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Het boek 'Toen de wereld nog maakbaar leek. De financiele politiek 

van de Katholieke Volkspartij 1967-1973' van Harry Notenboom 

(in die periode financieel woordvoerder van de KVP) houdt een kri

tiek in op degenen die de wereld in die periode maakbaar achtten. 

Notenboom gold zelf vooral als een gepassioneerd verdediger van 

financiele zuiverheid in de politiek, maar hij had tevens oog voor de 

noden in de maatschappij. Een boekbespreking. 

T ocn .t.k wcreld nog. moilkhililr 
leek. De hnancii'le politick 

van de Kiltholieke Volk-,

partJJ I '!h7-l 'J7i' "ccn hel

der hock, uitlopcnd op ccn om<,trcdcn 

gcbcurtcni'> de val van her 

bhinct-Hic'>hcuvcl Dilt i'> 

hct mec<,l 1ngrijpendc 

voorval Villl hct bock. 

Notcnhoom hc,chrijtt hct 

chronologi'>ch, met inbe

grip van de voorzttgZtandc 

tTgcrir1g-l)c _l<>ng 

De titcl von het ecr'>le bock i-, ncutrilill 

c11 obJcctid. die Villl hct twccdc houdt 

ecn oordccl in, dat in hct lailt'>lC woord 

<,chuilt. Dat hq nu 'leek' '>chrqh in plool'> 

von liJkt gcclt oiln dat hi) die gccbchtc 

van mookhaarhcicl inru-.....,cn 

niet men i'> tocgedaan Ot 

gJCJt de zin Vtlll dat cnc 

womd verdcr' lk denk het 

wei, ik denk dilt hq die gc

d<tchtc noo1t gekoc'>lerd 

hcclt, ol althan'> in \-eel 

mindcrc male don velen 

om hem hccn, vclcn die 

tocntcrtiid '>prookmakend 

Wal·en 111 de NcderlallCI'>e 

polirick 

Li 111 vorigc hock 'De val 

Villl het bhinct-C:ol'> De 

hnancii'lc polit1ck Villl de 

Katholicke Volk,partiJ in 

de parlementaire periode 

I '!6.i- 19!J7' hehilndclde de /\11Jc/IPOOrl Wei degelijk gelijk 
v<1l van her bbinc!-Cill'> HiJ puhll

ccerdc d<tt viJI jaar gcleden Ook toen 

vcrnwlddc hij in ccn ondcrtitel clat hct 

ging over de linanciclc polit1ck Vall de 

KVI' De twcc pcriodcn ,]uitcn op cl

kilJr ailn. De lite], vcrtoncn cchtcr ccn 

opmcrkclijk vcr<,chil 

Hct hock lwudt ccn kritick in op dcgc

ncn die in de hc'>chJ-cvcn pcnodc hun 

lone!, zo niet de wcreld lll<tokhoilr ilLht

tcn Door de ccuwcn hccn hchhcn de 

1'-icclcrlilndcr<, hun l<tnd gcmaakt, in lct

terlijke zin. In de Jil!Til ZC'>tig lTC'> de 

gcdachtc dat hct ook in cen ande1-c 2111 
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n1ogelijk nHH.·~t zijn, dtlt cen regering 

de maat<;chappelijke wcrkelijkheid zo

danJg kon hcrvorn1en, dat cr in hguur

lijkc zin ccn nicuw land zou ont<;taan 

Die gclbchtc hchec1src gclcidclijk 

mccr mcmen 111 de actievc politick 7iJ 

<;chccn rcalitcihwaarde tc krijgcn met 

hct optrcden van het kahinct-Dcn Llyl 

in de jaren 19Tl-1 977. Daarna. tijdcm 

hct optrcdcn van hct kahinet- Van 

Agt/\'V'iegcl, hcgon zij tc vcrvagen en 

ten <;lotte, ti)dcn<; de dric kahinctten

Luhhcr<;, vcrvluchtigdc ziJ. 

Achrcral hezie11 kan men de pcriodc

Dcn llyl hct hc<;tc hc,chouwcn al' ecn 

pcriodc met ccn interimkaraktcr, al, de 

lazlt<;tc, heltigc opllikkering van ccn '>O

ciali<;ti<;che droom, de '>amcnlcving om 

tc vorn1cn nuar ccn ont\vcrp van idcck 

richtlijncn Ongevccr zoal<; ccn archi

tclt ecn gchouw onrwcrpt. In de pc

riodc die dit hoek hc<;tri)kt leek dot 

voor vclcn in Nederland ccn voorzt:g

gcndc droom. Zo wa~ het klin1aat van 

die tijd Uat moct men zich voor ogen 

houden hij het lczen van dit hock. 

