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De strijd OIn 

de begroting 
DOOR Harry Notenboom 

Sommige politici krijgen, soms alleen al op basis van hun 

positie, ongekend veel aandacht. Daarom lijken ze be

langrijk. Anderen hebben soms beduidend meer inhoud, ruggengraat en inzicht, 

maar stellen zich tevreden met een bescheidener plaats. In de harde strijd van de 

am.bities zijn zij het die vaak net de top missen, maar die een positie daar meer 

hadden verdiend dan menig ander. Nog belangrijker: ze zouden daar van grotere 

waarde zijn geweest voor land en partij dan veel van diegenen die het wel hebben 

"gemaakt". Zo iemand is Harry Notenboom. Zelfs na zijn lange lidmaatschappen 

van Tweede Kamer (16 jaar) en Europees Parlement (13 jaar) heeft hij, nog steeds 

volhardend en bescheiden tegelijk, zijn geweldige talent bewezen door te promo

veren aan de Katholieke Universiteit Brabant, en door het schrijven van een aantal 

doorwrochte boeken over de Nederlandse politiek. Niet zo lang geleden verscheen 

bij Valkhof Pers een nieuwe studie van dr. Notenboom. Het heet De strijd om de be

groting en heeft als ondertitel Het vastlopen van de staatsfinanciën in de jaren zeventig. 

In 320 pagina's beleeft de lezer nog eens de Haagse politiek uit de jaren van 

Andriessen, Van Agt, Den Uy!, Duisenberg, Biesheuvel en Nelissen en andere tijd

genoten van Harry Notenboom. Hij beschrijft de, vooral financiële, geschiedenis 

nauwgezet en op basis van tal van authentieke bronnen. Natuurlijk is hij zelf oog

getuige geweest van veel gebeurtenissen in de Staten-Generaal in die jaren. Maar 

hij kreeg ook toegang tot de Notulen van de Ministerraad en hij sprak met een 

groot aantal hoofdrolspelers. Om een goed inzicht te krijgen in de politiek van 

toen is het boek van wezenlijk belang. Het is geschreven onder de strenge regels 

van wetenschappelijke objectiviteit, maar het straalt ook hartstocht uit. Het is de 

hartstocht voor het politieke bedrijf. Het is de hartstocht voor integer financieel be

leid. Het is vooral de hartstocht voor de idealen van de christen-democratie; ide

alen die hij te vaak overwoekerd zag door het gebrek aan zelfbewustheid en aan 

eenduidigheid van zijn eigen christen-democratische vrienden. Het boek zou ver

plichte literatuur moeten zijn voor allen die zich professioneel met het politieke 

bedrijf bezighouden: politici, ambtenaren, journalisten en wetenschappers. Veel 
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politiek belangstellenden zullen het ervaren als een verrijking van hun kennis van 

en inzicht in een belangrijke periode in de politieke geschiedenis van Nederland. 

Notenboom concentreert zich op het financiële beleid van twee kabinetten: Den 

Uyl (1973-1977) en Van Agt-I (1977-1981). Hij volgt de ontwikkelingen chronologisch 

en doet dit vooral aan de hand van eigen observaties, notulen van de Ministerraad 

en Handelingen van de Tweede Kamer. Het verhaal van de ontsporing van de over

heidsfinanciën laat zich lezen als een Griekse tragedie, met het aftreden van de 

minister van Financiën in het kabinet-Van Agt-I als apotheose en uiteindelijk on

vermijdelijk noodlot. "Nooit heb ik gezien dat in de politiek zo velen verantwoorde

lijkheid droegen voor besluiten die zij niet wilden", aldus Notenboom op pagina 

273. Maar tegelijk moet hij constateren dat het aftreden van Frans Andriessen wel

iswaar een dieptepunt is in de verwording van het financiële beleid, maar nog niet 

eens de catharsis. Want hij vervolgt: "Zelden of nooit beleefde ik een politiek feit, 

het eerste aftreden van een minister van Financiën na de Tweede Wereldoorlog, 

dat zo snel in de publieke opinie vergeten werd". Het is niet omdat het financiële 

beleid in al die jaren onvoldoende aandacht kreeg. Maar het werd ondergeschikt 

gemaakt aan twee andere politieke ontwikkelingen: de energieke strijd van Den 

Uyl cum suis voor een genivelleerde en volledig door de overheid beheerste verzor

gingsstaat en de crisis in de christen-democratie, uiteindelijk resulterend in de fu

sie van KVP, ARP en CHU tot het CDA. Die twee hoofdoorzaken lopen als een rode 

en een groene draad door zijn boek heen, waarbij hij zijn eigen politieke vrienden 

niet spaart. De ruimte die Den Uyl heeft gekregen, is volgens hem mede mogelijk 

gemaakt door zwak en verdeeld optreden van de christen-democraten. 

