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VOORWOORD

Dit proefschrift heeft een voorgeschiedenis. Het zou voor de hand
hebben gelegen als het was samengesteld onder leiding van prof. mr.
C. W. DE VRIES, mijn leermeester in het staats- en administratiefrecht
te Rotterdam, die mijn belangstelling voor de parlementaire ge-
schiedenis heeft gewekt. Vooral de invloed van het koningschap in de
tweede helft van de negentiende eeuw is door hem bevrijd van de
mystificaties, waar achter dit zo lang is schuil gegaan. Men leze zijn
rectorale oratie van 8 november  1946 om die invloed als een stuk levend
staatsrecht te erkennen. In dit, zijn voetspoor wilde dit geschrift nu
treden met een poging, speciaal de invloed van de pers te analyseren.
Want was de invloed van deze „koningin der aarde" tot dusver meer
dan een mystificatie ?

Toen prof. DE VRIES met emeritaat ging, lang voordat de voorbe-
reidende studie was voltooid, bleek, tot mijn grote vreugde prof. mr.
A. L. DE BLOCK bereid als promotor op te treden. Deze Tilburgse hoog-
leraar had mijn leermeester gelukkig ook vervangen toen deze in  1940
door de bezetter tijdelijk werd weggevoerd. Zijn inaugurele rede
over de „toeneming van de macht der kroon" had mij bovendien de
sleutel geboden tot begrip van de moderne problematiek van de parle-
mentaire publiciteit. Ik ben hem thans wel dank verschuldigd, dat
hij mij zoveel van zijn tijd en aanmoedigende aandacht wilde schen-
ken. Deze dank strekt zich tevens uit tot de Senaat van de Katholieke
Economische Hogeschool, die mij toestond mijn voorkeur te volgen,
hoewel ik niet tot de geloofs- en studiegemeenschap van Tilburg
behoor.

Uiteraard betekende deze voorkeur geen ondankbaarheid jegens
het in Rotterdam gegeven onderricht, al is het voor iemand, die zich
een elftal jaren na het doctoraal-examen op de promotie voorbe-
reidt, wel een vreemde gewaarwording te bemerken, dat geen van
zijn leermeesters te Rotterdam daar nog werkzaam is. De hoogleraren
F. DE VRIES en Z. W. SNELLER zijn overleden; de professoren PH. A. N.
HOUWING, P. LIEFTINCK en J. G. KOOPMANS aanvaardden een andere
werkkring. Hun colleges leven echter in mijn herinnering voort.

Bij de voorbereiding van dit geschrift heb ik voorts bijstand genoten
van tal van instellingen, waarvan ik hier gaarne noem het Algemeen
Rijksarchief (A.R.A.), het Haagse Gemeente-Archief, het Internatio-
naal Persmuseum, de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van
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de Tweede Kamer, de Rijksvoorlichtingsdienst en het departement
van Justitie.

Men zal echter verstaan, dat bij het afsluiten van dit werk boven
alles uitreikt de erkentelijkheid jegens mijn ouders, die mijn opleiding
mogelijk hebben gemaakt. Aan de nagedachtenis van mijn Vader en aan
mijn Moeder wordt dit boek door mij  - en mijn Vrouw - dan ook in
liefde opgedragen.
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INLEIDING

Si je 14che la bride & la presse, je ne resterai pas trois
mots au pouvoir - Napoleon L

Aan de verhouding tussen parlement en pers is door het wetenschap-
pelijk onderzoek tot dusver betrekkelijk weinig aandacht besteed.
Toch is in de strijd om de parlementaire democratie de drukpers een
machtige hefboom geweest. Aan de samenkomst van de Nationale
Vergadering  in  1796  is de verpolitisering der  pers door de patriotten
voorafgegaan. En de uitbreiding van de bevoegdheden der Staten-
Generaal in 1848 was niet zozeer te danken aan de toenmalige Kamer-
meerderheid als wel aan de daadkrachtige oppositie van Thorbecke
c.s., die zelf buiten de Kamer stond. De invloed van de pers daarbij
was niet gering. Erkenning vond deze invloed in de stille verzuchting
van de toenmalige voorzitter der Tweede Kamer, Boreel van Hoge-
landen: „Wij leefden geheel onder het r6gime-van Bevervoorde." 1
Jhr. Adriaan van Bevervoorde(1819-51) was journalist, zij het niet
van de beste soort!

Thorbecke heeft echter ook de stelling verkondigd, dat in een con-
stitutioneel land met zijn gebruikelijke waarborgen, de drukpersvrij-
heid desnoods eerder gemist zou kunnen worden dan in een rijk met

onbeperkte alleenheerschappij. Hij verdedigde deze zienswijze bij zijn
bestrijding van het drukpersreglement voor het toenmalige Neder-
lands-Indie. Voor deze kolonie verlangde hij de openbaarheid, die
alleen de drukpers schenken kon - „die vrijheid van mededeling, die
niet aan bepaalde staatsvorm verbonden, maar een gemeen natuurlijk
recht is" - bovenal in het belang van de regering zelve. En wel als
een middel van toezicht en controle, krachtiger werkzaam dan het
toezicht, door ambtenaren gevoerd, ooit wezen kon. Thorbecke ging er
daarbij van uit, dat een „goede" regering iets meer zou willen kennen
dan de „officiele" waarheid. 2 Met 41 tegen 14 stemmen wees de
Tweede Kamer zijn verlangen van de hand. De drukpersvrijheid
moest  tot 1906 wachten, aleer  zij in Nederlands-India officieel  haar
intrede kon doen - een tiental jaren voor de geboorte van de Volks-
raad!

Ittegale pas
In de praktijk krijgt de pers in een alleenheerschappij, welke geen
parlement (meer) duldt, uiteraard nauwelijks kansen. Aan dat feit
heeft de Duitse bezetting weer herinnerd. De Staten-Generaal werden
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uitgeschakeld; er ontstond op politiek niveau een vacuum, waarvan
de Parlementaire Enqu6te-Commissie 1940-45 achteraf heeft be-
treurd, dat het niet door een gezamenlijk optreden van de nationale
politieke leiders werd opgevuld. 3 Ook het dagbladwezen kwam onder
druk te staan. Aanvankelijk mocht een aantal bladen nog wel blijven
verschijnen, doch onder condities, welke nauwelijks eerbaar geacht
konden worden. Volkomen doordrongen van de grote economische
belangen, welke op het spel stonden, heeft aartsbisschop de Jong toen
niet geaarzeld om de R.K. bladen te waarschuwen, dat er grenzen
waren en tenslotte werd een aantal niet langer als zodanig erkend. 4
Bladen, die op redactionele zelfstandigheid bleven staan, werden ver-
boden, gefuseerd of aan slaafse handen toevertrouwd. Hoewel de be-
zetter aldus vrijwel het gehele binnenlandse publiciteits-apparaat
onder zijn immense invloed kon brengen, bleek de uitwerking daar-
van op de duur gering. Men las de krant tenslotte haast alleen nog om
de distributie-bonnen. De beperktheid van voze voorlichting kwam
vast te staan.

Het rechtsbewustzijn - aldus heeft Kranenburg uiteengezet -
deed zich gelden: „Hoevele van de talrijke normen, die door de be-
zettende mogendheid in de laatste oorlog in overweldigde landen
werden uitgevaardigd, werden door degenen, voor wie zij moesten
gelden, als Techt beschouwd, terwijl toch aan de feitelijke macht om
dwang  toe te passen waarlijk  niet  viel te twijfelen ? . .  .  . Wie luisterde
hier niet naar de Engelse radio, ofschoon dit door de feitelijke gezags-
dragers werd verboden ?  Wie  las geen „illegale" d.i. onwettige,  im-
mers  door de feitelijke gezagsdragers verboden, bladen?  5

Het politiek vacuum werd a.h.w. door de illegale pers opgevuld.
De Parlementaire Enqu6te-Commissie heeft de betekenis, welke deze
clandestiene blaadjes voor het rijp maken van de geesten voor het
verzet hadden, later ten volle erkend. Het eerste verzet was, beter ge-
zegd, het geschreven verzet. Niet de nieuwsvoorziening doch de
opinie-vorming stond daarbij voorop. 6

Publieke opinie
Nieuw was dit verschijnsel intussen niet. Rechtsfilosofen hadden het
al eerder bestudeerd. Het leerstuk van de soevereiniteit van de publieke
opinie had er zijn ontstaan aan te danken. Vooral Ortega y Gasset
had dit gepopulariseerd. Hij onderscheidde macht van heerschappij.
Nooit zou iemand op aarde - zo beweerde hij - heerschappij hebben
uitgeoefend met een wezenlijk andere grondslag dan de openbare
mening. Uiteraard realiseerde deze Spaanse denker zich zeer wel, dat
er in de geschiedenis bijv. een Napoleon was geweest, die zich geruime
tijd in zijn eigen geboorteland had weten staande te houden. Maar
2



hij zag daarin geen tegenspraak met zijn beweringen. Juist omdat
Napoleon alleen de macht in handen had, oefende deze z.i. geen dag
heerschappij over het Spaanse land uit. Had diens minister Talley-
rand er niet op gewezen, dat men met bajonetten alles kon doen, be-
halve er op gaan zitten? Welnu, heerschappij voeren- aldus Ortega
y Gasset - wil zeggen ge.Zeten zijn op een troon, een ministerszetel of
een pauselijke stoel; niet een greep naar de macht, maar de rustige
uitoefening van macht. 7

Het  probleem  is: wat onder de publieke opinie moet worden  be-
grepen. De Volder leert, dat de oude Grieken reeds spraken over
„ossa, ph&m&, nomos"; onder de Romeinen  werd  het „Vox populi,
vox dei" verkondigd en de Middeleeuwen wisten van de „consensus
communis".  8 Maar beweerd is tevens,   dat er eigenlijk pas sinds   de
ontdekking van de boekdrukkunst van een openbare mening sprake
kon wezen. Dit zou het historisch moment zijn geweest, waarop de
gedachten-associatie van haar plaaselijke gebondenheid werd be-
vrijd.  9 Het geboorteproces wordt echter  ook  wel  naar   de   18e   eeuw
verplaatst, toen het woord openbare of publieke mening op veler
lippen verscheen en het gordijn over verschillende staatstonelen werd
opgehaald.

Was het niet het schrikbeeld van Isaac Da Costa, die onze voor-
ouders al zag sidderen bij de gedachte, dat de publieke opinie de
richtsnoer zou behoren  te  zijn  van de regeringshandelingen ?   In  zijn
angstvisioen zouden dan nl. niet langer recht en wijsheid de doorslag
geven, maar het geschreeuw van een volk, dat - om zijn eigen welige
rhetoriek te bezigen - „heden een constitutionele koning wil, om
hem morgen naar het schavot te brengen en een dag later zijne zoo-
genaamde vertegenwoordigers denzelfden weg te doen gaan, om einde-
lijk, na stroomen van onschuldig bloed te hebben vergoten, de slaaf te
worden van den eersten behendigen gelukzoeker, die, inwendig om de
dwaasheden van het misleide volk lachende, daarin evenwel zoolang
deelt, tot hij zijn doel om het meester te worden heeft bereikt." 10 Da
Costa verklaarde althans dit voorbeeld te hebben gezien, Hij dacht
daarbij kennelijk aan de opkomst van een Napoleon, zonder even-
wel blijk te geven, inmiddels kennis te hebben genomen van het meer
recente bericht van diens verbanning  en  dood !

Gelet op deze complicaties is het niet onbegrijpelijk, dat Ortega y
Gasset de scherpzinnigheid prees van zijn Schotse voorganger David
Hume. Deze stelde de historici namelijk tot taak om aan te tonen,
dat de soevereiniteit van de openbare mening geen utopistische aspi-
ratie, maar een historisch feit is. Z6 eenvoudig werd de bewijsvoering
dus kennelijk niet geacht. En er zijn dan ook ettelijke sociologen van
naam (geweest), die het hele begrip als onbruikbaar voor het weten-
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schappelijk verkeer hebben afgewezen. Ter staving van zijn betoog
beriep Ortega y Gasset zich terloops op Thomas van Aquino, die
immers reeds leerde, dat een volk het recht van opstand bezit tegen-
over een vorst, die het „bonum commune" aan zijn persoonlijke be-
langen opoffert. In het licht van de traditionele R.K. visie op de
Thomistische leer, waarin - volgens J. J. Loeff- enige staatsabso-
lutistische tendenties niet ontbraken, mocht deze verwijzing wellicht
ietwat verrassend klinken. Sindsdien is deze schrijver in R.K. kring
weer nadrukkelijk aandacht komen vragen voor het feit, „dat er in
het volksbewustzijn een recht bestaat, dat zijn geldingskracht ontleent
aan zijn eigen inhoud en wat nog tot op de huidige dag zijn uitdruk-
king vindt in het instituut van de onafhankelijke rechter, die zijn ambt
uitoefent in dienst van de gerechtigheid en met uitsluiting van de
ondergeschiktheid aan het politieke staatsgezag". 11 Tegenover de
„staatsgemeenschap" plaatste Loeff de „rechtsgemeenschap", be-
schikkend over eigen organen, eigen publieke opinie en een eigen
moreel gezag. In zijn zienswijze is een volksvertegenwoordiging pri-
mair een orgaan van de volksgemeenschap met als taak „de opsporing
van het onder de rechtsgenoten levende recht en de handhaving daar-
van tegen de willekeur der politieke machthebbers, die zich pas tegen
het einde der Middeleeuwen de bevoegdheid tot eigenmachtige rechts-
vorming begonnen aan te matigen". 12

Rechtssoeuereiniteit

In Nederland heeft de leer omtrent de publieke opinie voornamelijk
aanhang gevonden in de gedaante, waarin deze door Krabbe werd
voorgesteld: de theorie van de rechtssoevereiniteit. Althans: dAAr zag
Scholten haar voor aan. Niet helemaal terecht misschien. Want de pu-
blieke opinie kan wellicht beschouwd worden als een actuele uiting
van het rechtsbewustzijn, welke nog voor wijziging vatbaar is. H. Sam-
kalden zag de verhouding tussen rechtsbewustzijns-reactie en publieke
mening als een van „genus" tot „species". 13 In deze lijn doorredene-
rende zou men de pers kunnen aanduiden als de verzamelnaam voor
de veelheid van organen van de publieke opinie, wier uitingen dan in
de volksvertegenwoordiging tot het ene rechtsbewustzijn samen wor-
den geordend. De publieke opinie kan men echter 66k omschrijven
als het oordeel, dat in een bepaalde groep op een zeker ogenblik over-
heerst met betrekking tot een aangelegenheid van gemeenschappelijk
belang. Een modern Amerikaans onderzoeker als William Albig zegt
daarom geestig: „there are many opinions on public opinion", waarbij
hij er de nadruk op legt, dat het begrip de nuanceringen van het
meningsverschil mede omvat. 14 Maar goed, het door Krabbe ten
troon verheven „rechtsbewustzijn" zag Scholten als een min of meer
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vage voorstelling omtrent wat recht behoort te zijn; bepaald niet als
een grondslag van recht.  Hij wees de theorie af omdat zij het karakter
van verantwoordelijke beslissing, dat in elk rechtsoordeel is gelegen,
zou miskennen. Toch moest hij erkennen, dat de openbare mening
de rechtsvinding niet geheel onverschillig kon laten. Hij kende er
een, zij het negatieve betekenis aan toe. Men moest haar niet vragen
om de inhoud van een rechtsregel. Maar werd een ontworpen regel
door de publieke opinie niet aanvaard - zo stemde Scholten toe -
dan was deze op de duur onhoudbaar. 15 Men kan echter, zo heeft
In 't Veld betoogd, in de geschiedenis voorbeelden genoeg vinden van
wetten-recht, dat niet wortelt in de rechtsovertuiging van het volk en
t6ch wordt nageleefd. 16

De moeilijkheden, verbonden aan de leer van Krabbe, bleken bij
toepassing in de practijk niet gering. De theorie voldeed het best in
situaties, waarin „wit" en „zwart" de burger duidelijk toespraken.
Het lijkt dan ook geen toeval, dat toen C. W. de Vries bij wijze van
voorbeeld, twee kabinetsformateurs noemde, die haar tot gelding
zouden hebben gebracht, dit Cort van der Linden (1913-18) en
Schermerhorn ( 1945-46) waren, die onder buitengewone omstan-
digheden het bewind voerden. 17 Ondanks het door hem gekozen
stelsel van evenredige vertegenwoordiging bleef Cort v. d. Linden het
een legende noemen, dat de volkswil in het parlement voldoende tot
uiting zou komen. Zijn hoofdidee als minister was derhalve om een
correctief te scheppen op de eenzijdigheid van het parlement, in de
publieke opinie. Vandaar,dat hij het niet erg vond, als zijn ministerie
zwak stond in het parlement. Als het maar sterk was in het land!

Deze voorstelling van zaken trok de diverse politieke partijen niet
bijster aan. Met zekere voldoening zagen zij hem tenslotte vertrekken.
Achteraf moest Cort v. d. Linden toegeven, dat hij op dit punt niet
was geslaagd. In het bevrijdingsjaar 1945 heeft Schermerhorn het
experiment als premier nogmaals beproefd. En dat is hem tenslotte
evenmin  in dank afgenomen !

Van een parlement, dat zichzelf respecteert, kan niet worden ver-
wacht dat het zou kunnen waarderen, dat van regeringszijde zozeer
aan zijn representativiteit wordt getwijfeld. Zelfs niet, wanneer, zoals
in  1945 het geval was, de zittingsperiode waarvoor het gekozen  werd,
geruime tijd is verstreken.

Ook de visie van Krabbe omtrent het tweekamerstelsel botste met
de practijk. 18 Hoewel de Tweede Kamer ten onzent de direct-verkozen
tak der volksvertegenwoordiging vormt, achtte hij het in het bijzonder
de taak der Senatoren na te gaan of de beslissingen van de overzijde
van het Binnenhof al of niet in overeenstemming waren met het
rechtsgevoel van het volk. Ten einde deze publieke opinie te toetsen,
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wilde hij de Eerste Kamer zelfs toe-rusten met de bevoegheid, een
referendum uit te schrijven.

Krabbe wilde haar a.h.w. tot de volkskamer bij uitnemendheid
maken terwijl het college juist in het leven was geroepen als een bol-
werk tegen de „waan van de dag", zoals die toen in de Tweede Kamer
geacht werd tot uiting te komen. Veel eerbied voor de grondwet -
zo getuigde C. W. de Vries - had Krabbe nooit. 19

Positieue Staatsrecht
Het is Oud geweest, die de vraag, aan welk orgaan de hoogste „macht"
toekomt, beantwoord heeft met een verwijzing naar het positieve
staatsrecht. Zonder te willen ontkennen, dat er een nog hogere macht
bestaat dan menselijke macht, meende hij, dat het enige, waarmee de
jurist te maken heeft, is de vraag naar macht van mensen over andere
mensen. In aansluiting hierop kwam hij tot de conclusie, dat naar
Nederlands constitutioneel recht soeverein   is: de grondwetgevende
macht, uitgeoefend door de Koning en twee vergaderingen der Sta-
ten-Generaal, de laatste ieder voor zich samengesteld door een andere
verkiezing. „Daardoor" - zo betoogde hij - „is de uiteindelijke be-
slissing de facto gelegd in handen van het kiezerscorps. In politieke
zin is dit kiezerscorps dus soeverein. Het is ondenkbaar, dat een grond-
wetsherziening tot stand zal komen tegen de uitdrukkelijke uitspraak
van het kiezerscorps. Maar in strikt wettelijke zin is de uitspraak van
het kiezerscorps irrelevant. Het heeft geen andere bevoegdheid, dan
de leden der Staten-Generaal te benoemen. De beslissing of zij hun
medewerking zullen verlenen aan een herziening der Grondwet;
hangt uitsluitend van de leden der Staten-Generaal af. " 20

Eigenlijk kan een dergelijke zienswijze - in het voetspoor van
Kranenburg 21 - beter breken met het begrip „soevereiniteit" voor
de moderne staat.  Er is niet 66n „sterkste" of „hoogste" macht, maar
er zijn- zoals hij het uitdrukte - verschillende „geschikte" d.w.z. voor
hun functie zo goed mogelijk berekende organen, welke in een systeem
van onderlinge afhankelijkheid tot elkaar staan. Maar waar het hier om
gaat, is dat - in de opvatting van Oud - de kiezers aan hun vertegen-
woordigers een zo groot vertrouwen schenken, dat er z.i. zelfs een kern
van waarheid schoolin de bekende kreet van Rousseau, dat de kiezer
maar 66n dag in de vier jaren vrij is: de dag waarop hij stemt voor de
volksvertegenwoordiging. Enige jaren lang zal hij daarna slaafzijn, om-
dat hij alle gezag aan de volksvertegenwoordiging heeft overgedragen. 22

VTij mandaat
Rousseau - als profeet van de volkssoevereiniteit - was uiteraard
heftig gekant tegen het vrije mandaat. Het feit blijft echter - zo heeft
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Zwager uiteengezet 23 - dat men zich het imp6ratief mandaat ver-
enigd kan denken met de belangenrepresentatie van een beperkte
groep, terwijl verwerping van dit mandaat en onafhankelijkheid van
de afgevaardigden het best gemotiveerd wordt met de eis tot algemeen
kiesrecht. Werd de regentenregering van de oude Republiek der
Zeven Provincien niet haast ontkracht door het impdratief mandaat?
Zowel de Bataafse staatsregeling  als de grondwet van *1814 verboden
derhalve  last en ruggespraak !

Het laat zich verstaan, dat een liberaal historicus als R. Fruin, die
de gebreken der oude Republiek terdege bestudeerd had, in verzet
kwam toen Groen van Prinsterer,  bij de verkiezingen  van 1864, steun
beloofde aan conservatieve kandidaten mits zij hun medewerking aan
een herziening der schoolwet van 1857 wilden toezeggen. 24 Fruin
achtte hierbij zelfs de politieke moraliteit in het geding. Als anti-
revolutionair was Groen echter lang niet zo bevreesd voor aansluiting
bij de historic der Republiek. Reeds bij de grondwetsherziening van
1840 had hij verklaard, dat de Tweede Kamer te weinig in wezenlijk,
blijvend verband tot de natie stond en dat hij het niet ongepast zou
achten als de willekeur der vertegenwoordigers ten aanzien van hun
committenten, door een soort lastgeving of mandaat, enigszins werd
beperkt. „Van le mandat imperatif" - zo schreef hij later - „heb ik

" 25een afkeer, doch evenzeer van te behoedzame zwijgenstactiek.
Liefst sprak hij van een zedelijke band.

In feite lag aan hun discussie het vraagstuk van de staatkundige
partijvorming ten grondslag; eigenlijk nog voordat er van politieke
partijen in de tegenwoordige zin des woords sprake was. In 1915
echter, toen Krabbe „De moderne staatsidee" beschreef, was z.i. de
binding van de kamerleden aan partijprograms en kiezers al zo hecht
geworden, dat hij met het verbod niet goed raad meer wist. Het paste
ook niet in zijn theorie. Aan de andere kant kon hij niet ontkennen,
dat de afgevaardigden van het rechtsbewustzijn van hun kiezers op
alle andere punten dan die welke inzet van de verkiezingsstrijd waren
geweest, niets wisten. Desniettemin achtte hij het in de meeste con-
stituties voorkomende verbod van last en ruggespraak „een ijdel en
machteloos woord". 26

De moderne theorie oordeelt anders. „Thans", zo schreef v.  d.  Pot,
„nu de slinger weer een eind is teruggevallen, nu het democratisch
postulaat een minder simplistische vorm heeft gekregen en de volkswil
niet meer in dezelfde mate als opperste criterium geldt, kan men het
artikel, dat in de grondwet onveranderd is blijven staan, zonder veel
bezwaar aanvaarden." 27
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Openbaarh€id: taak pers
In het eerstvolgende hoofdstuk zal het verbod van last en ruggespraak
een onderwerp van nadere studie uitmaken, omdat het de grondslag
vormt, waarop de openbaarheid van de beraadslaging in de verschil-
lende landen verklaard kan worden. De klassieke opvatting was, dat
de vrij verkozen volksvertegenwoordigers tot een gemeenschappelijke
wilsbepaling moesten zien te komen in een publieke discussie, waarbij
zij alle gelegenheid zouden hebben hun standpunt over en weer uit-
een te zetten en te verdedigen. Historisch gezien vindt het vrij mandaat
van het kamerlid m.a.w. zijn begrenzing in de omstandigheid, dat de
kiezer op de publieke tribune kan vernemen, wat er met zijn stem is
verricht. Van meet af aan is het de pers geweest, welke er zorg voor
heeft gedragen, dat wat Dicey „the external limit of the sovereignityof Parliament" noemde, meer dan een loutere fictie werd. 28

Het tweede hoofdstuk zal doen zien,  hoe dit beginsel in  1796  door
de Bataafse Republiek werd aanvaard en hoe het - zij het dan mede
op overwegingen van verlicht despotisme - in 1815 door het Konink-
rijk, althans voor de Tweede Kamer, werd gerestaureerd. Eerst de
grondwet van  1848  zou  ook de Eerste Kamer het verbod van last en
ruggespraak opleggen en haar tegelijk in de openbaarheid plaatsen.

