
Drs. M.J.J. van Amelsvoort 

Oorzaak 'Nacht van 
Schmelzer' vooral 
gelegen in botsing 
over financieel beleid 

De conclusies die staatssecretaris Van 
Amelsvoort trekt uit het boek 'De val van 
het kabinet-Cals' zijn onder andere dat 
het een belangwekkend document is dat 
bijdraagt aan onze kennis over het verle
den en ons tevens een les voorhoudt 
voor met name het financiële beleid van 
het huidige en de toekomstige kabinet
ten. Hij bespreekt het boek van prof. dr. 
H.A.C.M. Notenboom en hij gaat tevens 
in op de vraag naar de norm voor de 
overheidsuitgaven. Het boek is een uit
gave van de SOU en kost f 34,50. 

Met zijn boek 'De val van het kabinet
Cais' heeft Harry Notenboom een bijdra
ge van belang geleverd voor onze kennis 
van de naoorlogse politieke geschiede
nis. Een van de cruciale gebeurtenissen 
in deze periode, die tot nu toe veelal met 
een waas van vooroordeel omgeven is, 
heeft hij op heldere wijze beschreven. 
Op consciëntieuze wijze is hij er in ge
slaagd de relevante gegevens en docu
mentatie te vergaren en die grondig te 
analyseren. 

Omdat hij zelf een van de hoofdperso
nen in deze gebeurtenissen geweest is, 
moest hij een vorm vinden om zijn eigen 
optreden te beschrijven zonder zichzelf 
al te zeer op te dringen. Hij is daarin 
geslaagd door over zichzelf in de derde 
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persoon te schrijven. Dat geeft tevens 
een objectiverend karakter aan de be
schrijving en het leest ook gemakkelijker 
dan een telkens terugkerende eerste 
persoon tussen de normale derde per
soon. 

Het trof mij bij de lezing dat Noten
boom in zijn beschrijving van de gebeur
tenissen niet naar de uitkomst toe rede
neert. Dat leek mij moeilijk; immers, als 
je de uitkomst kent, kun je licht de nei
ging krijgen alles in dat licht te zien en 
de gebeurtenissen in dat gelid te zetten. 
Maar naarmate ik in het boek vorderde 
begon ik te begrijpen dat de auteur daar 
een heel bepaalde bedoeling mee had. 
Het was nu juist zijn drijfveer om te laten 
zien dat die uitkomst allerminst van te 
voren vast stond. Daarin is hij naar mijn 
mening geslaagd. Tegelijk verdoezelt hij 
niet dat de ontevredenheid over het 
kabinet in zijn fractie groot was en laat 
hij uitkomen dat er op den duur maar 
twee mogelijkheden overbleven: bijstel
ling van het financiële beleid of het ver
trek van het kabinet. 

Daarmee kom ik op een tweede ken
merk van het boek. De auteur heeft zich 
beperkt tot het financiële beleid. Ik ben 

Drs. M.J.J. van Amelsvoort (1930) ·,s staatssecretar",s 
van Financiën. 
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het met hem eens dat daar de kern of al- Sociaal-economisch decor 
thans het kristallisatiepunt van het onbe
hagen zat. Maar het onbehagen zelf had 
diepere wortels. Er bestond een grondig 
wantrouwen jegens hetgeen ik nu maar 
gemakshalve als het linkse denken aan
duid, niet alleen jegens de socialisten, 
maar ook jegens het linkse denken van 
een aantal mensen in de eigen gelede
ren. Het onbehagen was gericht tegen 
het idee van de maakbaarheid van de 
samenleving, tegen degenen die dit kos
te wat het kost wilden laten gebeuren, 
tegen wat men onsolide in die denkwijze 
vond, tegen het gebrek aan kostenbe
se!... Ik merk dat ik al zoekend naar 
woorden toch elke keer weer dat finan
ciële aspect tegenkom. De auteur laat 
daarop dan ook het volle licht vallen. 

