dat democratie een rekbaar begrip was en er verschillende 
varianten van deze staatsvorm konden worden voorgesteld. Het is opmerkelijk dat Beyens 
dat over het hoofd ziet, want elders in haar dissertatie heeft ze wel oog voor het polyinter
pretabele karakter van het concept ‘democratie’.

Ondanks de chaos van de woelige periode die Beyens beschrijft, geeft ze een helder over
zicht van de ontwikkeling van het hervormingsstreven en -  belangrijker nog -  het proces van 
politieke reconstructie in Nederland en Frankrijk. De keuze voor twee landen en een lange 
periode betekent dat sommige details van plannen en acties aan het oog worden onttrok
ken, maar dit minpuntje wordt weggenomen door Beyens’ diepgravende, overkoepelende 
analyse. De meest waardevolle bijdrage van deze dissertatie is dat duidelijk wordt gemaakt 
hoe de plannen en de praktijk elkaar hebben beïnvloed. Ideeën over democratische vernieu
wing hebben enerzijds een stempel gedrukt op de naoorlogse overgangsperiode. Anderzijds 
heeft de machtsstrijd na de oorlog invloed uitgeoefend op de uitkomst van het hervormings- 
debat. Beyens toont aan dat men het proces van politieke transitie moet doorzien om greep te 
krijgen op het politieke krachtenveld waarin de Kamerleden en bewindhebbers na de oorlog 
weer aan het werk gingen.

Beyens sluit haar proefschrift af met enkele algemene kenmerken van politieke transi- 
tieperioden. Daarmee sluit zij aan bij het onderzoeksproject Transitional politics. The quest 
fo r  stability in France and the Netherlands, waar haar proefschrift deel van uitmaakt en dat 
geleid wordt door een van haar promotoren, Ido de Haan. Beyens’ generaliserende conclusies 
zijn gebaseerd op comparatief empirisch onderzoek en nauwelijks op algemene theoretische 
literatuur over overgangsperioden. Daardoor geeft de auteur weliswaar geen veelomvattende 
theorie over regimewisselingen, maar ze legt toch enkele interessante regelmatigheden bloot. 
De conclusie dat overgangsperioden vaak chaotisch verlopen, is wellicht niet verrassend, 
maar het is wel inzichtelijk om te lezen dat daadkrachtige durfals vaak alleen in de eerste
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fasen van de overgangsperiode succesvol zijn en dat de nationale (parlementaire) traditie en 
politieke cultuur niet onderschat moeten worden. Zodoende legt Beyens een aantal mecha
nismen van regimewisselingen bloot. Samen met haar grondige analyse van de Nederlandse 
en Franse hervormingsidealen en het reconstructieproces en hun onderlinge samenhang 
heeft dit geresulteerd in een zeer interessant en degelijk historisch werk.

Joris Gijsenbergh

Ups en downs in de betrekkingen tussen de s p d  en de p v d a

Mare Drögemöller, Zwei Schwestern in Europa. Deutsche und niederlandische Sozial- 
demokratie 1945-1990 (Vorwarts-Buch Verlagsgesellschaft; Berlijn 2008) is b n  3866021399, 
385 p„ prijs: ca. ê 30,-

‘Das moralisch Richtige gewollt zu haben, war ihnen wichtiger, als etwa das Notwendige 
und mögliche tatsachlich bewirkt zu haben.’ Aldus karakteriseerde Helmut Schmidt in zijn 
memoires de houding van de Nederlandse sociaaldemocraten. Volgens de Duitse historicus 
Mare Drögemöller zat de oud-bondskanselier er niet ver naast. Zwei Schwestern in Europa 
is een ingekorte versie van de dissertatie waarop Drögemöller in Munster promoveerde. Het 
behandelt de relatie tussen de Sozialdemokratische Partei Deutschlands en de Partij van de 
Arbeid van 1945 tot 1990, dat wil zeggen van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de 
Duitse hereniging. De nadruk ligt daarbij op de buitenlandse politiek: de Koude Oorlog, de 
Europese integratie en de toekomst van het verdeelde Duitsland. Het boek is overzichtelijk 
ingedeeld: na een inleiding over de betrekkingen tussen de twee partijen sinds het einde van 
de negentiende eeuw volgen vijf hoofdstukken over het herstel van de relaties na 1945, de 
Koude Oorlog, het begin van de Ostpolitik in de jaren zestig, de conflicten over de kernwa
pens in de jaren zeventig en tachtig en, ten slotte, de Duitse hereniging.

Het knappe van Zwei Schwestern in Europa is dat niet duidelijk is of het voor een Duits 
of een Nederlands publiek is geschreven. Drögemöller is uitstekend ingevoerd in de politieke 
geschiedenis van de twee landen. Met even groot gemak legt hij uit waarom bijvoorbeeld 
de p v d a  in de jaren vijftig onvoorwaardelijk koos voor de n a v o  of hoe de s p d  in de jaren 
zeventig verzeild raakte in het Radikalenerlass, de uitsluiting van extremisten als ambtenaar 
(in Nederland ten onrechte Berufsverbot genoemd).

Drögemöller geeft een mooi beeld van de schommelingen in de betrekkingen tussen de 
twee partijen. Hij laat zien dat die afhankelijk waren van drie zaken: de partijprogramma’s, het 
feit of de partijen al of niet aan de macht waren en de persoonlijke verhoudingen. De houding 
tegenover de n a v o  en de kernwapens is een voorbeeld van de programmatische conjunctuur 
in de relaties. De p v d a  ondersteunde de n a v o  in de jaren vijftig en zestig, maar was kritisch in 
de jaren zeventig en tachtig. De s p d  was ‘kritisch’ in de jaren vijftig en ‘trouw’ in de jaren zestig 
en zeventig. Mogelijkheden voor goede samenwerking lagen er vooral in de jaren zestig.

Het p a t r o o n  in de  b e t r e k k in g e n  w as  c o n s t a n t ,  v o o ra l  in  t i jd e n  v a n  m en in g sv e r sc h i l l e n :  
d e  spo’ers t r a c h t t e n  h u n  s t a n d p u n t  u i t  te leggen ,  terwijl  d e  PVDA’ers  m e t  g ro te  v a s t h o u 
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dendheid probeerden de grote buur van koers te laten veranderen. Het woord Missionseifer 
komt vaak voor in Drögemöllers boek als het over de Nederlanders gaat. In de jaren vijftig 
beschouwde de s p d  de n a v o  en de Europese integratie vooral als hinderpalen voor een 
spoedige hereniging van de twee Duitslanden. Deze houding leidde tot felle kritiek van de 
Nederlandse zusterpartij. Harde woorden werden niet geschuwd. Kamerlid Frans Goedhart 
noemde de verkiezingsnederlaag van de s p d  in 1953 een ‘overwinning voor Europa’. De 
verhoudingen waren dermate verzuurd dat de s p d  in 1952 en 1953 zelfs geen delegatie zond 
naar de congressen van de p v d a . In de jaren zeventig zorgde het Radikalenerlass voor een 
nieuw dieptepunt.

Drögemöller heeft in Amsterdam gewoond en hij beheerst het Nederlands uitstekend. 
Kreeg hij daardoor zoveel affiniteit met landgenoten die zich eveneens interesseren voor 
Nederland? In elk geval zijn de portretten die hij schetst van de Duitse hoofdpersonen 
kleurrijker dan die van de Nederlandse. Zoals dat van partijvoorzitter Erich Ollenhauer 
die een gloedvolle toespraak hield bij de begrafenis van Koos Vorrink in 1955. Of Willy 
Brandt die in 1934 Nederland was uitgezet omdat hij een internationale jeugdconferentie 
in Utrecht bezocht. Of de pragmatische Helmut Schmidt die zijn volstrekte onbegrip voor 
de Nederlandse getuigenispolitiek indertijd al niet onder stoelen of banken stak. Hierbij 
vergeleken, steken de PVDA’e rs  wat bleekjes af. Dat is vooral jammer voor Joop den Uyl, die 
weliswaar de meest genoemde Nederlander in het boek is, maar van wie toch niet helemaal 
duidelijk wordt wat hij nu van Duitsland dacht. Toch is hetgeen Drögemöller over hem aan
draagt een welkome aanvulling op de biografie van Anet Bleich die Den Uyls internationale 
werk zo flagrant negeert.