Is hiermee het publiciteits-beginsel gesteld, de uitwerking geschiedt
in de drie volgende hoofdstukken. Zij behandelen de ontwikkeling van
de parlementaire pers en de wisselwerking tussen parlement en pers
in Nederland.  Tot goed begrip hiervan is het gewenst, vooraf de taak,
zoals deze de pers in de loop des tijds voor ogen is komen te staan, te
analyseren.

Populair samenvattend zou men kunnen zeggen, dat een dagbladzijn lezers beoogt te informeren, te doceren en te amuseren, dat het
zich geroepen acht ten aanzien van het openbare leven te opinieren
en te controleren, en dat het zelf, door dit alles heen, ook nog hoopt
te renderen.

Informeren
Van elke krant wordt informatie verlangd. Een lezer verwacht dat
zijn dagblad hem inlicht omtrent al die gebeurtenissen van alledag,
welke hem om de 66n of andere reden belang inboezemen, doch welke
hij  om voor de hand liggende redenen niet allemaal zelf heeft kunnen
bijwonen, of waarvan hij  meer wil weten voor zover hij  er - al of niet
toevallig - getuige van is geweest. De abonn6 wil „op de hoogte
blijven". Voor hem „a newspaper is the history of the world for a
day."

Aangezien ook het parlementaire debat een deel vormt van het
dagelijks gebeuren, verschaft een krant zijn lezers, door middel van
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het kamerverslag, informaties over het verloop daarvan. Maar het
derde hoofdstuk zal doen zien, dat volledigheid dienaangaande eigen-

lijk alleen door kamerleden wordt begeerd. Daardoor ontstaat de
strijd omtrent objectiviteit der verslagen. Het doorsnee dagblad weet,
dat zijn kolommen ook met nieuwtjes van minder politiek gewicht
moeten worden gevuld.

Afgezien van de eigen nieuwsgierigheid speelt de actualiteits-
behoefte bij een en ander een onmiskenbare rol. 29 Men wil zijn
woordje kunnen meespreken. Niet in staat zijnde door originaliteit uit
te munten, proberen sommigen zich onmisbaar te maken door hun
omgeving op „nieuwtjes" te onthalen. In de term „oud nieuws" ligt
dan ook vaak duidelijke geringschatting. Voor de journalist geldt,
zoals Eric v. d. Steen schertste: „HU weet het laatste nieuws het eerst
en schreef daar gisteren reeds over. "  30

I)oceren

Juist deze snelheidsdrift wekt echter vaak twijfel aan de betrouwbaar-
heid van de pers. Als gevolg daarvan wordt haar soms opvoedkundige
waarde ontzegd. Deze paedagogische taak is in de historic evenwel
stevig geplant. In de Nederlandse grondwet van 1815 werd het, op
voorstel van het Belgisch commissielid Leclerc, aan elkeen toegestaan
„om zijne gedachten en gevoelens door de drukpers als een doelmatig
middet  tot uitbreiding  van  kennis  en voortgang  te  openbaren". De voorzitter
der commissie, G. K. van Hogendorp wist dit artikel in het tiende
hoofdstuk, dat over onderwijs en armbestuur handelde, onder te
brengen. Meer „beschaafdheid" van het arme volk achtte hij nodig
om het destijds nog zeer beperkte kiesrecht uit te kunnen breiden.
Daarom maakte hij het onderwijs tot een voorwerp van wetgeving en
bracht hij de drukpersvrijheid in het nauwste verband daarmee. 31
De pers kreeg  tot taak kiezers te kweken !

De tekst van het artikel kon intussen tot het misverstand leiden,
alsof censuur alleen was uitgesloten voor drukwerken, welke tot ver-
spreiding van kennis en wetenschap strekten. 32 Het bewuste paeda-
gogische tussenzinnetje kon o.m. daarom geen genade vinden in de
ogen van Thorbecke c.s. Zij zagen het als „een willekeurige daad om
hetgeen met het tiende hoofdstuk niet van zelfs samenhangt, er aan te
hechten." In 1848 kapten zij het af en bezorgden het drukpers-artikel
een beter onderdak in het eerste hoofdstuk van de grondwet. Het pleit
van kamerleden in het Voorlopig Verslag tot behoud van deze „nut-
tige wenk" aan de pers was vergeefs !  33

Dat betekent uiteraard niet, dat daarmee het opvoedend vermogen
aan het dagbladwezen was ontnomen. Eerder kan men stellen, dat
dit zich pas goed kon ontplooien toen de afschaffing van het dagblad-
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zegel   in   1869 het perswezen ruimer armslag   bood. Het kamerover-
zicht, dat - zoals het derde hoofdstuk ook zal beschrijven - door
een uit Londen gerepatrieerde failliet I. J. Lion in de Nederlandse
journalistiek werd geimporteerd, kreeg een duidelijk docerende
inslag. Nog door het ministerie-v. Tienhoven-Tak van Poortvliet
( 1891-94) werd gedicteerd,  34 dat ongeschikt  was  voor het kiesrecht
wie niet lezen en schrijven kon. Met de invoering van de leerplicht
was ongetwijfeld een van de belangrijkste voorwaarden voor invoering
van het algemeen kiesrecht - en uitbreiding van het perswezen -
vervuld. Formeel zou men kunnen stellen, dat met de toekenning van
het evenredig stemrecht, de door v. Hogendorp gestelde taak ge-
kweten was.

Amuseren

Recentelijk heeft Langemeyer de grote invloed, welke de pers op de
algemene ontwikkeling nog steeds uitoefent, geschetst. 35 Toch is er
wel veel gewijzigd .

Het massa-blad is ontstaan. Dit heeft zijn eigen karakter en stilt
dienovereenkomstige eisen. Het kan derhalve geen dagelijks leerboekjezijn. Baschwitz heeft er terecht op gewezen, dat wie in een krant voort-
durend een schoolmeesterachtige toon aanslaat, geen journalist is. Hij
jaagt zijn lezers op de vlucht. 36 Aan ontspanning wordt derhalve in
de pers tegenwoordig een grote plaats ingeruimd. Opmaak en illu-
stratie zijn daarnaast er op gericht om het de lezer zo gemakkelijkmogelijk te maken. De „koppen" worden zo bevattelijk gekozen, dat
het lijkt alsof met de lezing daarvan kan worden volstaan.

Voor  Huizinga  is  dit een benauwend feit geweest: dat grote cultuur-
winsten, waarop het verleden prat was gegaan, zoals het algemeen
onderwijs en de moderne publiciteit, in hun gevolg iets van ontaarding
meesleepten. Dat het eigen denken eer tot passiviteit dan tot activiteit
werd aangemoedigd. Uiting daarvan vond hij bijv. dat zelfs het zien
van sportwedstrijden door surrogaten als radio-verslag en sportrubriek
werd vervangen. En met de deftige term „puerilisme" critiseerde hij
de houding van een gemeenschap, die zich eenvoudiger gedraagt dan
haar onderscheidingsvermogen zou veroorloven. Als eerste uiting
daarvan noemde hij het overschatten van de betekenis van hobbies
en gezelschapsspelletjes, in zulk een mate, dat er bijv. aparte kranten-
rubrieken aan gewijd moesten worden. 37

Sinds Huizinga over deze „schaduwen van morgen" - met zekere
eenzijdigheid dus - schreef, is het inzicht in het pijnlijke probleem
van de massale vrije tijdsbesteding ongetwijfeld verdiept. Maar aan-
stonds heeft de Kadt er al opgewezen, dat het niet waar is, dat moderne
publiciteitsmiddelen als radio en bioscoop oppervlakkiger maken.
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„Waar is alleen, dat ze de oppervlakkigen niet diepzinnig maken". 38
Zo is het. Op Huizinga was namelijk volkomen toepasselijk wat
Baschwitz, jaren later, zou opmerken over de „ontwikkelde waarne-
mer", die uit de groei der sensatie-pers tot een bedroevend geestelijk
peil van grote delen der bevolking concludeert: „Hij vermoedt dat de
massa-pers deze geestelijke armoede heeft veroorzaakt. In werkelijk-
heid is deze armoede voor hem en zijns gelijken in vroeger tijden niet
zichtbaar geweest. '339

„Zeitungen", zo wist Schopenhauer al, „sind die Sekundenzeiger
der Geschichte." Weliswaar voegde hij hier meteen misprijzend aan
toe, dat zij meestal van onedeler metaal waren en slechts zelden goed

liepen. Maar deze geringschatting kon hem er later niet van weer-
houden om op zijn oude dag gierig elk krantenknipseltje te bewaren,
dat zijn late roem verkondigde. 40

Het derde hoofdstuk zal aantonen, dat ook de journalistieke weer-
gave van het parlementaire gebeuren niet geheel aan deze ontspan-
ningstendenzen is ontsnapt. Het literair-satyrische genre vond een
tijdlang zulk een gretige aftrek, dat de Tweede Kamer een geruime tijd
heeft gemeend, zich tegen een dergelijke amusante bejegening door de
uitgave van een droog ,objectief „Kort Verslag" te moeten wapenen.
Men doet goed hiervan niet alleen de negatieve kanten te zien. „It
has always been one of the problems - and failures - of democracies'3

aldus Francis Williams, „that they have not been able to make the
business of peace as exciting as the business of war. "  41

Antagonisme
Toen het Kamerlid Schaper  in   1917 werd geconfronteerd   met  een
dalende waardering voor het parlement, schreef hij deze „slechte

.roep  goeddeels toe aan de pers. Hoe vaak werden de Kamers niet
laatdunkend bejegend door overzichtschrijvers, die menigmaal pas
de HBS hadden verlaten en die soms zelfs de vergaderingen niet eens
regelmatig bijwoonden ? Ronduit constateerde   hij een zeker antago-
nisme tussen parlement en pers. Journalisten als de destijds zo be-
faamde Hoefijzer-correspondent van Het Handelsblad, Elout, moch-
ten de pers dan beschouwen als een volksvertegenwoordiging „par

excellence", de vergelijking ging - volgens Schaper - geen ogenblik
op. Werden de afgevaardigden naar de Staten-Generaal niet gekozen
door een krachtens   de wet gevormd kiezerscorps ? Moesten   zij   niet
eenmaal in de vier jaar voor de kiezers verschijnen? En hoe stond het
met de journalisten? Meestal benoemd door slechts een uitgever of
een „kapitalistische" kombinatie, waren zij aan schier niemand ver-
antwoording schuldig.  Dat  zei - volgens Schaper - alles !  42

Er valt op zulk een betoog uiteraard wel iets af te dingen, vooral
11



sinds er een tuchtraad voor de pers bestaat. Maar ook in die tijd kon
men zich herinneren, hoe Schaper zdlf op 23-jarige leeftijd - zonder
HBS-opleiding en zonder opdracht - uit eigen roeping begonnen
was met de uitgave van een humoristisch-socialistisch weekblad, dat,
in het eerste nummer, een door hem gedichte „Verzuchting van het
Binnenhof" bevatte omtrent enige konservatieve kamerleden:

Helaas de tijd uliegt henen
En als alles voorwaarts Tent,
Volgt op zijn Derzwakte benen,
Zelfs een Hollands parlement, 43

Blijkens deze regels kon zich het antagonisme dus in 66n en dezelfde
figuur,   zij   het op verschillende leeftijden, voordoen !   Ook   had   men
Schaper voor de voeten kunnen werpen, dat er inderdaad als over-
zichtschrijver eens een zekere jhr. de Geer was opgetreden, die op de
tribune gedurig absent bleef, 44 maar die inmiddels zitting had ge-
kregen....inde Tweede Kamer! Men had hem tenslotte op de be-
kende boutade van Simonds kunnen onthalen, volgens welke een jour-
nalist, op de hoge perstribune gezeten, slechts op 66n manier naar een
kamerlid kan kijken.  En  dat  is:  er  op  nidr !

Doch al deze anekdotische tegenwerpingen draaien om de kern van
de zaak heen. Zelfs met de bedenking, dat de kandidatenlijsten voor
de Kamers door partij-instanties opgesteld plegen te worden, waar-
van de geldbronnen ook niet altijd duidelijk zijn, komt men er niet
uit. Het door Schaper gesignaleerde verschil bestddt! Het is een feit,
dat een parlement behoort tot de figuren van het publiek recht - en
dat het dagbladwezen is samengesteld uit een groot aantal privaat-
rechtelijke ondernemingen, hoe vervaagd deze oude tegenstelling dan
ook moge zijn. Rooy heeft zich zelfs aan de stelling gewaagd, dat een
dagblad terwille van zijn economisch-financiele zelfstandigheid een
onderneming moet zijn. Dank zij een redelijke winstcapaciteit zou het

aanvallen op zijn redactionele zuiverheid beter kunnen afslaan. 45

Zijn standpunt mag wel beschouwd worden als een te liberale reactie
op het Tijdelijk Persbesluit van 1944, dat het mogelijk maakte aan
een blad een verschijningsvergunning te weigeren indien met de uit-
gave daarvan uitsluitend het maken van winst zou worden beoogd.
Rooy had ogenschijnlijk de ogen gesloten voor de daaraan ten grond-
slag liggende werkelijkheid uit de bezettingsjaren, waarin diverse
dagbladondernemingen terwille van het economisch voortbestaan het
juist met de redactionele zuiverheid op een akkoordje wierpen. Te-
recht constateerde Diemer dan ook, dat Rooy de gevaren voor com-
mercialisatie van het Nederlandse dagbladwezen te licht had aan-
geslagen. 46 Doch hoe men ook over deze controverse mag denken,
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ook in journalistiek-socialistische kring wil men de eigendom van het
dagbladwezen in partikuliere handen houden. Er heerst ook daar
voorkeur voor de N.V.vorm, met aandelen op naam en zekere garan-
ties voor de financiele openbaarheid. Socialisatie van het perswezen
wordt er nadrukkelijk afgewezen! 47

Osmose

Had Schaper het dus bij het rechte eind, voorzover hij wees op het
organisch verschil tussen parlement en pers, onvoldoende inzicht legde
hij aan de dag voor de zekere mate van overeenstemming infunctie.
Van Poelje heeft indertijd gewezen op het interessant verschijnsel van
„osmose" in het maatschappelijk leven, 48 op het elkander door-
dringen van de beginselen van openbaar bestuur en partikulier be-
heer, waarbij de tegenstelling tussen publiek- en privaatrecht ver-
vaagde. Terwijl de overheid harerzijds steeds meer gebruik ging maken
van de N.V.-vorm, manifesteerden zich anderzijds beginselen van
openbaar beheer steeds vaker in het partikuliere bedrijfsleven. Grote
ondernemingen namen immers de aanleg van dorpen en stadswijken
ter hand, ja, rekenden zelfs het onderwijs- constitutioneel zo lang als
typisch voorwerp van overheidszorg beschouwd - tot haar taak. *
kon men, met een gevleugeld woord ten aanzien van wat oudtijds de
„publicque nieuwspapieren" waren, reeds eerder stellen: „Journalism
at its best is a public service of no mean order".

De motieven voor de uitgave van een dagblad zijn te menigvuldig -
Rooy stelt dat terecht vast - om tot 66n noemer, bijv. het winststre-
ven, te worden teruggebracht.49 De grote geestelijke verscheidenheid
van de Nederlandse dagbladen is hiervoor al een aanduiding. Wie
dieper in hun geschiedenis duikt, komt telkens weer tot deze con-
clusie.    Zo    werd    bijv.    in    1895 Het Volksdagbtad opgericht, als een
poging om de slachtoffers van een typografenstaking aan werk te
helpen. 50 En het eerste Haagse ochtendblad De Nieume Courant werd
in 1900 opgericht, nadat de Ongevallenwet de grote werkgevers  ge-
wezen had op de noodzaak om zich te verenigen teneinde hun ge-
meenschappelijke belangen te dienen. Een financieel succes werd dit
nimmer! 51

Maar toen Treub op 26 mei  1908 in de Tweede Kamer de gedetail-
leerde beschuldiging uitte, dat het zijn oordeel had „verpand, zoo
niet verkocht" - waarbij de overzichtsschrijver Ter Spill haast
woedend omlaag sprong - kwam een Ereraad het vrijspreken, hoe-
wel deze wel waarschuwde tegen het aannemen (-vragen) van hulp
van belanghebbenden.

Het accent ligt bij schier elk dagblad anders. Er is het grote ver-
schil tussen sensatie- en opinie-blad. Typerend blijven daarvoor nog
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steeds de woorden, welke Newnes, een groot man in de populaire pers
van Engeland, sprak tot de hooggestemde journalist William Stead,
toen onderlinge samenwerking onmogelijk was gebleken: „There   is
one  kind of journalism which directs the affairs  of the nations;  it
makes and unmakes cabinets; it upsets Governments, builds up
navies and does many other things. It is magnificent. This is your
journalism. There is another  kind of journalism which  has  no  such
great ambitions. It is content to plod on year after year wholesome
and harmless entertainment to crowds of hardworking people, craving
for a little fun and amusement. It is quite humble and unpretentious.
That is my journalism." 52

ControleTen

In dit boek zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de opinie-
pers. Haar invloed op het parlementaire gebeuren zal in het vierde
hoofdstuk in ogenschouw worden genomen. Daar komt dus de opini-
erende en controlerende taak aan de orde.

„In eene constitutionele monarchie als de onze" - zo schreef
Buys - „is voor de drukpers een dubbele taak weggelegd; zij is ten
deele werktuig voor de staatkundige partijen, bestemd om de open-
bare meening voor de belangen van die partijen te winnen; maar ten
deele behoort zij ook te zijn werktuig van de openbare meening en
als zoodanig reagerende tegen de partijen en grenzen stellende aan
hare overheersing. Het constitutionele gebouw is onvoltooid, ja het
mist zijn noodzakclijksten grondslag, wanneer naast de controle van
de vertegenwoordiging op de regering geen andere controle staat,
namelijk die welke de openbare meening door middel van de drukpers
uitoefent over de afgevaardigden van het volk. "  53

Hoe  staat  het  met de drukpers  als  tolk der openbare mening ?  Een
van de beste kameroverzichtschrijvers, die Nederland ooit heeft ge-
kend, George Belinfante, heeft gewezen op de „kalmte van onze land-
aard, waardoor men zijn oordeel liever zijdelings in de dagbladen
uitspreekt dan zich rechtstreeks tot de vertegenwoordigers te wen-
den." 54 En iemand als Buys, die in De Gids aan zijn zienswijze trouw
tol betaalde, betreurde al, dat de openbare mening zo traag was in de
vervulling van haar taak en deze geheel aan de dagbladpers overliet. 55
„La presse ne fait pas l'opinion publique mais elle fait qu'il y en a

3,une.
In het verleden heeft een hypothese als die van Zimmerman 56 veel

aanhang gevonden. Volgens deze zou een staatkundig dagblad met
zijn trouwe lezers „eensdenkend en eenswillend" zijn: in een wissel-
werking, waarvan het moeilijk was uit te maken of de journalist een
nieuwe mening ingang verschafte bij zijn lezers of dat zij hem er toe
14



hadden geinspireerd, om deze te venverken en te formuleren. Hieruit
af te leiden, dat de waarheid werd geofferd aan de smaak van het
publiek ging volgens Zimmerman   niet   aan: een dagblad behaagde
z.i. het publiek omdat beide dezelfde opvatting zouden hebben van
wat waarheid is. „Un journal n'est pas fait par ses rddacteurs, mais
par ses abonnd's."

Het moderne publieke opinie-onderzoek heeft zijn stelling echter
ondergraven. Ten aanzien van grote groepen der bevolking die tot
een bepaald kerkgenootschap behoren, dan wel een bepaalde poli-
tieke partij aanhangen, staat het n.1.- volgens Rooy - zo, dat zij
dagbladen lezen waarvan het geestelijk karakter niet overeenstemt
met hun eigen richting: dat geldt ook voor uitgesproken opinie-
bladen. 57

Het kan natuurlijk zijn, dat er een bepaalde historische ontwikkeling
heeft plaats gehad. Ritter, die de vraag of een courant leidt dan wel
geleid wordt, als het eerste „journalistieke geheim" beschouwde,
meende te kunnen stellen, dat de journalisten hun leiding anders
waren gaan richten: van uitvoerders van de volkswil zouden zij voor-
lichters omb'ent de volkswil zijn geworden. 58 Het was Prakke echter te
simpel om in zo'n val van de „Koningin der aarde" tot slavin van de
massasmaak toe te stemmen - al meende hij wel te kunnen consta-
teren, dat de krant als „socius," huisvriend, het bij velen won van
de courant als commentator. 59

Het wetenschappelijk onderzoek is nog onvoldoende gevorderd om
over de verhouding van de pers tot de publieke opinie met grote
stelligheid te spreken. Een modern Amerikaans onderzoeker Albig
erkent dit volmondig; „there is only partial and incomplete knowledge,
for as yet, the newer and more exact method ofsocial psychology have
not been applied to this problem." In elk geval is de pers als zodanig
niet onwillig gebleken om naar vervolmaking te streven van de metho-
de om de publieke opinie te leren kennen. De pogingen van Gallup om
de democratie aan de pols te voelen, geschiedden goeddeels onder
haar auspicien. De betrouwbaarheid daarvan moge soms ter discussie
staan, de opinie-meting is een stap verder op weg naar het journalis-
tieke doel, dat pas bereikt zal zijn „when public opinion can be as-
certainable at all times." 60

Inuloed peTs

In weerwil van deze beperkingen kent het staatsrecht de drukpers
politieke invloed toe. In het vierde hoofdstuk zal deze schijnbare con-
troverse worden verklaard. Voor de wetenschapsbeoefenaren uit het
verleden sprak deze invloed echter eigenlijk vanzelf.