Ik deel de 'Jpvatting van de auteur dat 
de 'Nacht van Schmelzer' niet te verkla
ren is uit persoonlijke verhoudingen, 
karakters en ambities. Ik was in de jaren 
zestig lid van de Commissie Miljoenen
nota die de KVP-fractie adviseerde over 
het te voeren financieel-economisch 
beleid. Ik herinner me zeer wel de funda
mentele discussies die ook in dit gremi
um plaatsvonden over de rol en de hoog
te van de overheids-uitgaven. Ik sluit me 
aan bij de woorden van Notenboom op 
pagina 99 en 100 van zijn boek: 'Per
soonlijke ambities mogen in de politiek 
geoorloofd, zelfs met mate wenselijk zijn, 
ik hecht groter belang aan analyses van 
meer zakelijke aard. In de botsing over 
financiële toekomstlijnen moet aanzienlijk 
meer de oorzaak van de 'Nacht van 
Schmelzer' worden gezocht dan in karak
ter of ambities.' 

In het onderstaande sta ik stil bij een 
aantal mijns inziens wezenlijk onderdelen 
van de beschrijving van de auteur. Op 
verzoek van de redactie zal ik daarbij 
nader ingaan op de vraag naar een norm 
voor de overheidsuitgaven, al valt zoiets 
eigenlijk buiten het bestek van een re
censie. 
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In een inleidend overzicht geeft Noten
boom een schets van het sociaal-econo
misch decor van deze jaren. Hij wijst 
erop dat er in begin jaren zestig een 
einde kwam aan het zogenaamde har
moniemodel in het verkeer tussen rege
ring en organisaties van werkgevers en 
werknemers. Niet langer was het moge
lijk om in een klein gezelschap van re
presentanten van deze partijen afspraken 
te maken over bijvoorbeeld lonen en 
prijzen. Deze breuklijn markeerde het 
einde van de periode van economisch 
herstel na de oorlog, de wederopbouw. 
Zij was zeer bepalend voor de latere 
politieke ontwikkelingen, vooral in soci
aal-economisch en financieel opzicht. 
Het ging Nederland economisch voor de 
wind. Het was een periode van grote 
expansie, afgezien van een korte con
juncturele inzinking in de jaren 1957-
1958. De snelle groei van de produktie 
liet zich vooral aflezen uit de ontwikkeling 
van de situatie op de arbeidsmarkt. 

De totale werkloosheid, die in de jaren 
vijftig nog gemiddeld 2% van de be
roepsbevolking beliep, daalde in 1960 tot 
1,2% en bleef in de daarop volgende vijf 
jaar schommelen op ongeveer 0,8% De 
vraag naar arbeidskrachten daartegen
over was twee tot drie keer zo groot. Het 
is duidelijk dat dit structurele tekort aan 
arbeidskrachten voor de Nederlandse 
economie ook structurele gevolgen 
moest hebben. Een van de belangrijkste 
gevolgen was dat werknemers zich be
wust werden van hun stijgende economi
sche waarde en hogere lonen gingen 
eisen. De werkgevers van hun kant be
taalden die graag, zo zij al niet zelf het 
initiatief namen om hun werknemers op 
die manier aan het bedrijf te binden. 

Politiek gezien kwam daar nog een as
pect bij: de KVP ruilde van partner. De 
PvdA ging; de VVD kwam. De PvdA was 
altijd sterk voor centrale loonvorming 
geweest. De VVD wilde meer overlaten 
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Het kabinet-Cals achter de regeringstafel (foto ANP). 

aan het spel van de marktkrachten. In 
1964 ontlaadden de spanningen zich in 
een ware loonexplosie, een stijging van 
de loonkosten met niet minder dan 17%. 
In samenhang daarmee gingen ook de 
kosten van levensonderhoud als graad
meter voor de inflatie steeds sneller 
stijgen. Het prijsindex-cijfer van de ge
zinsconsumptie vertoonde in de jaren 
zestig een zeer forse stijging. 
De economische seinen kwamen op 
onveilig te staan. Deze kentering had 
verstrekkende consequenties voor het 
regeringsbeleid. 

Als de seinen zo op onveilig staan, is het 
des te meer noodzakelijk dat een kabinet 
de ontwikkeling van de overheidsuitga
ven zorgvuldig in het oog houdt. Voor
zichtigheid is geboden, zeker als er nog 
conjuncturele spanningen bij komen. Ik 
deel de opvatting van Notenboom als hij 
zegt dat elke onevenwichtige oprekking 
van uitgaven, belastingdruk of beroep op 
de kapitaalmarkt negatieve invloed heeft 
op lonen, prijzen, rente en investeringen 
en het gevaar oproept van inflatie en 
vervolgens werkloosheid. 
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Als je dan naar de ontwerp-begroting 
1966 kijkt, ontwaar je ten opzichte van 
de oorspronkelijke begroting 1965 een 
stijging met maar liefst 20%. Het feit dat 
er in de sfeer van de overheidssalarissen 
600 miljoen meer moet worden uitgege
ven, geeft al aan welke enorme conse
quenties een loonexplosie in de particu
liere sector voor de overheidshuishou
ding had. Substantiële beperkingen in de 
overige uitgaven stonden daar eigenlijk 
niet tegenover. De problemen werden 
voor het grootste deel naar de toekomst 
geschoven. Het lukte de Kamer en met 
name de KVP-fractie niet om hier veran
dering in te brengen. Het kabinet-Cals 
honoreerde de uitgavenwensen van een 
aantal ministers en compenseerde de 
uitgavenstijging met behulp van inkom
sten-verhogende maatregelen, vooral in 
de sfeer van de belastingen. 