I )It hctckent n1ct dat het hock de loon 

van ccn vcroordeling hcclt. J)ie hccft 

hct allcrmin<;t_ Nott:nhoom i'> cr de man 

nict naar om achtcral ziJll gcli1k te ha

lcn. Nog mindcr om op af,tand in de 

tiid gckomcn, triomtantelijk tc Iaten 

ZICJl dat hi1 in die pcnodc wei dcgclijk 

hct gelqk aan zijn zijde had en dat dc

gcncn die er tundamenteel andcr<, over 

claLhtcn, Ill dczclldc mate ongcli1k had

dcn. 

\'Vat doct hij wei~ Hi) he<;chriJft mlnuti

cu~ de wijzc waarop de gcheurtcni~~cn 

zilh voltrokken hchhen. Hi1 doer dat 

volgcJl'> de methode die hii ook in het 

eerdcrc hock gehruikt heelt. Hq gcdt 

de <;tandpunthcpalingen van de mcc<,te 

parti)en in de jaarlqk'>e of ook tll'>'>en

tiid'>e Algcmene Jle,chouwingen en in 

de dchartcn over wct<;ontwerpcn op ti'>-
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caal gchicd en over vcrwantc ondcr

werpcn. Niet van aile partijen, want hij 

laar de <;tandpunrcn van klcine pctrtijen 

onhe<;prokcn Dat valr te billijken, om

dat die min ol meer aan de kant van de 

parlementairc arena <,londen De hc

sprekingcn sluit hij twee kecr al met 

conclusic<;, in het midden en aan het 

cinde van het hoek. 

Twee kabinetten 
Het hoek hcschrijft twee kahinettcn en 

drie rcgering-,verklaringcn. Het kahi

nct-De _long, samcngc<;teld uit de !eden 

van vier partijen (KVI', ARI', C:HU en 

VVDI bclcddc in de jarcn I'Jh7-1971 

de mee<;t cHen regering'>pcriode die 

zich na de Twccde Wcrcldoorlog hecft 

voorgedaan. Hct zat ziin periocle voile

dig uit en tigureert dan ook in hct hock 

met vier maal Algemene Bc'>chouwin

gcn. Her were! opgcvolgd door hct on

gclukkigc kahinct-Bie<;}lCuvel dat aan

vankeliJk '>ilmcngc'>tcld Wil'> uit viJI 

partiicn 1KVI', ARI', C:HLI, VVD en 

DS'701 en dat zijn be<;tililll <;iecht'> twce 

Jaar volhit:ld, de )a l-en 1971- I 'J7.1. Het 

kwun1 tot twee kccr toe met een rcgc

ri ng~verklari ng. 

Di!t gcdr al wei ailn hoczeer deze hcidc 

bhinel'>pcriodc<; van elkaar vcrschildcn 

en hoczecr het ook de mncite waard i'> 

daaraan ecn ge'>ch,·ifr tc wiiden Hct 

bbint:t-HJe<;hcuvcl viel uir elkaar tij

dcn<; de voorherciding van zqn twenlc 

hcgrorlllg. I let twccde algenwne dcbat 

in de Tweedc Kamer maakrc her dan 

ook mec al, rompkah111ct 1 KVI'. ARI', 

CHL! en VVJ)i dat in de parlcnwn

taire gc-;chicdeni-; n1cc-;tal a].., cTn nicuw 

kahinet lwhi!ndcld wordt. Dit gebeurt 

op lormelc gronden. lk hen her met 

Notcnhoont ct:m, dat men l1et, politick 

gezicn, heter al-; ccn voortzctting van 

het vijtpilrtijenkahlllct kan zicn Vervol

gen<.., kwan1en cr nicuwc verkiczingcn. 
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Behalve een bespreking van de debat

ten die volgden or de drie regcrings

vcrklaringen, hcvat hct bock de rclazen 

van zes Algemcne Bcschouwingen, zo

als die plcgen tc volgen op ccn regc

ringsvcrklaring en die voorts telkcnjare 

de aanvang van hct nieuwe parlcmen

tain: jaar inluide11. 