Buys heeft zelfs beweerd, dat een volk door vrij over de drukpers te
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beschikken, oneindig meer invloed op zijn regering zou uitoefenen
dan door het kiesrecht. Of beter gezegd: eerst daardoor zou dit -
naar zijn mening - zin en betekenis krijgen. Voor een volksvertegen-
woordiging achtte hij kennis van de meningen, welke onder de be-
volking leven n.1. even onmisbaar als voor de regering de bekendheid
met de denkbeelden, welke het parlement is toegedaan. Want al be-
hoorden - naar zijn mening - regering en volksvertegenwoordiging
zelfstandig te handelen, hun kracht zocht hij toch in de wetenschap,
dat de beginselen van een ministerie overeenstemmen met die van de
Staten-Generaal en deze weer met die van het kiezersvolk. Anders
zou het recht van kamerontbinding immers in de lucht komen te
hangen. Hij aarzelde dan ook niet om de drukpers-vrijheid onder de
essentalia van ons staatkundig bestel te rekenen. Zonder deze zou dit
bestel een onding wezen: ja, een gebouw zonder fundament. 61

In een prae-advies voor de NederlandseJuristen Vereniging uit  1949
heeft Tammes het inzicht aanmerkelijk verdiept. Deze wees er op,
dat door de uitingsvrijheid toe te laten, de staat een autoriteit buiten
zich zelf erkent. „Andere creatieve instellingen, zoals het parlemen-
taire stelsel, het systeem van grondwetsherziening, het referendum
zijn georganiseerd in de staat. De oppositionele minderheid heeft een
toegewezen plaats," zo zette hij uiteen. „Vrije discussie daarentegen
is een niet georganiseerde en niet gekanaliseerde macht. De staat er-
kent, dat er waardevolle krachten kunnen zijn, die vreemd zijn aan
zijn rechtsorganisatie. Op het ogenblik, dat er wets- of bestuurs-
besluiten moeten worden genomen, is in de democratische staat de
eenvoudige of gekwalificeerde meerderheid alles; de minderheid is
nul. De ongeorganiseerde minderheid van 66n desnoods, of van zeer
weinigen, heeft daarentegen discretionnaire bevoegdheden, binnen
wijd getrokken grenzen zich te verbreiden door middel van het vrije
woord. De mogelijke macht van de ongeorganiseerde minderheid is
de correctie op de onmacht van de georganiseerde minderheid. 3,

Het beeld, dat Tammes aldus tekende van een democratische
samenleving, was er een van de sceptische staat, die zelf niet gelooft
in de onfeilbaarheid en onveranderlijkheid van stelsels van normen en
beginselen, die de meerderheid door hem verdedigd wil zien. Deze
staat beschermt integendeel de minderheid in haar mogelijkheid tot
meningsuiting, hoewel anderzijds aan deze bevoegdheid geen enkel
formeel efTect wordt verbonden. 62

Geen enkel formeel effect! - Deze woorden verdienen de nadruk.
Omdat dit geschrift duidelijk wil maken, dat er van eenfeitelijke inutoed
bij ministerscrises e.d. wel sprake kan wezen. De politieke werkelijk-
heid en het formele staatsrecht dekken elkander hier niet volkomen.
Nog recentelijk, toen de staatssecretaris van Oorlog, Kranenburg,
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zijn ontslagaanvrage overwoog, werd in de Eerste Kamer - n.b. door
de antirevolutionaire hoofdredacteur Algra - op de moeilijkheid van
deze beslissing gewezen, omdat het de schijn kon hebben „van een
wijken voor een laakbare agitatie en hetze in de pers." 63 Betekent dit
nu, dat het schrikbeeld van Da Costa, waarvan in het begin van deze
inleiding sprake   was,    toch in vervulling   kan   gaan ? „De publieke

opinie", zo constateerde de sociale psycholoog Oldendorff - „is in
vele opzichten onverzoenlijker dan het recht en doorgaans ook
effectiever. " 64

Zelfs Krabbe heeft nooit ontkend, dat de praktijk genoegen moest
nemen met een min of meer gebrekkig rechtsbewustzijn van de bur-
gers. Zijn advies aan diegenen, welke in de rechtsordening een hogere
gerechtigheid tot uitdrukking wilden brengen, luidde dan ook om de
hand te slaan aan de rechtsopvoeding van het volk. 65

Zonder twijfel is echter door latere onderzoekingen het inzicht in de
grote betekenis van een 61ite in een democratisch bestel aanzienlijk
verdiept. Korteweg, die naging hoe president Roosevelt, tijdens de
Tweede Wereldoorlog, zijn voorstellen pas indiende als hij via opinie-
onderzoekingen van een meerderheid was verzekerd, kon toch 66k
aannemelijk maken, dat deze president eer voorganger dan volgeling
was geweest. Ja, Gallup betoogde zelfs, dat „a true statesman will
never change his ideas or his principles to make them conform the
opinion of any group, be it large or small. Rather such a leader will
try to persuade the public to accept his views and his goals. Through-
out history the most effective leaders have been those who had a keen
understanding of the public." 66

Door Baschwitz is gewezen op het z.g. hierarchisch principe, dat
psychologen als Giddings en McDougall menen te hebben onderkend.
Naar deze zienswijze wordt in een gezonde samenleving de openbare
mening gevormd door een 61ite van geestelijk en moreel hoogstaanden.
Daardoor zou er een hoger peil worden bereikt dan de meerderheid
der enkelingen zelfstandig zou voortbrengen. 67 Niet ten onrechte heeft
Plattel gewaarschuwd, dat in een beschouwingswijze als van Mc-
Dougall de ethiek gevaar loopt, geheel op te gaan in de psychologie.
Toch heeft ook Oldendorff kunnen wijzen op de doorslaggevende in-
vloed, welke van de leiding op het groepsmoreel uitgaat. Maar hij
legde daarbij tevens de nadruk op het belang van de „two-ways

communication"; indien enigszins mogelijk dient men m.a.w. rege-
lingen niet eenzijdig op te leggen, maar moet men hen, die door de
maatregel worden geraakt, gelegenheid geven zich begrip te vormen
aangaande het belang van deze regel. 68 In overeenstemming hiermee
zal in het vijfde hoofdstuk worden verhaald, hoe de reactie was van de
volksvertegenwoordiging op de invloed der pers nad«zijaan de verdere
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vrijmaking zelf had meegewerkt. Behoudens uitzonderingstoestanden
heeft ons parlement over het algemeen het recht om over de handelingen
der openbare macht zijn gedachten te uiten, onverlet willen laten.
Maar tegelijkertijd zorgden politici er voor, door stichting van eigen
bladen aan de vorming der openbare mening richting te geven.

Overheidsuoorlichting
Ten besluite zal worden geschetst hoe al tussen de beide wereldoorlogen
met de „toeneming van de macht der Kroon" - de uitdrukking is van
De  Block  - 69 verschillende vormen van overheidsvoorlichting  op-
kwamen. De delegatie van bevoegdheden door de volksvertegen-
woordiging aan de overheid ging gepaard met een behoefte aan ver-
duidelijking van het regeringsbeleid buiten het parlement om. Het
technisch soms zeer ingewikkelde verdere ingrijpen der overheid vroeg
daar a.h.w. naar.

De socioloog Karl Mannheim heeft de grote betekenis van „sociale
technieken" als overheidsvoorlichting en politieke propaganda in een
helder daglicht gesteld. 70 Op zichzelf zijn zij z.i. goed noch slecht.
Alles hangt af van het gebruik, dat ervan wordt gemaakt. Totalitaire
staten maken er misbruik van om de geest der bevolking te beheersen.
Dit streven wordt vergemakkelijkt door het concentratie-proces van
de middelen, waarmee de openbare mening wordt gevormd: door de
gemechaniseerde massa-produktie van ideeen door pers en radio. De
eerste stap, welke door de democratie daartegenover moest worden
gezet, was, naar de opvatting van Mannheim, het opgeven van haar
„laissez-faire"-politiek ten opzichte van de geestelijke waarden der
democratie.

Het is intussen zonder meer duidelijk, dat een democratisch bewind
zich hiermee begeeft op een terrein vol voetangels en klemmen. Bij
het debat over de toenmalige Regeringsvoorlichtingsdienst - pra-
tend als Brugmans - dat de Tweede Kamer op 31 januari 1946 heeft
gevoerd, bleek dit zonneklaar. 71 Maar ook bij meer bescheiden pre-
tenties blijven allerlei vragen bestaan. Een vurig „voorlichter" als
Vogelaar heeft dat niet verbloemd. Overheidsvoorlichting mag z.i.
bewust eenzijdig zijn: de leugen bijv.  bij de ontkenning van devalu-
atie-geruchten, bant hij niet volstrekt uit. 72 Ook wie van zijn vrij-
moedige verdediging onder de indruk komt, zal daartegenover de
neiging in zich moeten voelen opkomen om de onafhankelijkheid van
de pers sterker te beklemtonen; niet alleen in die zin uiteraard, dat er
van drukpersvrijheid sprake moet zijn, doch ook, dat er vrije toegang
bestaat tot de bronnen van het nieuws. Regeringsvoorlichting mag
niet in de plaats treden van de behoefte aan openbaarheid in het
staatsbestuur - „The press lives by disclosure".
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In zijn „Staatkundig Vertoog" wist Spinoza   het al:  Dat het waarlijk
geen wonder is,  dat een bevolking onbetrouwbaar van oordeel is,  of er
geen bezit, zo lang de gewichtigste staatszaken buiten haar om worden
behandeld en het slechts vermoedens kan voeden op grond van het
weinige, dat niet geheim kon worden gehouden. Een oordeel op-
schorten toch - zo besefte de filosoof van Rijnsburg - is een zeld-
zaamheid. 73

Niet toevallig begint iedere dictator met de kneveling van de pers-
vrijheid, met de stremming der openbaarheid. En dan weerklinkt,
achteraf, na een beschamende reeks misdaden tegen de menselijkheid,
het in zijn zotheid zo ergerlijk excuus, dat ten dele misschien toch
nog wel op waarheid berust: „Wir haben es nicht gewuszt."

Samenuatting
Om het in deze inleiding gestelde nog eens kort samen te vatten, kan
worden verwezen naar een rapport, dat een groepje geestelijk gediffe-
rentieerd geaarde geleerden onlangs heeft uitgebracht aan het Neder-
lands Gesprekscentrum. Dit handelde over het wezen en de grond-
slagen van het recht. De gemeenschappelijke conclusie was, dat de
inhoud van het recht afhankelijk is enerzijds van het rechtsoordeel
van hen, die als wetgever, bestuurder of rechter in het samenlevings-
verband werkzaam zijn en anderzijds van de in dat samenlevings-
verband heersende rechtsovertuiging. Tussen beide - zo meende de
commissie - bestaat een wisselwerking. 74

Daar behoeft hier dus slechts aan te worden toegevoegd, dat in een
democratische samenleving die wisselwerking zich in de openbaar-
heid - voornamelijk door tussenkomst van de pers - voltrekt.
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DEEL I

OPENBAARMAKING DER PARLEMENTAIRE
HANDELINGEN



HOOFDSTUK I

DE PARLEMENTAIRE OPENBAARHEID IN
BUITENLANDSE STAATSREGELINGEN

The sovenignity of parliament  ....is limited on every
side  by  the  possibility  of popular resistance - Dicey.

§1. HISTORISCH OVERZIGHT

Reeds in het oude Romeinse rijk zou een aanknopingspunt gevonden
kunnen worden voor een beschouwing over de historische strijd tus-
sen parlement en pers. Julius Caesar ging bij zijn optreden als consul

(59 v.  Chr.)  n.1.  over tot de instelling van de „Acta diurna"; dagelijks
liet hij berichten, meestal uiteraard van officiele aard, in het openbaar
op tafels bekend maken. De „Acta diurna" verschaften beknopte
mededelingen over de besluiten van de Senaat; de „Acta diurna
populi Romani" vermeldden o.m. de beslissingen van de volksver-
gaderingen. 1 Dit instituut gaf weer de stoot tot het ontstaan van een
bezigheid voor een aantal lieden, die deze nieuwtjes overschreven,
welke zij, tezamen met informaties uit particuliere bron, aan belang-
stellenden buiten Rome toezonden. Het ligt dan ook wel voor de hand
in het woord „diurna" het beroep van de journalisten te her-
kennen.

Zo zou men door kunnen gaan met te verhalen van de moeilijk-
heden, welke dit vak ondervond doordat keizer Augustus het open-
baar maken van het verhandelde in de Senaat verbood en een eigen
tendentieuze berichtgeving op touw zette. In dit verband viel ten-
slotte misschien Junius Rusticus als een martelaar van het beroep te
gedenken, die immers met zijn leven moest boeten voor het over-
brengen van informaties aan enkele Romeinse burgers. 2

Een dergelijke vergelijking wordt evenwel bemoeilijkt doordat de
uitvinding van de drukkunst nu eenmaal vele eeuwen later - het mag
wezen door Coster of door Gutenberg - plaats vond. Dit technisch
hulpmiddel moet toch wel worden beschouwd als 66n van de grond-
voorwaarden voor het ontstaan van het moderne krantenwezen.
Juist de massale verspreiding heeft de journalistiek immers invloed
verschaft. Meer verantwoord lijkt derhalve, het historisch onderzoek
aan te vangen op de bakermat van het parlementarisme, waar eigen-
lijk ook de strijd om de openbaarheid der handelingen tot een beslis-

sing zou komen,  naar het Engeland  dus van omstreeks  1771.
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Engeland
Daar werd de laatste faze van de strijd om de persvrijheid uitgevochten
rondom het recht van reportage omtrent de vergaderingen van het
parlement. Het Engelse perswezen was destijds al behoorlijk ontwik-
keld. Het eerste dagblad  was er reeds  in 1702 verschenen.  Maar  het
spreekt vanzelf, dat de problemen van de binnenlandse politiek slechts
dan zuiver konden worden aangevat, als de parlementaire beraadsla-
gingen mede in beschouwing konden worden genomen.

Van oudsher was het Engelse parlement sterk tegen de openbaar-
heid gekant geweest. Het beschouwde een publikatie van de hande-
lingen als een inbreuk op zijn privileges. Dat standpunt was niet on-
begrijpelijk. Hoeveel moeite en pijn had het niet gekost, aan de leden
van het parlement de vrijheid van spreken te waarborgen ? 3  Was  in
1397 niet de afgevaardigde Thomas Haxey haast ter dood gebracht
omdat hij zich verstout had in het Lagerhuis kritiek te oefenen op de
kostbare hothouding van Richard  II?

Elisabeth  riep het parlement liefst  vijf jaar niet bijeen, nadat  het
o.m. had gedurfd gewag te maken van de noodzaak van een huwe-
lijk   .  .  .  .   van de vorstin ! Peter Wentworth, een parlementslid,  dat  in
de Tower had gezeten omdat hij de Koningin had verweten zich her-
haaldelijk aan de vrijheid van spreken te vergrijpen, diende zelfs
enige moties in om te verbieden, dat de parlementaire handelingen
aan de Koningin of aan anderen zouden worden meegedeeld. De
Speaker briefde zijn voorstel braaf aan een hoveling over, met als ge-
volg, dat Wentworth wederom in de Tower belandde. Pas na langestrijd werd de parlementaire onschendbaarheid tenslotte neergelegd
in art.  9 van de „Bill of rights" van  1699:  „that the freedom of speech,
and debates or proceedings in parliament, ought not to be impeached
or questioned in any court or place out of parliament.

3,

Het werd echter door Lords noch Commons gewaardeerd, als
voortaan hun handelingen openbaar werden gemaakt. Zelfs parle-
mentsleden, die hun eigen redevoeringen uitgaven, konden in moeilijk-
heden komen. Niet meer lijfsbehoud was vermoedelijk oorzaak van
deze parlementaire afkeer van de openbaarheid. De Commons gevoel-
den er waarschijnlijk ook weinig behoefte aan, zich door hun steeds
sterker geinteresseerde committenten op de vingers te laten zien. Toe-
hoorders werden oogluikend toegelaten, maar mochten geen aan-
tekeningen maken. En zodra 66n lid de aandacht van het Huis op de
aanwezigheid van „vreemdelingen" vestigde, moest de Speaker de
tribune laten ontruimen. Dit gebeurde vooral   in   de   18e   eeuw   her-
haaldelijk. (Pas in 1875 werd de beslissing hierover op voorstel van
Disraeli aan dc meerderheid voorbehouden.)

In weerwil van alle voorzorgen, verschenen echter telkens weer be-
24



richten uit parlementaire vergaderingen in de couranten; vaak ge-
brekkig, omdat  zij   uit het geheugen moesten worden overgedragen;
soms heel laat, omdat de bladen - om vervolging te ontgaan - met
hun publikaties op de afloop van de zittingsperioden wachtten. De
namen der sprekers werden bovendien met initialen aangeduid.
Meestal waren die echter doorzichtig genoeg om de lezers op het
juiste spoor te brengen. Al deze vrijpostigheden verdroten de Com-
mons  zozeer,  dat  zij  in 1738 maartegelen troffen tegen de vlrslag-
geverij zowel tijdens als na afloop der zittingsperioden.

Zij brachten het Gentleman's Magazine van Ed. Cave er toe, zijn
lezers te onthalen op de debatten in de Senaat van Lilliput. Het be-
faamde boek van Swift, dat kort tevoren was verschenen, leverde de
inspiratie op voor allerlei breedvoerige bespiegelingen over de parle-
mentaire handelingen in een symbolisch dwergrijk. De vergelijking
met de realiteit was treffend. Maar het was ook duidelijk, dat het
slechts op de lachlust van de lezers zou werken, als het Engelse parle-
ment zich hierdoor beledigd zou verklaren. 4

Cave slaagde erin het talent van Samuel Johnson te inspireren tot
steeds gedurfder inbreuken op wat het parlement als zijn privilege be-
schouwde. Heel bekend is de anecdote, volgens welke Johnson enige

kennissen, die een bepaalde speech van Pitt Sr. als een magistraal werk
hadden verheerlijkt, deed onthutsen door droogjes mee te delen, dat
hij, Johnson, die redevoering had geschreven, zonder dat hij haar had
horen uitspreken:   zij was samengesteld met behulp  van de brokstuk-
ken, die Cave en zijn handlangers naar buiten hadden weten te
smokkelen. Zelf bezocht hij slechts eenmaal het Lagerhuis !  Kort  voor
zijn dood uitte Johnson „his regret for having been the author of
fictions, which had passed for realities  . . . . " !5

De overwinning werd tenslotte bevochten door John Wilkes, een
van de jonge geestdriftige whigs uit de dagen, dat William Pitt oppo-
sitie voerde tegen het kabinet-Bute. Dit ministerie genoot de steun
van de Briton, welk blad dezelfde dag verscheen, waarop Lord Bute het
premierschap van Pitt overnam. Hiertegen nu richtte Wilkes the
North Bdton op, waarin hij vaak zo roekeloos en soms dermate dema-
gogisch tegen het Engelse hof en de regering van leer trok, dat het
zelfs een Johnson te bar was.  Het 45e nummer,  dat op 29 april  1763 -
kort na de val van Bute - verscheen, bevatte een dermate uitdagende
aanval op de Koning, dat Wilkes - ook al was hij dan parlements-
lid - werd gearresteerd. Weliswaar verkreeg hij reeds na een week
de vrijheid, maar toen in november het Lagerhuis bijeenkwarn en
Wilkes wilde interpelleren   over   zijn (on) rechtmatige arrestatie,   be-
sloot dit, dat no. 45 in het openbaar zou worden verbrand. Het blad
werd door een volksmenigte echter bijtijds van de brandstapel gered
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en in triomf rondgedragen.  Het kwam zover,  dat het Lagerhuis Wilkes
zijn mandaat ontnam, waarop hij door de rechter vogelvrij werd ver-
klaard en naar Frankrijk vluchtte.

Vier jaar later keerde hij terug, om zich door een grote meerderheid
in het graafschap Middlesex wederom in het Lagerhuis te laten kie-
zen. In plaats daarvan belandde hij evenwel in de gevangenis. Middle-
sex bleef hem echter trouw. Telkens als zijn verkiezing in het Lager-
huis ongeldig werd verklaard en dientengevolge een nieuwe stemming
plaats moest vinden, sprak het graafschap zich onversaagd voor hem
uit. Zo, onder sterke druk van de publieke opinie, kwam Wilkes in
april 1770 weer vrij. Het volgend jaar werd hij zelfs tot sheriff van
Londen en Middlesex gekozen. Zijn revanche was zoet. In deze
qualiteit kwam hij n.1. van de andere kant, in aanraking met de
parlementaire reportage. En het Lagerhuislid Onslow, boos over het
feit, dat hij door een enkel blad met een „insect" was vergeleken,
wist  in   1771 te bewerkstelligen,  dat de daarvoor verantwoordelijke
personen door het Huis ter verantwoording zouden worden geroepen.
Zij verschenen echter niet, waarop een bevel tot arrestatie werd uit-
gevaardigd. Wilkes, gesteund door de Lord-Mayor Crosby, liet de
journalistiek echter vrij, ja beschuldigde de bode van het Lagerhuis
van onwettige aanhouding. Er ontstond aldus een competentie-strijd
tussen het Lagerhuis en de stedelijke autoriteiten, waarbij de Lord-
Mayor zelfs zes weken in de Tower belandde. Maar de openbare
mening was zo duidelijk op zijn hand, dat nadien geen pogingen
meer werden ondernomen om de parlementaire reportage te belem-
meren.

Op de duur werden, integendeel, zitplaatsen voor de journalisten
gereserveerd, nadat een belangrijke rede van premier William Pitt -
over de oorlog met Frankrijk - door gebrek aan ruimte voor journa-
listen op de uitpuilende tribunes, niet in de krant was gekomen. Bij
rechterlijke uitspraak werd voorts  in 1868 vastgelegd,   dat  „a  news-
paper-propietor is not liable for publishing a faithfull report of a par-
liamentary debate" (Wason versus Walter).   Maar de parlementaire
reportage had zich toen dan ook verheven tot zulk peil, dat de behoefte
aan een officieel stenografencorps zich niet v66r 1909 deed gelden! 6

Terecht merkte Rose echter op, dat tot op heden „to report a
debate is still in fact technically a privilege rather than a right." Op
24 januari 1957 heeft de Junor-affaire aangetoond,  dat het Lagerhuis
zich nog immer de bevoegdheid voorbehoudt om een journalist ter
verantwoording te roepen, die bijv. kritiek uitoefent op de benzine-
toewijzingen aan parlementarieers. Het is in deze kwestie niet geko-
men tot een „ernstige berisping", welke de commissie voor de parle-
mentaire privileges had voorgesteld; de „middeleeuwse pantomime"
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maakte eerder een kluchtige indruk, welke haast deed vergeten, dat
het Lagerhuis dan toch maar als rechter in eigen zaak optrad. 7

Desniettemin behoudt dit Huis de verdienste, het eerst het publici-
teitsbeginsel te hebben toegepast.

De parlementaire openbaarheid  is: de Engelse sleutel  tot  de  demo-
cratie !

Frankrijk
De invoering van de parlementaire publiciteit in Frankrijk is eigenlijk
min of meer schuil gegaan achter het rumoer van de Revolutie. Nadat
het koning Lodewijk was mislukt, de drie standen uiteen te houden,
heeft hij - in zijn verklaring over de Etats-Generaux van 25 juni  1789
- vergeefs gepoogd, de aanwezigheid van buitenstaanders bij hun
beraadslagingen te belemmeren. Maar te laat!

Niemand had tevoren over het vraagstuk van openbaarheid na-
gedacht. De toevallige omstandigheid, dat de zaal, welke de „derde
stand" was toegewezen, duizenden kon bevatten, deed onmiddellijk
toeschouwers toestromen en zij staken - tot schrik van Necker -
hun gevoelens geenszins onder stoelen of banken. Mag men geloven,
dat Necker er over dacht des nachts het gebouw te laten instorten? 8

Inmiddels was bovendien reeds de gronslag voor het Journal des
Dibats gelegd:   door   twee   afgevaardigden   van  Clermont  Ferrand,  de
advocaat Jean Francois Gaultier de Biauzat en de „maire" van
Billom, Jacques Antoine Huguet. Na hun aankomst te Versailles, in
april 1789, achtten zij zich zedelijk verplicht, in geregelde brief-
wisseling te treden met hun committenten. In deze correspondentie
brachten zij verslag uit omtrent de parlementaire beraadslagingen en
de daarbij genomen besluiten. Temidden van het eerste tumult - de
bestorming van de Bastille - viel het uiteraard niet mee al de plaat-
sen van hun district afzonderlijk en uitvoerig in te lichten. En zo kwam
Biauzat op de gedachte een getrouw verslag van iedere vergadering
te laten drukken. Tesamen met Huguet en een afgevaardigde van
Riom, Grenier van Brionde, wendde hij zich tot de drukker Baudouin
te Versailles. Deze verklaarde zich bereid hun kiezers kosteloos te be-
dienen, mits hij elders het verslag mocht verkopen. Zo verscheen het
eerste nummer van het Journal des Dibats op 30 augustus   1789.   In
Auvergne was men over deze service uiterst voldaan, doch de drukker

ontmoette, tot zijn teleurstelling, voor zijn uitgave weinig belangstel-
ling in Parijs en Versailles. 9 Deze brandpunten in de grote strijd
kwamen ogen tekort ook nog dit ietwat droge en zakelijke verslag
te lezen. Eerder stuitte de uitgave op verzet.   Op 12 januari   1790

stelde de afgevaardigde Dufraisse du Chey althans voor, de leden van
de Staten-Generaal te verbieden zich middellijk of onmiddellijk met
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de dagbladen in te laten. De vergadering besloot echter terzake tot de
orde van de dag over te gaan. Kort daarna legden Huguet en Biauzat
de redactie weliswaar neer, maar het blad bleef voortbestaan. De
parlementaire openbaarheid was - mede door hun toedoen -- ge-
vestigd. De constitutie van 1791  (Chap. 3, Sect 2, art. 1-2) bepaalde:
„Les ddliberations du Corps lagislatif seront publiques,et les procas-
verbaux de ses sdances seront imprim6s. Le Corps lagislatif pourra
cependant, en toute occasion, se former en Comiti-glnkral.- Cinquante
membres auront le droit de l'exiger. - Pendant la dude du Comit6-
g in6ral, les assistants se retiront, le fauteuil du pr6sident sera vacant,
l'ordre sera maintenu par le vice-pr6sident.