Dat de contacten met de s p d  voor de p v d a  van groot belang waren, laat zich raden: steun 
krijgen van het grote Duitsland maakte natuurlijk veel uit als je iets in Europa tot stand wilde 
brengen. Waarom de s p d  belangstelling toonde voor haar kleine zusterpartij, is intussen 
minder vanzelfsprekend. Volgens Drögemöller was de p v d a  ‘interessant und bedeutsam’ 
omdat Nederland een pionier was in de Europese integratie. Dat is tamelijk vaag en niet 
helemaal overtuigend. Was er bij de s p d  wellicht sprake van een politiek van goede betrek
kingen met alle zusterpartijen in de buurlanden? Hoe dan ook, de contacten tussen s p d  en 
p v d a  -  tussen buitenlandsecretarissen, partijbesturen en parlementariërs -  waren tamelijk 
intensief.

Maar de invloed over en weer bleef al met al gering. Nationale belangen wogen 
zwaarder dan internationale solidariteit. Opmerkelijk is dat Drögemöller toch meent dat 
de Nederlanders wel degelijk invloed uitoefenden. Concreet is hij echter niet. In de con
clusie komt hij niet verder dan sympathieke maar vage omschrijvingen van de p v d a  als 
Itnpulsgeberin en Positivbeispiel, sPD-coryfee Egon Bahr schetste in een interview met de 
auteur een realistisch beeld van de verhoudingen: ‘Mann kann diese eigenstandigen und 
eigensinnigen Niederlander sowieso nicht daran hindern zu sagen, was sie für richtig halten. 
Das ist ja auch ein bisschen sympathisch.’

Jan Willem Brouwer
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Politiek en privé in de Hofmansaffaire
Cees Fasseur, Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956 
(Uitgeverij Balans; Amsterdam 2008) i s b n  978 90 5018 955 2, 495 p, prijs: € 27,50

Fasseur is verweten dat hij met zijn Juliana & Bernhard. H et verhaal van een huwelijk te 
veel heeft zitten wroeten in het privéleven van het koninklijke paar. ‘Wil ik dit wel allemaal 
weten?’ was een veelgehoorde klacht. Het probleem is echter dat in de Hofmansaffaire, die 
in het boek centraal staat, privé en politiek zo nauw met elkaar verweven waren. Dat was 
bijvoorbeeld het geval bij de vermeende politieke invloed van de gebedsgenezeres Greet 
Hofmans. Dat was ook het geval bij de spanningen binnen de Kroon over de reikwijdte van 
de ministeriële verantwoordelijkheid. Daarbij ging het niet alleen over de koningin die in 
1951 weigerde het doodvonnis van de Duitse oorlogsmisdadiger Willy Lages te tekenen en 
die er een jaar later op stond zelf haar toespraken te schrijven voor het staatsbezoek aan de 
Verenigde Staten. Maar ook tussen de ministers onderling speelde de vraag of er aan het hof 
moest worden ingegrepen. De problemen in het huwelijk hadden eveneens politieke kanten, 
zoals Juliana’s verzet tegen Bernhards deelname aan de zogenoemde Bilderbergconferenties. 
Juist deze mengeling van privé en politiek maakte de affaire zo brisant. Door alle geheim
zinnigheid kregen bovendien allerlei mythen en legendes vrij spel. Zolang er geen analyse 
bestond van de privékant van de zaak, zou de kwestie niet uit de wereld raken.

Die analyse geeft Fasseur nu, en hij doet dat aan de hand van uniek bronnenmateriaal. Hij 
kreeg als enige inzage in de privécorrespondentie tussen koningin Juliana en prins Bernhard, 
in de ‘doorgevingen’ van Hofmans en in het materiaal van de befaamde Commissie van Drie 
die in 1956 werd ingesteld om de problemen op te lossen. Ten eerste onderzoekt Fasseur 
allerlei geruchten zoals die over de ‘onechte’ kinderen van Bernhard in Londen of de plannen 
van de prins om zijn vrouw in een psychiatrische kliniek te laten opnemen. Op een heldere 
manier toont Fasseur aan dat het hier om mythen gaat. Ten tweede geeft Juliana & Bernhard 
een uitvoerig beeld van de huwelijkscrisis waarvan de wortels in de oorlogsjaren lagen toen 
Juliana in Canada en Bernhard in Londen verbleef (of de aanloop helemaal in 1936 had 
moeten beginnen, is de vraag). Ten derde maakt Fasseur duidelijk welke rol Hofmans heeft 
gespeeld. Haar politieke invloed was zeer beperkt. Als ze er niets mee kon, legde Juliana de -  
vage, zo niet onbegrijpelijke -  ‘doorgevingen’ naast zich neer. Tegelijkertijd werkte Hofmans’ 
aanwezigheid als splijtzwam in het koninklijk gezin. Ten slotte reconstrueert Fasseur de gang 
van zaken rond de Commissie van Drie. Dit hoofdstuk is voor mij het hoogtepunt van het 
boek. Het is mooi geschreven, knap geanalyseerd en levert twee verrassingen op: de com
missie dekte Bernhards rol in de buitenlandse perspublicaties toe en maakte met Juliana een 
onduidelijke afspraak: zij zegde toe het contact met Hofmans tijdelijk te verbreken maar de 
commissie maakte bekend dat de breuk definitief was. Hierop weigerde de koningin enkele 
maanden de aanbevelingen uit te voeren.

De auteur schetst een mooi portret van de avontuurlijke charmeur Bernhard. Met de 
gecompliceerdere Juliana lijkt hij meer moeite te hebben. Ook komt niet de ‘hele’ Juliana aan 
bod. Vrijwel alle aandacht gaat naar haar relatie met Hofmans. Haar optreden als staatshoofd 
blijft op de achtergrond. Heeft dat te maken met wat Fasseur in de inleiding zegt, namelijk 
dat hij zijn verslag wil baseren op authentieke, grotendeels onbekende bronnen en dat hij niet
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wil herhalen wat Hans Daalder en anderen aan het licht hadden gebracht over de staatkun
dige kant van de zaak? Of wilde de auteur zich beperken tot het ‘persoonlijke leven’? Maar 
het probleem van de kwestie was toch dat het onderscheid zo moeilijk was tussen Juliana als 
privépersoon en als staatshoofd? Deze onduidelijke keuze bevredigt de lezer niet.

Juliana werd geplaagd door een fundamentele onzekerheid. Zo zag zij het koningschap 
als een zware beproeving. ‘Zelden leek iemand met grotere tegenzin het ambt te aanvaarden’, 
aldus Fasseur. Deze onzekerheid bracht Juliana ertoe zich in 1948 tot Hofmans te wenden. 
En passant laat Fasseur echter zien dat Juliana een intelligente vrouw was die zich wel bewust 
was van haar constitutionele positie. En hoezeer zij er ook tegen heeft opgezien, eenmaal in 
functie deed zij van het koningschap niet graag afstand. En hoe onzeker Juliana ook mocht 
zijn geweest, ze kwam in de jaren vijftig ook over als een professioneel staatshoofd dat er 
niet voor terugschrok zich schrap te zetten als het ging om de bewaking van haar kant van 
de constitutionele grens. Op de vraag waar die strijdlust vandaan kwam, wordt Juliana & 
Bernhard geen antwoord gegeven.

Een ander probleem is of de minister-president aan het hof had moeten ingrijpen. 
Fasseur schrijft: ‘Drees deed waar hij goed in was: pappen en nathouden.’ In de pers was de 
auteur uitgesprokener. De premier had Hofmans van het hof moeten laten wegsturen: ‘Drees 
heeft toen als staatsman gefaald. [...] Ik ben ervan overtuigd dat Juliana zich had geschikt 
[...] Hij had toen veel ellende kunnen voorkomen.’1 Hier wreekt zich opnieuw dat Fasseur 
niet in debat gaat met eerdere publicaties. Daalder liet immers zien hoe Drees de minister
raad ertoe bracht toe te geven in zowel de zaak-Lages als bij de Amerikaanse toespraken. 
De premier verklaarde later: ‘Er zijn tenslotte proporties die je in acht hebt te nemen in 
zulke gevallen.’ En dan ging het toen over pure staatszaken en niet over het privéleven van 
de koningin. Bepaalde de grondwet niet: ‘De Koning richt zijn Huis naar eigen goedvinden 
in’? Zou Juliana het in 1951 werkelijk hebben aanvaard als Drees had geëist dat zij zich zou 
ontdoen van Hofmans? Vijfjaar later zou zij zich aanvankelijk verzetten tegen de conclusies 
van het Driemanschap. Ook in de jaren zestig en zeventig kwam Juliana enkele malen in het 
geweer als het ging om zaken die zij rekende tot haar eigen sfeer. Was in de Hofmanszaak 
‘niet-ingrijpen’ niet het minste kwaad? Volgens Daalder was het de verdienste van Drees dat 
hij de scherpslijpers in zijn kabinet op afstand hield. Anders was de zaak misschien helemaal 
uit de hand gelopen.2