De huiclige praktijk is dat cleze Alge

menc Beschouwingen al op de clag na 

Primjesdag beginnen, maar in de bc

sprokcn pcriocle gcbeurdc dar cnige 

wckcn later De fracties hadclen de ge

legcnheid de regeringsstukken in z1ch 

op tc nemen en overlcg tc vocrcn met 

verschillcnclc maat-,chaprelqkc grocpe-

ringcn. 

lk hetrcur het enigszins clat de auteur 

niet de gelcgenheicl aangegrepen heett 

om ons iets te Iaten zicn van wat er in 

die weken allemaal de revue passeerdc 

Hoezcer de wcnsen van die groepcrin

gcn onclcrling verschilclen en hoezeer 

zij erop uit waren hun dec! van de wer

kelijkheicl de overhand tc Iaten krqgcn 

Dar zal trouwens nog steeds wei zo 

zijn Aan de pol1tiek is en blijlt de taak 

om al die wenscn en vcrlangcns met el

kaar in ovcrcenstcn1n1ing te brcngen, 

onder meer door elk ervan slechts ge

decltelijk te vervullen. 

De ernst 
De auteur onclerbrcckt een kecr zijn 

bctoog in tijdsvnlgorclc om enkele ont

wikkclingcn nadcr te bclichten. Dat 

cloet hij eerst in een hootdstuk dat ge

wiid i~ aan 'grotc vcrandcringcn in kcrk, 

maatscharpq e11 politick', waar-in hi) hct 

gccstclijk<: klimaat 111 knk en samenlc

VIng -,cheht en ook aang<:dt hoe daarin 

de opvattingcn van de chri'-.tcn-radica

lcn cen rol speelclcn. 

In dit hootd<,tuk krqgt 'de maakbare <,a

menlcving' een plaah, zq het heel kmt, 

en voornZtnlciJjk on1 aan tc gcvcn cbt 

die, als zij tot stand zou komen, 'we

zenlijk' gekenmerkt zou worden door 

een 'aanzienlijke verhoging van het uit

gavenniveau van de overheicl en veel 

intenserc bclastingregulering' Zijn ei

gen kijk op de politiek komt naar voren 

in ccn bc-.;chrijving van datgcnc \Vaar

dnor de politick tot dan toe geken

merkt were!. 'door gelcicleliJkheicl in de 

vcrandningen, door de insp1ratie door 

hogere iclealcn, waarvan de verwerkeliJ

king ti)d vraagt; door het gc<.;tagc wer

ken aan verbetering, om stap voo1· -,tap 

en met taaie volharcling de iclealen om 

te zetten in werkelijkheid' ZiJil opvat

ting van J10[itick is blijkbaar in die jMe!l 

tot stand gekomen. 

Dit zijn de icleecn van ecn man van de 

praktijk, van icmand wicm dagelqksc 

bezigheid bestaan hedt in dar 'gestage 

werken aan verbetcring' Hct i'> onk de 

prakti)k van iemancl die craan gewencl 

is geweest dat hiJ in een t1·aditi<: van 

machthebher<, stond. Notenboom 

dacht in de tiJcl dar h11 in de politick zat 

gccn ogenhlik aan de mogeli1kheid dar 

zijn fractie huiten de regcring zou val

len. Die mogeliJkheicl hestond ook niet. 

Dat feit maaktc hem ook zo ern-,rig, ai

le<, wat hij zci, allcs war hij in vergade

ringen naar voren hracht, moe<,t uit

voerbaar ziJn, moest cl<: toets van de 

dagelijkse praktijk kunnen cloorstaan. 

Tegelijk moest het aan die heel andcn: 

toets nnclerwnrpen kunnen worden. die 

van de 'hogere iclealen' Hij hedt dat 

op dcze manier in ZIJ!l hoek tot Ult

drukking gehracht, heel kort maJI', om 

dadeliJk wcc1· over te gaan naar de 

wecrhar~tigc hnanuen, WJtlnn die 

1dealen toch ge'>talte mocsten hi)gen 

Tot de andere onderwcqwn die hij in 

ckze tu<,<,enliggcncle hoold-,tukken he

hanclelt hehoon her '>tl-cven naar <,a

mcnwcrking 111 Furopa. !)it en cnigc 

andere onclcrwerpen, waarondn de '1·e-
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gulecrhaarheid' van de britaalrnarkt. 

hespreekt hij echter te kort orn zc rccht 

tc doen wcdervaren. Dat geldt vooral 

de 'ncvendoeleindcn hij helasting

hdting' Het hoofddoel van de helas

tinghdting is uiteraard, gelden voor de 

financicring van de uitgaven hijeen te 

hrengen Elke voorgestelde helasting

maatregc\ moet prirnair beoordeeld 

worden naar de rnate waarin hi) daarin 

hiJdraagt Daarrnee kornt de vraag op 

naar de rcchtvaardigheid van de verde

ling van deze lasten. 