,,

Dit beginsel is echter niet steeds onverlet gebleven. Om de invloed
van de publieke tribune te keren,  werd in  1795 het maximum aantal
toehoorders bepaald op de helft van het getal der afgevaardigden.
Onder het bewind van Napoleon werd vervolgens, voor zover althans
parlement en pers toen nog iets in te brengen hadden, de nadruk ver-
legd naar de Senaat, die achter gesloten deuren bijeenkwam. Ook
onder de Bourbons bleef 66n van de takken der volksvertegenwoordi-
ging in het geheim vergaderen. Maar tijdens deze periode kwam er
tenminste een perswet tot stand, waarbij - in art. 22 - „waarheids-
getrouwe" verslagen werden gevrijwaard van vervolging; een „voor-
recht", waarop echter  al  in   1822 het schier onvermijdelijke sluitstuk
verscheen van hoge geldboetes voor een „onjuiste" berichtgeving.
Bovendien werd toen een recht van antwoord ingevoerd.

De juli-revolutie van 1830 handhaafde deze bepalingen, doch luidde
een tijdelijke terugkeer van beide Kamers in de openbaarheid in. Het
werd echter een spelletje van „deurtje-open, deurtje-dicht", want
Napoleon III grendelde  in   1852 de toegang  tot de Senaat  weer  af.
Bovendien vaardigde hij het voorschrift uit, dat de couranten geen
ander verslag mochten publiceren dan hetwelk na afloop der ver-gaderingen officieel ter beschikking van de pers zou worden gesteld.
Ten aanzien van dit „officieel verslag" kende de rechter het „recht
van antwoord" aan Kamerleden niet toe. Ja, zelfs het leveren van
commentaar op de beraadslagingen van het vertegenwoordigend
lichaam werd een tijdlang verboden. Eerst in 1870 werd de reportage-
vrijheid hersteld, de officiele verslagen bleven de pers echter ter be-
schikking staan. Daarvan werd veel gebruik gemaakt.

Verenigde Staten van Amerika
Vergeleken met Engeland en Frankrijk, is in de Verenigde Staten de
vrijheid van parlementaire reportage op vrij geruisloze wijze ver-
kregen. De grondwet voorzag  er  niet  in, maar sinds   1790  liet  het
Huis van Afgevaardigden verslaggevers „onofficieel" toe, terwijl de
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Senaat in 1794, op aandrang van de avontuurlijke Philip Freneau van
The National Gazette - the poet of the revolution - uit Philadelphia,
besloot de galerijen open te stellen.  In  1800  was deze publiciteit  al  zo
diep geworteld, dat William Duane van de Aurora uit Philadelphia
door de Senaat ter verantwoording kon worden geroepen wegens
„false, defamatory, scandalous and malicious reports".

Omstreeks deze tijd werd de hoofdstad verplaatst naar Washington
Daar begon Samuel Harrison Smith, op aanraden van JefTerson, een
semi-officieel presidentieel blad, The National Intelligencer, dat ver-
scheidene jaren eigenlijk alle Amerikaanse kranten van parlementaire
verslagen voorzag. Na een jaar of tien droeg hij deze krant over aan
de zwagers Gales en Seaton, die zo bekwame stenografen waren, dat
de 66n ter linkerzijde van de Speaker van het Huis van Afgevaardig-
den en de ander op dezelfde plaats naast de president van de Senaat
kon plaats nemen - „sharing snuffboxes with those officers."

Maar zo idyllisch zou het niet blijven. In 1812 werd Nathaniel
Rounsavell van de Herald voor de balie van het Huis van Afgevaardig-
den gebracht en in hechtenis gesteld omdat hij weigerde de bron te
openbaren van zijn berichtgeving omtrent zekere geheime besprekin-
gen. Daarmee begon in de V.S. de strijd om het journalistieke ver-
schoningsrecht.

Andere conflicten volgden, want de Senaat bleef lange tijd huiverig
om andere verslaggevers dan die van locale bladen toe te laten. Op
een gegeven ogenblik werd aan de verslaggevers van de New Tork

Herald Tribune zelfs de toegang tot de perstribune geweigerd, omdat
een hunner, John Nugent, omstandig had beschreven, hoe de afge-
vaardigde Sawyer uit Ohio zijn lunch van „bologna sausage and
crackers" achter de lessenaar van de Speaker had opgepeuzeld, zijn
handen over zijn kale hoofd had schoongewreven en vervolgens zijn
kiezen had geledigd met een zakmes. „Ever after, the congressman
was called: „Sausage Sawyer". 10

Kranenburg heeft er op gewezen, dat, aangezien in de Verenigde
Staten van Amerika het zwaartepunt van de behandeling der wets-
ontwerpen bij de commissies is komen te liggen, de openbare en pie-
naire vergadering een vrij formele inslag heeft gekregen en de pers-
verslagen niet z6 uitvoerig zijn geworden. Dit neemt niet weg, dat de
openbaarmaking van de handelingen van het Congres een omvang-
rijke machinerie in beweging zet. In de „Official Congressional Direc-
tory"  van 1949 treft men  bijv. een duizendtal namen aan van pers-  en
radioverslaggevers, die toegang hebben tot de „press galleries",
de „periodical press galleries" en de „radio- (and television) corre-
spondents galleries" elk onderworpen aan een kort reglement. Om de
„privileges" van deze tribunes deelachtig te kunnen worden, dient
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vergunning te worden aangevraagd, waarbij de journalisten moeten
vermelden voor welke bladen e.d. zij werken. Tekenend voor Ameri-
kaanse verhoudingen is de volgende toevoeging: „They shall further
declare  that  they are not engaged in the prosecution of claims pending
before Congress or the departments, and will not become so engaged
while allowed admission to the galleries; that they are not employed
in any legislative or executive department of the Government, or by
any foreign Government or any representative thereof and  that  they
are not employed, directly or indirectly, by any stock exchange, board
of trade, or other organisation, or member thereof, or brokerage
house, or broker, engaged in buying and selling of any security or
commodity or by any person or corporation having legislation before
Congress, and will not become so engaged while retaining member-
ship in the galleries." Nog onlangs werd in Washington een vrouwe-
lijke commentator de toegang tot de perstribune ontzegd, omdat zij
reclameteksten voor een merk tandpasta had geschreven! 11

Andere landen in Europa
Het is niet nodig - en het zou ook te ver voeren - de geschiede-
nis van de parlementaire openbaarheid in andere Europese staten dan
Engeland en Frankrijk tot in bijzonderheden na te gaan. Volstaan kan
worden met een enkele opmerking. 12

In Duitsland, Oostenrijk en Hongarije werd het beginsel over 't
algemeen in 1848 erkend, al waren er afzonderlijke bondsstaatjes, waar
de   toegang tot beide kamers (Baden en Hessen),   of een daarvan
(Beieren en Wurtemberg) al eerder werd geopend of althans de
Handelingen (Hannover) reeds v66r 1820 openbaar gemaakt werden.
Waldeck en Nassau e.a. sloten dergelijke publiciteit echter uit. In ver-
band daarmee bepaalde de Weense slotacte (art. 18) van 1820, dat
zodanige publiciteit de rust in Duitsland of in de afzonderlijke bonds-
staten niet zou mogen verstoren. Weimar,  dat  in 1819 toehoorders  bij
de parlementaire debatten had toegelaten, sloot de deuren weer in
1823. De juli-revolutie  van 1830 echter opende  weer de toegang  in
Saksen, maar Pruisen bleef zich tot het laatst verzetten. Friedrich
Wilhelm  IV  liet  in  1841  wel de protocollen drukken .  .  .  . doch zonder
vermelding van de namen der sprekers. En toen, zes jaar later, de
Handelingen werden vrijgelaten, bleven toehoorders geweerd !

Dezelfde schrik voor publiek op de tribunes beheerste aanvankelijk
ook de Doema-wet  in het Tsaristische Rusland.  In 1905 kreeg  de  pre-
sident daar de bevoegdheid een beperkt aantal journalisten bij be-
paalde vergaderingen toe te laten. Eerst het volgend jaar konden ook
andere toehoorders worden toegelaten; alwddr ter beoordeling van
de  voorzitter, die daarmee  tot een soort Cerberus werd gestempeld!  13
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Conclusie
Als algemene conclusie kan intussen worden gesteld, dat in de loop
van de achttiende en negentiende eeuw het publiciteitsbeginsel als
een wezenskenmerk van het democratisch bestel in Europa was er-
kend. Het werd geboren bij de overgang van de standenstaat naar het
parlementarisme. Zolang de vertegenwoordigers ter vergadering nog
in „last of ruggespraak" met hun committenten optraden, was de
openbaarheid geen volstrekt vereiste. De lastgevers wisten wat hun
vertegenwoordigers ter vergadering zouden  doen en werden van het
verloop daarvan op de hoogte gehouden. Deze toestand veranderde,
toen er van een vrij mandaat sprake werd; nadien kreeg de buiten-
wacht behoefte om de afgevaardigden op de vingers te kunnen zien -
een verlangen dat niet elk parlement aanstonds toesprak. In Enge-
land bijv. valt niet zo gemakkelijk precies aan te geven, wanneer het
„imp6ratief" mandaat werd vervangen. Edward Coke erkende in zijn
„Institutes of the law of England"  (IV -  14) het recht der afgevaar-
digden op ruggespraak nog in de  17e  eeuw voor zover het om belas-
tingzaken  ging.  In  de  18e eeuw echter  werd het mandatenstelsel  door
Sir William Blackstone als strijdig met het Engels staatsrecht be-
schouwd. Weinig jaren na de eerste uitgave van zijn vierdelige
„Commentaries on the laws of England" (1765-'69), liet het Lager-
huis (1771) zijn verzet tegen de openbaarmaking van de debatten
varen! 14

Heel duidelijk viel het verband vervolgens waar te nemen in Zwe-
den, waar Gustaaf III op 21 augustus  1772 een grondwet afkondigde,
welke de afgevaardigden zelfstandig handelen voorschreef en tegelijk
bepaalde, dat hun handelingen en besluiten openbaar gemaakt zou-
den worden. In Frankrijk is het verband tussen het verscheuren der
„cahiers" en de openbaarheid evenmin ver af. Ook in de Bataafse
republiek (1796) en Duitsland (1848) is het stellig aanwezig. De
mogelijkheid van divergentie tussen parlement en publieke opinie
was hiermee gegeven:  de  pers werd intermediair !  15

§ 2. SYSTEMATISCH OVERZICHT

Constitutions of Nations
Een volksvertegenwoordiging zonder openbaarheid wordt die naam
nauwelijks waardig geacht. Deze stelling wordt bevestigd door het
werk van Amos J. Peaslee, „The constitutions of nations", 1957,
dat hieronder gedurig zal worden aangehaald. Op 1 januari 1956
„onderscheidde hij 89 „nations" ter wereld, waarvan er 80 (90%) een
owritten constitution" hadden. Meer dan de helft daarvan - 42
stuks - bevat enigerlei bepaling omtrent de parlementaire openbaar-
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heid. Dit haalt wel niet bij het percentage van 83% dat een en ander
omtrent de vrijheid van woord en geschrift zegt, maar in werkelijkheid
valt de vergelijking gunstiger uit aangezien de Angel-Saksische we-
reld - zoals is gebleken - het publiciteitsbeginsel wel toegepast, doch
niet formeel heeft vastgelegd. De letter zegt niet alles.

Andere voorschriften zijn niet meer up-to-date. Om een voorbeeld
te noemen: In de Verenigde Staten (1787 - art. I, section V, 3) is voor-
geschreven, dat „each house shall keep a journal of its proceedings
and from time to time publish the same, excepting such parts as may
in their judgment require secrecy". Deze bepaling is zozeer door de
feiten achterhaald, dat het slechts kan verbazen, dat de Philipijnen
(1935 - art. VI, Sec. 10, 4) haar later hebben overgenomen.
Weliswaar kennen ook regelingen als die van Cambodia (1947 - art.
68), Franknjk (1946 - art. 10), Japan (1946 - art. 57) en Noorwegen
(1814 - art. 84) verplichtingen tot het verspreiden van de parlemen-
taire handelingen - „word for word" zegt Turkije (1945 - art. 20)
zelfs - maar zij zetten ook de deuren open en dienen derhalve bij 66n
van de volgende groepen te worden ingedeeld. Voorts blijkt het vroe-
ger wel bestaande onderscheid tussen bijv. een in het openbaar ver-
gaderende Tweede Kamer en een Eerste Kamer, welke achter geslo-
ten deuren samenkwam, goeddeels te zijn vervallen. In vele landen
geldt nog het tweekamerstelsel, maar alleen in Afghanistan (1933) en
Iran (1906) wordt gezwegen over de vraag of het Huis der Edelen
resp. de Senaat in dezelfde openbaarheid samenkomt, welke de Volks-
Kamers is voorgeschreven. In Cambodja (1947 - art. 68) en Portugal
(1935 - art. 85) openbaarheid „may be applied to" resp. de Raad
van het Koninkrijk en de Corporatieve Raad.

Hoe  is de openbaarheid  over 't algemeen geregeld ?
In de eerste plaats zijn er enkele regelingen welke de Kamervoor-

zitter een uitzonderlijke bevoegdheid toekennen bij de beslissing van
openbaarheid of comite-generaal. Merkwaardig doet bijv. de regeling
van Ethiopie (1931 - art. 43) aan, welke de president bij voorbaat
laat aankondigen, welke agenda-punten van „public or of a secret

nature" zijn. In het laatste geval mogen de leden de beraadslagingen
door woord noch geschrift publiek maken, willen zij niet in aanraking
komen met de strafwet.

Ook Portugal (1935 - art. 951) geeft de voorzitter een beslissende
bevoegdheid met betrekking tot het sluiten van de deuren, al kan de
vergadering daartoe zelf ook het besluit nemen.

In de tweede plaats is er een enkele regeling, welke een beperkt
aantal leden het recht geeft, een comit6-generaal aan te vragen. Haiti
(1950 - art. 55) geeft vijf leden de mogelijkheid om op beslotenheid
aan te dringen, doch de beslissing blijft er aan de meerderheid voor-
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behouden. Griekenland (art. 55) spreekt alleen over een verzoek van

„leden".
In de derde plaats wordt in enige staatsregelingen zowel aan de

kamervoorzitter als aan een beperkt ledental het recht gegund om
een „deur-toe" te laten uitroepen. Hierbij beslist wederom de meer-
derheid. Men zou dit het Nederlandse stelsel kunnen noemen. BelgiE
(1831 - art. 33), Indonesia (1950 - art. 66) en Nedertand (1947 --
art. 104) schuiven n.1. - misschien niet helemaal toevallig - elk
10 leden en de kamervoorzitter naar voren als mogelijke hekkenslui-
ten. Oostenrijk (1929 - art. 31) eist 95 van het ledental of de voor-
zitter. Hierbij dient echter wel bedacht te worden, dat het ledental der
volksvertegenwoordigingen er uiteenloopt. IJsland <1944 - art. 57)
kent hetzelfde systeem, met dit verschil dat de bepaling van het aan-
tal leden, dat het verzoek kan indienen, aan het reglement van orde
is voorbehouden.

Diverse constituties - vooral in het Midden-Oosten - vormen een
variant op dit stelsel. In plaats van de kamervoorzitters kennen zij
aan regeringsfunctionarissen rnede het recht toe sluiting van de deuren
te verlangen, waarna evenwel de meerderheid beslist.

JordaniE (1952 - art. 85) en Libanon (1926 - art. 35) geven de ge-
legenheid zowel aan vijf leden als aan de regering. De voormalige
constitutie van Egypte (art. 95), die van Li4ye (1951 - art. 114) en

SyriE (1950 - art. 55) spreken van 10 leden en de regering. W.Duits-
land (1949 - art. 55) wijkt af: 1/10 der leden of de federale regering

kunnen er om sluiting der deuren vragen. Maar het verschil is, dat
hier een 213 meerderheid op dit verzoek bevestigend moet antwoorden
aleer het comit6-generaal voortgang kan vinden.

Cambodja (1947 - art. 68) heeft een andere bijzonderheid. Deze
regeling erkent zowel de regering en de kamervoorzitters als vijfleden
als gerechtigden. Ook hier beslist de vergadering. Sinds kort geldt
deze situatie ook voor Denemarken (1953  -  art. 49).  Het  „folketing"
kan door de voorzitter, een minister of door  een bij 't reglement nader
bepaald aantal leden worden verzocht in besloten vergadering te gaan.
Voorheen kwam hier dit recht alleen aan voorzitter en leden toe.
Tegenwoordig kan ook een minister er „the removal of all unauthori-
sed persons" vragen. Afghanistan (art. 52) noemt voorzitter, ministers
en    10  leden als degenen  die een comitd-generaal kunnen verlangen
„in case of need".

In verscheidene grondwetten bestaat de neiging, de wijze waarop
een comitd-generaal tot stand kan komen, met nader uit te werken.
Volstaan wordt met de vermelding, dat de vergadering (meerderheid)
het recht heeft zich achter gesloten deuren terug te trekken. Dit geldt
voor EcuadoT (1948 - art. 28), de Finse Diet-wet (1928 - art. 56),
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Frankrlk (1946 - art. 11), Italii (1948 - art. 642), Korea (1948 -
art. 13), Noorwegen (1814  -  art.  84),  de  vroegere  regeling  voor  Roe-
menii  (1947  -  art. 57)  en  Venezuela  (1947 -  art. 66).

Grondwetten als die van Luxemburg (1868 - art. 61), Nicaragua
(1950 - art. 128) en Peru (1933 - art. 117) verwijzen voor de uit-
zondering op de openbaarheidsregel nadrukkelijk naar het Reglement
van Orde. Columbia (1943  -  art.  104)  doet  hetzelfde,  doch  maakt
hierbij een voorbehoud. Er moeten minstens drie openbare vergade-
ringen per week worden gehouden. Tevens schrijft de grondwet een
zekere mate van publiciteit voor ten aanzien van de commissie-ver-
gadedngen. Tsjecho-Slowakije (1948 - section 53), dat ook bij deze
groep behoort, voegt toe, dat de bijeenkomsten „as a rule" publiek
moeten zijn. En Turkije (1945 - art. 20) laat tenslotte de mogelijk-
heid open, dat de vergadering achteraf toch nog een en ander over
haar geheime bijeenkomsten publiceert.

Over het algemeen is er dus wel het besef dat de openbaarheid
regel moet zijn en dat daarop niet gemakkelijk inbreuk mag worden
gemaakt. Heel sterk leeft dit besef in regelingen als van Bolivia (1945 -
art. 58) en IsTaEl

(ontwerp   1948  -  art. 40),  die  eenzelfde  gequalifi-
ceer(le meerderheid van 213 verlangen als W.-Duitsland (zie   boven).
Sinds 1949 hoort ook Costa Rica (art. 117) in dit gelid en dan moeten
er daar nog „general reasons in the general welfare" voor bestaan.
Hetzelfde geldt voor Ierland (1937 - art. 15 lid 8) „in cases of special
emergency".

In sommige regelingen wordt de nadruk op dergelijke materiele
criteria gelegd. Daar is de besluitvorming evenmin als in de beide
voorlaatste groepen in de grondwet uitgewerkt - doch wordt bijv.
als in <witserland (1844 - art. 94) gezegd, dat de vergaderingen
„normaal" publiek moeten zijn. In Bulgarije (1947 - art. 27) werd
een uitzondering op de openbaarheidsregel slechts toegestaan als
3,gewichtige staatsbelangen" dat vergden.

De „Poolse Seym" (1952 - art. 2) vindt het staatsbelang alleen al
een voldoende grond, terwijl Hongarije (1949 - art. 13) de publiciteit
als „algemene regel" omhelst, waarvan het parlement slechts in ex-
ceptionele gevallen mag afwijken.

„IJuren gordijn1,

Tot de groep, waarin de nadruk wordt gelegd op materiele criteria
behoren dus ook enige landen van achter het „ijzeren gordijn". Volks-
democraten menen hieruit het bewijs te kunnen putten voor hun over-
tuiging ,hoezeer ook daar de democratie in de openbaarheid tot haar
recht komt. Toegang tot de tribunes garandeert echter nog geen vrue
beraadslaging. Een toneelvoorstelling pleegt ook in het openbaar te
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geschieden, maar alles staat tevoren op schrift en is nauwgezet geregis-
seerd. Hoeveel redenaars op het Binnenhof tegenwoordig ook van
papier mogen lezen, een parlementair debat verloopt er toch anders.
De openbaarheid is een sleutel tot de democratie. Niet minder, maar
ook niet meer.  Zij is de democratie zelf niet! Daarvoor zijn een vrije
kandidaatstelling, geheime stemmingen en een erkenning van de
rechten van de minderheid e.d. evenzeer vereist.

Het zou bijv. bepaald overdreven zijn te beweren, dat toen in 1815
de deuren van de Tweede Kamer werden geopend, de democratie ge-
vestigd was op het Binnenhof. Die suggestie ging er misschien wel van
uit. Al had het volk de heren beneden in de vergaderzaal niet zelf
mogen afvaardigen, het mocht er althans naar kijken; of, om het wat
gechargeerd te zeggen: op de wijze waarop men de aandacht van een
lastig kind, dat niet mee mag praten, afteidt - liet men het wat zien
en horen. Oog en oor moesten ook wat hebben.