Er loopt nog een draad door het boek, die minder expliciet wordt uitgewerkt en 

waarvan de auteur zich misschien niet eens steeds scherp bewust is geweest: de 

ontwikkeling van de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog van 

een ingetogen en onbevangen gemeenschap naar het grotere opportunisme en cy

nisme van de welvaartstaat. De idealisten van de jaren vijftig en zestig, onder wie 

de christen-democraten, hebben zich werkelijk niet kunnen voorstellen dat hun 

groeiende en nieuwe bouwwerken van sociale zorg op grote schaal door een calcu

lerende samenleving maximaal zouden worden uitgebuit. Daaraan maakten zich 

geleidelijk aan individuele burgers en werkgevers schuldig, maar ook hun organi

saties tot aan overheden toe. Notenboom begint zich dat te realiseren in het begin 

van de jaren zeventig, maar het woord camelnose, wat staat voor uitgaven die aan

vankelijk klein lijken, maar die uiteindelijk volledig uit de hand lopen, komt pas 

in de laatste hoofdstukken van het boek voor. Misbruik van sociale voorzieningen 

is heel lang een taboe geweest in de Nederlandse politiek. I<VP-fractievoorzitter 

Andriessen merkt bij het debat over de Regeringsverklaring van het kabinet-Den 

Uyl nog op dat het beeld van de WD dat Wiegel in de verkiezingscampagne heeft 

opgeroepen, vooral over het misbruik van sociale voorzieningen, velen in zijn par-
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tij van de WD heeft vervreemd. "De toon buiten beschouwing latend", schrijft 

Notenboom, "moet worden gesteld dat Wiegel gelijk had". 

Bij de bespreking van het financiële beleid van de opeenvolgende kabinetten valt 

op dat er zo vaak wordt gewisseld van normen en definities. Norm wordt daar

door een buitengewoon rekbaar begrip. Het begrip "norm" roept de associatie op 

van degelijkheid en continuïteit. Maar er is een Romme-norm, een 1 %-norm van 

Duisenberg, een Zijlstra-norm, tot aan tegenwoordig de Zalm-norm en de Balken

ende-norm toe. Alle hebben de bedoeling een politieke opvatting over de over

heidsfinanciën een objectieve connotatie te geven. In de praktijk gaan ze net zo 

lang mee als ongeveer het politieke leven van de naamgever. Ook andere defini

ties komen op en gaan onder in de mode van de tijd, meestal om politiek-opportu

nistische redenen. Het maakt het doorzicht in het financiële beleid door de jaren 

heen er niet eenvoudiger op. De helpende hand van Notenboom komt dan goed 

uit. Hij geeft steeds een goed en helder inzicht in de ontwikkeling van het finan

ciële denken, en plaatst dat ook in het daarbij behorende politieke perspectief. Ik 

teken daarbij aan dat, als het allemaal niet zo ernstig was, je bijna de slappe lach 

krijgt van alle smoezen en uitvluchten die telkens door vrijwel alle politici wor

den verzonnen om te ontkomen aan afspraken en beloften. Er wordt ook heel veel 

geschoven naar externe oorzaken, ofnaar de toekomst, zodat men kan ontkomen 

aan de waarheid van de dag. Dat effect van gedraai wordt natuurlijk versterkt, om

dat in kort bestek een periode wordt behandeld waarin toch wel heel veel gebeurt, 

ook tïnancieel, zonder dat de politici steeds voorbereid lijken op telkens nieuwe 