KVI'-rninister van Financien Nelissen 

en de minister van Verkecr en Watcr

staat, het latere karnerlid Drees, toen de 

vertegenwoordiger van de nu niet mccr 

hestaandc partij DS'70. Als ik zou zcg

gen dat die twee de rollen van held en 

anti-held toehedeeld krijgcn, zou 1k 

overdriJVCil .. ~laar toch zit cr icts in die 

karakteri-,ering 

1'.:otcnboom lcgt ziJ11 lovend oordecl 

over Nclisscn aanvankelijk in cijlcr-; 

neer, niet in woorden. Dan gecft hiJ het 

oordccl in de woordcn 

F'en hqkomend aspect 1s 

dat clke helastingrnaat

regel cttcctcn heelt or 

ncvcnterreinen. Dat lcidt 

Achteraf bezien kan 
van anderen. dat zijn cui-

minatiepunt vindt in ccn 

citaat van l.ieftinck Het 

dicht<,t bij ecn eigen oor

deel kornt hij in 'een niet 

weersproken va<;t stcll i ng' 

waarvan de hron onver

meld bli1ft Pas aan het 

cincle van zijn hoek 

srrcekt hij eigcn oordclcn 

UIL Nclissen stond 'een 

<,ncllc en dcgcliJkc ailnpak' 

von de problemen voor. 

HiJ was dcgene 'die ecn 

krachtig hclcid dul'ide tc 

men de periode-

crtoc dat helastingrnaatrc

gelen gehn11kt kunncn 

worden om nc:vcndoelein

den te here1kcn. Volgcns 

Den Uyl het beste 

beschouwen als een 

periode met een 

Notenhoom is hct ccn interimkarakter, als 
kenrnerk Viln hct '>lrevco 

naar ecn nlaukbatT :-,zullen

lcvlng 'clat he\a-,tingheffing 

een in-,trumcnt voor het 

regclcn von welh<Jast de 

hclc <,amcnlcving zou 

moctcn worden.' Hi) raakt 

de laatste, heftige 

opflikkering van een 

socialistische 

droom. 

hier een huitengewoon ingewikkcld 

vrailg<,tuk ilan, dat hij cchter in cnkclc 

kortc hcwoordingcn afdoct HIJ had 

dot bctcr ongenocmd kunnen btcn, nl

wcl cr verdcr or mnctcn ingaan dan hij 

nu gcdaen hcdt. 

Wcin1gcn zouden met zoveel rccht en 

rcdcn daurovcr ccn atgc\vogcn oordccl 

kunncn vcllcn a\-, JUi<,t hi) 

Het kabinet-Biesheuvel 
Hct twccdc dec\ van hct hock richt 

z1ch. zoal-, gezegd, or het kahlllet

llicsheuvel In d1t dcel vnltrekt zich ge

lciclcliJk een conccntratic or twcc van 

de dcelnerncr'> aan het hcdriJI in de rni

ni-,terre<Jcl en de Twecdc Karner· de 

vocrcn' Hij orcrccrde 'gc

hecl in de geest van wat de financicle 

wnnrdvoerders namen<, de K VP- fractie 

Jarcnlang naar voren hehhen gehracht' 

Kan rnen zich uit de pen van de voor

naarnste van die woordvoerders ccn 

grotcr comrlirnent denkenc 

Over Drees kon Notcnhoom zich van

zclf-,prckcnd niet zo lovcnd uitlaten. 

