
'For Brutus is an honourable 
man' 
(Shakespeare, Julius Caesar, Act 111, scene 11) 

HANS VAN OERLE* 
Terugkijkend naar de parlementaire afhandeling 
van wat ik kortheidshalve maar de affaire-Braks 
noem, komt de vraag boven waarom Braks kan 
aanblijven, terwijl Brokx moest gaan. In deze 
korte, wat historisch getinte, beschouwing wil ik 
pogen deze schijnbare paradox te verklaren vanuit 
de ontwikkelingen in het politieke normen- en 
waardenpatroon sinds de oorlog. 

In de achter ons liggende veertig jaren zijn met een 
zekere regelmaat ministers en staatssecretarissen af
getreden of tot aftreden gedwongen, zonder dat dit tot 
nieuwe verkiezi ngen leidde. Grofweg zijn de volgende 
vijf hoofdredenen aan te duiden voor het vertrek van 
een kabinetslid : 
1. het betreffende kabinetslid geraakt in een ernstig 

meningsconflict met de overige leden van het kabi
net; 

2. het betreffende kabinetslid verliest om politiek
inhoudelijke redenen het vertrouwen van zijn eigen 
kamerfractie; 

3. het betreffende kabinetslid toont door het begaan 
van ernstige fouten aan niet voor zijn of haar taak 
berekend te zijn; 

4. het betreffende kabinetslid schendt en verliest het 
vertrouwen van het parlement; 

5. het betreffende kabinetslid weet zich niet te gedra
gen volgens de in de samenleving gangbare nor
men van moraal en fatsoen. 

Ik geef u wat wi lIekeurige voorbeelden . 
In 1949 trad minister Sassen (KVP) af uit eigen bewe

ging, nadat hem gebleken was, dat de overige ka
binetsleden zijn voorstel inzake Indonesië niet wilden 
volgen en datterwijl hij deeerstverantwoordelijkewas. 
Tot in de jaren zeventig was dit een respectabele reden 
om te gaan: Kruisinga en Andriessen (beide CDA) 
vertrokken om vergelijkbare redenen . 

In 1950 werd minister Schokking (CHU) tot aftreden 
gedwongen. De reden was gelegen in het feit, dat er op 
zijn departement (oorlog en marine) een honderd 
miljoen gevonden werd. In een tijd, dat oorlog en 
marine ongeveer een kwart van de totale Rijksbegro
ting besloegen,gold dit als een bewijs van incompeten
tie. Nu zou de man bedankt en geloofd zijn . In 1951 
werd minister Stikker (VVD) tot aftreden gedwongen 
doordat zijn eigen kamerfractie bij motie liet weten zijn 
beleid inzake Nieuw-Guinea niet te delen. De motie 
werd verworpen, maar de VVD stemde in haar geheel 
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voor. Er trad een kortstondige kabinetscrisis op die 
gelijmd werd en Stikker kwam terug . Iets soortgelijks 
deed zich voor in 1960 toen de ARP-fractie via een door 
de oppositie gesteunde motie haar eigen minister Van 
Aartsen (Volkshuisvesting) 'overeen dakpan'lietstrui
kelen om hem vervolgens via een informatie-De Gaay 
Fortman weer overeind te helpen. 

In 1958 werd de staatssecretaris Kranenburg (pvdA), 
al sinds 1951 een gewaardeerde vaste kracht in het 
kabinet, tot aftreden gedwongen, nadat onder zijn 
verantwoordelijkheid 400 000 helmen waren aange
schaft die volgens onderzoek van 'De Telegraaf' niet 
tegen een stootje konden . In de jaren tachtig zou hij 
vermoedelijk bij de eerste de beste gelegenheid minis
ter zijn geworden (zie de Walrusellende). 

In 1959 dwong premier De Quay (KVP) minister Van 
den Bergh, twee maanden na het aantreden van het 
kabinet, tot vertrek, omdat deze liberaal al te vriend
schappelijke betrekkingen had aangeknoopt met een 
Amerikaanse dame, die nog in een echtscheidingspro
cedure verwikkeld was . Dit snelheidsrecord werd pas 
in 1982 gebroken door de VVD-staatssecretaris 
Schwietert, die zich volstrekt ongeloofwaardig maakte 
door hardop te fantaseren over zijn opleiding en zijn 
arbeidsverleden . 

In 1961 moest minister Vqn Rooy (KVP) onder zware 
druk aftreden als bewindsman op Sociale Zaken, sim
pelweg, omdat iedereen, inclusief zijn eigen kamer
fractie tot de conclusie gekomen was, dat hij zijn zaken 
niet beheerste en in de kamer geen antwoord wist te 
geven. Hij werd opgevolgd door zijn partijgenoot 
Veldkamp, een van de sterkste naoorlogse ministers. 
Een dergelijke tussentijdse wisseling met deze zeer 
respectabele reden is sindsdien niet meer voorgeko
men . Het is niet zeker, dat daar ook al 25 jaar geen 
aanleiding toe heeft bestaan. 