Het lijkt er op, alsof de openbaarheid thans deze functie achter het
„ijzeren gordijn" en in andere totalitaire landen (Z.-Amerika!) ver-
vult. „They pay constitutionalism" - zegt Fainsod scherp - „the
ultimate compliment of borrowing its facade to conceal the autori-
tarian character of their governing formula. " 16

De grondwet van de Sowjet-Unie zwijgt over de openbaarheid. Dat
betekent geenszins, dat zij er helemaal niet bestaat. Art. 40 behelst
een voorschrift tot publicatie van wetten, welke zijn aangenomen. En
het is een van de speciale kenmerken van de Russische kranten, dat
zij misschien wel 3/4 van hun ruimte besteden aan de inhoud van
wetten en regeringsmededelingen. 17 Wat de Westerse journalisten er
missen, is, dat de beraadslagingen, welke tot de politieke beslissingen
leiden, niet bekend worden gemaakt. Soms moeten zelfs de besluiten
uit de praktijk worden afgeleid. 18 De handelingen van de opperste
Sowjet-Raad maken de indruk van een goed-gerepeteerd schouwspel
- zegt Fainsod - waaruit vrijwel alle conflictstof is verwijderd. De
belangrijkste beslissingen worden door de partijleiding in gereedheid
gebracht en door de vergadering eenstemmig toegejuicht. 19

In de Sowjet-praktijk schijnt een voorschrift als dat van art. 142 der
grondwet belangrijker dan de openbaarheid. 20 Daarin worden de
afgevaardigden verplicht van hun werkzaamheden verslag uit te
brengen en rekenschap af te leggen aan hun kiezers. Bij meerderheids-
besluit kunnen zij te allen tijde worden teruggeroepen. Dat dit geen
lege huls is, doet de wijze van berichtgeving rond de „ontluistering

,'

van Stalin veronderstellen.    Op 25 februari 1956 sprak secretaris
Chroesjtsjew zijn opzienbarende rede voor een geheime vergadering
van het XXste partij-congres uit.  Op 17 maart d.a.v. konden samen-
vattingen hiervan door bladen in de vrije wereld worden gepubliceerd.
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De Sowjet-censuur had deze berichten doorgelaten, nadat zij v66r
14 maart door Sowjet-functionarissen in particuliere gesprekken op-
zettelijk aan Westerse journalisten in handen waren gespeeld. In de
Sowjet-Unie was de rede toen nog niet gepubliceerd; desniettemin

werd de inhoud er vrijelijk besproken. Het partij-kader had zijn
achterban geinformeerd ! 21

Reportage-urijheid

De aanwezigheid van het publiciteitsbeginsel in een grondwet is geen
afdoende garantie voor democratie. De wijze, waarop de persvrijheid
is geregeld, is zo mogelijk nog belangrijker. Rothenberg heeft op dit
punt goed werk verricht. 22 En het International Press Institute heeft
voor verse indrukken zorg gedragen. Zijn rapport gewaagde van
ernstige aanvallen op de persvrijheid, zelfs buiten de totalitaire wind-
streken. De „koude oorlog" heeft namelijk grote beduchtheid voor „de
nationale veiligheid" in het leven geroepen. In jonge staten wordt
bovendien graag een beroep gedaan op het „national prestige" en de
noodzaak van handhaving van het aanzien van prominente figuren -
om de pers te muilkorven. 23

Zo vertonen sommige wetten op de drukpers vooral de neiging, die
vrijheid te beknotten. De positie van de pers is er derhalve niet daar
het best aan toe, waar deze het uitvoerigste in de wet is geregeld.
Daarom behoeft niet te worden betreurd dat het recht op parlemen-
taire reportage slechts in een enkele grondwet uitdrukkelijk wordt
vermeld. 24

In W.-Duitsland (1949-'55, art. 55) zijn „accurate verslagen" en
in Oostenrijk (1925 - art. 33) worden „waarheidsgetrouwe" verslagen
geprivilegieerd. Is het der grondwet niet onwaardig te bepalen, dat de
waarheid mag worden gemeld ? De praktijk heeft bovendien aanlei-
ding gegeven tot een casuistiek, welke weinig aanlokkelijk is. Bismarck
heeft er indertijd tegen geopponeerd uit vrees voor het straffeloos ver-
spreiden van beledigingen en opruiende uitlatingen. En in Oostenrijk
is dit privilege zelfs gebezigd om verboden boeken te immuniseren.
Zo vermeldde Garr een voorgenomen interpellatie van de Tsjechische
afgevaardigde Ryba, waarin het boek „Rose Berndt" van Gerhart
Hauptmann volledig was vervat. 25 In handen van een dictator kan
dit z.g. privilege uiteraard gemakkelijk een middel worden om elke
kritische bescherming van zijn „parlementaire" handelingen de nek
om te draaien en een slaafse vermelding van zijn woorden te eisen.

Op welk pad men aldus kan belanden, leert de grondwet van Iran
(1906  -  art. 13). Opdat het resultaat  van de parlementaire debatten
naar buiten wordt uitgedragen, schrijft deze openbare vergaderingen
voor. Daarom krijgen de kranten ook het recht om aanwezig te zijn.
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Niet om mee te praten. Zij mogen alle debatten afdrukken (without
altering their meaning), opdat het publiek de parlementaire hande-
lingen kan volgen en er opmerkingen over kan maken. Zo lang de
kranten niet in strijd komen met de fundamentele  beginselen uan het volk  of
de staat mogen zij de handelingen afdrukken alsmede reacties van het
volk daarop. „Should anyone publish an untrue report on those de-
bates with personal motives, or make a libel, he will be liable to any
enquiry, proceedings and punishment.

,,

Afghanistan (1933 - art. 39) gaat minder ver. Aangezien de resul-
taten der besprekingen later wet zullen worden, zullen alle debatten
toegankelijk zijn voor de vertegenwoordigers van kranten en andere
toeschouwers. Overeenkomstig het Reglement van Orde hebben zij
alleen „the right to attend and to listen." In art. 23 wordt evenwel
laconiek meegedeeld: „the right ofpublishing news belongs only to the
Government and to Afghan subjects. The entry into Afghanistan of
foreign newspapers which do not contain matter against religion and
the policy of the Afghan government is unrestricted."

Rechten van de mens

Ja, in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, welke
is aangenomen door de derde Algemene Vergadering van de Ver-

enigde Naties  op 10 december   1948,  mist  men met bevreemding   iets
omtrent de openbaarheid van beraadslaging. Het is mogelijk, dat de
Angelsaksische praktijk, waarin het beginsel stilzwijgend wordt toe-
gepast, hierbij parten heeft gespeeld. Maar volgens de regels der
staatsrechtelijke logica hoort het in zulk een verklaring thuis. Deze
stelt immers vast, dat er periodieke en eerlijke verkiezingen gehouden
zullen moeten worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht;
bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de
vrijheid van spreken verzekert. (art. 21 lid 3) In Nederland moge des-
tijds gemeend zijn, dat het ver buiten alle realiteit geacht moest wor-
den, dat binnen afzienbare tijd overal ter wereld verkiezingen zouden
worden gehouden, die „periodic, free, fair and by secret ballot"
zouden wezen - de zaak is nu eenmaal zo gesteld. 26

En terecht heeft Oud - in ander verband - er op gewezen, dat
wil een lichaam in werkelijke zin een vertegenwoordigend lichaam
zijn, zij, die het vertegenwoordigt, de gelegenheid moeten hebben bij
tijd en wijle hun oordeel over het representatief karakter ervan te her-
zien. „Daartoe is de periodieke aftreding onmisbaar. Maar daartoe
is ook onmisbaar de openbaarheid der beraadslaging, omdat zonder
deze de gegevens ontbreken, die de vertegenwoordigde tot het vast-
stellen van zijn oordeel behoeft. 27
Enigerlei bepaling zou derhalve wenselijk zijn geweest, zulks in aan-
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sluiting op art. 19 der verklaring - aan de effectuering waarvan van
Heuven Goedhart zoveel, vergeefs gebleken, arbeid heeft besteed -
over het recht op vrijheid van mening en meningsuiting: „This right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek,
receive and impart information and ideas through any media and
regardless of frontiers." 28

Dit artikel geeft uitdrukking aan een belangwekkende ontwikkeling
van de vrijheid van meningsuiting, welke Tammes heeft samengevat
als „de overgang van een afweerrecht tegen de Staat, naar een recht
tot deelneming aan de publieke zaak, in casu de medevorming aan de
publieke opinie. 29 De aloude vrijheid is m.a.w. een recht op informatie
gaan omvatten. Nu kan men er over twisten of dit recht ook een vrije
toegang tot parlementaire perstribunes garandeert, of dat het enkel
aanspraak verschaft op een publicatie der Handelingen. Maar dit
strijdpunt is van academisch karakter, aangezien de Verklaring pro-
gram is gebleven en geen bindende erkenning van het recht op infor-
matie heeft gebracht.

Europese Conuentie
Ten  aanzien  van het verdrag  van  Rome  van 4 november   1950,  tot
„bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden" staat het anders. 30 Art. 10 biedt - onder bepaalde voor-
waarden - wel een waarborg voor de vrijheid „om inlichtingen te
ontvangen of door te geven." De parlementaire openbaarheid is ech-
tel' niet met zoveel woorden vastgesteld; 66k niet in het aanvullend
protocol  van 10 maart 1952, waarbij   de hoge verdragsluitende   par-
tijen zich hebben verbonden, met redelijke tussenpozen vrije, ge-
heime verkiezingen te houden, onder voorwaarden, welke de vrije
meningsuiting van het volk bij het kiezen van de wetgevende macht
waarborgen  (art.  3).  31  Maar in de aangesloten landen is de parlemen-
taire publiciteit al regel. Dat hier dus eerder aan een leemte dan aan
opzet gedacht moet worden, is aannemelijk, mede gelet op het feit,
dat aanstonds in de Europese Interparlementaire organen zelf, de
openbaarheid van beraadslaging werd voorgeschreven: de Raad-
gevende Vergadering van Europa   (art.  35), de Gemeenschap   voor
Kolen en Staal (art. 24) en later ook de Economische Gemeenschap
(verdragsart. 142-143  en art.  18  R.v.0.).

Dit sprak z6 van zelf, dat van der Goes van Naters op 29 april 1953
bij de behandeling van het verslag over het ontwerp-verdrag tot in-
stelling van een Europese Gemeenschap moest erkennen, dat....
vergeten was erin te zetten, dat de daarbij behorende Kamers in het
openbaar zouden vergaderen. 32 Zo gauw kunnen beginselen, waarom
eens warm moest worden gestreden,   in het vergeetboek raken!
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Het is echter wel van belang te signaleren, welk een ontwikkeling
zich hier op Europees niveau voltrekt. De openbaarheid, welke his-
torisch gezien, aan colleges met ueTordenende bevoegdheid is toege-

dacht, wordt stilzwijgend overgeplaatst naar lichamen met een ge-
heel (Raadgevende Vergadering) of gedeeltelijk (E.G.K.S.) aduise-
Tend karakter. In overeenstemming hiermee is ook de Raadgevende
Interparlementaire Benelux-raad - op Nederlands initiatief - in
het openbaar gestart. 33
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HOOFDSTUK 2

DE PARLEMENTAIRE OPENBAARHEID IN
NEDERLANDSE STAATSREGELINGEN

Dit reken ik eene van de gewigtigste zaken, die ik ver-
rigt heb, en uothard in het denkbeeld, dat de openlijkheid
der zittingen hoogst nuttig is, niettegenstaande er eenig
misbruik van gemaakt is en worden zat - v. Hogendorp

§  1.  STATEN-GENERAAL VOOR  1795
Wie verdraagzaamheid gaarne als een wezenskenmerk van het Neder-
landse volkskarakter beschouwt, stuit met enige bevreemding op het
groot getal plakaten op de drukpers, waarvan het in de Republiek der
Verenigde Provincien wemelde. Zware geldboetes of verbanning be-
dreigden te vrijmoedige courantiers en zware „recognities" bemoei-
lijkten hun bedrijfsvoering. 1 Desniettemin.... konden   hier   pam-
fletten verschijnen, welke in het buitenland geen drukker vermochten te
vinden. Er ligt hier een tegenstrijdigheid, welke om een verklaring
vraagt.

Terecht heeft Fruin al gewezen op het sterk gedecentraliseerde rege-
ringsstelsel, dat het niet alleen moeilijk maakteom totbesluiten tekomen,
doch ook zeer lastig om die resoluties uit te voeren. Het toezicht op de
drukkers berustte niet bij de Staten, welke die „bloed"-plakaten uit-
vaardigden, maar bij de magistraat der steden. Zelden dachten deze
regenten over wat geschreven was, gelijk. Wat in de ene plaats niet
gedrukt mocht worden, vond dus elders allicht nog wel een uitgever.
Zo ontstond hier in de praktijk een persvrijheid, welke destijds in een
eenheidsstaat ondenkbaar was. 2

Deze vrijheid was de buitenlandse machthebbers dan ook cen doorn
in het oog. Want een blad als de Gazette de Leyde van Jean en Etienne
Luzac verscheen ver over de grenzen. Herhaaldelijk diende nu de
ene, dan de andere grootheid klachten in over publikaties, welke hun
belangen betroffen. Soms mocht dit beroemde blad zich er echter in
verheugen, dat verschillende Nederlandse overheden de klagers listig
afpoeierden - af en toe met een beroep op hun „incompetentie" -
zodat Luzac zelfs zoiets als een beroepsgeheim durfde claimen. Zijn
correspondenten waren dan ook waarlijk niet van de geringsten.
Sautyn Kluit heeft hier treffende bijzonderheden over onthuld. 3

Van Wijk heeft aangetoond, hoe de Amerikaanse agenten Dumas
en Adams aan de Gazette meewerkten, dat er zorg voor droeg, dat de be-
40



langrijkste berichten omtrent de Amerikaanse opstand - met een
vertraging van een week of zes - werden verspreid. Wegens dit vlot
en volledig publiceren van het nieuws, zonder dat de redactie zich
afvroeg of dit Engeland - en de Stadhouder! - aangenaam was en
zonder dat zij in vlammende hoofdartikelen partij koos, roemde hij het
Leidse blad als een van de trouwste vrienden van de jonge Verenigde
Staten. En zo verklaarde hij tevens, waarom Washington Jean Luzac
vereerde met zijn kampstoeltje. 4

Het zou echter verkeerd zijn, hieruit af te leiden, dat die liberale
lijdzaamheid uit latere tijd jegens een Frans-talig blad een symptoom
was van een algemene geestesgesteldheid jegens de eigen pers. Onze
regenten moesten er 66k niets van hebben, dat de courantiers zich
met hun zaken inlieten !

Republikeinse secretesse
Reeds aan de aandacht van Fruin kon het niet ontgaan, hoe de oudste
couranten van Nederland vaak volkomen verstek lieten gaan als het
over de gewichtigste gebeurtenissen in de plaats van verschijning ging.
De Amsterdamse courantiers lieten het bijv. wel uit hun hoofd, mel-
ding te maken van relletjes als die van de matrozen van Piet Hein.
Dat was toen ongetwijfeld het gesprek van de dag, maar zij riskeerden
de toorn der burgemeesters niet. Die verlangden - zo wist Fruin -
gehoorzaamd en niet beoordeeld te worden. 5 In de instructie van de
stadscourantier werd tenslotte zelfs verordonneerd: „de huisselijke
zaken en de resolutien van den staat, al zijn zij binnenlands niet t'
eenemaale geheim, mogen ook in de courant niet wereldkundig wor-
den gemaakt." 6

De regenten hielden de deuren van hun raadszalen angstvallig ge-
sloten. Een Leids vroetschapsbesluit   van   15  juli   1569 bijv. legde   de
leden geheimhouding op omtrent hun resoluties, totdat zij „in efTecte"

kwamen. 7 Hoe groot was niet de opschudding op het kantoor van
raadpensionaris Jacob Cats, toen daar verdenking rees tegen de 22-
jarige klerk Pieter van Heynsbergen, die belast was met „het copieeren
ende doubleeren der secreetste saecken", nadat deze was gaan uitblin-
ken in het „frequenteeren van herbergen, onmatich toebacq te drin-
cken, onwijfflich veel te consumeeren", zonder op tijd zijn onkosten
te declareren? 8 Natuurlijk lekte er ook langs andere weg wel een en
ander uit. Vooral als de afgevaardigden van de steden ter bijwoning
van de Staten-vergaderingen buitenshuis in herbergen moesten 10-

geren en dineren, ontsnapte er, na het nuttigen van drank, menige
ongewenste mededeling aan de Edel Groot Mogende lippen. Op
26   september 1670 vaardigden de Staten van Holland derhalve  een
resolutie uit, waarbij de stemhebbende Steden verplicht werden om
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voor eigen, besloten logementen te zorgen.  9 Na 1704 lieten de Staten-
Generaal het personeel op buitenlandse posten zweren „dat zij selfs
niet met Courantiers of Nouvellisten zouden corresponderen. 10

Nu moet uiteraard bedacht worden, dat de Staten-Generaal des-
tijds ook een bestuurscollege vormden, en voorzover het hierbij ging
om staatsgeheimen, vielen deze voorzorgen natuurlijk te billijken.
Maar een raadpensionaris als Simon van Slingelandt, wiens „Staat-
kundige Geschriften" nog lang na zijn dood door de patriotten wer-
den geplagieerd om de scherpe kritiek op het Republikeinse staats-
bestel, - hoe bestreed hij de praktijk van last- en ruggespraak -ging zo ver „de secretesse de ziel van de staatsdeliberatien" te noe-
men - en 66k hij zon in  1720 op middelen om „te beeter het secreet
te bewaaren". 11

Tot welke consequenties men op deze weg kon raken, toonde v. d.
Meulen met een verbod van de Staten van Holland uit 1748, gericht
tegen de Haarlemsche Courant, omdat dit blad.... een officiale
publikatie van het stadsbestuur had afgedrukt, waarin werd tegemoet
gekomen aan het volk dat tegen de „pachters der gemeene middelen3,

in opstand was geraakt.

J. D. uan der Capellen
Het laat zich verstaan, dat het in zulk een besloten wereldje opzien
baarde, toen een advies, dat de patriot J.  D. v. d. Capellen, op  14 de-
cember  1775 had uitgebracht in een landdag van de Overijselse  Sta-
ten, in de patriotse pers uitlekte. De patriotten hadden grote belang-
stelling voor de Amerikaanse vrijheidsstrijd en hij had zich derhalve
vierkant verklaard tegen een uitlening van onze z.g. „Schotse brigade"
aan de Engelse kroon om de Amerikaanse opstand te onderdrukken.
De Engelse gezant Yorke had prins Willem V verzocht om zijn in-
vloed terzake uit te oefenen. En deze had er bij de „Heeren Staten"
op aangedrongen om zich over deze kwestie „onder de noodige secre-
tesse" te beraden.

Het verslag doorkruiste deze ganse opzet. De publieke opinie rea-geerde dermate krachtig, dat Engeland zijn verzoek tenslotte introk,
hoewel v. d. Capellen in de Staten het pleit eigenlijk al had verloren.
Voor het eerst leerde hij aldus de kracht der publiciteit kennen.
Maar zijn verbolgen collega's wensten uiteraard genoegdoening. Het
was iets ongehoords. Tot dusver hadden hoogstens resoluties hun weg
naar Jaarboeken e.d. gevonden. Zij wensten derhalve te weten in
hoeverre hij verantwoordelijk was voor deze publikatie. Aangezien ernogal verschil bestond tussen het originele advies en het pers-excerpt,
stond dit niet bij voorbaat vast. Wellicht niet helemaal oprecht ont-
kende v. d. Capellen alle schuld. „Ik zou, indien ik 't had laten druk-
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ken, wel gezorgd hebben, dat het conform het origineele ware uit-
gegeeven geweest en 't zal mij, vooral nu terwijl 't toch in veeler han-
den is, aangenaam zijn, dat er een accurate copy van in 't ligt moge
komen." - zo zei hij, en werkelijk, weldra zag de hertog van Bruns-
wijk het officiele advies in de courant. Was het wonder, dat de auteur
in de Overijselse correspondentie van de stadhouder Willem V, met
1Vilkes  - de Engelse journalist-commoner, die enkele jaren tevoren
zoveel  van  zich  had doen horen  - werd vergeleken p  12

Zijn biograaf de Jong heeft er op gewezen, hoe v. d. Capellen zich
in zijn verdediging ten onrechte beroept op historische rechten: „Hij
erkent niet voldoende, dat vrijheid van beraadslaging en openbaar-
heid van behandeling (want daar komt de publikatie van het ge-
sprokene natuurlijk  op neer), zoals  hij die voorstaat, geen erfstukken
zijner aristocratische vaderen zijn, maar eisen van de nieuwe tijd. "  13

Inderdaad hebben de patriotten aanvankelijk niet precies geweten
wat zij eigenlijk wilden. In de laatste alinea van zijn anonieme pam-
Ret  „Aan het volk van Nederland" drong v. d. Capellenerin 1781 eigen-
lijk alleen op aan, dat de Gecommitteerden van tijd tot tijd door middel
der drukpers verslag zouden doen van hun verrichtingen. 14 De de-
batten van het Engelse Lagerhuis werden toen al een tiental jaren
vrijelijk door de pers geopenbaard, doch men bedenke, dat zijn op-
roep verscheen ten tijde van de 4e Engelse oorlog; dat de patriotten
anti-Engels en pro-Amerikaans waren. Lezing van de knappe Leidse
dissertatie van de jeugdige Rutger Jan Schimmelpenninck over „eene
welingerigte volksregeering" uit 1783, is voldoende om van de groeiende
patriotse belangstelling voor het wordende Amerikaanse staatsrecht
overtuigd te geraken. En in de jonge Verenigde Staten, waarmee de
patriotten  zich nauw verbonden wisten,  werd  nog  in 1787 bepaald,
dat „each house shall keep a Journal of its proceedings  and from  time
to time publish  the same excepting such parts  as  may in their judg-
ment require secrecy. " 15

Maar al hebben de patriotten dan niet aanstonds aangestuurd op de
openbaarheid van beraadslaging, de drukpers hebben zij ter verbrei-
ding van hun democratische idealen gretig aangewend. Door hun toe-
doen  ontstond in Nederland de politieke pers: omstreeks 1780 luidden
zij daarmee een nieuwe periode in de Nederlandse persgeschiedenis
in .16  Begin  1781  verscheen  te  Amsterdam  hun  weekblad De Post van

den Neder-Rhijn, dat onder redactie van Pieter 't Hoen, spoedig zulk
een grote populariteit verkreeg - de openbaarmaking van de ge-
heime acte van consulentschap werkte, volgens Brugmans, de val van
de „dikke Hertog" van Brunswijk in de hand - dat de Hofpartij zich
genoodzaakt zag in de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot tegenactie te

ondernemen. Rijklof Michael van Goens belastte zich, na aanvanke-
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lijke aarzeling, met de leiding hiervan „om dezulken te beteugelen,
die aan de overheid willen voorschrijven, welke besluiten zij behoort
te nemen en om te toonen aan de natie, hoeveel gegronde redenen het
meerendeel van die overheid heeft om zich aan alle voorschriften, aan
alle die bedillingen, niet te bekreunen." 17

Onder de invloed van dergelijk twistgeschrijf - dat kon niet an-
ders - moest er natuurlijk ook meer bekendheid worden gegeven aan
staatszaken, dan voorheen het geval was geweest. Zelfs het feit, dat de
patriotten, door de Pruisische ingreep, tijdelijk het onderspit moesten
delven, kon daarin geen verandering brengen.   In 1795 durfde   de
gezaghebbende Leidse hoogleraar Kluit zelfs verklaren, dat nooit
eerder ten onzent „zo nauwkeurig de raderen van het publiek bestuur,
ken- en leesbaar waren gemaakt als in de afgelopen zesjaar. „  18 Maar
toen waren de patriotten al lang weer verder doorgesneld. Van het-
geen zich publiekelijk in de Franse volksvertegenwoordiging afspeelde,
hielden de Hollandse kranten hun lezers - naar een prijzend getuige-
nis van Berkelbach van der Sprenkel 19 - goed op de hoogte. Boven-
dien hadden de patriotten er hun eigen correspondenten in banne-
lingen als Valckenaer. Op verzoek van zijn Amsterdamse vrienden
van Staphorst en Schimmelpenninck had deze al op  1  november  1791
een plan ontworpen voor een Nationale Conventie, die zou moeten
zweren, niet uiteen te zullen gaan, aleer zij aan de natie een consti-
tutie zou hebben verstrekt. Haar zittingen zouden in het openbaar
moeten plaats vinden. 20

§ 2. DE NATIONALE VERGADERING (1796)
De Franse bezetting brak aan aleer een dergelijk plan tot uitvoering
kwam. Leiden was de pionier onder de steden van Holland, die be-
greep hoe wenselijk het was, dat de omwenteling zich zonder directe
Franse ingreep voltrok. Aldra besloot de Provisionele Raad, welke op
19  januari   1795 was aangewezen, om voortaan  in het openbaar  te
vergaderen. 21 Dit inzicht was echter volstrekt niet algemeen. Het zou
tot  1  maart 1796 duren, aleer de eerste Nationale Vergadering  met
haar taak in het openbaar kon aanvangen. Haar reglement schreef
in art. Ill de publieke beraadslaging voor en verbood in art. 76 last
en ruggespraak.