Het is interessant hier de vergelijking 
te maken met de huidige financieel-eco
nomische situatie. De kern van het finan
cieel-economisch beleid van het kabinet
Lubbers-Kok is het financieringstekort 
terug te brengen tot 3,25% in 1994. 
Daarbij merk ik op dat het financierings-
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tekort zijn hoge vlucht vooral in de jaren 
zeventig heeft genomen. In het bijzonder 
in de groei van de consumptieve beste
dingen van het Rijk lag de oorzaak van 
de grote financieringsproblemen. Hier 
trekt het kabinet lessen uit de geschiede
nis. Vandaar dat het, evenals zijn beide 
voorgangers, zoveel belang hecht aan 
het terugdringen van het financieringste
kort. Stijgende renteverplichtingen zetten 
immers de overheidsuitgaven steeds 
meer onder druk. De ruimte voor ver
nieuwing en intensivering van het beleid 
krimpt daardoor steeds meer in. 

Tegelijk heeft dit kabinet te maken 
gekregen met forse tegenwind. Een 
tussentijdse herbezinning op het te voe
ren beleid was noodzakelijk. De vermin
derende groei van de wereldeconomie, 
een oplopend renteniveau, voor een 
belangrijk deel het gevolg van het dure 
Duitse herenigingsproces, en tegenval
lende belastingopbrengsten noodzaakten 
het kabinet tot tussentijdse maatregelen. 

Anders dan het kabinet-Cals heeft dit 
kabinet allereerst gezocht naar maatre
gelen op het gebied van de uitgaven. Het 
bleek echter niet mogelijk het financiële 
gat geheel te dichten door beperking van 
de uitgaven. Er waren nu eenmaal in de 
jaren tachtig al veel maatregelen ter 
bezuiniging en ombuiging van uitgaven 
getroffen. Geen enkele departementale 
begroting is daarbij ongemoeid gelaten. 
Een gedeelte van de oplossing moest 
daardoor nu ook gevonden worden in 
maatregelen ter verhoging van de inkom
sten. Die zijn dan ook getroffen, maar 
binnen de grenzen van de afgesproken 
collectieve lastendruk. Het kabinet heeft 
zich daarbij gerealiseerd dat deze maat
regelen de inflatie kunnen aanwakkeren, 
een inflatie waarvan de eigenlijke oorza
ken gelegen zijn in de gang van zaken 
op de wereldmarkt. 

Tegelijkertijd doet het kabinet een 
beroep op de organisaties van werkne
mers en werkgevers om de lonen te 
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matigen en de verzwaring van de lasten 
niet op de burgers af te wentelen. Een te 
sterke stijging van de loonkosten zal 
immers een slechte uitwerking hebben 
op de economische ontwikkeling. 

Financiële normering 
De noodzaak tot beheersing van de 
overheidsuitgaven is anno 1992 evident. 
Aan de noodzaak hiervan twijfelt nie
mand eigenlijk meer. Het kabinet zal 
kritisch moeten blijven ten opzichte van 
zijn eigen uitgavenniveau en zich moeten 
blijven afvragen op welke terreinen de 
overheid verder kan terugtreden. Dit 
roept de vraag op of een norm voor de 
uitgaven daarbij nuttig en richtinggevend 
kan zijn. 