Opvallend is hetfeit, dathetaftreden van ministers en 
staatssecretarissen om welke reden dan ook sinds het 
midden van de jaren zestig steeds mindervoorkomt. 

Uit de laatste jaren kennen we drie belangrijke 
kwesties, waarbij het ja dan nee aftreden van een 
regeringslid aan de orde is gesteld in het parlement: de 
affaires Van Aardenne, Brokx en Braks. Met alle kritiek 
die men kan hebben op hetfunctioneren van het parle
ment in de jaren vijftig lijkt het onvoorstelbaar dat zij 
toen hadden kunnen aanblijven. Liegen, verwijtbare 
nalatigheid, incompetentie en sjoemelen met zelf op
gesteld beleid zou toen meedogenloos zijn afgestraft; 
terecht, naar ik meen . 

Toegegeven, 8rokx moest vertrekken. Er speelden 
toenechtertweezaken meediededoorslag gaven: zijn 
persoonlijke levenswandel werd door Lubbers en De 
Vries als berispelijk beoordeeld én hij vormde een 
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electoraal risico. Niet zijn beleid en zijn wijze van 
omgaan met de Kamer waren de toetssteen, maar de 
waardering van zijn persoon en de schade die het CDA 
(als eerder de VVD door Van Aardenne) bij verkiezin
gen zou kunnen lijden. 

Infeite is ook hier de door D66veelvuldig gewraakte, 
maar stug doorzettende trend van dualisme naar mo
nisme in het parlement de oorzaak van politiek onzui
ver handelen. 

Dat Braks in deze tijd niet hoefde te vertrekken, 
verbaast eigenlijk niet. De verkiezingen zijn immers 
nog ver weg, onderwerpen als visquota en de superhef
fing op melk ontmoeten in den lande weinig begrip bij 
het kiesvolk (ontduiking ervan des te meer), er is geen 
sprake van een ernstig politiek inhoudelijk menings
verschil tussen Braks en zijn collegae of tussen Braks en 
de CDA-fractie én Braks 'is on honourable man', hij 
weet zich in gezelschap te gedragen. 

Van de vijf hierboven genoemde redenen die tot 
vertrek van een regeringslid kunnen leiden zijn er twee 
vervallen (de nummers 3 en 4) . Liegen en/of incompe
tentie leiden niet meer direct tot aftreden, maar hoog
stens nog tot een uitgesteld aftreden, doordat het 
betreffende regeringslid bij een volgende kabinetsfor
matie buiten de ploeg gelaten wordt. 

Er is één reden bijgekomen: het betreffende re
geringslid is door zijn optreden een electoraal risico 
voorzijn partij geworden . In hetverleden leidde dit niet 
direct tot aftreden, maar hoogstens tot een lage plaats 
op de verkiezingslijst. 

Waar het gaat om de persoonlijke levenswandel 
(reden 5 in het lijstje hierboven) zijn overigens ook 
lichte verschuivingen te constateren. Eén borrel teveel 
en een omgereden paaltje was ooit reden genoeg om 
als minister af te treden . Tegenwoordig is er, alle 
ontmoedigingsbeleidsvoornemens ten spijt, algemeen 
begrip voor incidenteel overmatig drankgebruik. Zo 
lijkt het ook onvoorstelbaar, dat nu nog een minister 
weg zou worden geregeld vanwege een homoseksuele 
voorkeur, zoals. minister Vos (PvdA) in 1948 is over
komen. Terecht, want dit soort zaken dienen geen rol te 
spelen bij het beoordelen van het optreden en het 
beleid van een bewindsman of -vrouw; zij behoren tot 
de persoonlijke levenssfeer en zolang er geen straf
bare feiten van enige importantie worden gepleegd 
dienen zij buiten beschouwing te blijven . 

Rest nog één wrange constatering. Na parlementair 
onderzoek konden Van Aardenne en 8raks blijven, 
hoewel er door beide bewindslieden aantoonbaar de 
hand gelichtwas met gangbare (?) normen van politiek 
fatsoen. Brokx moest vertrekken, nog voordat het par
lementair onderzoek gestart was! Vormen, instrumen
ten, .bevoegdheden, ze worden hol en betekenisloos, 

wanneer het papieren tijgers zijn, wanneer in het parle
ment de mentaliteit ontbreekt om ze te gebruiken 
waarvoor ze bedoeld zijn. Goedpratende CDA-ers en 
VVD-ers, een motie van afronding van de PvdA, een 
motie die geen aftreden eist maar wel zo gelezen moet 
worden door 8raks van D66 ... slappe hap. 
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