ontwikkelingen. Notenboom maakt ook melding van ambtelijk gedraai. Hij geeft 

als interessant voorbeeld de Studiegroep Begrotingsruimte van het ministerie van 

Financiën, ingesteld door minister Nelissen. Die club van ambtenaren adviseert 

aan minister Nelissen in 1972 om de begrotingsruimte terug te brengen van 6% 

naar 5%. Maar een jaar later adviseren dezelfde ambtenaren aan minister Duisen

berg om het aanvaardbare begrotingstekort in opwaartse richting bij te stellen, 

zodat er juist veel meer begrotingsruimte ontstaat. Al met al ontstaat een beeld 

van een periode waarin met heel veel mooie woorden, met prachtige en degelijk 

klinkende definities, met goede bedoelingen, maar ook met struisvogelmanieren, 

met politiek wantrouwen en elkaar kunstjes flikken indrukwekkende politieke 

betogen werden gehouden terwijl intussen het financiële schip van Staat is lek ge

slagen, steeds meer water maakt en ook nog eens onvermijdelijk afl<üerst op een 

rampzalige draaikolk. Notenboom heeft overigens het nodige recht van spreken in 

zijn steeds duidelijke luitiek. Hij noemt zichzelf"meer principieel dan politiek in

gesteld", en stemt een groot aantal malen los van zijn fractie in de Tweede Kamer 

tegen al te uitbundig financieel gehannes. 

Harry Notenboom, en ook Frans Andriessen, hebben achteraf gelijk gekregen met 

hun consequente kritische commentaren op de openbare financiën. Het brengt 
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de auteur nu tot de vaststelling dat over de jaren zeventig meer dan gemiddeld 

spijtuitspraken zijn gedaan over politiek en landsbestuur. Er is veel "bij nader in

zien wijsheid", en hij voert daarvoor met name Ruud Lubbers en Wil Albeda op, die 

beide, en samen in hoge mate verantwoordelijk waren voor het ondergraven van 

het ombuigingsbeleid van het kabinet-Van Agt-I. Maar de kritiek van Notenboom 

gaat nog veel verder. Hij was en is geen boekhouder, maar politicus en hij laat dit 

zien in, door het hele boek heen gevlochten, stevige pleidooien om christen-demo

cratische politiek te funderen op de eigen maatschappijopvatting, zoals subsidiari

teit en soevereiniteit in eigen kring. Zijn analyse van financiële degelijkheid is 

steeds ingebed in een sterke voorkeur voor een kleine overheid en grote verant

woordelijkheid voor burgers en hun verbanden. Hij heeft bijna zonder ophouden 

alleen het tegendeel waargenomen, en hij beschouwt dit als het breken met de 

christen-democratische maatschappijvisie. Alleen minister van Financiën Roelof 

Nelissen in de kabinetten-Biesheuvel krijgt de eer tegendraads te hebben gepres

teerd. Met I<VP-fractievoorzitter Frans Andriessen voelt hij zich verwant, maar die 

heeft een andere verantwoordelijkheid: "Hij moet de fractie bijeenhouden". In de 

ogen van Notenboom is de fractie al te ver afgedwaald van het eigen gedachtegoed. 

De grootste schuld voor het ontsporen van de overheidsfinanciën legt Notenboom 

al met al niet bij Den Uyl, maar bij zijn eigen politieke vrienden. Uiteraard heeft 

hij geen goed woord over voor de expansieve budgettaire politiek van de PvdA, die 

de particuliere sector verlamde, de inflatie opjoeg, net als het begrotingstekort, 

maar ook de werkloosheid. Daarbij blijft het curieus dat hij minister van Finan

ciën Duisenberg steeds enigszins in bescherming neemt, hoewel hij hem wel ver

antwoordelijk noemt. Kennelijk kan hij Notenboom steeds imponeren met steek

houdende macro-economische analyses en budgettaire observaties, hoewel er 

toch steeds meer afstand komt tussen mooie woorden en beleid. Maar Notenboom 

erkent dat Den Uyl en zijn PvdA gewoonweg een andere maatschappij opvatting 

hanteren, en hij acht dit legitiem. 