Het antwoord van Notenboom op deze 
vraag is duidelijk. Hij schrijft dat het wen
selijk is 'een norm voor de ontwikkeling 
van de overheidsuitgaven en daarmee 
indirect voor het niveau daarvan' te for
muleren en dat het daarvoor nodig is 'de 
ontwikkeling van het denken en beleid 
terzake te volgen vanaf het tijdstip dat de 
simpele en algemeen aanvaarde norm 
werd verlaten.' 
Inderdaad heeft Nederland in de jaren 
vijftig en zestig een algemeen aanvaarde 
norm voor de ontwikkeling van de over
heidsuitgaven gekend, zij het dat die niet 
stoelde op overwegingen die recht
streeks op de uitgaven betrekking had
den. De norm stond bekend als de Rom
me-norm en kwam er ruwweg gezegd op 
neer dat de uitgaven structureel niet 
sneller behoren te stijgen dan het netto
nationaal inkomen. De daarachter liggen
de gedachte was, dat een regering die 
zich daarnaar richt de belastingen niet 
hoeft te verhogen. Want een laag finan
cieringstekort van de overheid was een 
adagium waar niemand aan tornde. Hoe
wel deze norm al in de jaren zestig aan 
enige slijtage onderhevig was, is hij toch 
in die jaren niet fundamenteel in twijfel 
getrokken. 
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In de jaren zeventig is deze norm 
onder invloed van de oliecrisis verlaten. 
Onder het kabinet-Den Uyl stegen de 
rijksuitgaven sterk, in het eerste jaar met 
niet minder dan zo'n 20%. Hier herhaal
de de geschiedenis zich, want, zoals 
Notenboom beschrijft, was hetzelfde 
gebeurd in het eerste jaar van het kabi
net-Cals. Maar er was een nieuwe reden 
om zo'n sterke stijging te verdedigen. De 
oliecrisis dreigde grote gevolgen voor de 
wereldeconomie te hebben. Welke pre
cies, dat was niet te voorspellen, maar 
wel dat ze nadelig zouden uitpakken, 
zeker ook voor ons land. Er dreigde een 
stagnatie in de particuliere vraag, met 
werkloosheid als gevolg, en de regering 
dacht deze dreiging te kunnen tegen
gaan door haar eigen uitgaven fors te 
laten stijgen. Dat was geheel in overeen
stemming met de theorie van Keynes, 
die in de oorlog haar actualiteit bewezen 
had en die dus, zo dacht men, ook in 
vredestijd heilzame werking zou kunnen 
hebben. 

In de praktijk stuitte dit beleid echter al 
spoedig op zijn grenzen. De eerste zorg 
werd de financierbaarheid van een tekort 
van die omvang. En toen die zorg ver
dween doordat de kapitaalmarkt die 
bedragen inderdaad telken jare bleek te 
kunnen opbrengen, ontwikkelden de 
jaarlijks oplopende rentebetalingen zich 
tot een steeds zwaarder wordend blok 
aan het financiële been van het Rijk. 
Eind jaren zeventig brak het inzicht door 
dat het zo niet verder kon en dat het 
financieringstekort naar beneden moest. 
Dit besef leende zich echter niet voor 
vastlegging in een kwantitatieve norm. 
Het beleid richtte zich dan ook vanaf het 
begin van de jaren tachtig op het feitelij
ke financieringstekort zoals dat van jaar 
op jaar voorzien werd. Dat is weliswaar 
theoretisch onbevredigend, maar was 
bestuurlijk wenselijk. Praktisch en politiek 
werkte dit beleid, na een turbulente be
ginperiode, toch behoorlijk. 
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In feite hebben de deelnemende frac
ties in het regeerakkoord vanaf het eer
ste kabinet-Lubbers een taakstelling voor 
het financieringstekort opgenomen. Van
af het tweede kabinet-Lubbers was die 
uitgedrukt in procenten van het netto
nationaal inkomen. Het kabinet-Lubbers
Kok heeft zich tot doel gesteld, elk jaar 
een half procent lager uit te komen. Tot 
nu toe is dat ook gelukt. 

Bij de formatie van het kabinet-Lub
bers-Kok namen de coalitie-fracties nog 
een tweede norm in het regeerakkoord 
op. Zij legden vast dat de druk van de 
collectieve lasten niet zou mogen toene
men, maar zo mogelijk zou dienen te 
dalen. Aangezien de uitgaven de optel
som zijn van tekort en inkomsten - met 
andere woorden, de collectieve lasten -
was hiermee impliciet aangegeven dat 
ook de ontwikkeling van uitgaven ten 
achter zou moeten blijven bij de groei 
van het nationaal inkomen. Op die ma
nier werd de taakstelling inzake de over
heidsuitgaven niet rechtstreeks geformu
leerd, maar via een omweg. Dit beleid 
leidde in de loop van de tijd inderdaad 
tot substantiële ombuigingen op de 
meerjarenramingen en tot een daling van 
de overheidsuitgaven ten opzichte van 
het nationaal inkomen. 