Jan Willem Brouwer

Noten

1 Het Parool, 12 nov. 2008.
2 Hans Daalder, Drees en Soestdijk. De zaak-Hofmans en andere crises, 1948-1958 (Amsterdam 2006)

p. 221-229.
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Het Jongelingeffect
Herman Veenhof, Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins 
(Uitgeverij De Vuurbaak; Barneveld 2009) is b n  978 90 5560 421 0, 431 p., prijs: € 24,90

Weinig politieke systemen zijn zo toegankelijk voor minderheidsgroeperingen als het 
Nederlandse. Een sterk doorgevoerd evenredigheidsbeginsel, in het kiesstelsel maar vooral 
ook in de organisatie van de parlementaire praktijk, biedt politieke eenlingen de ruimte om 
een relatief aanzienlijke positie te verwerven. Misschien wel het meest typerende bewijs voor 
het bestaansrecht van de ‘parlementaire eenpitter’ is P. Jongeling, Tweede Kamerlid voor het 
Gereformeerd Politiek Verbond van 1963 tot 1977. De voorman van de kleine gereformeerd 
vrijgemaakte ‘zuil’ verwierf als eerste Kamerlid de titel ‘geweten van het parlement’.

De man die ruim een kwarteeuw kleur gaf aan de vrijgemaakte stroming, is in zijn 
honderdste geboortejaar in eigen kring uitgebreid herdacht. Tastbaar resultaat hiervan is 
een kloeke biografie, geschreven door Nederlands Dagblad-journalist en historicus Herman 
Veenhof. Zonder twijfel is de ‘journalistieke neerslag’ -  uiteindelijk in zeven maanden tot 
stand gekomen -  van wat later een uitgebreidere, geannoteerde en wetenschappelijke uitgave 
moet worden.

In vrijgemaakte kring was de Groningse onderwijzerszoon Pieter Jongeling al sinds 
eind jaren veertig een persoonlijkheid. Hij gaf leiding aan het mede door hem opgerichte 
Gereformeerd Gezinsblad (later Nederlands Dagblad) en was vanaf haar ontstaan in 1948 
actief binnen de eigen partij, het g p v . Daarnaast schreef hij onder het pseudoniem Piet Prins 
talloze jeugdboeken. Veenhof behandelt deze ‘gedaanten’ in drie delen, in een rangorde die 
Jongeling ook zelf zou hebben aangebracht: éérst journalist, dan politicus. Maar het liefst 
van alles was hij misschien wel schrijver -  en bóven alles een diepgelovig mens. Van dit rijke 
leven biedt Zonder twijfel een zeer leesbare en afwisselende kroniek.

Het grote publiek leerde Jongeling vooral kennen als politicus, na zijn intrede in de 
Tweede Kamer in 1963. Het waren de verkiezingen van ‘boer’ Hendrik Koekoek, maar 
Veenhof Iaat zien dat ook Jongeling het publiek vrijwel direct aansprak. De pers toonde zich 
vol lof over Jongelings eerste optredens, en ook collega-politici bejegenden hem mild. In de 
populariteitspolls scoorde de GPv’er hoger dan verwacht. De verkiezingen volgden dat beeld: 
in 1971 en 1972 wist hij behalve zijn kleine, trouwe achterban ook een aanzienlijk aantal niet- 
vrijgemaakte kiezers aan zich te binden, die het g p v  een tweede zetel opleverden. Jongeling 
was, in de woorden van de auteur, ‘de knuffelbeer van de Kamer’.

De snel gewonnen reputatie van Jongeling vraagt om duiding, in het bijzonder omdat 
het raakt aan een fascinerende populariteitsparadox die meer politieke eenlingen kenmerkt. 
Hoe kon een steil ogende vertegenwoordiger van een kleine protestants-christelijke afsplit
sing, met strenge moreel-ethische opvattingen en een (milde) theocratie als hoogste doel, 
toch in brede kring aanslaan? Veenhof draagt diverse bouwstenen aan voor een verklaring. 
Toch komt hij zelf niet echt tot een weging. Hij laat vooral anderen -  journalisten, politici 
en andere tijdgenoten -  aspecten benoemen die Jongeling zo aansprekend maakten. Ook 
voor de reconstructie van Jongelings politieke positie leunt Veenhof erg sterk op oordelen uit 
diens omgeving, toen en terugblikkend. Daarbij loopt hij tegen de bekende risico’s van oral 
history aan. Veenhof erkent in de inleiding zelf ook dat recente verschuivingen in orthodox-
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christelijke kring het beeld van Jongeling behoorlijk hebben veranderd. In de oude vrijge
maakte gelederen is hij nauwelijks nog een boegbeeld, terwijl ‘rechtsere’ afsplitsingen juist 
met hem weglopen. Zijn dat betrouwbare bronnen om Jongeling te leggen langs de ‘meetlat 
van de eigen tijd’, zoals Veenhof wenst te doen? Mogelijk heeft de auteur de oordelen goed 
afgewogen tegen het papieren archief en de literatuur, maar dat blijft bij gebrek aan bron
vermeldingen ongewis.

Desalniettemin toont ook de bloemlezing dat Jongeling zijn reputatie in belangrijke mate 
dankte aan zijn persoonlijkheid, het destijds al zo genoemde ‘Jongelingeffect’. De wat ouder
wetse, gereformeerde man met bolhoed beschikte over een juiste combinatie van eigen
schappen om hem tot een gewaardeerd Kamerlid te maken. Jongeling toonde zich gevoelig 
voor de parlementaire mores, was een loyaal-kritische opposant en kon in die rol pal staan 
voor dualisme. Zo’n figuur kon de Kamer er medio jaren zestig goed bij hebben. Naar de 
kiezer straalde de GPv’er vertrouwen en helderheid uit. Hij was principieel en eerlijk, wars 
van politieke spelletjes en beginselloze compromispolitiek. Jongeling sprak ook uitstekend: 
zijn speeches waren scherp, analytisch en speels. Tot opluchting van velen was hij niet over
dreven prekerig, en spaarzaam met bijbelcitaten. Jongeling had algauw ontdekt dat het op 
het Binnenhof zinvoller was gewoon over praktische zaken mee te praten, vanuit een bijbels 
perspectief.

Daarnaast was Jongeling ook de juiste persoon op het juiste moment, zo laat Veenhof 
tijdgenoten terugblikken. Zijn publicitaire succes dankte hij mede aan de ontzuiling van de 
journalistiek. De pers kreeg meer oog voor andersdenkenden en ging actiever op zoek naar 
‘nieuws’ in brede zin. Elke nieuweling die zich afzette tegen andere partijen was een interes
sant fenomeen, dus ook Jongeling. Toen hij behalve steil en authentiek ook nog leuk bleek 
te zijn, sprongen de media erbovenop. Bovendien vulde Jongeling met zijn kritiek op het 
zedenverval en de zelfgenoegzaamheid van de samenleving de ruimte die de grote christelijke 
partijen in de jaren zestig en zeventig lieten vallen, bevreesd als zij waren voor een imago 
van fatsoensrakkers.

Dat het g p v  deze positie een aantal jaren behoorlijk wist uit te buiten, was overigens 
ook bij de gratie van de andere partijen. Zelfs de a r p , die electoraal en publicitair zeker last 
van hem had, zag Jongeling na enige tijd niet echt meer als bedreiging -  de richtingenstrijd 
binnen de eigen partij was veel zorgelijker. Voor de rol van querulant gedroeg Jongeling 
zich in de Kamer te mild. Men kon hem waarderen in zijn kleinheid, als gouvernementele 
spiegel voor de gevestigde politiek, zonder te hoeven vrezen voor te grote aantrekkings
kracht van zijn standpunten. Misschien, zo werpt een intimus van Jongeling in de slot
beschouwing op, diende de waardering voor de GPv’er in bepaalde gevallen ook om zijn 
woord te neutraliseren.

Het zijn interessante factoren die nader onderzoek verdienen. De wetenschappelijke editie 
die nog op stapel staat, zou Veenhof moeten aangrijpen om op basis van eigen onderzoek een 
scherper gewogen analyse te geven van Jongelings positie in de landspolitiek. Zijn journa
listieke ambities om ook Jongelings actuele betekenis tegen het licht te houden, zoals nu 
vooral in het slothoofdstuk is gedaan, moet hij dan helemaal laten varen. De historische 
vraag is al lastig genoeg, bij een politicus die getalsmatig zo weinig gewicht in de schaal 
legde maar wiens argumenten en uitstraling impliciet wel effect hadden. Maar juist dit, zo 
laat Zonder tyvijfel al zien, maakt Jongelings figuur en positie interessant genoeg voor een
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meer diepgaande analyse: als voorbeeld van het floreren van eenlingen in de marge van de 
machtspolitiek.