Daarom vindt hij het des te onbegrijpelijker dat zijn eigen politieke omgeving zo 

blindelings achter deze "Rattenvanger van HameIen" aansjokt en hij verwijt dit 

bitter. "De tradities van de christen-democratie komen onvoldoende aan bod en 

men zwalkt met de tijdgeest mee", zo formuleert Notenboom zijn teleurstelling 

op pagina 287. Veel van zijn collega's lieten zich zo meeslepen in emotionele 

quasi-sociale analyses dat ook voor hen Den Uyl en de PvdA richtinggevend wer

den in het sociale denken. Dat ging vaak gepaard met een farizeïsch neerkijken op 

collega-christen-democraten die niet tot deze bekering waren gekomen. Het is bui

tengewoon beschadigend geweest voor de eenwording van het CDA en voor zijn 

positie in de samenleving. Zo merkt Notenboom ironisch op dat CDA-fractievoor

zitter Aantjes bij het debat over de Regeringsverklaring van het kabinet-Van Agt-I 

zich steeds uitsloofde om de overeenkomsten aan te tonen met het beleid van het 

kabinet-Den Uy!, terwijl hij geen woord wijdde aan de grootste verandering in de 

politiek van toen, namelijk het vanaf 1977 opereren met één rechtstreeks gekozen 
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fractie door de christen-democraten. "In plaats van de vernieuwing stelt hij de 

continuïteit centraal: de voortzetting van het beleid van het kabinet-Den Uyl, 

waar de ARP in zat, door het aangetreden kabinet waar wederom ARP-leden inzit

ten. Dat moet garantie voor de voortzetting van goed beleid zijn", aldus Noten

boom cynisch op pagina 199. 

De luidruchtige aanwezigheid van de ARP heeft hem merkbaar geërgerd. Hij heeft 

geen goed woord over voor de loyalisten tijdens het kabinet-Van Agt-I, op een KVP

er na allemaal ARP. Ook toont hij zich verdrietig en verraden door mensen als 

Boersma en De Gaay Fortmann sr., die buiten hun fractievoorzitter Biesheuvel om 

zich bereid tonen een kabinet-Den Uyl mogelijk te maken. Mede door hun toedoen 

werd de onderhandelingskaart van de fracties van KVP, ARP en CHU ernstig ver

zwakt, en werden de drie partijen ook nog eens uit elkaar gespeeld. Uiteindelijk 

traden KVP en ARP wel toe tot het kabinet en ging de CHU in de oppositie. Het ka

binet-Den Uyl kon dan ook gaan regeren met een wanverhouding in mensen en 

programmatuur. Met een zetelverhouding in de Tweede Kamer van 56-46 werden 

de ministersposten 10-6 voor links, en de programmatische basis werd het linkse 

program Keerpunt '72, hoewel de christen-democratische inbreng op het laatst 

van de formatie formeel erkenning kreeg. Niettemin bleef Keerpunt dominant. 

Vooral Jaap Boersma krijgt zware kritiek te verduren, van financieel ondeugdelijk 

gerommel (hij weet het verschil niet tussen conjunctureel en structureel) en het 

vanwege zijn gelijkhebberige en ijdele gedram sterk verantwoordelijk zijn voor 

het uit de koers raken van het sociaal-economische beleid tot aan het steeds voe

ding geven aan de antirevolutionaire eigenwaan, waarmee de christen-democrati

sche eenheid op het spel werd gezet. "Het I<VP-bestuur vindt dat de maat vol is. 

Men is het beu om telkens op neerbuigende toon toegevoegd te krijgen grauwen 

conservatief te zijn. Steenkamp lucht zijn hart in het CDA-bestuur. Hij is persoonlijk 

gegriefd, niet alleen door de ongerechtvaardigde beschuldigingen van Boersma, 

maar ook door de hooghartigheid van andere antirevolutionairen", aldus Noten

boom op pagina 217. 

Deze voelbare emotie vormt samen met de koele cijfers van Rijksuitgaven en be

lastingen een buitengewoon leesbare melange van betrokkenheid en objectiviteit. 

Het boek is opgedragen aan Rinus Peijnenburg, strijdmakker in de I<VP-fractie, en 

veel te jong overleden in 1979 als minister van Wetenschapsbeleid. Harry Noten

boom verdient wederom bewonderende en dankbare erkenning voor zijn eerlijk

heid, zijn financieel-economische kennis en zijn tomeloze inzet voor de christen

democratie. 

Hans Hillen was van 1990 tot 2002 lid van de Tweede Kamerfractie voor het CDA. 
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