Drees wa<, degene die lliesheuvel lict 

struikelen en daarmce de vnct clwars 

zettc aan de vcelhclovcnde pogingen 

van Nc\i.,.,cn tot gezondmaking van '.; 

lands financicn. Tixh is zijn uitspraak 

over Drees' kompilan De Brauw harder 

en tracht hiJ over Dree'> zell tot cen ob

Jectid oordccl tc komcn door te wijzen 

or diens 'nicuwheid' LiJ11 wens om op 
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zijn cigcn dcpartcment bczuinigingcn 

tc ontgaan 'bliJit () ccn dec I van de vcr

klaring' van de kabinct<.cri<.is Dar vind 

ik nogal zacht uitgcdrukt. /\Is de voor

n<:lam'>tc, zclls door<.laggevendc vertc

gcnwoorcligcr van zip1 partij in het ka

binet was hi1 dcgene die, onclanks zip1 

gonk wil en ondanks zip1 kcnnis van 

zakcn, de rmslukking vcroorzaaktc van 

hct kahinct waarvan hq deeluitmaaktc. 

Het ontstaan van het CDA 
f jet huck "ook interessant omdat het 

de orw;taansperioclc van her C:DA hc

slaat. Door weer tc geven hoc de he

..,]uitvornlJng in haar wcrk ging opcnt 

de auteur telkcm ecn cloorkiJkjc in hct 

operercn van de dne chri'>lcn-democra

tische lractrcs in hun '>treven naar sa

nlengaan. [)e -;anlcn\verklng wicrp a].., 

het ware haar <.chacluwcn vooruit. Hct 

begun crmee clat de clrie lractres geza

menlijke woordvocrdcr<. aanwezcn als 

geblcken was dat zq in de schrihclijkc 

voorhcrcrding geli1ke slandpuntcn in

genomcn haddcn. DaMna kwamcn de 

gezamenlijke rnhrcng in de voorhcrci

clcnde verslagen en de wcr-kvercleling in 

de: mondelinge behancleling Coed per

<.oonlijk contact - dat alti)d cen zaak 

van grout hclang ge\veest i.., voor 

t'-.'otenhoum - lerdclc tot hlijvcncle <.a

menwerking, die op den duur steeds rn

tensiever were!. Ten <.lone opcrcerdc de 

lracticcummis.,ie l'inancicn als cen gc

heel. 

Als hij betoogt dat de linanciclc woord

vocrdcrs van de drie I rae tic<. belangrijk 

hcbbcn bi)gcclragcn aan de verstcvigmg 

van de onderlingc hetrckkingc:n is dat 

naar mijn herinnering zekcr waar. Zijn 

cigen bijdrage laat hij cchter onderhc

licht. Nicttemin was die grcJOt Hij was 

ccn gcpa<.'>ioneerd verdediger van deli

nancicle zuiverhcicl in de politiek en 

had tevcm oog voor de noclen in veel 

geledingen van de maalschappq Die 

twee tenclentic<. <;tredcn in hemzcll om 

de voorrang. Daardoor kwam cr alti)d 

eer1 conclu<.ic uil zip1 mond die grondig 

overwogcn wa~ en die hi_j ",Oll1S voor

droeg met cen hartstocht waartoe hi1 

zich op de openbarc kathedcr noort 

zou hchbcn Iaten vcrlciclen. 

'Ombuigingen' 
De werkgrucp eire 111 1'!71 was inge

'>leld en waarvan Notenhoom dcel rrrt

maakte vond dat de almaar· stqgcndc 

lijn van de uitgavcn moc.;;t worden 

omgebogen Zi j stclde claarom eer1 a an

tal 'omhuiging<.;maatrcgclcn' voor [)Jt 

wourd staat in hct hock terccht tu55cn 

aanhaling5lckcn<,, her komt hicr vom 

hct eerst voor en hct is in latcrc Jar-en 

zo gehruikelijk gewcmlcn dar badinc

rendc krantensclll-iJvers cr menrgmaal 

de draak mec hehben ge<;tokerl. Daar 

hadclen zij geen ongclijk in. Het was 

een tcchni<.chc term gcworclen. die gc

bnrikt were! zcmclcr dat men nog de 

oor<.pronkcli)kc bctckenrs ervan in de 

gatcn had. Daarom vine! rk hct '>PIJlrg 

dat Notenboom het woord hicr zonder 

enrge toelichting introducecrt, voor· 

hem i<. het bliJkhaM ook al ccn gewoon 

woord geworden 

[en vcr.,chijn'>el dat wordt vermelcl, 

maar toch weinig aanclacht knjgt, 

vormt de relaticve stijging van de so

cialc premie'> ten opzichtc van de hcla<.

tingen Het is Neli55c:n geweest die de 

<.ociale prcmies erhrJ lrok cr1 aldu'> her 

hcgrip 'totalc clruk' introducecrde, naast 

en hoven hct bestaanclc begrip 'bela<.

