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 ‘Rondom de nacht van Schmelzer’: een passende 

titel voor een Zweedse misdaadroman, maar 

hier de al even passende titel van het achtste 

deel uit de reeks Parlementaire geschiedenis 

van Nederland na 1945. Het Centrum voor 

Parlementaire Geschiedenis (cpg) voerde in 2001 

een grondige verandering door in het concept 

van deze reeks (dat gebeurde met deel vijf: het 

boek over het kabinet-Drees III; 1952-1956). De 

encyclopedische aanpak werd toen vervangen 

door een meer analytische, vraaggedreven 

aanpak. Het is niet eenvoudig een complex en 

divers domein als parlementaire geschiedenis te 

vatten onder één algemene vraagstelling. Er werd 

besloten zogenaamde ‘spanningsvolle momenten’ 

als uitgangspunt te nemen. Deze momenten 

van politieke hoogspanning zouden relevant zijn 

omdat hierin de ‘politieke verhoudingen’ tussen de 

politieke actoren fundamenteel herschikt worden.

Met dit achtste deel is deze formule al 

wat getest en het loont dan ook de moeite een 

evaluatie te maken. Des te meer, omdat de 

behandelde periode in dit achtste deel één groot 

‘spanningsvol moment’ lijkt.

De bewuste nacht uit de titel is die van 13 

naar 14 oktober 1966, toen het aanvaarden van 

een motie van kvp-fractievoorzitter Schmelzer 

leidde tot de val van het rooms-rode kabinet-

Cals. Dit wordt als een belangrijk politiek 

breukmoment beschouwd. De nacht was een 

symbolisch breukmoment in een periode van 

grote maatschappelijke veranderingen. Tegelijk 

was deze periode uniek in de naoorlogse 

Nederlandse parlementaire geschiedenis, omdat 

drie opeenvolgende kabinetten werden gevormd 

op basis van één nationale verkiezing (de Tweede 

Kamerverkiezing van 15 mei 1963). 

Het boek bevat twaalf thematische 

hoofdstukken. Er zijn twee grote rode lijnen 

door het boek heen. Ten eerste de val van de 

verschillende kabinetten met de daaropvolgende 

formatierondes. Het kabinet-Marijnen viel in 1965 

over de omroepkwestie, iets dat voor de meeste 

politieke fracties ‘[…] zo principieel (was) dat 

er niet opportunistisch mee omgegaan mocht 

worden’ (172). Het kabinet-Cals viel tijdens de 

nacht van Schmelzer en het ‘zakenkabinet’-Zijlstra 

maakte de overgang naar nieuwe verkiezingen. 

De tweede rode draad zijn de veranderende 

tijden. Overheidsgezag en verzuiling brokkelden 

af. Strategische publiekscommunicatie werd 

plots belangrijker: ‘Hoezeer was de maatschappij 

veranderd! Niet alleen kon de verwarring niet 

verborgen blijven, maar er moest ook een 

verklaring over worden gegeven’ (91, met 

betrekking tot de crisis rond prinses Irene). De ‘tv-

democratie’ werd een feit.

Een evaluatie van de (niet meer zo) 

nieuwe aanpak aan de hand van deel acht, 

roept toch wel wat kritische bedenkingen op. 

Een eerste fundamentele bedenking is dat de 

centrale analytische focus op ‘spanningsvolle 

momenten’ alles welbeschouwd niet zo 

centraal staat. In de praktijk geeft het boek een 

gedetailleerde beschrijving van alle grote dossiers 

en alle departementen (zie ook het laatste 

hoofdstuk XII, 417 e.v.). Het boek is consequent 

gecompartimentaliseerd in aparte thema’s en 

departementen. Dit bedient iedereen die in één 

specifiek beleidsdomein is geïnteresseerd. Veel 

thematische hoofdstukken kunnen eigenlijk 

als autonome tekst apart gelezen worden. 

Eigenlijk is de structuur van het boek hybride. 

De hoofdstructuur lijkt thematisch, maar tegelijk 

wordt noodgedwongen een chronologische 

opbouw gevolgd door de drie opeenvolgende 

kabinetten heen. Het hoofdstuk ‘Op weg naar 

de nacht’ (283-353) heeft een ‘chronologische 

titel’ maar gaat eigenlijk over sociaaleconomische 

en financiële problematiek (lonen, prijzen, 

woningbeleid, begrotingswerk). Vanuit een door 
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de vraagstelling gedreven analyse (politieke 

verschuivingen analyseren via spanningsvolle 

momenten), ware een radicale ommezwaai naar 

een zuiver chronologische structuur misschien 

beter geweest.

Een tweede kritische bedenking bij de 

algemene evaluatie vloeit voort uit de eerste. De 

combinatie van een sturende basisvraagstelling 

spoort niet altijd samen met het streven naar 

een soort encyclopedische totaalbeschrijving. 