Een nieuwe uitgavennorm? 
In de jaren tot en met 1991 is het finan
cieringstekort geheel volgens het over
eengekomen tijdschema elk jaar vermin
derd met een half procentpunt, dat is 3 à 
4 miljard gulden. Afgezien van een inci
dentele 'verstoring' door een onverwacht 
snelle afdracht van sommige belastingen, 
komt het voor 1991 naar alle waarschijn
lijkheid op 4,75%. Tot en met het jaar 
1994 heeft het kabinet bezuinigingen 
afgesproken die verdere voortgang in de 
goede richting zullen bewerkstelligen. 
Wel stijgt nog voortdurend de staats
schuld in procenten van het netto-natio
naal inkomen. Maar het moment komt in 

Christen Democratische Verkenningen 2/92 



iC-

lor 
tn

jie 
to
rs
lar 
ot 

Ib
og 
Ird 
de 
le
te 
el
let 
I -

lat 
en 
lei 
la-

IU

lid 
ad 
de 
an 
an 

.n-
~r-

n
à 

ci
:ht 
~n , 
n
ar 
om 
je 

'no 
:s-
0-

in 

'92 

zicht waarop deze stijging zal omslaan in 
een daling. De alles beheersende vraag 
naar de feitelijke omvang van het finan
cieringstekort wordt dan minder klem
mend. Dus wordt het tijd dat we ons 
gaan bezinnen op een nieuwe normering 
van de rijksbegroting. 

Inmiddels ontwikkelt de Europese Ge
meenschap zich in de richting van een 
monetair-economische unie. Een lidstaat 
moet aan een aantal criteria voldoen om 
daar volwaardig deel van te kunnen 
uitmaken. Twee van die criteria hebben 
betrekking op de financiële positie van 
de overheid: een financieringstekort van 
niet meer dan 3% van het bruto-natio
naal inkomen en een staatsschuld van 
niet meer dan 60%. Zolang dat de criteri
a zijn zal ons land ernaar moeten stre
ven daaraan te voldoen en zullen wij dus 
moeten blijven rekenen in termen van 
het feitelijke financieringstekort. 

Dat neemt niet weg dat wij daarnaast 
voor onszelf een nieuwe norm kunnen 
opstellen. Het is immers onbevredigend 
als we eenvoudig zouden terugkeren 
naar de oude normering, waarin de groei 
van het nationaal inkomen de meetlat 
was voor de stijging van de rijksuitgaven. 
We hebben een heel andere kijk gekre
gen op de plaats van de overheid in de 
maatschappij. We vinden het niet meer 
vanzelfsprekend dat de overheid in om
vang toeneemt, we spreken integendeel 
over een terugtredende overheid. 

Ofschoon dit natuurlijk beeldspraak is 
geeft het een grondgedachte weer die 
niet zonder gevolgen kan blijven voor de 
omvang van de overheidsuitgaven. De 
oude norm ging ervan uit dat de rijksuit
gaven zouden toenemen, dat was van
zelfsprekend. Hij gaf slechts aan in welk 
tempo dat mocht gebeuren. Een nieuwe 
norm zou opnieuw betrekking kunnen 
hebben op het feitelijke financieringste
kort. maar dan op de structurele ontwik
keling ervan. Het ligt trouwens in de rede 
dat de Europese Commissie en de Raad 
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van Ministers het criterium van het maxi
maal toegestane financieringstekort in 
structurele zin zullen hanteren en niet op 
mechanische wijze door alleen te kijken 
naar het tekort in een bepaald jaar. 