tingdruk', clat op die manier een clcel 

werd van een groter gcheel. Nu zag 

men ook wat er cigenlijk aan de hand 

wa<.: de druk die overheidsmaatregelcn 

op hct particulicre inkomen legde zou 

toencn1en van nog gccn 3·-t-<1:) 1n 1 CJ60 

tot 47,5% in 1972. Hijna de hellt van 
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het inkomen wcrd weggeha;lid d"'n de 

overheid. 1--krhaaldelitk komen de <;o

cialc pt-cmtc' ter <;prake itt dit hock. al 

vallen zit hutrctl hct onderwerp a]<; men 

de traditionelc ntaahraven aanhoudt 

t\ 1aar het onhehagen erovcr wa<; nw,

'chien nog wei grotcr dan het altijd 

ZlZlllWczigc onhchagcn over de hclzt-;tin

gcn al zal het zekct- minder uitge<;pro

kcn zijn gcwcc...,t 

( )ok de doorwcrking van de uitgaven 

111 hct hcgroting-.jaar naJr lau:-rc ]tlrcn 

wa' de<;tijd, 

Ncl"'erl Hq 

ccn nicu\Vlghcid van 

wonde daarmcc voor 

eerticdcr aan hoc <;cheel het zou kun

ncn g.Jttll !lll't de llJtlO!lJ!c CLOilOTlliC, 

ook al zou het in het hcgrotrng<;par zell 

nog wei meevallen. Op die manrer hid 

hij de lwgroting,ckhattcn hoven het 

jaarheloop uir, waar de helang<;tclling 

van de mee<;tc woordvocrdcr' in de 

Ka1ncr -,rcrk nttar uitging, on1dat hct 

kalcndcr,aar nu cenmaal ook hct hcgro

ting'-.Jtlttr wa".. Voor de hnanciClc 

woordvocrder<; kwam daar nog hij dat 

zij over de hcb-;tingnlJJtrcgclcn nloc-.;

tcn ollrdclcn en die vrocgen altijd nog 

mecr aandachr dan de uitgavctl 

Wat de uttgavcn hctrclt hcplctttc 

Notcnhoom al in I')(,') itwc<;teringen 

tcr lx·,cherming van hct natuurlijke mi

lieu Her wa' hem duidelijk dat dtc ten 

ko,tc zoudcn moctcn gaan van de par

ticulicre itwe,teringcn. zoa], het hem 

altitd duidelijk wa' dat cen gulden maar 

cctl kccr uitgcgcvcn bn worden. Dat 

niel ieclereen dat hcgrccp moct hem 

ccn doorn in hct oog zijn gc\VtT".t. 

Onvcrmocihaar wa' hij in de weer om 

vooral iederecn duidelijk tc maken, dat 

nier aile' tcgclitk kon en dat icdereen 

die hcpaaldc uitgaven hcplcittc daar

mcc tcvcn-. vond dt~t andere uitgavcn 

ongcdaatl moe<;tcn hlijven r\laar nie

mancl zer dater ooit hij 

Hct zal hem zwaar gevallcn zip1 te aan-
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vaardcn dat het vcrkiczing...,progranlnla 

van de KVI' ccn gcleidclitke qijgtng 

van de collcctievc <;ector aanheval Hii 

laal daar in Ztln hock niet<; van mcrken. 

lk vind dat 1ammcr Wit zouden graag 

vcrnomcrt hchhcn hoc hij dat vcrwerkt 

had, in zip1 crmt en toewiJdrng en zijn 

nciging om de overhcid hinnen de per

ken tc houden. AI, hij in dit verhand 

<;prcekt over de noodzaak van een mcn

talitcit-.wijziging i-; dat wcinig mccr dan 

een <;]ag in de Iucht. 1-lct zou kunnen 

hcrekenen dat ook hi) niet mecr zo zc

ker wi<;t wclkc kcuzert er gcmaJkt 

moe<;~cn worden. 