De voorbereiding van deze bijeenkomst had heel wat voeten in de
aarde gehad. Wel was reeds op 25 mei  1795 een plan tot bijeenroeping
van een als regel openbare Nationale Conventie bij de Staten-Generaal
ingediend. Maar die van Zeeland, Groningen en Friesland hadden de
gewestelijke zelfstandigheid nog te lief om zulk een lichaam, dat zij
beschouwden als de voorbode van een eenheidsstaat met instemming
te  begroeten.  22  Op 4 oktober 1795 sloegen  de Prov. Representanten
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van het volk van Zeeland zich nog op de borst: „tot nog toe, heeft
noch het onbezonnen geroep eener Centrale Vergadering noch de
macht-spreuken der Dagbladschrijvers, waarvan de Stoutheid en
Onkunde om den prijs dingen, ons kunnen beweegen, om de zaamen-
smelting van het provintiaal bestuur der onderscheiden Gewesten, de
eenheid van Bestuur te houden voor het Schiboleth van het Patrio-
tisme. 3 D

Ook afkeer van openbaarheid speelde in hun verzet op de achter-
grond een zekere rol. In een concept-antwoord aan de Staten-Gene-
raal, opgesteld door een der Friese representanten, werd opgemerkt,
dat de openbaarheid wat al te veel zweemde naar navolging van de
Franse Republiek. De schrijver kon zich niet herinneren dat het nut
ervan in Frankrijk ooit zeer groot was geweest, w 61 dat er onlusten
door ontstaan waren. Daarmee wilde hij niet ontkennen, dat wijselijk
was voorgesteld om te verbieden, dat de toehoorders zich met de be-
sprekingen zouden inlaten. Maar hij vroeg zich af, of zij de debatten
toch niet door luidruchtigheid zouden belemmeren. Voor het grootste
deel zouden dit - dacht hij - wel Hagenaars zijn: brave mensen
natuurlijk, maar met weinig belangstelling voor koophandel, zee-
vaart en landbouw. Deze Friese schrijver wilde derhalve vrijmoedig
zeggen, dat dit alleen al een reden moest zijn om de Nationale Con-
ventie - indien haar deuren geopend moesten worden - nergens
minder dan in Den Haag te houden. 23

Zijn concept werd echter niet verzonden. In het officiele antwoord
richtte Friesland zich meer tegen een Conventie, die behalve een
constitutie te ontwerpen, ook een publiek bewind zou voeren. De
Zeeuwen daarentegen vonden het nodig om de Staten-Generaal ook
uitdrukkelijk voor te stellen om een eventuele Nationale Vergadering
met gesloten deuren te laten vergaderen. Zij beriepen zich op de
Franse afgevaardigde Boisy d'Anglas, die in de Nationale Conventie
zijn wee had uitgeroepen over iedere staat, die zijn wetten ontvangen
moest van een vergadering, die men bezoeken kon als een schouw-
burg. 24

De afloop heeft Brugmans verhaald. 25 Toen het drietal provincies
halsstarrig bleef, trokken de Fransen hun troepen tactisch uit Fries-
land terug, van welke gelegenheid de radicalen ijlings gebruik maakten
om de zaken naar hun hand te zetten, en toestemming voor het hou-
den van een Nationale Vergadering te geven. Daarna bogen tenslotte
ook Zeeland en Groningen het harde hoofd. De Nationale Vergadering
kon verkozen worden. De parlementaire publiciteit   werd   een   feit !

Dat betekende intussen niet, dat de openbaarheid nu overalin de col-
leges der Bataafse Republiek haar intrede had gedaan. Nog op 22 maart
1797 konden enkele leden van het provinciaal bestuur van Holland
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er hun bevreemding over uitspreken, dat de gewestelijke en plaatse-
lijke colleges - met uitzondering van die der Provincie Utrecht
en de Raad van Leiden - nog steeds met gesloten deuren over de be-
langen van hun committenten beraadslaagden. Het radicale Holland
zelf bijv. had bij de aanvang van zijn werkzaamheden besloten tot
een „salutaire publiciteit." 26 De vergaderingen waren niet toeganke-
lijk maar de notulen werden gedrukt. Ook bij deze latere gelegenheid
wees een kleine meerderheid algehele openbaarheid af, ten dele om-
dat zij opzag tegen de kosten van de bouw van tribunes. Een tussenweg,
aanbevolen door het lid Loosjes (1761-1818), de bekende schrijver en
boekhandelaar uit Haarlem, werd bewandeld. Na 10 april 1797 zouden
een of twee „dagbladschrijvers" worden „geadmitteerd" om voor eigen
rekening en verantwoording aantekening te houden van het verloop
der vergaderingen, waaromtrent geheimhouding niet was geboden. 27

Het Daguerhaal van de Nationale Vergadering zal hier uiter-
aard niet herschreven worden, al werd de vrijheid aan drukpers heilig
verklaard. Haar verdiensten ten aanzien van de emancipatie van
katholieken en joden staan vast; haar gebreken evenzeer. Kranenburg
heeft er op gewezen, dat het misschien wel het moeilijkste vraagstuk
voor democratische gouvernementen is geweest om grote vergade-
ringen vlot te doen functioneren. 28 De patriotten hebben dit probleem
niet aan gekund. Mr. Pieter Paulus, die er misschien de bekwaamheid
voor bezat, overleed te spoedig. Diegenen, die op bestuurlijke ervaring
konden bogen, waren meestal als oranje-klanten achteloos ter zijde
gesteld. Voor de grote taak, die wachtte, bezat eigenlijk niemand rou-
tine:  het was volstrekt nieuw  om de politiek van nationaal  en  niet  van
provinciaal standpunt uit te moeten bezien. Er was dus ook geen
ambtenarencorps, waarop men terug kon grijpen. En de Fransen lieten
geen tijd om dit alles op te bouwen. Het kon derhalve geen wonder
heten, dat er veel werd gepraat, maar weinig gedaan. En dat hierbij
vaak de grootste schreeuwers, de fortuinzoekers, die met elke om-
wenteling omhoog kruipen, de boventoon voerden.

„Ik zie dagelijks hoe 't toegaat in de vergaderingen alwaar allen
gelijk zijn", zo schreefde afgevaardigde Smissaert eens aan Valckenaer,
„men wil brilleren, men redeneert en oreert; men wordt het oneens;
men disputeert; de driften worden gaande; men dchaufeert zich en
brengt niets ten effecte, omdat de een niet wil hebben, dat een ander
de eer heeft van eene goede daad.

3,

Bij zekere gelegenheid schaamde Smissaert zich zelfs voor de tribunes.
Zo werd er toen „gewauveld en gehaspeld". 29 Waarschuwde aan-
vankelijk nog een Schimmelpenninck tegen dit spelen op de tribune, 30
na de staatsgreep van 22 januari 1798 stond  men de toeschouwers zelfs

31een tijd lang toe aan hun gevoelens uiting te geven.
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Zo boette het college, dat voorts hoe langer hoe minder kon preten-
deren het volk te vertegenwoordigen, sterk aan gezag in. Het Ver-
tegenwoordigend Lichaam   van   1801   had   nog wel zoveel zelfrespect,
dat het zich verzette tegen een door het Uitvoerend Bewind voorgeno-
men degradatie tot een „ja" of „neen"-knikkend lichaam, dat gewoon-
lijk met gesloten deuren zou vergaderen en van alle initiatief werd
verstoken.  Maar toen werden in de nacht van 18 september de deuren
verzegeld van het Vertegenwoordigend Lichaam dat zich zulk een
verzet durfde permitteren. „De rust was zo volkomen", zo rappor-
teerde de Franse vertegenwoordiger Sdmonville, „dat deze in het open-
baar verrichte handeling geen tien getuigen op de been bracht. 5 32

De Bataafse Staatsregeling  van 1801 zweeg  over de openbaarheid
van beraadslaging, over last en ruggespraak; de vrijheid van drukpers
heette door een vaag art. 3., nog gewaarborgd.33 Maar bij besluit van
8 april 1802 werden redacteuren, drukkers en schrijvers aangeschre-
ven „zich zorgvuldig te wachten om daden of besluiten van het Ba-
taafs gouvernement als nieuwstijdingen op te nemen, van welker
waarheid zij niet ten volle onderrigt waren," op straffe van een
zesweekse schorsing. De Gazette de Leyde werd op grond van deze be-
paling geschorst, toen het een bericht bracht omtrent een geheime
vergadering van het Wetgevend Lichaam, waarin over een schade-
vergoeding aan de gewezen stadhouder zou zijn gestemd. 34

De „heiligheid" van de drukpersvrijheid was - de woordspeling
is van Schneider - in „schijn"-heiligheid verkeerd !  35

§ 3. DE TWEEDE KAMER (1815)
Grondu)et 1814
De  Staten-Generaal  van 1814 vergaderden  in het geheim.   Hoe  on-
bekend hun arbeid daardoor bleef, blijkt uit het feit, dat Colenbrander
het in 1931 nog nuttig oordeelde, te verzekeren, dat zij niet zulke ja-
broers waren geweest als meermalen was beweerd: een enkel   wets-
ontwerp werd zelfs verworpen. Maar alles bleef binnenskamers.
„Tijdens de Republiek vergaderden de colleges ook niet in het open-
baar maar kwam bericht van alles tot de lastgevers terug, en die last-
gevers telde men bij honderden: zij waren verspreid tot in de kleinste
stad toe. Thans hingen de Staten-Generaal, in een gesloten kooi, er-
gens in de lucht; de Staten-Provinciaal zouden, in 1817 voor het eerst
tot de voortaan jaarlijkse taak geroepen de mandaten der volks-verte-
genwoordigers voor een derde gedeelte al ofniet te vernieuwen, moeite
moeten ondervinden, zich enig gegrond oordeel te vormen over het
gedrag,  dat zij intussen mochten hebben gehouden" _ 36 ware het
niet, dat in 1815 plotseling het licht der openbaarheid werd toegelaten.

47



In de grondwet van 1814 was over de vrijheid van drukpers en de
openbaarheid van beraadslaging gezwegen. In de grondwets-commis-
sie zag men zelfs af van het voorstel van van Hogendorp om het ver-
slag, dat het departement van Financien jaarlijks aan de Staten-
Generaal zou uitbrengen over het gebruik van de middelen in het
voorafgaande jaar, door de druk publiek te maken. De haast 70-
jarige baron van Lynden van Blitterswijk vond dit „te democratisch".
En de meer moderne, latere minister van Financien, Elout, liet het
vrij onverschillig, omdat het publiek dergelijke stukken toch zelden
lezen zou. Zo verdween ook dit kleine beetje openbaarheid. 37 Heel
raak heeft B. D. H. Tellegen opgemerkt, dat de omstandigheid dat dit
besluit genomen werd en dat ook onder de verklaringen der notabelen,
die stemden tegen het ontwerp-grondwet, geen enkele als reden
aanvoerde het gebrek aan publiciteit, dat hier als op zoveel andere

plaatsen de grondwet kenmerkte, wel een bewijs was, dat de „public
spirit", waarop van Hogendorp had gerekend, nog weinig krachtig
was. 38

Grondwet van 1815

De  grondwet  van 1815 ademde een andere geest. De Bosch Kemper
heeft beweerd, dat bij de vereniging de Belgen de Hollanders vooruit
waren in liberale staatsrechtelijke begrippen. 39 Inderdaad namen de
zuidelijke leden  in de grondwetscommissie-van Hogendorp  uit   1815
het initiatief tot op zijn minst drie belangrijke nieuwigheden in het
grondwettig bestel van het jonge koninkrijk der Nederlanden: het
tweekamerstelsel, de vrijheid van drukpers en de openbaarheid van
beraadslaging in althans 66n der delen van de volksvertegenwoordi-
ging.

Over de vrijheid van drukpers, op voorstel van het Belgisch lid
Leclerc aanvaard, is betrekkelijk weinig te doen geweest. De tekst van
een vroeger besluit van koning Willem I werd aangevuld in de grond-
wet overgeplant. De kwestie van de openbaarheid had heel wat meer
voeten in de aarde. Dankzij de noeste vlijt van Colenbrander zijn de
commissoriale debatten hierover, op 28 en 29 juni 1815 gehouden,
reeds lang geleden gepubliceerd. 40 Zij behoeven hier dus niet te wor-
den overgeschreven. Enkele hoofdpunten moeten echter gememoreerd
worden.

Op 26 juni 1815 stelde de Belg de Coninck de vraag aan de orde
of niet moest worden bepaald,  dat de deliberatien der Tweede Kamer
publiek zouden zijn. 41 Een kanttekening van zijn collega Raepsaet
doet vermoeden, dat dit punt al eerder gespeeld had, maar dat het
toen op verzet was gestuit.  42  Hoe  dit  zij,  op  29  juni   1815  werd   de
vraag   door een meerderheid   (11-9)   van de commissie-van Hogen-
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dorp bevestigend beantwoord. 43 De meeste zuidelijke leden - de
verhouding was 6-2 - stemden voor; bij de noordelijken lag het
omgekeerd: vijf voor, maar liefst zeven tegen; zonder Nederlandse
bijstand zou het voorstel er dus niet zijn gekomen!

Van de tegenstanders weerden zich vooral de noordelijke baron
van Lynden van Hoevelaken - die van openbaarheid nooit iets goed
had gezien, de wezenlijke zaken worden toch in het geheim behandeld"
- en de zuidelijke graaf de Thiennes de Lombize. 44

Laatstgenoemde haakte in op een warme verdediging van het
voorstel, door de Nederlandse staatsraad Queysen geleverd. Deze
was   in   1797   lid   van de Nationale Vergadering geweest   en   als
gematigd federalist toen zelfs gearresteerd. Maar van die ervaringen
had hij thans niet gerept. Hij had naar Engeland verwezen, dat z.i.
een geweldige crisis had doorstaan, juist als gevolg van de openbare
beraadslagingen. De kritiek op wetten e.d. - zo legde hij uit - komt
er direct tijdens de parlementaire debatten tot uiting en niet achteraf.
Daardoor   komt de beste wetgeving tot stand: door openbaarheid
worden onkunde, eigen belang, grote en kleine driften uitgebannen,
tenvijl deze slechte hoedanigheden in een gesloten vergadering niet
zijn uitgesloten.

De Thiennes meende evenwel, dat de vergelijking niet opging. In
Engeland - zo betoogde hij - valt men niet de Koning aan, maar
het ministerie. Wanneer dit het vertrouwen verliest, kan de Koning
het afdanken,  of het parlement ontbinden. In Nederland daarentegen
beslist de Koning, niet een ministerie. Er is geen ministeriele verant-
woordelijkheid jegens het parlement. De Koning heeft geen middel
om de oppositie tegen te gaan. Hij zou moeten eindigen met van zijn
Koningschap afstand te doen.

Ten aanzien van Willem I sprak de Thiennes hier, onbewust, een
profetisch woord. In zijn kritiek school zeker een kern van waarheid.
Het had iets halfslachtigs, dat, terwijl eerst was besloten in de grond-
wet over de ministeriele verantwoordelijkheid te zwijgen, 45 thans de
openbaarheid van beraadslaging werd voorgesteld. Maar de Thiennes
vergat het lichaam waarvan hij later zelf president zou worden: de
Eerste Kamer, geprojecteerd als bolwerk voor de troon, die in alle be-
slotenheid zou vergaderen. Terecht wees het latere zuidelijke kamer-
lid Gendebien er op, dat deze senaat voor de nodige tempering zou
zorg  dragen ! De commissie  week  dus  af van de patriotse Staatsrege-
ling  van 1798, welke  ook een tweekamerstelsel gekend  had,  doch  in
art. 64 beide Kamers had voorgeschreven om in het openbaar te ver-
gaderen.

De toekomstige voorzitter der Tweede Kamer, baron van Lynden
van Hoevelaken, bleef tot op het laatst pleiten voor een beperkte
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publiciteit. Waarom kon men de motivering van wetten en besluiten
niet  drukken ? Hij vreesde de toehoorders  op de tribunes - doorgaans
het slechtste volk - die de vergadering zouden kunnen beinvloeden.
„Ik spreek niet van de tribunes", antwoordde schamper de Belg Hol-
voet (de initiatiefnemer   tot het tweekamerstelsel).   „Deze   en   haar
passies veracht ik." Het ging er hem vooral om, dat de drukpers de
debatten zou openbaar maken. Voorzitter van Hogendorp bleek de-
zelfde overtuiging toegedaan. Ook Elout achtte het tenslotte gevaar-
lijk om aan de Kamerleden zelf over te laten, aan hun vrienden en
kennissen te verhalen,   wat   zich   in hun vergaderingen afspeelde !
Vindt een bepaalde wet in de provincie geen bijval - zo overwooghij - dan proberen zij immers „de goede man" te blijven en de re-
gering krijgt de schuld. Bij openbaarheid verdwijnen dergelijke kunst-
grepen. „Dan kunnen geen pijlen in het donker afgeschoten worden. ,,

Deze argumentatie bekeerde de aarzelende minister van Justitie,
van Maanen, die er uit ervaring van mee wist te praten, tenslotte tot
de voorstanders. Anders zouden de stemmen hebben gestaakt. Nu
werd het voorstel  met een krappe meerderheid  11-9 st. aangenomen.
Cornelis Theodoor Elout kon niet vermoeden, dat hij hiermee het
„hoefijzer" had gevonden dat zijn achterkleinzoon Cornelis Karel
Elout (1870-1947) bij het Algemeen Handetsblad, zo grote bekendheid
zou schenken! 46

Tien punten
In tien punten vatte de commissie de gronden samen, waarop zij tot
haar voorstel was gekomen. 47 Allereerst werd er op gewezen, dat de
bevolking door de openbare behandeling zou kunnen worden over-
tuigd van de noodzaak 66k van onaangename maatregelen. Het volk
zou zich er vervolgens van kunnen vergewissen, dat zijn belangen
niet verwaarloosd waren of opgeofferd - maar dat, integendeel zijn
vertegenwoordigers bezwaren hadden kunnen opperen. (Bijlagen I)

Van haar kant zou de regering gelegenheid hebben om op de voor-
delen van bepaalde maatregelen te wijzen en om bezwaren, welke
anders wellicht achterbaks zouden worden geuit, te weerleggen. Bij
een goed gouvernement zou hierdoor een juiste uitvoering van haar
maatregelen worden bevorderd; een slecht bewind zou daarentegen
worden beteugeld.

Een en ander achtte de commissie door de ervaring in Amerika, en
speciaal in Engeland, bevestigd. Daar was, zo beweerde zij, een dus-
danige nationale geest ontstaan, dat geheel Europa in zekere zin aan
Engeland was onderworpen. Alom neigden de eenhoofdige regeringen
immers naar de gematigde regeringsvorm van dit land. Aangezien
hiervan ook veel in de nieuwe grondwet van Nederland zou worden
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overgenomen, bestond er - volgens de commissie - alle reden om
het ook op het punt der openbaarheid te doen, hetwelk met het
overige in verband stond.

Uiteraard realiseerde de commissie zich wel - maar dat pas in de
zesde plaats - dat de openbaarheid het nadeel had van een oppositie
te kweken, begerig naar de volksgunst. Maar een in het geheim wer-
kende oppositie achtte zij veel gevaarlijker. In elk geval geloofde zij
niet, dat het oogmerk om het volk in de beraadslagingen te doen
delen, door publikaties omtrent besloten vergaderingen zou kunnen
worden bereikt; deze berichten zouden immers dat vertrouwen van
onpartijdigheid missen, waarop het nu juist aankwam. Bovendien
bedacht zij, dat eventueel onverantwoorde voorstellen van de ene
Kamer, op effectbejag belust, de Koning toch nooit zouden kunnen
bereiken dan via de Eerste Kamer.

Tenslotte voerde zij als voordeel aan, dat de verbroedering tussen

de noordelijke en zuidelijke provincies zou worden bevorderd, zowel
door de noodzaak, een gemeenschappelijke landstaal rege]matig te
beoefenen, „als ook omdat in eene openbare vergadering de onder-
scheidene leden meerdere bedenkingen zouden vinden, altijd de grond-
beginselen hunner provincien te blijven behouden. 3,

Met de ervaring van de Belgische opstand achter zich, kan men
uiteraard moeilijk volhouden, dat met name de laatste grond die
rijke oogst heeft opgeleverd waarvoor werd uitgezaaid.

Toch meende van Hogendorp in 1816, dat ook deze verwachting
was verwezenlijkt. 48 En werkelijk, aanvankelijk waren de perspec-
tieven niet slecht. De rijpheid voor een openbare beraadslaging was
groeiende: de staatkundige ervaring, welke de patriotten node hadden
gemist, was inmiddels verworven. Zij werd niet uitgebannen. In begin-
sel werd de beslotenheid van het bestuur beter van de openbaarheid der
wetgeving onderscheiden. Toch was er ook een zwakke stee. De Bel-
gen achtten zich door de Tweede Kamer niet voldoende gerepresen-
teerd. Dit gevoel werd sterker naarmate die afgevaardigden, welke
durfden opponeren, met koninklijk misnoegen werden achtervolgd.
Het ergerde minister van Maanen in 1819 bijv. mateloos, dat hij de
Belgen in de Staten-Generaal „alle horreurs en beestachtigheden, welke
de Observateur, en andere schotschriften, sedert  een jaar hebben uit-
gekraamd" hoorde herhalen. 49 In plaats van, in het voetspoor van
de commissie-van Hogendorp, te pogen deze oppositie in consti-
tutionele banen te houden, ging de regering er tenslotte dwars tegen
in; mede door onderdrukking van de vrijheid van drukpers en onder-
wijs - zo heeft Verberne helder uiteengezet - werden de verdeelde
Belgische katholieken en liberalen op 66n hoop gejaagd en aldus in
oppositionele kracht versterkt. 50
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Dat neemt niet weg, dat de commissie-van Hogendorp van het
openbaarheidsbeginsel te veel verwacht had. Terecht heeft Gerretson
opgemerkt, dat men in het openbaar bestuur het typische beginsel
moet zien, waardoor zich de restauratie wilde onderscheiden van het
keizerrijk. De oorzaak van de ontaarding der monarchie zocht men
destijds veelal in de omstandigheid, dat „de door vleiers omringde en
van het volksleven afgesloten monarch niet wist wat er te koop was. " 51
Men vertrouwde dat als de Koning wel over de nodige kennis be-
schikte, hij een juistere politiek zou voeren. In deze gedachtensfeer
propageerde de commissie-van Hogendorp het beginsel dan ook voor-
namelijk als dienstig aan de belangen des Konings. Zij legde er de

nadruk op, dat door de openbaarheid „de natie zig als het ware met
het gouvernement associeert, en daardoor een publieke geest geboren
wordt, die de natie in het gouvernement inboezemt, en haar tot de
grootste opofferingen in staat stelt." 52

Maar, de commissie moest haar voorstel dan ook aan een autoritair
vorst als Willem  I  verkopen !