Carla Hoetink

‘Een boeketje uit eigen hof
D.J.H. van Dijk e.a. (red.), Open vensters -  M enno de Bruyne 25 jaar SGP-voorlichter 
(Uitgeverij De Banier; Apeldoorn 2009) ISBN 978 90 336 0667 0, 128 p., prijs: € 9,95

Het is een leuke geste van de Tweede Kamerfractie van de SGP om ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum van haar voorlichter een boekje uit te brengen. Er staan 25 artikelen in van 
de hand van de jubilaris, waarvan de meeste over zijn favoriete thema’s als het Koninklijk 
Huis, de parlementaire geschiedenis en het staatsrecht gaan, en 25 herinneringen en felicita
ties van personen met wie Menno de Bruyne de laatste kwart eeuw veelvuldig contact heeft 
gehad. Het boekje wordt afgesloten met twee eerder gepubliceerde interviews.

Toen de staatkundig-gereformeerden 25 jaar geleden de functie van voorlichter van de 
Tweede Kamerfractie in het leven riepen, deden zij dat als eerste van de kleinere fracties. 
De s g p  besloot hiertoe omdat er tijdens de landelijke verkiezingen door de fractieleden 
hard gestreden moest worden om iedere stem. Naar verluidt kreeg het c d a  veel stemmen 
van de SGP-achterban als het er weer eens om ging spannen welke politieke groepering -  de 
christen- of de sociaaldemocraten -  het grootst werd. De kleine fractie kwam vooral ten tijde 
van verkiezingscampagnes nog nauwelijks toe aan het beantwoorden van vragen van de pers. 
Na een gedegen sollicitatieprocedure -  de nieuwe medewerker zou niet alleen in woord, 
maar ook in geschrift zijn mannetje moeten kunnen staan -  rolde drs. Menno de Bruyne als 
de meest geschikte kandidaat uit de bus.

De Bruyne, volgens de samenstellers ‘een echte Zeeuw’, komt van Noord-Beveland. Hij 
was in zijn jeugd lid van de Hervormde Gemeente, maar kerkte (met zijn moeder) ook regel
matig bij de Gereformeerde Gemeenten. Hij is daar blij om, want mede daardoor zijn, zo 
verklaarde hij in 2003 in een interview met het christelijke familieblad Terdege, ‘de drempels 
van kerken [...] voor mij nooit hoog geweest.’ (p. 116) Na zijn middelbareschooltijd in Goes 
op het Christelijk Lyceum, dezelfde school die door Jan Peter Balkenende werd bezocht, ging 
hij in Leiden politicologie studeren.

Als s g p -voorlichter maakt De Bruyne al snel naam. Niet alleen coördineert en verzorgt hij 
sinds 1984 op voortvarende wijze de contacten met de pers, ook neemt hij sindsdien de organi
satie van bezoeken en rondleidingen van allerlei afdelingen en verenigingen voor zijn rekening. 
En dat niet alleen binnen het verband van de eigen partij. Zo begeleidt hij ook voor de voorlich
tingsdienst van de Tweede Kamer regelmatig dergelijke activiteiten. Bas van der Vlies schrijft 
in zijn voorwoord: ‘Succes is verzekerd.’ De fractievoorzitter is duidelijk gecharmeerd van zijn 
voorlichter, al moeten De Bruynes artikelen, waaronder die in de rubriek ‘Haagse propjes’ in 
het partijblad De Banier, volgens hem af en toe wel met een korreltje zout worden genomen. 
En al maakt ook Menno natuurlijk wel eens een (inschattings)fout, die hij dan volgens Van der 
Vlies ook ruiterlijk erkent, ‘hij heeft de vensters wél open gezet en gehouden!’ (p. 9)
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Open vensters is een leuk boekje geworden. Vooral bedoeld voor insiders, maar ook mensen 
van buiten de bevindelijk gereformeerde kring krijgen hierdoor een aardig beeld van de 
huidige s g p , een partij die nog altijd bestaat uit mannen (en zeker ook, zij het minder 
op de voorgrond tredend, vrouwen) die de Bijbel, het W oord van God, als de absolute 
norm nemen en die zich (zoveel mogelijk) laten leiden door de ‘authentieke theocratische 
gedachte’. Volgens Van der Vlies houdt ook voorlichter De Bruyne niet van ‘halfheden’. 
Naast het steken van de loftrompet over de jubilaris, maakt de nestor van de Tweede Kamer 
in dit kader ook een kanttekening: ‘In spontane opwellingen zou hij [De Bruyne, JvZ) daar in 
de huidige confrontatie van allerlei godsdiensten en culturen ook wel radicale consequenties 
aan verbonden willen zien. Het geoefend raken in het hebben van geduld is ook voor Menno 
een les van veel vallen en opstaan. Maar het is ongetwijfeld de rode draad door zijn denken, 
schrijven en doen, dat God regeert, dat Hij het laatste woord heeft. En dat het ons past het 
W oord aan het woord te laten. Andere zenders zijn ten diepste stoorzenders.’ (p. 11)

Van bovengenoemde ‘spontane opwellingen’ is in de geselecteerde artikelen van De 
Bruyne niets terug te vinden. Hierin geen woord over bijvoorbeeld het beruchte artikel 36 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (met de zinsnede ‘om te weren en uit te roeien alle 
afgoderij en valschen godsdienst’), over de rooms-katholieke achtergrond van de toekom
stige koningin Maxima of enige verwijzing naar de mogelijke islamisering van ons eens zo 
calvinistische vaderland. W oorden van die strekking spreekt de voorlichter waarschijnlijk als 
deuren en vensters gesloten zijn. Deze selectie bevat gedegen, weinig controversiële stukken 
over parlementaire aangelegenheden en staatsrecht, en dergelijke -  terreinen waarop De 
Bruyne laat blijken goed thuis te zijn.

Dit boekje is niet bedoeld om de ideologie van de s g p  uit te dragen, maar om een jubi
laris, die een vaste waarde binnen politiek Den Haag is geworden, in het zonnetje te zetten. 
In het gedeelte ‘herinneringen en felicitaties’ wordt De Bruyne door menigeen getypeerd als 
een aimabele, humoristische belhamel met wilde haren, iemand die je niet direct in kringen 
van de s g p  zou  verwachten. Wellicht is de grote waarde van dit boekje dat het aantoont dat 
de s g p , in navolging van de Nederlandse samenleving, steeds veelkleuriger is geworden.

Jonn van Zuthem

Tegen de politieke afrekencultuur
R.K. Visser, In dienst van het algemeen belang. Ministeriële verantwoordelijkheid en parle
m entair vertrouwen (Boom; Amsterdam 2008) i s b n  978 90 8506 648 4, 328 p., prijs:
€ 39,50

Geruchten over een mogelijk aftreden van een politicus verspreiden zich als het langzame 
handgeklap in het Circus Maximus, wanneer het publiek ongeduldig wacht totdat de 
beklaagde voor de leeuwen wordt gegooid. Als niemand het in de kiem smoort, zwelt het 
geluid onstuitbaar aan. Het kan alleen worden gestild door iemand te slachtofferen. Zo ver
geleek Jeremy Paxman, de terriër-presentator van b b c ’s Newsnight, in zijn boek The Political 
A nim al de gevreesde reshuffle van het Engelse kabinet met de arena in het oude Rome.1 Het
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Britse politieke stelsel verschilt wezenlijk van het Nederlandse. Zo heeft de Prime Minister 
het recht zijn kabinet te herschikken; zijn Nederlandse ambtsgenoot komt op grond van het 
principe van collegiaal bestuur de macht niet toe een minister te vervangen: de minister
president is primus in ter pares. De publieke emotie waarover Paxman schrijft, is echter aan 
beide zijden van de Noordzee aanwezig, zoals het afgelopen parlementaire jaar te merken was 
bij het Britse bonnetjesschandaal en de ophef rondom het aftreden van minister Vogelaar.