De Kamer vormt de minister 
Hct li,kt miJ rckenend dat volgcn<; de 

trouwc t~antckcningcn van Notcnhoon1 

twec van de drie linarteicle woot-dvocr

dcr<; uil het chri<;tcn-dcmocrati<;chc 

kamp van oordcel warcr1 dat de ovcr

heid,uitgaven irt I '!72 rc <;terk 'tegen, 

tcrwq] de dcrcle de kerk 111 hct midden 

htcld door te <;tcllen dat de <;om van de 

uitgavcn van de overhctd en de particu

licrc <;ector te <;rcrk <;tceg. Ook de 

VVD-woordvocrder vond dat de over-

hcid..,uitgavcn tc ..,ted omhoog gingcn 

i\bar hiJ die con<;tatcnng hlcel het. 

lk vermocd dar dczc atwezigheid van 

dadcndrang voortkwam uit twcc oorza

ken. De cnc wa' dat zij moc<;tcn oppa<;

<;cn om niet zo <;tcrk tc kcct· te gaan dat 

oppmitielractic<; er grond in kondcn 

vindcn om hen door de formulering 

van ,]imme motics 111 nwcilijkhcdcn tc 

hrcngcn. De andere, mecr inhoudclijke 

rcdcn wa' dat hun tekstcn cen compro

mi<; vonndcn van de mertingcn in hun 

tracttc<;_ Daar warcn de voor<;tandcr' 

vtJn vcrhoging van de uitgavcn nli"i

'chtcn wei in de meerclcrhcid. Daarom 

mochtcn de finJnciclc woordvocrdcr<; 

wei klagen dat de totalc uitgaven te 

hoog wcrden, maar claaraan gccn con-
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<,cquenties verhinden voor bepaalde 

soortcn van uitgaven. 

Er traden toen stijgingen van lonen en 

prijzen op waar wij nu gecn weet mcer 

van hebhen Er were! geraamd dat de 

loon<,om in 1972 met niet minder dan 

12 '){, zou srijgen en er were! gepoogd 

om die stijging in het jaar erna tot i\,5% 

te drukken. De <>tijging van de ovcr-

heidsuitgavcn was voor cen groot dee! 

niet voorzicn in Jc begrotingen, n1aar 

zij trad op in 'het lopende jaar', naar het 

leek onafhankelijk van de hegrote 

uitgaven Dat moeten akelige tijden 

zip1 gewecst voor kamerleden zoa]., 

Notenboom, die zich vcrantwoordelijk 

voelden voor de huishouding van de 

staat, maar cr machteloos tegenover 

stondcn. 

Pas een minister als Nelisscn hracht 

daarin een ommekcer Zijn krachtda

dige handelen i'> mede re zien als een 

rcactie op de machtcloo-.heid die ook 

hij ondervonden nwer hehben ti)dens 

ziJn kamcrlidmaatschap. War hi) toen 

gcleerd had, in het bijzondcr van 

Notenboom, bracht hij als minister in 

de prakti)k Zo vom1dc de Kamn de I a

tet-e mini-.ter. 

Notenhoom vermeldt heel kort dat hi) 

door Nel i-.scn gevraagd were! voor her 

-.taats-.ccretariaat voor linancielc zaken 

buiten hclastingsfcer Hij weigerde die 

zctel, omdat hi) dacht 'a]., ee"tc woord

voerder voor financicn' mccr invloed te 

kunnen uitoclencn dan als staat-.secre

tar·is op die zetel Hij had zeker gcliJk 

dat het een klcil!c zetcl was, waarop hij 

nauweltjks plaat<, had kunnen vindcn. 

tv1aar- hi) had gecn JUiste <,chatting van 

de macht van een bewind-.man ten op

zichte van die van een kamerlid. 

De methode van Notenboom 
Notenboom heeft zijn hoek geschreven 

volgens ecn strikt chronologische me-

thode. Eerst het kahiner-De _long, 

daarna her kahi net- llieshcuvcl, he ide 

jaar na jaar Elk jaar passeert de lczer op 

dezelfde manier, in de vorm van een 

besprcking van de hegrotingcn en 

vooral van de Algemene Beschouwl!l

gcn. Daarbij hceft de schnjver het 

grotc voordecl gehad dat hij de notulcn 

van de ,'dini-.terraad hcetr kunr1cn raad

plegcn. Daardoor hoclt hq voor een 

aantal gcbeurtenrssen niet gissend tc 

werk lc gt1an, hi_j \Vcct nau\vkcurig \VIC 

wat gczegd heelt tn de raad en wat re

eler<, rol daar gcwec<;t is. 