We hebben een heel 
andere kijk gekregen op 
de plaats van de 
overheid in de 
maatschappij 

Er is veel voor te zeggen, bij de formule
ring van een nieuwe norm te rade te 
gaan bij de zogenaamde gulden financie
ringsregel, die globaal inhoudt dat de 
overheid alleen schulden mag maken ter 
financiering van kapitaaluitgaven, dus 
zeg maar van investeringen en krediet
verlening. Deze norm geldt in ons land al 
voor gemeenten en provincies. Voorstan
ders ervan wijzen er veelal op dat er een 
voorkeur voor investeringen boven con
sumptieve uitgaven in vervat is en vinden 
dat een voordeel. In de huidige omstan
digheden is daar voor Nederland wel iets 
voor te zeggen, omdat ons land een 
spaaroverschot heeft, dat men nationaal 
gezien ook als een investeringstekort kan 
beschouwen. Maar wereldwijd gezien is 
dat betrekkelijk, omdat ons spaarover
schot wel degelijk tot investering komt, zij 
het in andere landen. En wereldwijd 
gezien is er een tekort aan investeerbaar 
spaargeld en daardoor een hoge rente. 
Een land met een spaaroverschot levert 
daarom een bijdrage aan herstel van het 
economisch evenwicht in de wereld. 
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De grondgedachte van de gulden 
financieringsregel is ook niet dat investe
ringen een hogere waarde hebben dan 
consumptieve uitgaven. De regel is ont
leend aan de financiering van onderne
mingen. Daar kan hij geïnterpreteerd 
worden als een regel die waarborgt dat 
de onderneming alleen schulden maakt 
voor uitgaven in het heden die zichzelf in 
de toekomst terugverdienen. Zo kan hij 
natuurlijk niet ten behoeve van het over
heidshandelen opgevat worden, want de 
overheid vraagt in de regel geen prijzen 
voor haar diensten en maakt ook geen 
winst. Enige analogie is er echter wel: de 
toepassing van de gulden financierings
regei waarborgt dat de overheid alleen 
schulden maakt die zij kan terugbetalen 
zonder de belastingen te hoeven verho
gen. Zo blijkt ook achter deze norm geen 
diepe gedachte over de wenselijke hoog
te of samenstelling van de uitgaven s
chuil te gaan, maar de simpele weerzin 
tegen belastingverhoging. 

Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat 
het voor de toepassing van de gulden 
financieringsregel niet nodig is de kapi
taaldienst in te voeren. Welke uitgaven 
onder de financieringsregel vallen kan al 
afgeleid worden uit de economische 
classificatie, die al sinds jaar en dag in 
de Miljoenennota is opgenomen. 

Er kleeft echter een belangrijk bezwaar 
aan deze op zichzelf goed verdedigbare 
norm. Onder deze norm kan het feitelijke 
financieringstekort hoog of laag zijn, dat 
hangt ervan af of de overheid veel of 
weinig uitgaven met een kapitaalkarakter 
doet. Ons land kan zich evenwel voor 
afzienbare tijd geen hoog financieringste
kort veroorloven, omdat de staatsschuld 
daardoor nog verder zou oplopen, terwijl 
zij nu al te hoog is. Integendeel, de 
staatsschuld moet dalen. Alleen dan kun
nen de jaarlijkse rentelasten verminderen 
en kan er in de begroting wat meer lucht 
komen voor de normale uitgaven. Onder 
deze omstandigheden levert de gulden 
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financieringsregel wel een goed richt
snoer voor het oordeel over het financie
ringsgedrag van de overheid per begro
tingsjaar, maar is en blijft het nodig om 
dit financieringsgedrag te bezien in het 
licht van de bestaande hoogte van de 
staatsschuld. Dit betekent dat het ge
wenst kan blijken te zijn om kapitaaluit
gaven te dekken uit lopende inkomsten. 
Het feitelijke financieringstekort zal dan 
ook, naar het zich laat aanzien, nog 
geruime tijd het eindoordeel over 's rijks 
financiën bepalen. 

Nu ken ik cynici die beweren dat het er 
niet toe doet, welke norm het kabinet 
voor de overheidsfinanciën hanteert, 
omdat achtereenvolgende kabinetten er 
toch de hand mee zullen lichten door 
middel van boekhoudtrucs en wat dies 
meer zij. In mijn ogen maakt dit het be
staan van een algemeen aanvaarde 
begrotingsnorm juist des te meer nodig, 
omdat dan in elk geval het parlement 
een stevige grondslag heeft voor zijn 
oordeel. Zonder een algemeen aanvaar
de norm is het voor een parlement moei
lijk om zijn gelijk te bewijzen als het een 
begroting te licht bevindt; mèt een norm 
ligt de bewijslast voor de financiële ge
zondheid van de begroting bij het kabi
net. En zo hoort het. 

Verleden en heden 
Het is duidelijk dat de politieke discussie 
over een verantwoord uitgavenniveau in 
de jaren negentig nog steeds actueel is. 
Ook in de toekomst zal deze discussie 
jaarlijks weer de politieke aandacht vra
gen en politici voor keuzen plaatsen. 
Daarbij zijn pijnlijke maatregelen niet bij 
voorbaat uit te sluiten. 