In zijn staatsrechtelijke studie, tevens proefschrift, analyseert jurist Rob Visser hoe minis
teriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen op elkaar inwerken en schetst hij de 
relevante rechtsontwikkeling van beide. Topambtenaar Visser, directeur-generaal bij Justitie 
en voorheen als raadadviseur werkzaam bij het kabinet van de minister-president (Algemene 
Zaken), heeft bij heel wat politieke crisissituaties dicht bij het vuur gezeten. Wie hoopt dat 
de ambtenaar uit de school klapt, wordt echter teleurgesteld. De beschreven casussen die het 
boek larderen, zijn vanuit een staatsrechtelijke, formele invalshoek geschreven. De auteur 
beperkt zich tot de Handelingen van de Staten-Generaal, staatsrechtelijke en politicologi
sche handboeken en enkele uitgegeven memoires van politici als voornaamste bronnen. 
Opiniërende media zijn niet geraadpleegd en inside-information wordt niet gebruikt. Dat 
maakt het moeilijk te achterhalen met welke motieven de actoren handelden. Bijvoorbeeld 
bij de bespreking van de staatsrechtelijk interessante casus-Verdonk uit 2006 (p. 243) schrijft 
Visser ciat de WD-ministers Vanwege het landsbelang' aanbleven, zij het onder protest. Visser 
legt niet uit hoe dit gebrek aan eenheid van beleid staatsrechtelijk te verantwoorden is.

Het boek valt in drie delen uiteen. In het eerste deel schetst Visser het kader en de context 
van de ministeriële verantwoordelijkheid en het parlementair vertrouwen. Hij gaat in op de 
historische ontwikkeling van deze politieke hoekstenen van de parlementaire democratie. 
Visser brengt in dit deel gedetailleerd in kaart hoe de verantwoordelijkheid voor het bestuur 
in de negentiende eeuw van Koning naar ministers is overgegaan en, daaraan gekoppeld, hoe 
het belang van het afleggen van verantwoording is toegenomen. Daarnaast is er aandacht 
voor de ontwikkeling van de geschreven en ongeschreven staatsrechtelijke regels. Los van de 
ministeriële verantwoordelijkheid ontwikkelde zich de belangrijkste ongeschreven rechts
regel, de parlementaire vertrouwensregel, die opvallend genoeg in het Nederlandse bestel 
alleen in negatieve zin toepasbaar is. Nadrukkelijk om vertrouwen vragen is niet nodig, het 
is zelfs ongepast, zoals verschillende bewindslieden ondervonden. Ontbeert het kabinet of 
de minister het vertrouwen van het parlement, dan is vetrekken de enige optie, en daarmee 
is het de ultieme sanctie van het parlement. De evolutie van de vertrouwensregel naar het 
hart van de parlementaire democratie en de manier waarop deze regel en de ministeriële 
verantwoordelijkheid op elkaar inwerken, zijn gecompliceerde processen. Soms ontbreekt 
het verband tussen de ministeriële verantwoordelijkheid en het parlementair vertrouwen in 
zijn geheel. Als bijvoorbeeld een bewindspersoon met een glaasje te veel op achter het stuur 
kruipt en een aanrijding veroorzaakt, dan verliest hij aan gezag en wellicht ook het ver
trouwen, maar met ministeriële verantwoordelijkheid heeft dat niets te maken. In opspraak 
raken vanwege een dergelijk persoonlijk feit leidt overigens niet altijd tot een parlementair 
debat; soms trekt de betrokkene zelf de conclusie en treedt af, niet zelden voorafgegaan door 
een aansporing van de leider van de partij waartoe de bewindspersoon behoort.

In het tweede deel van het boek ontleedt Visser de ministeriële verantwoordelijkheid en 
het parlementair vertrouwen bij sommige aspecten. Zo wijdt hij een aantal paragrafen aan
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de verantwoordelijkheid inzake het Koninklijk Huis. Daarnaast spitst hij zijn onderzoek 
toe op de individuele verantwoordelijkheid van de minister en die van de staatssecretaris, 
de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid tijdens kabinetsformaties en de ver
antwoordelijkheid voor ambtenaren en het ambtelijk apparaat. Op dit laatste gaat Visser 
uitvoerig in. Hij schetst het probleem van de toenemende complexiteit van het landsbestuur 
en de Vele handen’ die de verantwoordelijkheid voor het beleid dragen. Daarbij verwerpt hij 
de opvatting dat ministeriële verantwoordelijkheid op dit punt een fictie is: ook al kan een 
bewindspersoon niet alles weten wat zijn ambtenaren doen, hij is en blijft verantwoordelijk. 
Dat valt uit te leggen door de ministeriële verantwoordelijkheid te duiden als een ordenings
principe. De hiërarchie op het departement bepaalt dat de minister de baas is; zijn macht 
wordt gelegitimeerd door de verantwoording die hij aflegt aan de Tweede Kamer.

Uit de conclusie van dit overzichtelijke handboek blijkt duidelijk hoe Visser denkt over 
het door Paxman beschreven zondebokmechanisme. Halverwege het boek schrijft hij: ‘Het 
offeren van een minister uitsluitend op de golven van publieke emoties is echter veelal 
een inhoudsloos gebaar dat niets oplost.’ (p. 133) In de conclusie verzet hij zich nogmaals 
nadrukkelijk tegen de ‘politieke afrekencultuur’, waarbij het parlement te snel overgaat tot 
het geven van een politiek oordeel over een minister. Verantwoordelijkheid betekent verant
woorden, en dat betekent inlichtingen verschaffen (artikel 68 grondwet). Ministers moeten 
vertellen hoe een situatie is ontstaan en oplossingen aandragen. Zijn er fouten gemaakt, dan 
moet de focus van de reactie gericht zijn op het zo snel mogelijk weer herstellen en voor de 
toekomst veiligstellen van de kwaliteit van het bestuur. Controle is een middel en geen doel 
op zichzelf, stelt Visser. Aftreden: alleen in het uiterste geval.

A nne Bos

Noten

1 Jeremy Paxman, The Political Animal. An Anatomy (Londen 2003) p. 207-208.

Boekhouder, levensgenieter, politicus

Gerrit Zalm, De romantische boekhouder (Uitgeverij Balans; Amsterdam 2009) 
is b n  978 90 5018 883 8, 402 p., prijs € 19,95

Op 22 februari 2007 kwam er een einde aan de ministerscarrière van Gerrit Zalm, de v v d - 
politicus die vanaf het kabinet-Kok i tot en met -Balkenende m  hét gezicht van het ministerie 
van Financiën was.1 Zalm onderscheidde zich tijdens zijn politieke loopbaan door zijn geheel 
eigen stijl, die gekenmerkt werd door jovialiteit, financiële deskundigheid en een passie voor 
flipperkasten. Hij werd in 1952 geboren in Enkhuizen als zoon van een kolenboer, studeerde 
economie aan de vu, maakte carrière bij het ministerie van Financiën, was van 1989 tot
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1994 directeur van het Centraal Planbureau en werd datzelfde jaar naar voren geschoven om 
Financiën over te nemen van Wim Kok. Zalm werd in 1971 lid van de Partij van de Arbeid. 
In 1984 schudde hij zijn rode veren af en stapte over naar de v v d .

In De romantische boekhouder licht de oud-minister voor het eerst een tipje van de sluier 
op, of althans: dat is de bedoeling. Het is een interessant boek, maar er had meer ingezeten. 
De auteur heeft namelijk gekozen voor een mengvorm, waarbij ‘inhoud en human interest 
elkaar aanvullen.’2 Zalm wil zich tot een breed publiek richten en staat -  voor politiek histo
rici althans -  te lang stil bij bekende zaken als de werking van het politieke en economische 
bestel. De boekhouder in hem is bovendien zo prominent dat hij het niet kan laten uit te 
weiden over stokpaardjes als de berekening van het structurele begrotingstekort.

De door Zalm gekozen mengvorm wreekt zich dus. Enerzijds wil hij een instructief 
verhaal schrijven over de economie van de afgelopen dertig jaar en het werk op Financiën, 
anderzijds wil hij de menselijke kant voldoende aandacht geven. De balans die hij tracht aan 
te brengen, gaat ten koste van de diepgang en is soms wat scheef. Voor de fijnproever blijft 
Zalm te veel aan de oppervlakte. De auteur had bijvoorbeeld de gelegenheid te baat kunnen 
nemen de lezer de huidige financiële crisis uit te leggen. Dat doet hij helaas niet.