De gehanteerdc methode hedt hct 

voordeel van de overzichrelijkhcid en 

van de vollcdighcid Er- is echter ook 

ecn nadecl aan verbonden, dat zich 

gaandcweg aan de lczer· hegint voor te 

docn. Dit nadeel is gclcgcn in de her

haling Niet dat de opgevoerde spre

kers hcrhaaldeliJk hetzelfde gczcgd 

hebhen of dat de focus van de debattcn 

zo dikwql<> dezelfdc Wil'>. maar wei g<1at 

hct steeds over dczeltdc zaken. Voor 

icmand die, zoa]., ik, zell zccr gc't'nvol

veerd i-. gewecst in die zaken Ievert d<1r 

gcen beletsel op om gcbocid te bli)vcn, 

lllililr voor icmand die deze voonngc

nomenheid mi<,r zou dat wei cen<, cen

tonigheid kunnen mccbrcngen. Het 

hock rilakt er ook cnigsztns verhrok

keld door Hct had zip1 voordelcn kun

ncn hchben a]., de auteur zijn stof niet 

chronologisch, maar naar ondcnvcrp 

had bchandcld. 

Notcnhoom hcelt zijn uiterstc hest ge

daan om ohjcctiel geschiedenis tc 

schrijvcn. Hct i'> cchtcr nict te vcrmiJ

dcn dar zijn hoek up sommige plaatscn 

ict<, hcefr van cen zelfrechtvaardiging 

in cen beschrijvcnd klecd, <1lsot zijn 

hlocd hecft gckropcn waar hij hct met 

wilde tocstaatl te gaan. ]-',-was icts voor 

tc zeggcn gcwcc-..t hct andcr~ tc docn 

door een rechtstrecbc vcrdccliging van 
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het eigcn hckid tc gcvcn. Nu lijkt het 

wat onevenwichtig; iedere woordvoer

der wordt ten tonclc gevoerd, rnaar 

Notcnboorn uitvocrigcr dan de ande

ren, niet orndat hetgcen hir tc zcggcn 

had rnecr invloed heeft gehad, maar 

orndat hij hct helcid van de fractie on

der woorden bracht en dat is het on

dcrwcrp van zi)ll hock. Hij doct het 

ook omdat hij als schr11ver een aantal 

dingcn kwijt wildc die hem op hct hart 

lagcn Hir verdcdigt zich zijm ondanks. 

Daar komt hij dat h1j steeds de tegen

woordigc tijd gchruikt en over zichzcll 

sprcckt in de dcrdc pcrsoon. Hct vonr

dccl van dat srnckcn in de dcrcle per

soon is dat hir zichzeH als een dcr vclcn 

bn hchandclcn, zondcr al tc vee I op te 

vallcn. En dat hcdt hiJ gcwild ,'v1aar 

hct wils natuurlijker gcwccst als hir '1k' 

gc..,chrcvcn had; in .;;on1mige pas~ages 

valt dat op. In andere passages ciJfcrt 

hij zichzclt zover weg dat hij cen voct

noot nodig hcdt om zi)ll cigcn stand

punt duidclijk tc makcn. 

Op vccl plaatscn wil de schrijvcr zijn 

c1gen oordccl nict gcven, al heeft hij 

hct stcllig wei gchad 1'-:a twintig jaar 

zou de duidcll)khcid crmcc gedicnd 

zi)ll gcwccst ruitcrlijkhcid te betrach

tcn. lk hem111cr me dat een van de 

hooglerarcn-opponcntcn hij de vcrdc

d,ging van zirn prodschrift daar ccn 

opmcrking over maaktc, hir vond dat 

de auteur schroomdc zip1 cigcn opvat

tJngcn weer tc gcven. Notenhoon1s' 

antwoord kwam crop ncer dat hij nu 

ccnmaal zo in clkaar zat, dat hij he

ducht was voor tc algcmcnc conclusics 

en licvcr de lcitcn voor zichzelf liet 

sprckcn 

De mens in de politiek 
Politick wordt hcdrcvcn door mensen. 

In die zin gaat de politick altijd om 

mcnscn Het is tekcncnd voor de auteur 
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dat hij het beschrijvende gcdcclte van 

zijn bock afsluit met waarderende op

nlerkingen over t\vcc mcnscn voor wic 

hij grote achting heeft, hocwel zij in 

heel verschillende verhouding tot hem 

stonden: Nclisscn en Drees. 

Drs. A UJ 1'<111 Amelsuoort 11'115 o 11 Tu,eede 

Kamedid Poor de KVP 111 lcrter ( DA Pilll 1971 
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