Er is echter een belangrijk verschil met 
de jaren zestig, zoals Notenboom die 
beschrijft. Vele groeperingen in de Ne
derlandse samenleving zijn ervan over
tuigd geraakt dat gezonde overheidsfi
nanciën van essentiële betekenis zijn 
voor de economie. Men zou kunnen 
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zeggen dat we in dit opzicht een collec
tieve illusie kwijtgeraakt zijn, al moet ik er 
direct aan toevoegen dat mensen als 
Notenboom die illusie nooit gekoesterd 
hebben. Ieder beseft nu de grote beteke
nis van gezonde overheidsfinanciën, bij 
voorbeeld voor de vraag in welke mate 
we gezamenlijk in staat zijn te investeren 
in het herstel en behoud van ons natuur
lijk milieu, of voor de vraag of we er in 
slagen ons hoge uitgavenniveau ten 
behoeve van ontwikkelingssamenwerking 
te handhaven. 

Ons land is verwikkeld in een proces 
van internationalisering. De groei naar 
een Europese markt zonder grenzen, 
waarover ik eerder sprak, zal nog grote 
inspanningen van de lidstaten vergen, 
zeker van ons land. Een aanvaardbaar 
financieringstekort, geen verdere stijging 
van de collectieve lastendruk, maar ook 
een gematigde loonontwikkeling en infla
tie moeten ons land in de toekomst een 
stevige positie geven in de internationale 
gemeenschap. Slagen we hier niet in 
dan zullen we in internationaal opzicht 
ver worden teruggeworpen. Het Neder
lands bedrijfsleven zal dan zijn nog 
steeds sterke concurrentiepositie zien 
eroderen met alle consequenties van 
dien voor de ontwikkeling van de econo
mische groei, de werkgelegenheid en de 
welvaart. 

Ik ben echter vol vertrouwen gestemd. 
Dat vertrouwen grond ik op het in de 
jaren tachtig in brede kring ontstane 
besef dat een rem op de groei van de 
overheidsuitgaven noodzakelijk is om te 
voorkomen dat toekomstige generaties 
voor zeer grote problemen geplaatst 
zouden worden. Ik houd niet van grote 
woorden als bij voorbeeld cultuur-om
slag. Maar een wezenlijke verandering in 
het denken is het wel. Ook zie ik, zoals 
gezegd. in de nabije toekomst de staats
schuldquote eerst verder stijgen, maar 
daarna een daling beginnen. Ook is het 
gelukt de uitgangspunten voor een strin-
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gente begrotingsdiscipline daadwerkelijk 
te hanteren: geen overschrijdingen, en 
indien die toch optreden, compensatie op 
hetzelfde begrotingshoofdstuk. En niet te 
vergeten: verdere vermindering van het 
financieringstekort volgens het overeen
gekomen tijdschema. 

Tot slot 
Notenboom heeft een belangwekkend 
document op tafel gelegd. Hij toont aan 
dat de val van het kabinet-Cals noch als 
een voorbedachte daad noch als een 
incident mag worden gezien. Hij plaatst 
deze gebeurtenis in haar algemene poli
tieke context en in het bijzonder in de 
toenmalige discussie over het financiële 
beleid. Hij laat zien hoe aan de val van 
het kabinet-Cals jaren vooraf waren ge
gaan, waarin vooral in zijn eigen KVP
kring fundamentele discussies over de 
hoogte van de overheidsuitgaven en de 
daarvoor te hanteren normen hadden 
plaatsgevonden. Dit leidde uiteindelijk tot 
een crisis. Vier kernpunten ontwaar ik in 
zijn beschrijving: de weigering van het 
kabinet om de overheidsfinanciën te 
saneren, de politieke verdeeldheid in de 
KVP-fractie, de noodzaak voor Schmel
zer om de fractie bijeen te houden, en de 
houding van Nederhorst in de fatale 
nacht. Deze vier oorzaken te zamen 
leidden tot de val van het kabinet; geen 
van de vier kan in de verklaring van deze 
val ontbreken. 

Harry Notenboom heeft met dit boek 
niet alleen een bijdrage geleverd aan 
onze kennis van het recente verleden, 
maar houdt er ons ook een les mee 
voor. Voor beide past erkentelijkheid. 
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