Het boek bestaat uit vier delen. In deel i (100 pagina’s) beschrijft Zalm zijn jeugd tot en 
met zijn ambtelijke carrière en in deel n (140 pagina’s) gaat hij in op zijn beleid als minister. 
Daarna volgen de ‘Politiek’ in zestig pagina’s en een hoofdstuk over internationale financiële 
zaken (deel iv, ruim zestig pagina’s, onder meer over de invoering van de euro). Het derde 
deel is voor de politiek historicus het interessantst, maar het blijft te veel aan de oppervlakte. 
Zalm gaat uitgebreid in op de taken en functies van volksvertegenwoordigers en bewinds
lieden. Op bijna schoolse wijze legt hij bijvoorbeeld het begrip ‘minister zonder portefeuille’ 
uit. In hetzelfde deel besteedt hij aandacht aan het recht van de Tweede Kamer om bewinds
lieden ter verantwoording te roepen, terwijl hij eerder zijn onvrede uitte over de desinteresse 
van de Kamer voor het slotdebat over de begrotingsuitvoering.

Zalm staat verder nog kort stil bij zijn eigen Kamerlidmaatschap, dat nauwelijks een jaar 
heeft geduurd. Als hij in mei 2002, na acht jaar minister te zijn geweest, het fractievoorzit- 
terschap overneemt van Hans Dijkstal, valt het hem vooral op dat hem veel vrijheid wordt 
gelaten. De lezer krijgt de indruk dat zijn werk in de Kamer op de tweede plaats komt. Zijn 
grootste wapenfeit als fractieleider is zijn bijdrage achter de schermen aan de vorming van 
het eerste kabinet-Balkenende.

De auteur spreekt openlijk over moeilijke keuzen die hij als minister en politiek leider 
moest maken. Zoals in het geval van Sybilla Dekker, de W D-minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (v r o m ) in het kabinet-Balkenende n, die na de 
Schipholbrand haar post moest neerleggen, terwijl zij kort daarvoor haar man had verloren. 
Zalm schrijft ook over netelige kwesties als het vertrek van Wilders en het Kamerdebat 
over het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali, dat de val van het kabinet-Balkenende n 
inluidde.

Het boek bevat wat de persoonlijke kant betreft eigenlijk weinig nieuws, enkele uitzon
deringen daargelaten. Zo onthult Zalm dat hij zich in 1997 ‘zeer gegeneerd en beschaamd’ 
voelde over de fouten die het ministerie van Financiën in de jaren zestig had gemaakt met 
betrekking tot nalatenschappen van joodse oorlogsslachtoffers.’ Die kwestie trok hij zich 
dermate aan dat hij overwoog zijn ambt neer te leggen. Zijn secretaris-generaal en directeur
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Voorlichting weerhielden hem ervan. Helaas blijven enkele relevante politieke vragen onbe
antwoord. Zo doet Zalm geen boekje open over de aankoop van Mondriaans ‘ Victory Boogie 
Woogie door De Nederlandsche Bank.'1

Het is overigens opvallend dat Zalm zich in De romantische boekhouder laat kennen als 
een echte liberaal, terwijl hij toch dertien jaar lang lid van de p v d a  is geweest. In zijn geboor
teplaats Enkhuizen was hij zelfs enkele jaren afdelingsvoorzitter. De breuk doet Zalm af met 
de opmerking dat ‘de p v d a  onvoldoende inziet dat de welvaartsstaat is dolgedraaid’.5 Tussen 
de regels door laat hij weliswaar zijn kritiek blijken op toenmalig partijleider Den Uyl, maar 
de lezer krijgt het idee dat hij ‘in een nacht liberaal geworden is’. Dat is jammer, zeker omdat 
Zalm in het hele boek regelmatig wijst op de ideologische verschillen tussen beide partijen.

Zalm heeft het aangedurfd om zonder ghostwriter zijn memoires op te schrijven, in twee 
jaar tijd. Dat is een hele prestatie. Ondanks de gesignaleerde lacunes geeft De romantische 
boekhouder een aardig beeld van de figuur Gerrit Zalm: econoom met een grote liefde voor 
het boekhouden, levensgenieter én politicus.

Niek Alofs

Noten

1 Uitgezonderd de korte periode-Hoogervorst (22 juli 2002 tot 27 mei 2003) onder Balkenende 1.
2 Gerrit Zalm, De romantische boekhouder (Amsterdam 2009) p. 11.
3 Ibidem, p. 392.
4 N R C  Handelsblad, 4 maart 2009.
5 Zalm, De romantische boekhouder, p. 52.

Minister sprak taal van de straat, maar niet die van 
politiek Den Haag

Ella Vogelaar en Onno Bosma, Twintig maanden knettergek. Dagboek van een m inister
schap (Uitgeverij Balans; Amsterdam 2009) is b n  978 94 600 3024 6, 347 p., prijs: € 16,95

H et heeft altijd  iets dubbels: een  voorm alig  b ew indspersoon  die zijn  m em oires publiceert, 
en  zeker w an n eer de bew uste perso o n  voo rtijd ig  m oest aftreden . E nerzijds kan een dergelijk  
boek  ju is t een m ooie  b ro n  zijn  w aarin  de voorm alige m in is te r zijn k an t van  h e t verhaal kan 
vertellen . A nderz ijd s k u n n en  m em oires ook  u itm o n d en  in o rd in a ir  m oddergoo ien . H et in 
jan u a ri 2003 verschenen  boek  van de v ie r m aan d e n  ee rd e r opgestap te  LPF-m inister E duard  
B om hoff, Blinde ambitie: m ijn 87 dagen m et Zalm , Heinsbroek en Balkenende, heeft veel weg 
van h e t laatste. H ie rin  w o rd en  ruzies in h e t LPF-kamp m aa r ook  b in n en  h e t k ab ine t b reed  
u itgem eten . D e p rem ie r w as op  zijn zach tst gezegd n ie t blij m e t d it w erk  en  lie t u itzoeken  o f  
het m ogelijk  w as zijn ex-collega v o o r de rech te r te slepen. B om hoff h ad  iets te vrijelijk  geci-
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teerd uit vertrouwelijke gesprekken en de geheime notulen van de ministerraad. Uiteindelijk 
kwam het niet tot een rechtszaak, maar de woede van de premier en andere ministers van het 
kabinet was er niet minder om. In Twintig maanden knettergek krijgt niet zozeer het kabinet 
als wel de p v d a  en met name partijleider W outer Bos ervan langs. De titel is een knipoog 
naar een uitspraak van Geert Wilders over de hoofdpersoon van dit boek, PVDA-minister Ella 
Vogelaar. Dit werk is echter meer dan een politieke afrekening.

Eigenlijk schreef Vogelaars partner (en oud-journalist) Onno Bosma dit dagboek. De 
gewezen minister vertelde, Bosma beschouwde en noteerde. Op de crematie van Karin 
Adelmund in oktober 2005 schoot W outer Bos partijgenote Vogelaar aan: ‘We moeten eens 
een keer praten over hoe jij je toekomst ziet.’ Vogelaar had haar sporen verdiend in het 
bedrijfsleven en bij de f n v . Ze wilde wel een post aanvaarden in een nieuw kabinet maar een 
definitief‘ja’ was afhankelijk van haar betrokkenheid bij de totstandkoming van het regeer
akkoord, de samenstelling van het team en de portefeuille. Hoewel Vogelaar geen enkele 
invloed had op deze zaken, ging ze in februari 2007 toch akkoord met het ministerschap van 
Wonen, Wijken en Integratie. En daar diende zich direct een probleem aan: er was geen geld 
begroot voor de aanpak van de wijken. Pas in mei 2008 kreeg ze bij de voorjaarsnota de beno
digde 300 miljoen euro voor de wijken, maar toen waren er al talrijke problemen gerezen.

Direct na haar aantreden haalde Vogelaar zich de woede van coalitiepartner c d a  op de 
hals door zich uit te spreken tegen het algehele boerkaverbod dat de Tweede Kamer juist 
wél wenste. Ook lag de minister vaak overhoop met partijleider Bos. Bos sprak op een par
tijcongres over integratie en roemde daar de lijn Marcouch-Aboutaleb. Hij repte echter met 
geen woord over zijn eigen minister van Integratie. Daarnaast zei Bos dat hij integratie als 
een speerpunt zag en dat hij daarin zelf, en dus niet Vogelaar, het voortouw zou nemen. In 
een interview met een krant zei de pvoA-voorman vervolgens dat hij zijn minister moest 
bijsturen in haar benadering van de integratieproblematiek. De problemen tussen Bos en 
Vogelaar stapelden zich op, en na een nieuw meningsverschil in april 2008 liet Bos zijn 
minister per s m s  weten: ‘Heb het helemaal met je gehad.’ Eigenlijk was dit het doodvonnis 
voor Vogelaar.