Koninklijke bedenking
's Konings voornaamste bedenking op de ontworpen grondwet gold in-
derdaad de publiciteit van de vergaderingen der Tweede Kamer. De
Thiennes wendde zich trouwens op 30 juni terzake tot hem. Er is van de
hand des konings een aantekening bewaard gebleven, waarin hij de
vraag aan de orde stelt of van alle zittingen zonder onderscheid
kwestie was. Hij wilde dit punt in elk geval rijpelijk overwegen. Het
gevolg was, dat er een bespreking met een achttal leden van de grond-
wetscommissie plaats greep, waarin een nadere toelichting op de
onderwerpen drukpersvrijheid en openbaarheid, werd verstrekt.
Elout en Dotrenge pleitten er het warmst voor. „Als alles gezegd was" -
zo noteerde van Hogendorp later met trotse voldoening- „keerde Hij
Zig tot mij met een vriendelijk lachje en vraagde om mijn advijs. Ik
zag,  dat Hij zig overgaf en bevestigde Hem daarin, waarmede de zaak
beslist was." Wel gaf de koning nog in overweging om het aantal
Kamerleden, dat, evenals hun president, om een besloten vergade-
ring zou kunnen vragen, niet op 20 doch op 10 te bepalen. 53

Queysen wilde daaraan echter in een latere pleno-vergadering
de bepaling vastkoppelen, dat dan de meerderheid in comitd-generaal
zou moeten beslissen of de beraadslagingen in kwestie al  of niet  pu-
bliek zouden zijn. De Coninck e.a. meenden, dat dit voorstel niet met
de bedoelingen van de koning overeenkwam. Deze zou van mening
zijn, dat weinig leden het recht moesten hebben om een vergadering
achter gesloten deuren te doen gaan. Maar Queysen ontkende dat.
Hij noemde het absurd om 6,  8 of 10 leden gelegenheid te geven om
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de geest der grondwet opzij te zetten. Na een uitvoerige gedachten-
wisseling besloot een kleine meerderheid om over dit vraagstuk in de
grondwet te zwijgen. 54

Ontsteltenis der Staten-Generaal
Was de reactie van de koning koel geweest toen de Staten-Generaal
hun goedkeuring moesten geven, toonden zij zich ontsteld. In het
verslag van de Kamercommissie werd juist de openbare beraadslaging
tot mikpunt van alle kritiek gemaakt. Misschien was dit een gevolg
van het feit, dat enkele fervente tegenstanders - als een van Lynden -
er zitting in hadden en dat van Hogendorp door ziekte verhinderd
was om aan de arbeid der commissie deel te nemen. Hoe dit zij, dit
onderdeel der grondwetsvoorstellen werd afgekraakt. Het liep aan -
zo heette het - tegen alles wat de geschiedenis aan waarschuwingen
had opgeleverd. Hoe kon zulk een „openbare tentoonstelling" tot
iets anders geschikt zijn „dan tot voldoening der nieuwsgierigheid bij
eenige weinigen en van de zucht bij anderen, om door welbespraakt-
heid te schitteren?" Hoe zou het bijzijn van enige mensen uit de
Residentie „waaronder dan nog onbevoegde beoordeelaars en lieden
uit het onbeschaafd gemeen" een beredeneerde overtuiging bij het
volk teweeg kunnen brengen ?   Hoe   zou de regering meer kracht   en
overtuiging kunnen verwerven door openlijk geredekavel ?

Het was, integendeel, „eene stremming van de vrijheid en ver-
trouwelijkheid, die er plaats moet hebben, wanneer vertegenwoor-
digers des volks over de voorstellen van hunnen souverein raadplegen!"

Desniettemin - na deze stortzee van bezwaren, klinkt dit eigenlijk
wel als een verrassing - werd ook dit voorstel aanvaard. Er was geen
keus. Het punt was een onderdeel van een onsplitsbaar geheel. De
commissie troostte zich derhalve met dit theatraal slotaccoord: „Het
kwaad, het onvermijdelijke kwaad wordt misschien gelenigd door de
bijgevoegde bepaling, die naar het goedvinden van den president of
het 10e gedeelte der leden de deuren sluit, die welligt nooit hadden
moeten geopend worden. En daar mogelijk eene gewoonte der laatste
tijden bij enigen deze publiciteit tot eene onweerstaanbare behoefte
gemaakt had, heeft de wijze toegevendheid der ontwerpers ten over-
vloede aan de ondervinding van lateren tijd ook dit decl ter volma-
king willen overlaten. Wij kunnen dit dan ook verwachten van den

3' 55tijd, die, zoals zij wel aanmerken, alles verandert en alles wijzigt.
(zie Bijlage  II).

Plannen van 1831

Althans bij die gelegenheid hebben deze Staten-Generaal getoond
niet over profetische gaven te beschikken. Want van enige aandrang
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om het genomen besluit in te trekken, was later geen sprake meer.
Toch deed zich die gelegenheid al betrekkelijk spoedig voor. Na de
Belgische opstand had Nederland in theorie immers terug kunnen
keren tot het oude bestel en al die zuidelijke nieuwigheden - als het
tweekamerstelsel en de publiciteit der Tweede Kamervergaderingen -
kunnen afschaffen. Dit gebeurde echter niet. Terwijl zich ten aanzien
van het voortbestaan der Eerste Kamer nog meningsverschil voor-
deed, rees met betrekking tot de openbaarheid zelfs geen begin van
twijfel. De oer-conservatieve commissie-van Pabst tot Bingerden, die
in 1831 werd geroepen om de koning van advies te dienen over nood-
zakelijk te achten grondwetswijzigingen, moest zelfs tot de conclusie
komen, dat de openbaarheid der zittingen geacht kon worden tot het

wezen van de Tweede Kamer te behoren. 56 Vandaar dan ook o.m.
haar voorstel om - in de geest van de bekende suggestie-Queysen,
gedaan in de grondwetscommissie  van  1815  - de Kamermeerderheid
te laten beslissen over een verzoek van een tiental leden tot het houden
van een comit6-generaal.

Haar behoudende instelling verloochende de commissie intussen
niet. Terwijl in Frankrijk de deuren van de Senaat werden geopend,
stelde zij hier voor om de greep van de koning op de Eerste Kamer
te versterken. Door het ledental niet aan een maximum te binden,
wilde zij het staatshoofd in staat stellen, de hoeveelheid goedgezinden
uit te breiden en een onverhoopte oppositie machteloos te maken.... 57

Verzegeld werd het rapport aan Willem I overgedragen en ver-
zegeld is het onder zijn berusting gebleven. Zelfvoldoening over haar
arbeid werd de commissie niet geschonken. Bij de grondwetsherzie-
ning van  1840  werd  het door de regering  niet eens geraadpleegd.  Het
enige, „dat van haar arbeid overbleef, was, zo schertste het commissie-
lid Jhr. de Jonge van Campens Nieuwland", dat gedurende zijn
leven derzelver voorzitter het kommandeurskruis heeft gedragen". Veel
later  -  in   1848,  na zijn aftreden als minister van Justitie  -  vond  de
Jonge het eigenlijk gelukkig, dat het met dit rapport zo was gelopen.
"Het zou vooral op de duur niet genoeg tegemoet zijn gekomen aan
de toen reeds bestaande en sedert gestadig toegenomen vorderingen
van kundigen en onkundigen. " 58

Zo wis het. Bij de grondwetsherzieningen van 1840 en 1848 ging
het er op dit punt niet meer om enige uitbreiding van de publiciteit der
Tweede Kamer te verkrijgen,  maar om „openbare beraadslaging  van
de Eerste Kamer als eene voorwaarde van haar voortdurend bestaan. 3,

§ 4. DE EERSTE KAMER (1848)
Want de Eerste Kamer - van v66r 1848 - was een vrij treurig
college geworden. Bij de grondwetsherziening van 1840 betoogde de
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voormalige kabinetssecretaris des konings, Groen van Prinsterer -
toch echt geen revolutionnair - in de z.g. Dubbele Tweede Kamer,
dat het voor bijna niemand meer twijfelachtig was, dat de Eerste
Kamer, zolang zij werd behouden, althans enige opbeuring uit haar
deernis inboezemende toestand behoefde. En hij beval openbaarheid
der discussies aan als een middel, dat hiertoe althans een weg zou
openen. „Het gaat met haar niet," zo zei hij, „als met de Oostersche
monarchen door wie, naar men zegt, te meer ontzag ingeboezemd
wordt, naarmate zij zich zorgvuldiger houden binnen de muren van
hun paleis." 59

Dat werd gezegd - men bedenke het goed - van het fiere, zo-
geheten „bolwerk  voor de troon" ! Alsof de beslotenheid der vergade-
ringen alleen maar diende om de innerlijke voosheid te maskeren.

„M6nagerie du roi", zo waren de Belgen, die de Eerste Kamer zelf
bedacht hadden, haar gaan spotten. En dat getuigde misschien nog
van te veel verwachting omtrent de tandeloze monden veler afgevaar-

digden. Voor het leven benoemd, konden zij hier onbekommerd oud
worden, of desnoods ziek zijn, zoals met de 74-jarige generaal Chass6

het geval was, die kort na zijn benoeming in 1839, door zijn gezond-
heidstoestand, tot zijn leedwezen natuurlijk, belet werd om de ver-
gaderingen geregeld bij te wonen - maar die desniettemin bijna tien
jaar op papier bleef zitten. 60 Men nam dat gemoedelijk op. Waren
er teveel absenten - zoals  bijv.  op 3 maart   1846  -  dan  werd  dood-
gemoedereerd een bijeenkomst ten huize van een ongesteld lid belegd
om althans het quorum te behalen. 61 Het latere lid der Tweede Ka-
mer   Mr. D. van Eck uit Zeeland, durfde - ja, anoniem! - zelfs be-

weren, dat het voor het grootste deel uit naar ziel en lichaam onge-
schikten (waaronder zelfs krankzinnigen) bestond, en als voornaamste
bezigheid bezat, het incasseren van inkomsten -f 3000 's jaars - ook
door leden, die gedurende jaren de raadszaal niet hadden bezocht.
Maar deze politicus zwoer dan ook, dat hij zijn baard zou laten staan
totdat de grondwet zou zijn herzien. 62

Benoeming uoor het teuen
Nu beoogde de benoeming-voor-het-leven uiteraard om aan het col-
lege een schijn van onafhankelijkheid te geven. In feite bestond deze

amper. Groen spotte ongegeneerd, dat men het representatieve stelsel
wel voor een toneelvoorstelling moest houden „om niet verbaasd te
staan over het verregaande eener fictie, volgens welke een twintigtal
hofbeambten en ministers, door den koning voor die eervolle taak
gecommitteerd, de natie verbeeldt." 63 Eigenlijk beschouwde Willem I
de Eerste Kamer als zijn werktuig. Dit blijkt uit het relaas van G. K.
van Hogendorp over de wijze, waarop de Eerste Kamer in 1816 het
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concept-wet verwierp, welke de mogelijkheid om buitenlandse geld-leningen af te sluiten van koninklijke toestemming afhankelijk wilde
stellen. De zuidelijke leden hadden de grootofficieren van de Kroon,Aylva en Boetzelaer, tegen zien stemmen en trokken daaruit de con-
clusie, dat de Koning het zo wilde hebben. „Daarop ontbood de
Koning deze beide Heeren en Falck verhaalde mij," aldus v. Hogen-
dorp, „dat hij ze met ellenlange gezichten uit het kabinet had zien
komen. De zaak werd wederom op touw gezet en ging door, dog de
Eerste Kamer had een knak gekregen. Aylva klaagde bij mij in deze
woorden:  ik  dagt,  dat  ik  naar mijn geweten stemmen  mogt.3,64

Werd vrijmoedigheid afgestraft, trouw werd beloond. Dit mocht
baron van Asbeck ervaren, die wegens zijn podagreuze toestand sedert
jaren de vergaderingen der Eerste Kamer niet had bijgewoond, maardie eens, ondanks zijn lichamelijk ongemak naar Brussel toog om
„het sanctionneeren der verkeerdheden van de Tweede Kamer bij de
 irit (6

Kamer te helpen tegengaan." Hij kreeg hiervoor een deco-

Als het nodig was, greep de regering ook preventief in. Er zijn
briefjes bewaard gebleven van minister van Maanen aan Rdell, dietot 1830 het voorzitterschap der Eerste Kamer afwisselend met een
Zuid-Nederlander bekleedde, met het verzoek om bijv. voor eengoede opkomst van welgezinde leden zorg te dragen, ja zelfs om enige
met name genoemde leden aan te sporen niet te zwijgen - maar het
woord te voeren, „in het belang der gemeene zaak. 3' 66

Terecht sprak Groen van Prinsterer derhalve van de Eerste Kamer
als van een „vergadering, wier geest en gemoedsstemming, wier stem-ming in elken zin van het woord, van den Vorst afhankelijk is." 67

Last en Tuggespraak
Voor de Eerste Kamer was de „last en ruggespraak" weliswaar niet
voorgeschreven, doch evenmin.... verboden.

Grondwettelijk viel de verontwaardiging des konings daarom toch
wel te verklaren.  In  1814  had van Hogendorp weliswaar de stemmen
van „alle de leden der Staten-Generaal" verlost van het beginsel vanlast of ruggespraak,  dat de oude Republiek zo lang had geteisterd, 68
(art.  62 -  le lid)  maar in  1815  werd  dit „vrij mandaat", tegen   een
voorstel van de Coninck in, alleen voor de leden der Tweede Ka-
mer  genoemd   (art.  83).   Over de Eerste Kamer zweeg de grondwet.En nu mocht Thorbecke in zijn bekende „Aanteekening op de Grond-
wet" menen, dat dit „van zelfs" sprak, 69 in de praktijk handelde
Willem I vaak anders. En nog in 1848 wendde zijn zoon Willem II
zijn invloed aan om de grondwetsherziening er in de Eerste Kamer -
toen de stemmen over een bepaald onderdeel staakten - door te
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halen. Bij die gelegenheid werd het vrij mandaat tenslotte ook op de
Eerste Kamer toepasselijk verklaard  (art.  86). 70

Beslotenheid

In de gedachtenwereld van Willem I leek ook de beslotenheid der
vergaderingen te passen, welke tijdens zijn regering zo strikt werd ge-
handhaafd. Als de Eerste Kamer „het bolwerk voor zijn troon" was,
dan viel ook eigenlijk niet in te zien, waarom dit - door openbaar-
heid - verantwoording zou moeten afleggen aan kiezers, welke het
ni€t had!

Men weet hoeveel pogingen de koning heeft ondernomen om van
Hogendorp, toen deze als opposant in de Tweede Kamer te lastig
was, te promoveren naar de Eerste Kamer; uiteraard minder in het
vertrouwen, de grimmige Gijsbert Karel naar zijn hand te kunnen
zetten, dan wel in de wetenschap, dat deze achter gesloten deuren
veel minder zou kunnen uitrichten. Van Hogendorp doorzag het spel
en bedankte voor de eer. 71 Prinses Wilhelmina van Pruisen, de moeder
des Konings,  die voor Gijsbert Karel in zijn jonge jaren veel goeds had
gedaan, complimenteerde hem, verzoenend, met zijn herverkiezing in
de Tweede Kamer. Maar zij voegde daar een schampere opmerking
aan toe over de openbaarheid, welke, naar haar oordeel, een vrije dis-
cussie daar onmogelijk maakte en vooral de „minste" leden de toe-
juichingen van de tribunes deed zoeken. Van Hogendorp echter ge-
raakte in zijn ouderdom van het nut der parlementaire publiciteit
steeds dieper overtuigd. 72

Formeel ontzegde de grondwet de Eerste Kamer niet de mogelijk-
heid om in publieke vergadering bijeen te komen. Deze zweeg er over
en verbood - constateerde Thorbecke - de toepassing niet. 73 Maar
in  de praktijk hield de Kamer de deuren zelf gesloten. Pas later,  in   de
veertiger jaren liet zij een en ander uit haar notulen publiceren.
Dat    geschiedde     op 2 november    1844 om duidelijk te maken,
waarom de Eerste Kamer niet kon instemmen met het bekende con-
cept-adres van de Tweede Kamer, waarin om grondwetsherziening
werd verzocht. Voorts  op 26 augustus   1848, ter motivering  van  haar
verwerping van het wetsontwerp tot het afschafTen van de gesel- en
brandmerkstraf, op grond waarvan minister Donker Curtius ontslag
had genomen. Op de valreep werden ook nog de verslagen van haar
afdelingsonderzoek    over de grondwetsherziening    van    1848   in    de
Staatscourant geplaatst. Zelfs stond toen een drietal leden hun rede-

voeringen aan de Nieuwe Utrechtsche Courant af. 74

Maar dat betrof de overgangsfase. In het algemeen vermocht de be-
volking nauwelijks iets van haar activiteit gade te slaan. Doch een
radicaal orgaan als de Arnhemsche Courant kon natuurlijk wel waarne-
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men en bekend maken, hoe de leden bijv. in 66n namiddag een tiental
wetsontwerpen van soms ver gaande betekenis konden behandelen en
aanvaarden. Erger was  dat  ook een insider als Groen  in 1840 moest
bekennen, dat door de Eerste Kamer zaken bekrachtigd werden „met
eene snelheid, waardoor meenigmaal zelfs de mogelijkheid van be-
raadslaging was uitgesloten." 75

Grondwetsherriening   1840
Bij de grondwetsherziening van 1840 had de meerderheid der Tweede
Kamer, bij het afdelingsonderzoek reeds op openbaarheid van de
Eerste Kamer aangedrongen. Aangezien destijds de secties nog af-
zonderlijk rapporteerden en daarbij de stemverhouding weergaven,
valt dat in de Handelingen precies na te gaan. 76 Bij het eerste onder-
zoek  verklaarden   15  van  de 45 aanwezigen  zich voor afschaffing  der
Eerste Kamer, terwijl 22 leden zich voor openbaarheid uitspraken.
In de eerste afdeling (voorzitter: Luzac) waren alle tien leden voor
openbaarheid; in de tweede afdeling (voorzitter: Schimmelpenninck
v. d. Oye)  alle acht leden; in de vierde afdeling (voorzitter: de Jonge
van Campens Nieuwland) wensten vier van de elf leden publiciteit
voor de Eerste Kamer. In de derde (voorzitter: van Rappard) en
vijfde afdeling (Corver Hooft) werd niet over de openbaarheid gespro-
ken, doch meer over de (on-)wenselijkheid van het tweekamerstelsel
gehandeld. Misschien dacht de regering in de 23 leden, die over dit
punt hadden gezwegen, een krappe meerderheid te vinden. Zij liet
dit onderwerp althans onbesproken. Bij een tweede afdelingsonder-
zoek kwamen de Kamerleden er derhalve op terug. 77 De minderheid
verkeerde toen zelfs in een meerderheid, doordat in de tweede afde-
ling ditmaal negen leden (vorige keer: acht) - allen v66r - opkwa-
men en er van de vierde afdeling thans zeven in plaats van vier leden
zich voor de openbaarheid uitspraken. (totaal 26-24 st.) Daarop ver-
brak de regering het stilzwijgen om terloops mede te delen, dat zij
niet kon bewilligen in een grondwetsherziening, „waarin aan de
Eerste Kamer zelfs bij haar behoud een geheel aan de Tweede Kamer
ondergeschikt standpunt zoude worden aangewezen en de openbaar-
heid der beraadslagingen van de Tweede Kamer, insgelijks op de
Eerste Kamer zoude worden overgebragt." 78

Bij de openbare beraadslaging over de grondwetsherziening con-
centreerde zich uiteraard de belangstelling op het grote - hiermee
zijdelings verband houdende - strijdpunt: de ministeriele verant-
woordelijkheid. Een zaak waaromtrent Willem I zijn kabinets-
secretaris Groen glimlachend had gezegd:    „Van mij krilgt   gij   dit
nooit, van mijn opvolger misschien:' 79

Dezelfde Groen sprak zich bij de tweede lezing van de grondwets-
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herziening - in de z.g. Dubbele Kamer - voor de openbaarheid uit,
met de bedoeling de ongenoegzaamheid der voorgestelde wijzigingen
aan te tonen. Prompt werd hij bestreden door van Rappard, die de
christen-staatkunde verweet te bijten in „een vrucht van de Fransche

omwenteling van 1830" als hoedanig deze de openbaarheid van be-
raadslaging in de Eerste Kamer betitelde !  80

Negen mannen
Onder leiding van Thorbecke waagden de „negen mannen" op
10  december 1844 nogmaals een poging  om de Eerste Kamer  in  de
openbaarheid te trekken. 81 Hun mede-leden beschouwden deze voor-
stellen echter veeleer als een politiek „stuntje". En dus werd er ook
„politiek" gereageerd   op die onderdelen, welke   in    1840   toch   een
kamermeerderheid hadden gevonden. Slechts  19 van de 52 aanwezige
leden verklaarden,   bij het afdelingsonderzoek   van 18 maart    1845,
zich voor het denkbeeld om de Eerste Kamer met open deuren te
laten vergaderen. „De overigen hebben dat denkbeeld bestreden of
zich bepaald tot de opmerking, dat hier geene noodzakelijkheid tot
wijziging van de Grondwet bestaat, vermits het ook thans aan de
Eerste Kamer niet verboden is, hare zittingen in het openbaar te hou-
den."  82 Zij toonden aldus laconiek de „Aanteekening" van Thorbecke
uit 1839, waarin hetzelfde leek beweerd  te  zijn,  niet te hebben  ver-
geten. 83 Natuurlijk was de professor om repliek niet verlegen: Inder-
daad, openbare vergaderingen waren de Eerste Kamer niet verboden.
Maar als de grondwet er over bleef zwijgen - niet alleen voor de
Eerste Kamer maar ook voor de verenigde vergaderingen - dan kon
het lijken alsof de openbaarheid van de Tweede Kamer eigenlijk een
uitzondering vormde. 84

Dit mocht uiteraard niet baten. De Tweede Kamer wilde  in  1845
nu eenmaal geen initiatief tot grondwetsherziening nemen! DAAr
ging  het  om! Zij moest  „als een weldaad komen van  het  Huis  van
Oranje." 85

Grondwetsherziening 1848

Welnu, Willem II kwam met iets: de bekende 27 voorstellen van drie

jaar later, welke door de liberalen betiteld rverden als even zovele

„druppelen, die de emmer van het behoud deden overlopen." Zelfs

van openbaarheid voor de Eerste Kamer was daarin nog geen
sprake.

Doch toen eenmaal een revolutie Frankrijk deed wankelen werd
Willem II in 66n nacht bekeerd. 86 Hij ontbood Boreel van Hoge-
landen, de voorzitter der Tweede Kamer, voor wie hij vroeger geen
bijzondere sympathie had getoond doch die hij kende als een vrij-
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zinnig man. Zonder tussenkomst van zijn ministers nodigde hij deze
uit om de Tweede Kamer haar wensen omtrent een verdergaandegrondwetsherziening te laten openbaren. Ja, hij drong er zelfs op aan,
dat het afdelingsonderzoek spoedig zou plaats vinden, opdat „deKamer de schijn niet zou hebben van door dagbladen of op welke
andere wijze ook voortgedrongen te zijn geworden." De koning wens-
te, dat de Kamer door de loop der gebeurtenissen haar populariteit
zou behouden. 87

De kamervoorzitter legde dit nieuws onmiddellijk aan de centrale
afdeling voor, met het voorstel om over twee dagen met het onder-
zoek te beginnen. „Alleen van Goltstein, voorzitter der vijfde afde-
ling, vond zich in de gelegenheid, de mededeling onmiddellijk aanzijne afdeling over te brengen, daar zij nog vergaderde, maar die be-
lette niet, dat die tijding terstond verspreid en algemeen bekend was
en zelfs door 66n der leden - de heer Hoffman - naar Rotterdam
geschreven, reeds denzelfden avond in de N.R.C. geplaatst werd."In de ministerraad baarde dit bericht grote ontsteltenis. Die publi-catie leek haast erger dan het feit. Vooral omdat het ronduit meldde,dat de koning buiten zijn ministers om had gehandeld. Aanvankelijkontkende Willem II tegenover zijn verontwaardigde ministers, dathij dit aan Boreel had gezegd. Ja, hij wilde het verhaal zelfs in de
Staatscourant laten dementeren. Maar toen kwam minister v. d.
Heim tot de ontdekking, dat men de voorzitter der Tweede Kamer
toch niet publiekelijk tot leugenaar kon stempelen. Van Rappard
ging  derhalve naar Boreel om opheldering te vragen....! Daarna
werd de voorgenomen officiele „loochenstraffing "verscheurd. Het
ministerie trad afi

Het afdelingsonderzoek in de Tweede Kamer echter ging door. Op16 maart werd een verslag uitgebracht, dat vijftien hoofdpunten telde.
De nummers III en XII hadden betrekking op de Eerste Kamer.
Nagenoeg eenstemmig werd eerst het verlangen geuit, dat zu in
stand zou blijven, mits in de samenstelling en inrichting afdoende
verbeteringen zouden worden aangebracht. Onder nummer XII werd
daaraan nadrukkelijk toegevoegd: „de zeer grote meerderheid ver-
langt openbare beraadslaging van de Eerste Kamer als eene voor-
waarde van haar voortdurend bestaan." 88

In  dezelfde lijn bleef minister Donker Curtius  op 5 oktober  1848   in
de z.g. Dubbele Tweede Kamer: „Eene Eerste Kamer sticht in mijn
oog dan alleen nut, wanneer zij, evenals eene Tweede Kamer, in het
openbaar beraadslaagt.