De auteurs zitten soms wel te dicht op hun 

bronnen. Dit leidt hier en daar tot detaillistische 

hoofdstukken die zeker in technische kwesties 

(zoals hoofdstuk IX over loon-, huur-, prijs- en 

woningbeleid (283-316)) kunnen leiden tot het 

verlies van het zicht op de prioriteiten en de analyse.

Soms zijn er kleine overlappingen tussen 

hoofdstukken (zoals in het onderdeel over de 

begroting, 331-351) of vreemde chronologische 

sprongen: de biografische notitie van Cals (197) 

nadat hij voordien al prominent aanwezig was 

of het hernemen van Bogaers’ bouwpolitiek 

vanaf pagina 444. Op pagina 135 wordt het debat 

over de monarchie beschreven met een ‘ijsberg-

analogie’ van Bakker (juni 1966). Op pagina 147 

wordt ditzelfde citaat bijna woordelijk hetzelfde 

beschreven en pas dan wordt het punt uitgewerkt. 

Soms zijn er tegenstrijdige conclusies. Het 

boek bevestigt bijvoorbeeld in de conclusies dat 

Marijnens grootste succes zijn sterke houding 

tijdens de Irene-crisis was. Marijnen voer een 

‘vaste koers’ waarin de ‘eenheid van de kroon’ 

het belangrijkst was (111). Maar in de beschrijving 

van het proces, bleek het heel lang te duren voor 

de onervaren Marijnen grip kreeg op de situatie. 

Vooral wilde hij lange tijd dat de koningin Irene 

zou afvallen. Pas na de forse tussenkomst van 

Beel bij het kabinet leek Marijnen in te binden: 

‘Beel wilde koste wat het kost een breuk in de 

koninklijke familie voorkomen. Daarom mocht 

de koningin in geen geval de door het kabinet 

verlangde verklaring afleggen waarin zij Irenes 

gedrag afkeurde’ (92). De conclusie over Marijnen 

lijkt niet helemaal te stroken met de beschrijving. 

Het boek is zo volgepakt met feiten, dat er 

voor bijkomende analyses nauwelijks ruimte is. 

De impact van de individuele persoonlijkheden 

had bijvoorbeeld best sterker in de analyse 

geproblematiseerd kunnen worden. De 

‘provincialistische’ houding van De Kort (59) 

bepaalde de formatiegesprekken, het gevoel 

voor humor van minister De Jong van Defensie 

speelde een belangrijke rol in het pacificeren van 

verhoudingen (425), de val van het kabinet-Cals 

was duidelijk mede het gevolg van de systematisch 

onhandige communicatie van Cals en Vondeling. 

Nam de rol van de individuele minister misschien 

toe tijdens deze periode van televisiedemocratie 

(51, 74)? Was de val van de kabinetten mede 

een gevolg van het feit dat men problemen van 

interne cohesie nog moest leren managen, nu 

spanningen plots onder een vergrootglas werden 

bekeken door de media? In hoeverre betekende de 

technocratische opstelling van het kabinet-Zijlstra, 

waarbij het parlement toch wat buitenspel werd 

gezet (409), een ‘politieke verschuiving’ waarvan in 

de vraagstelling sprake? 

Deze bedenkingen doen geen afbreuk aan 

het mooie resultaat. Het boek is een sterke 

aanvulling in een standaardreeks. De veelheid 

aan bronnen wordt perfect in elkaar geschoven. 

De nauwgezette reconstructie van bepaalde 

besluitvormingsprocessen is zonder meer 

indrukwekkend. Vaak is er geen speld tussen te 

krijgen. De auteurs verdienen ook een pluim voor 

het feit dat ze erin slagen het geheel verrassend 

vlot en leesbaar te houden. Het boek leest vaak 

als een trein. De thematische eindconclusies zijn 

helder en duidelijk. De klassieke beeldvorming 

over Schmelzer als de ‘Brutus’ van dienst, wordt 

fundamenteel herbekeken. De coalitiepartners 

hadden zelf het kabinet eigenlijk al lang opgegeven 

en de beruchte motie werd op een bepaald 

moment onafwendbaar (378-379). 

Toch wordt de hernieuwde aanpak van 

de reeks in dit achtste deel niet helemaal 

waargemaakt. Dit boek toont dat de reeks nog te 

veel op twee verschillende concepten hinkt. Men 
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probeert volledigheid van thematische beschrijving 

te koppelen aan een analytisch concept, en hoewel 

dit soms samengaat, verhindert de blijvende 

encyclopedische aanpak dat de centrale theorie 

rond de fundamentele politieke verschuivingen 

in dit boek én in de reeks echt tot volle recht kan 

komen.

nico wouters, studie- en 

documentatiecentrum oorlog en 

hedendaagse maatschappij (soma)
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