Slechte mediaoptredens voor onder meer de camera van GeenStijl droegen verder bij aan het 
negatieve imago van de minister. De affaires rond een miljardenproject van een Rotterdamse 
woningcorporatie en Vogelaars beslissing om, tegen de partijlijn in, geen registratiesysteem 
voor Antilliaanse probleemjongeren in te voeren, waren uiteindelijk de druppel. Bos, partij
voorzitter Lilianne Ploumen en fractievoorzitter Mariëtte Hamer zegden op 14 november 2008 
het vertrouwen in Vogelaar op. Het was wrang toen later bleek dat haar opvolger Eberhard 
van der Laan al bezig was geweest langs de zijlijn warm te lopen. Maar het is wel opmerkelijk 
dat Vogelaar dit niet in de gaten heeft gehad en er in haar boek geen woorden aan wijt. Voor 
haar kwam het gedwongen vertrek als een donderslag bij heldere hemel. Goed, ze zat voor een 
werkbezoek op de Antillen, maar dan hadden haar bronnen in Den Haag toch alarm moeten 
slaan. Vogelaar spreekt zich in haar boek niet uit over haar opvolger. Samen met Bosma neemt 
ze ‘kennis van de eerste optredens’ van de nieuwe minister. Wel constateren Vogelaar en haar 
partner direct dat Van der Laan een harde lijn voor het integratiebeleid voorstaat.

Vogelaar toont overigens nergens zelfreflectie, en dat is dan ook de kritiek op dit boek. 
Haar partner laat tussen de regels wel eens doorklinken dat hij vindt dat zijn levensgezellin 
niet altijd even handig opereerde. Vogelaar blijft echter steeds van mening dat zij juist heeft
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gehandeld. Op werkbezoeken in de wijken ging het immers altijd goed. De bewoners spraken 
graag met haar. Maar zo goed als de minister de taal van de straat sprak, zo slecht sprak ze 
de taal van politiek Den Haag. Ze lag vrijwel altijd in de clinch met haar partijleider en ook 
regelmatig met haar ambtenaren. Ze vond dat ze hun werk niet goed deden en daarom cor
rigeerde ze dikwijls, tot midden in de nacht, hun stukken met rode pen. Dat werd haar niet 
in dank afgenomen. Bovendien onderschatte Vogelaar de macht van de media. Als minister 
kun je het nog zo goed doen in het werkveld, maar het is dodelijk wanneer je voor de camera 
niet goed overkomt.

Met dit prettig geschreven dagboek geven Bosma en Vogelaar een mooie inkijk in het 
leven van een minister. Echt nieuwe dingen staan er niet in. Wel laat dit document, net als 
de documentaire De W outer tapes, zien dat het enorm rommelt binnen de PVDA-geledingen. 
Vogelaar werd geofferd omdat ze, net als staatssecretaris Elske ter Veld in juni 1993, slecht 
was voor het imago van haar partij. Bosma sprak, met in zijn achterhoofd het aftreden van 
Ter Veld, wijze woorden toen zijn partner haar aftreden publiek moest maken: ‘Lief, in geen 
geval janken, straks. Niet janken.’

Charlotte Brand
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Gesignaleerd

Jan Ramakers

In deze rubriek worden korte signalementen geplaatst van boeken die van belang kunnen 
zijn voor de lezers van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, maar die niet uitvoerig 
kunnen worden besproken in de recensierubriek, omdat zij relatief weinig raakvlakken 
hebben met de parlementaire geschiedenis in de strikte betekenis.

Remieg Aerts, H et aanzien van de politiek. Geschiedenis van een functionele politiek 
(Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 351 3455 3, 139 p., prijs: € 17,95

W at betekent ‘aanzien in de politiek en wat ‘aanzien van de politiek? Heeft de val van 
het kabinet-Balkenende i in 2002, met elkaar de tent uitvechtende LPF-bewindslieden, het 
aanzien van de politiek geschaad? Valt er op dat gebied überhaupt nog wat te verliezen? Wat 
betekent dat voor de veronderstelde kloof tussen burger en politiek? En waarom zou politiek 
in de hedendaagse democratie eigenlijk aanzien moeten hebben? Deze vragen staan centraal 
in dit essay van de Nijmeegse hoogleraar politieke geschiedenis Remieg Aerts, een uitwer
king van zijn inaugurele rede. Aerts’ betoog is aangenaam relativerend. De personalisering 
van de politiek, de kloof tussen burger en politiek en de kritiek op het parlement zijn zo 
nieuw niet, weliswaar in verschillende politieke constellaties, maar toch. Historische analyse 
en reflectie moeten volgens Aerts uitwijzen wat ‘eender’ is en wat ‘anders’.

Frits Bloemendaal, De communicatieoorlog. Hoe de politiek de pers in haar greep probeert te 
krijgen (Ambo; Amsterdam 2008) is b n  978 90 263 2181 8, 221 p., prijs: € 16,95

In november 2007 braken medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken in in het com
puternetwerk van de Geassocieerde Persdiensten (g p d ). Volgens de chef redactie van de 
g p d , Frits Bloemendaal, is dit incident tekenend voor de in de laatste decennia veranderde 
verhouding tussen overheid en pers. In dit uitvoerig gedocumenteerde en goed leesbare 
boek betoogt hij dat overheidscommunicatie, geïnspireerd door politieke campagnes van 
Angelsaksische makelij, steeds meer in dienst is komen te staan van het imago van politici 
en departementen. Overheidsinformatie wordt volgens Bloemendaal voortdurend gemani
puleerd, en de strijd om het nieuws is daardoor aanmerkelijk verhard.

W ijnand Duyvendak, Klimaatactivist in de politiek (Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 
2009) i s b n  978 90 351 336 17, 175 p„ prijs: € 14,95

In dit boek onthulde GroenLinks-Kamerlid Duyvendak dat hij als milieuactivist in 1985 
informatie over een kerncentrale had gestolen uit het ministerie van Economische Zaken.
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Later bleek hij ook indirect verantwoordelijk te zijn geweest voor het bedreigen van ambte
naren. Zijn aanblijven als Kamerlid werd daardoor onmogelijk. Begin september 2008 trad 
hij af. Het is jammer dat deze affaire de aandacht in de publiciteit heeft afgeleid van dat wat 
Duyvendak verder heeft te melden. Het boek is een hartstochtelijk pleidooi voor een effec
tieve aanpak van het klimaatprobleem. Hoewel de politiek op dit terrein tot nu toe opzichtig 
heeft gefaald -  telkens vindt zij wel een ontsnappingsroute om zich niet met het probleem te 
hoeven bemoeien biedt Duyvendak toch hoop én een aantal praktische voorstellen voor 
een oplossing.

Femke Halsema, Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid (Uitgeverij Bert 
Bakker; Amsterdam 2008) i s b n  978 90 351 3365 5, 160 p., prijs: € 14,95

Dit is een sympathiek, persoonlijk getint essay van de fractievoorzitter van GroenLinks in de 
Tweede Kamer, waarin zij de hyperconsumptie, het ongebreidelde verlangen naar en con
sumeren van (luxe)goederen in de kapitalistische samenleving aan de kaak stelt. Een moreel 
appel op het individu en het wijzen op (toekomstige) gevaren -  de uitbuiting van derden 
en de klimaatverandering bijvoorbeeld -  bieden geen soelaas. Hyperconsumptie is volgens 
Halsema vooral een economisch, maatschappelijk en politiek probleem. Een alternatieve 
levensstijl moet even aantrekkelijk worden gemaakt als de op korte termijn aangename 
consumptiedrift. In dit boek verkent Halsema de alternatieve route naar individueel en 
gezamenlijk geluk, een route naar een samenleving waarin aan hyperconsumptie, haast en 
hufterigheid geen behoefte meer is.

Christ Klep en Richard van Gils, Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname 
aan vredesoperaties sinds 1945 (3de herz. druk; Sdu uitgevers; Den Haag 2006) is b n  90 12 
10915 9, 543 p., prijs: € 34,90

Dit boek, een publicatie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geeft een 
compleet overzicht van de vijftig internationale vredes- en gevechtsoperaties waaraan 
Nederlandse militairen sinds de Tweede Wereldoorlog een bijdrage hebben geleverd. Het 
tweede deel van het boek is een uitvoerig naslagwerk waarin elke missie afzonderlijk wordt 
besproken. In het eerste deel komt ook het politiek-parlementaire besluitvormingsproces 
voorafgaand aan de missies aan de orde, evenals soms de evaluaties achteraf, zij het minder 
uitvoerig en diepgaand dan ik me als parlementair historicus zou wensen. Zo doen de auteurs 
de politieke afhandeling van de kwestie-Srebrenica in enkele regels af. Dat ‘het rommelige 
verwerkingsproces rond het drama-Srebrenica een al evenzeer rommelig einde’ kreeg, lijkt 
mij daarvoor een onvoldoende rechtvaardiging.

Fons Kockelmans, De Haagse werkelijkheid (Compaan uitgevers; Maassluis 2009) i s b n  978 
90 806270 5 5, 228 p., prijs: € 17,90

De auteur was geruime tijd politiek verslaggever voor het a n p  op het Binnenhof. Achter de 
wat pretentieuze titel van zijn boek verschuilt zich een berg feitelijke, maar ook erg elemen
taire informatie over het politieke bedrijf in Den Haag. Zo passeren achtereenvolgens de
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Tweede en Eerste Kamer, de ministerraad, het staatshoofd, verkiezingen, kabinetsformaties 
adviesorganen en maatschappelijke organisaties, Europa en de media de revue. Het boek 
sluit af met een (zeer) beknopte geschiedenis van de parlementaire democratie in Nederland, 
waarbij de nadruk wel erg sterk ligt op de naoorlogse geschiedenis. Niettemin is het een 
handig compendium voor de absolute leek.

Peter Middendorp, Lange Poten. Een jaar vreemdeling in Den Haag (2de druk; Prometheus; 
Amsterdam 2008) is b n  978 90 446 1219 6, 289 p., prijs: € 16,95

De schrijver Peter Middendorp was een vreemdeling op het Binnenhof. Voor het dagblad 
De Pers schreef hij een jaar lang een column over het reilen en zeilen aldaar. Er ontstond een 
relletje toen Middendorp, tegen de mores in, uit de school klapte over wat er zich afspeelde in 
de intimiteit van perscentrum Nieuwspoort, waarmee hij zich buiten het journalistieke esta
blishment plaatste. Het relletje moet voor de schrijver een godsgeschenk zijn geweest, want 
het illustreert perfect wat hij vooral wil betogen: politiek en parlementaire pers zijn sterk 
afhankelijk van elkaar en daardoor op onaanvaardbare wijze met elkaar verstrengeld. In dit 
boek profileert Middendorp zich net iets te nadrukkelijk als de kwajongensachtige outsider, 
die niet vies is van een stevige roddel, om de lezer helemaal van zijn gelijk te overtuigen. 
Amusant is het allemaal wel.

Hans Siemes, Braks. Carrière m et een diploma handmelken  (Waanders Uitgevers; Zwolle 
2008) i s b n  978 90 400 8493 5, 256 p., prijs: € 17.95

Dit boek, verschenen bij Gerrit Braks’ vijfenzeventigste verjaardag, is een populariserende en 
goed leesbare gelegenheidsbiografie van dit ‘symbool van de emancipatie van het Brabantse 
platteland’. Braks was vooral een gezichtsbepalende minister van Landbouw, die onder 
andere te maken kreeg met melkoverschotten, mestproblematiek, dierenwelzijn, natuurbe
houd en de visfraude, over welke laatste kwestie hij struikelde. Verder was hij onder meer 
senator, voorzitter van de k r o , voorzitter van de Eerste Kamer en tijdelijk burgemeester van 
Eindhoven. Bij de beschrijving van Braks’ ministerschap staat zijn verhouding tot ‘het veld’ 
centraal. Alleen bij de visfraudekwestie, Braks’ ministeriële Waterloo, komt het parlement 
even in beeld. Hoe hij verder omging met de Kamer, blijft helaas zwaar onderbelicht.

Bart Snels en Noortje Thijssen (red.), De grote kloof. Verhitte politiek in tijden van verwar
ring (Boom; Amsterdam 2008) i s b n  978 90 8506 624 8, 294 p., prijs: € 15,90

Relativerende noties als die van Aerts in Het aanzien van de politiek ontbreken voor een 
belangrijk deel in de bundel De grote kloo f een initiatief van het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks. We zouden zijn aanbeland in een tijdperk van verhitte politiek, waarin het niet 
meer gaat om de faire uitvoering van de politieke spelregels, maar om het vaststellen ervan. 
Het is misschien niet toevallig dat alleen de enige historicus in het gezelschap contribuan
ten, Ido de Haan, de betrekkelijkheid onderkent van de golf van populisme die sinds 2002 
over Nederland lijkt te slaan. Hoewel ook De Haan meent dat de Nederlandse politiek in 
een verhitte periode is terechtgekomen, heeft de Nederlandse geschiedenis meer van zulke
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episoden gekend, is de kloof tussen burger en politiek er in een of andere vorm altijd geweest 
en is er weinig reden te geloven dat de Nederlandse democratie niet sterk genoeg is om 
perioden van oververhitting te laten volgen door de afkoeling van een nieuwe pacificatie. 
Dit laat onverlet dat ook de sociologische, filosofische en politicologische bijdragen aan dit 
boek waarin het historische perspectief ontbreekt, de moeite van het lezen waard zijn. Daarin 
komen verschillende facetten van het hedendaagse politieke landschap aan de orde, zoals de 
stagnerende moderniteit, islam en politiek, de gevolgen van globalisering in de Nederlandse 
politiek en media, politiek en de spiraal van wantrouwen.

Gerrit Voerman en Nelleke van de Walle, M et het oog op Europa. Affiches voor de Europese 
verkiezingen, 1979-2009 (Boom; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 8506 822 8, 143 p., prijs:
€ 15,-

Aan de hand van de verkiezingsaffiches van de Nederlandse kandidaten voor het Europees 
Parlement beschrijven Voerman en Van de Walle de campagnes voor de Europese ver
kiezingen in Nederland sinds 1979. Anders dan in het vorig jaar verschenen boek De v v d  

visueel. Liberale affiches in de twintigste eeuw  van Voerman besteden de auteurs hier minder 
aandacht aan de beeldtaal, de vorm en inhoud, van de affiches. Wellicht lenen deze affiches 
zich er ook wat minder voor, al was het maar omdat zij een kortere periode omspannen 
dan die van de v v d  en haar voorlopers. Daar komen heldere informatie en bondige karak
teriseringen van de verschillende campagnes voor in de plaats: ‘algemene matheid’ (1984), 
‘opmaat naar de Kamerverkiezingen’ (1989), ‘de “zakkenvullers”’ (1999) en ‘het volk zegt 
nee’ (Europees referendum 2005) bijvoorbeeld.

Friso Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw  (Boom; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 
8506 714 6, 363 p„ prijs: € 29,50

Dit boek van de hand van de directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien in Munster 
is natuurlijk niet het eerste overzicht van de Nederlandse geschiedenis in de twintigste eeuw. 
Het is een bewerking van een oorspronkelijk voor een Duits publiek bedoeld boek. Heel veel 
nieuws brengt het dan ook niet, ook al heeft Wielenga zich er rekenschap van gegeven dat 
een Nederlands publiek andere eisen stelt aan een boek als het onderhavige dan een Duits. 
Het is wel een helder overzicht geworden van de continuïteiten en cesuren in de Nederlandse 
geschiedenis, gebaseerd op uitvoerig onderzoek van de literatuur, waaronder de meest 
recente.

Bert van der Zwan, Bob de Graaff en Duco Hellema (red.), In dienst van Buitenlandse 
Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw  (Boom; 
Amsterdam 2008) is b n  978 90 8506 647 7, 307 p., prijs: € 24,50

Cynici beweren wel eens dat de bv  Nederland geruime tijd goed zou kunnen functioneren 
zonder regering; het ambtenarenapparaat zou uitstekend in staat zijn om de boel draaiende 
te houden. Of deze stelling steekhoudend is, laat ik in het midden, feit is wel dat (top)amb- 
tenaren aanmerkelijk minder bekendheid genieten dan de bewindslieden die zij dienen, en
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dat vaak gedurende een langere periode dan hun politieke bazen. Dit boek licht een tip van 
de sluier op. Het portretteert achttien topambtenaren en diplomaten op Buitenlandse Zaken, 
meest invloedrijke mannen (vrouwen waren en zijn in deze wereld op topniveau kennelijk 
nog steeds een zeldzaamheid) met een lange staat van dienst en een grote kennis van zaken. 
Soms leiden die eigenschappen tot aanvaringen met de verantwoordelijke bewindslieden, 
soms vullen ambtenaar en bewindspersoon elkaar naadloos aan, kunnen zij amper zonder 
elkaar, soms ook neemt de topambtenaar of -diplomaat genoegen met een plaats op het 
tweede plan. Een plaats in de coulissen blijkt trouwens niet altijd minder vruchtbaar te zijn 
dan een in de schijnwerpers.
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In h e t Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kom en  historici, politicolo
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onderw erpen  u it de p a rlem en ta ire  geschiedenis. Het bevat artikelen, 
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