3,

Ja, wellicht mag men derhalve zelfs stellen, dat de openbaarheid de
Eerste Kamer van de dood heeft gered. Want hiermee werd aan de
grondwetscommissie een weg gewezen, die zij te volgen had, ook aan
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Thorbecke, die op dat moment de Eerste Kamer liefst had zien ver-
dwijnen. 89

Uiteraard was dit niet de enige verandering, welke de Eerste Ka-
mer onderging. In het zitting-hebben der leden voor het leven had de
regering, ter wering van duurzaam zieke absenten, zelf reeds verande-
ring willen aanbrengen. Nu werd ook de benoeming aan de Koning
ontnomen; het verbod van last- en ruggespraak werd op de Eerste
Kamer toepasselijk verklaard. De ministeriele verantwoordelijkheid
werd ingevoerd....!

Kortom, het verouderde, hoewel sluitende, systeem werd gesloopt.
Geschaad hebben deze wijzigingen de Eerste Kamer echter niet.

Het beste getuigenis hiervoor vond Kramer bij de openbare beraad-
slaging  over de grondwetsherziening  in   1887:  „het  nut  van  het  twee-
kamerstelsel scheen vanzelfsprekend." 90
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HOOFDSTUK 3

ONTWIKKELING VAN DE PARLEMENTAIRE PERS

Onder hen den heksenketel
van de groote politiek;
Bouen hen de hooge zetel
uan den kiezer Jan Publiek.
' t  Leum  wordt  hier  weergegeuen;
Want de pers op haar balcon
uormt  hier  in 't  teuen
tusschen hen den trait d'union.

W. N. v. d. Hout
(Liedje  uan  de   kamerperstribune)

§ 1. OM DE OBJECTIVITEIT VAN HET KAMERVERSLAG

Op  1  maart  1796  was dan aangebroken „de grote en doorluchtige
dag, waarop de algemeene en allergewigtigste verlangens des geheelen
Nederlandschen Volks met opene deuren en als in deszelfs tegen-
woordigheid behandeld zullen worden en aan geene eindelooze raad-
plegingen meer onderworpen".1 26 jubelde althans Burger Pieter"
Paulus, de eerste president der Nationale Vergadering. Maar de
Delftse representant Teding van Berkhout, moest, in zijn hart, be-
kennen,  dat het aantal toeschouwers op het Binnenhof in vergelijking
met vroegere „princelijke Qtes" toch maar gering was. Zeker het was
een fel-koude dag. Doch hij geloofde 66k, dat „de meenigte daar geen
behagen in vond." 2

Hoe dit zij, de „pers" was weI present. Al in die eerste vergadering
kwam een request van de gerepatrieerde fa. van Schelle en Comp. in,
waarin om een „bestendige" zitplaats op de tribune werd gevraagd. Nu
„het gordijn van geheimzinnige beraadslaging", dat in de oude Repu-
bliek nooit was opgehaald, zou opengaan, had deze firma een prospectus
verspreid, waarin de verschijning van het Daguerhaal werd aangekon-
digd. De commissarissen van Algemeen Welzijn hadden voorlopig
al een paar zitplaatsen afgezonderd ten behoeve van „geadmitteerde
dagbladschrijvers". Toch stelde secretaris de Sitter de vergadering
voor, de triomfantelijke toespraken van die eerste vergadering in druk
uit te geven. Burger Hahn mocht dan naar de „journalisten" wijzen,
die er toch niet zaten om duimen te draaien - doch „deze aanmer-
king niet geldende, is conform het voorstel-de Sitter geconcludeerd". 3

De volgende dag waren er nog andere requesten. Van een paar
Goudse drukkers en een burger Chandon, die heil zag in een franse
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vertaling. Dan was er de drukkerij J. J. des Villates en Comp. welke
patriotten - na  7 jaar gevangenis ! - eveneens  om de gunst  der ver-
gadering verzochten. Het Daguerhaal vond het natuurlijk aangenaam
omtrent deze concurrente te kunnen melden, dat burger van Hamels-
veld had opgemerkt, dat haar dagblad van de onnauwkeurigheden
„krielde" en derhalve als „hoonende voor de vergadering" moest
worden beschouwd. 4 Maar alle verzoeken wer(len - h661 onpartij-
dig - gesteld in handen van de commissie tot beheer van de ver-
gaderzaal. En bij deze gelegenheid werd tevens besloten van de
notulen geenjournaal der discussies te maken. R. J. Schimmelpenninck
wist de vergadering er namelijk van te overtuigen, dat dit aan de dag-
bladen kon worden overgelaten. 5 Er was wel enige vrees, dat op die
wijze onverhoopte onwelvoegelijkheden gepubliceerd zouden kunnen
worden, maar burger Nuhout v. d. Veen betoogde stoer, dat er voor
het volk niets geheim mocht worden gehouden en dat dit trouwens
geen zin zou hebben ten aanzien van toespraken, welke in het open-
baar werden uitgesproken. 6

Begin april werd ook het verzoek van Des Villates ingewilligd, op
voorwaarde, dat er geen partijdigheid in hun dagblad zou sluipen.
Aldus wederom het Daguerhaal. Maar dit blad moest zelf melding
maken van een discussie in de vergadering over de vraag of het niet
wenselijk zou zijn de bevolking duidelijk te maken, dat geen van de
couranten als officieel kon worden aangemerkt. Schimmelpenninck
bedwong die aandrang met de nuchtere opmerking, dat zulk een
officiele mededeling helemaal niet nodig was, als de verslaggevers bij
deze gelegenheid „behoorlijk hun plicht zouden doen"! 7

Jan ten Brink
Er heerste toen dus al enige vrees onder de representanten voor ver-
keerd begrip en misvatting. Het Daguerhaal stond echter op redelijk
peil. Het werd vervaardigd door een jong redacteur, Jan ten Brink,
die zich onder de Leidse studenten als een vurig patriot had doen
kennen. Correcties bracht hij netjes aan, 8 totdat hij op een gegeven
ogenblik de burger-representant Joh. Valckenaar liet zeggen, dat er
zich bij de ondertekenaars van een fries request „Oranje-klanten"
bevonden en deze dit - n.b. in een advertentie in de Leldsche Courant
- wilde ontkennen. Toen voelde Ten Brink zich - „ter instandhou-
ding van het crediet, hetgeen dit Dagverhaal tot nog toe, door on-
partijdigheid verdiend heeft" - verplicht zich te beroepen op het
getuigenis van leden en toehoorders. „Zo genegen hij zich altijd ge-
toond heeft" - aldus schreef op 16 mei de beledigde redacteur met
forse letter - de misslagen in dit Daguerhaal tot ieders genoegen te
willen herroepen en te verbeteren, zo ongenegen is hij datgene, hetwelk
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hij een ander slechts heeft nagezegd,  bij het publiek te verantwoorden. 3,
Om de betekenis van deze vrijmoedige verklaring naar waarde  te

kunnen schatten, is het nodig te weten, wie er nu eigenlijk stak achter
de fa. v. Schelle en Comp., welke dit Daguerhaal uitgaf. P. v. Schelle
was dokter te Leiden geweest, maar als dichterlijk patriot had hij
naar het buitenland moeten vluchten, waar hij te Duinkerken cen
Hollandse drukkerij en uitgeverij had opgericht, in welke oude be-
kenden als Pieter 't Hoen en Ondaatje een boterham verdienden.
Maar als banneling was hij aldaar reeds op 28 febr.uari 1792 overleden
Er is - aldus zijn biografe - reden om aan te nemen, dat dr. Wybo
Fijnje als stille compagnon optrad  -  v66r  1787 de drukker  van  de
Delftsche Historische Courant - die de uitgeverij in  1795 naar Den Haag
overbracht. Fijnje was inmiddels lid van de Nationale Vergadering
geworden. Hij was bovendien zeer bevriend met.... Valckenaer!
Hoe onverbiddelijk dit radicale tweetal kon zijn, leerde hun optreden
tegen Jean Luzac. Zij vonden deze schrijver van de nog steeds invloed-
rilke Gazette de Leyde veel te gematigd. Fijnje was zijn zwager en Valcke-

naer een achterneef; desniettemin wist laatstgenoemde bij zijn relaties
in Parijs te bewerkstelligen, dat de Nationale Vergadering de schrif-
telijke eis kreeg, Luzac als redacteur door een ander te vervangen. En
het was Fijnje, die de bijeenkomst voorzat, waarin aan dit gebod werd
voldaan! 9

Zou zulk een duo de onafhankelijkheid van Jan ten Brink kunnen
waarderen ? Vermoedelijk voelden de vergaderden   meer   voor   dag-
bladschrijvers als Heuvelman en Teekelenburg, die in april 1797 in de
vergadering van Holland werden toegelaten, na zich te hebben ver-
plicht te rectificeren, „al datgene wat iemand der lieden van het
Provintiaal Bestuur zoude te kennen geven, tegen zijne instructies of
buiten den zin van zijne adviezen in de dagbladen geplaatst te zijn. 10

In elk geval verwisselde Ten Brink op  1 juli 1796 reeds de betrekking,
welke hem een ruim bestaan had opgeleverd voor een bescheiden bezol-
digde onderwijspost ad. f 600 in Harderwijk. Hij voelde zich niet op zijn
gemak op een tribune, waar men - zoals zijn zoon schreef - „zoo
het schijnt, slechts door zekere achterhoudendheid en berekend ge-
drag, met een grooten graad van gedweeheid gepaard, zich kan aan-
bevelen en verheffen". 11

Onder redactie van A. Sloos - en gedrukt en gecorrigeerd door
mr. J. J. Stuerman - ontwikkelde het Daguerhaal zich verder geleide-
lijk tot de Binnentandsche Bataafsche Courant, waarvan het eerste num-
mer   op 13 maart   1798 de vergadering   van het Uitvoerend Bewind
werd binnen gebracht, dat een staatsgreep had ondernomen. Een van
de vijf directeuren van dit Bewind was . . . . Fijnje, die er een staats-
courant van wilde maken !
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Jacob Belinfante
Toch heeft de wieg van de parlementaire pers in deze Nationale Ver-
gadering gestaan, al was het alleen maar omdat Jacob Belinfante, als
eerste van een familie, die tot aan de tweede wereldoorlog de perstri-
bune zou bevolken, er zijn opleiding kreeg. Als 2e redacteur van de
Nederl. Staatscourant werd hij  na de Franse overheersing - op een kleine
tribune voor drie personen, v66r de dubbele deuren, aan de noord-
westzijde der zaal - belast met de opdracht verslag over de vergade-
ringen van de Tweede Kamer uit te brengen; in onderdanigheid dus
aan de regering. Deze geloofde blijkbaar niet recht in de gronden,
waarop de commissie-van Hogendorp de parlementaire publiciteit
had aanbevolen, want Belinfante werd op het hart gedrukt beknopt
te blijven in zijn verslagen. 12 Bovendien moest hij ze, v66r de publi-
catie in de Staatscourant aan de goedkeuring van minister Falck onder-
werpen. In de Bataafse tijd, als „municipaal" van Amsterdam, had
deze al eerder met dit bijltje gehakt. Toen zorgde hij er reeds voor,
dat het raadsverslag „van lieverlede magerder werd om de politieke
tinnegieters uit hun bedrijf te helpen." 13

Daarom was de critiek, welke van Hogendorp uitoefende op de on-
volmaaktheid van de parlementaire berichtgeving, in zijn „memorie
over de publieke geest van 1816" niet helemaal billijk. Het zal wel
waar geweest zijn, dat onze courantiers op dit punt nog ver verwijderd
waren van de bekwaamheid van hun Engelse en Franse collega's -
die immers veel meer ervaring hadden - het lag niet alleen daaraan,
dat de adviezen van de leden, die voor de vuist spraken „nooit behoor-
lijk overgebragt "werden in de Staatscourant, „die zeer verkeerdelijk in
dit opzicht als officieel beschouwd wordt." 14

Misschien is het van Hogendorp een klein halfjaar later iets duide-
lijker geworden, hoe de vork in de steel zat. Wegens zijn gedurige
jicht kon hij toen de vergadering van de Tweede Kamer niet bij-
wonen, waarin over de zeer omstreden graankwestie beslist zou wor-
den. Gijsbert Karel wilde toch publiekelijk v66r het regeringsvoorstel
getuigen, en weI in de Staatscourant. Maar Falck zond het stuk terug,
met het advies, het liever in een niet-officieel blad als de Oude Rotter-
dammer te plaatsen, uit vrees, dat de Staatscourant anders het „vehikel"
zou worden van denkbeelden, welke minder met die van de Koning
overeenstemden. Ook in dat stuk liet van Hogendorp kritiek blijken
op de „nieuwspapieren" die zijn vroegere adviezen meestal „verkeerd"
hadden weergegeven! 15 Men moet natuurlijk ook rekening houden
met de mogelijkheid, dat zijn betoogtrant in de Kamer niet altijd
even duidelijk was. Een kleine anekdote wijst daar op. Nadat hij de
vergadering had voorgezeten, waarin Willem I de koninklijke waar-
digheid had aangenomen, voegde v. Maanen hem toe: „Ik had U
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eerst niet begrepen,  maar het stuk lezende,  vond ik het voortreffelijk."
- „Het had echter niet aan de uitspraak gehaperd," zo schreef Gijs-
bert Karel gepikeerd in zijn Gedenkschriften„,want hij betuigde, dat hij
ieder woord verstaan had. Zoo weinig kan somwijlen de Regtsgeleerd-
heid baten om diep in de Staatkunde te zijn!" 16

Minister De Coninck

Hoe dit zij, in de Brusselse zitting van 1818 was van Hogendorp hoop-
voller gestemd. Wellicht was dit ook te danken aan de omstandigheid,
dat inmiddels zijn zuidelijk mede-commissielid de Coninck, die het
publiciteitsbeginsel z6lf had voorgesteld, tot minister van Binnen-
landse Zaken was benoemd. Een nieuw blad Journal Ginhal des Pays
Bas bevlijtigde zich in elk geval, de kamervergaderingen behoorlijk
te verslaan. Bovendien werd er, daags na elke vergadering, een blaadje
uitgegeven, genaamd Remeil des S6ances de la Seconde Chambre. Gijsbert
Karel trok hieruit de hoopvolle conclusie, dat het publiek belang-
stelling kreeg voor de parlementaire handelingen. Desniettemin bleef
hij betreuren, dat de Kamer haar notulen niet zelf liet drukken. De
leden konden n.1. moeilijk iets terugvinden van wat er in vorige zit-
tingen was geschied. Hier legde hij inderdaad de vinger bij de wonde
plek. 17 Het door hem bedoelde particulier initiatief kon het trouwens
op de duur niet volhouden, ondanks een gratificatie van overheids-
wege. 18 Dit initiatief was uitgegaan van Mr. Gerrit van Lennep
(1774-1833), een gewezen „jacobijn" uit Amsterdam,    die   door
Lodewijk Napoleon aan de Koninklijke Bibliotheek was verbonden,
maar nu in de journalistiek verzeild was geraakt. Bij geheim K.B. van
1820 werd hij echter „aan zodanig dagblad als hem van Onzentwege
zal worden aangewezen"  op een traktement van f 3500 aangesteld tot
parlementair verslaggever in de Franse taal. 19 Deze benoeming was
een „zet" tegen die Belgische bladen, welke „meer beweging dan ver-
slag maakten".

„L' Oracle"  zweeg
Hun verslaggevers maakten er n.1. tenslotte gewoonte van, de Bel-
gische oppositie hemelhoog te prijzen en de noordelijke afgevaardig-
den 6f hatelijk te hekelen 6f voorbij te gaan met de simpele mede-
deling „dat zij Hollands hadden gesproken". 20 Injuni 1821 sprak van
Hogendorp bijv. v66r de Algemene belastingwet, welke door de Bel-
gische afgevaardigden vurig bestreden en door hun tribunes uitge-
floten werd. De tekst van zijn rede, welke Belinfante voor hem in het
Frans had vertaald, stelde van Hogendorp, na afloop, ter hand aan
een redacteur van L' Oracle,   die het stuk onder dankzegging in ont-
vangst nam. Vier dagen later gaf deze de tekst, ongebruikt, verlegen
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t erug.  Hij  kon het stuk niet plaatsen. Aanzienlijke Brusselaren hadden
hem aanbevolen geen pleidooien v66r de wet te publiceren. Van
Hogendorp nam zich voor, tegen deze „verborgen censuur" iets in de
openbare vergadering te zeggen. Hij werd daarvan weerhouden uit
waardering voor die zuidelijke leden, die „om het onregt weder goed
te maken", aanboden voor hun rekening alle adviezen te doen druk-
ken. Zijn vertrouwen in de openbaarheid bleef overeind. 21

Weliswaar bleven  in de zitting 1820-21 de deuren  van de verga-
derzaal liefst 29 van 31 keer gesloten, maar deze samenkomsten in
comit6-generaal duidden niet op een herleving van de oudvader-
landse alkeer  van de openbaarheid (zie Bijlage  III). De Kamer had
toen het Burgerlijk Wetboek onder handen en bij officieel gemis aan
het recht van amendement, werd derhalve in comit6-generaal be-
raadslaagd over gewenste veranderingen. 22 Geheimhouding werd
daarbij niet opgelegd en in de snelbewogen zuidelijke pers kon men
alles in geuren en kleuren lezen. Toen in het comit6-generaal van
12  februari   1821   het lid Sandberg van Essenburg aandrong  op   voor-
zichtigheid ten opzichte van de dagbladen, legde zijn noordelijke
collega Daniel van Alphen dit advies nadrukkelijk naast zich neer. 23
Dit geschiedde nadat twee dagen tevoren zich een zeer merk-
waardig incident had voorgedaan. In het blad Le Flambeau was de
noordelijke verdediger van het B.W., de Leidse hoogleraar Kemper -
een welsprekend man, maar die soms met wat te te veel heilig vuur 66k
over zaken van minder belang oreerde - bespottelijk gemaakt. Al
eerder had dit blad gemeld, dat Kemper, teleurgesteld over het ver-
loop der behandeling, wou vertrekken. Daarbij zou een zuidelijke
collega hem hebben toegedicht:

Quoi, les liberaux incommodes
ont os£ Tejetter des Codes
(lue Jean Kemper, depuis six ans
A retournis  dans  tous  les  sells. 24

De zuidelijke wedervoeter van Kemper, raadsheer Nicolai, was z6
verontwaardigd, dat hij voorstelde de Kamer hierover haar afkeuring
te laten uitspreken. Wettelijk viel er wel niets tegen te doen, maar alle
leden stonden, in comitd-generaal, eensgezind   op: ten teken   van
protest, hetgeen Kemper geroerd deed opmerken dat hij als voor-
stander van de vrijheid van drukpers, ook de misbruiken daarvan op
de koop toe wilde nemen. 25 Deze repliek bezorgde hem de sympathie
zelfs    van   een zo kritisch gezinde opponent   als   de Belg Dotrenge !  26

67



Snetschrijuers
Maar vermoedelijk is het toch niet helemaal toevallig,  dat uit dit jaar
de eerste pogingen der regering dateren, in Nederland de stenografie
in te voeren. Bastiaan heeft smakelijk verhaald, hoe minister de Co-
ninck een „blauwtje" liep bij zijn streven de Utrechtse muziek-onder-
wijzeres Eckhart over te halen stenografisch onderricht te geven aan
„een geschikt manspersoon". Hij heeft voorts de prijsvraag van 1826
gememoreerd, welke het systeem-Somerhausen opleverde, dat een der
beoefenaren - Tetar van Elven  -  in 1827 vergeefs  in de Tweede
Kamer poogde toe te passen. Het zou nog jaren duren aleer Steger
er - als eerste kamerstenograaf - in de Staten-Generaal gebruik
van kon maken. 27 Maar inmiddels verschafte de Tweede Kamer, in
comit6-generaal   van 24 oktober   1826  - op voorstel van president
Reyphins - toegang tot haar vergaderzaal aan een „snelschrijver 3,

van het semi-officiele Journal de Bruxelles, opdat deze de debatten
beter zou kunnen volgen. Natuurlijk vroegen de andere bladen, die
op de tribune bleven zitten nu om een gelijke behandeling. In het
comit6-generaal van 27 november stelde de commissie voor verzoek-
schriften voor, ten aanzien van deze requesten over te gaan tot de
orde van de dag. Zij won het pleit met 52 tegen 20, doch niet dan na-
dat diverse afgevaardigden er op hadden gewezen, dat aangezien de
openbaarheid nu eenmaal was voorgeschreven, men haar niet beper-
ken doch bevorderen moest. 28 Eigenlijk was er voor de Constitutionnet
des Pays Bas dus geen reden om eer te bewijzen aan de vertegenwoor-
digers der natie, die „op zulk een waardige wijze de openbare vrij-
heden hadden gehandhaafd." Maar het blad verkeerde in de ver-
onderstelling, dat het voorstel der commissie was verworpen. 29 De
volgende dag echter stelde een lid - blijkbaar ontevreden - de
kwestie opnieuw aan de orde. Het bleek, dat de voorzitter even zijn
naieve gedachten had laten gaan over de mogelijkheid de scribent
van het Journal te verplichten, zijn aantekeningen na afloop aan de
anderen te tonen. Maar de leden voelden over 't algemeen meer voor
het rechtsstandpunt: allen   of  gddn. De zuidelijke afgevaardigde   de
Brouck6re wilde het eerste; zijn noordelijke collega Hooft prefereerde
het tweede. Laatstgenoemde won, na een afdelingsonderzoek, het
pleit, hoezeer de minister van Binnenlandse Zaken zich ook had uit-
gesloofd om aan te tonen, dat de stenograaf er heus in 't belang van
de leden was - en beloofd had, dat er straks een Nederlander bij zou
komen, als deze zich voldoende had bekwaamd. Want dht stak de
noordelijken:  dat de stenograaf gddn Nederlands verstond, achtten zij
onbillijk ten opzichte van een groot aantal - hun wel zeer bekende -
leden! 30

Allengs verstrakte trouwens de relatie tussen de noordelijke en zuide-
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lijke afgevaardigden, welke laatsten echterin veelvuldiger connectie met
de dagbladen traden. Zo werd beweerd, dat baron de Stassart het ver-
slag voor het Journal de la Belgique samenstelde. En de Bosch Kemper
verhaalde van het adres van Antwoord van 1829-'30, dat, schijn-
baar in beleefde vormen, „partijzuchtig en hatelijk" was door enkele
woorden, „gelijk zij in de dagbladen werden toegelicht, blijkbaar
in overeenstemming met de bedoeling, waarmee zij werden voor-
gesteld. "  31

Staatscourant
Er was dus een achterstand aan Nederlandse kant. Willem I, die zich
bij wijlen hevig ergerde, als hij een Koninklijk Besluit elders eerderge-
publiceerd zag dan in de Staatscourant, liet in 1827 de referendaris
Serrurier een onderzoek naar de deugdelijkheid van de redactie in-
stellen.

In zijn rapport raakte deze haast niet uitgepraat over de achterlijk-
heid van het officieel orgaan, vergeleken bijv. bij de Krant van En-
sclied6 in Haarlem. Maar . . . . van het personeel „lijkt het mij, dat
thans niemand meer voor de werkzaamheden bij de Staatscourant
bruikbaar is dan de 2e redacteur Belinfante, die ook sedert lang het
meeste werk schijnt te verrigten; op wiens werk ook vrij wat aan te
merken valt, doch die ik mij vlei, dat onder betere omstandigheden
welligt met nut aan den dienst dezer courant zal kunnen verbonden
blijven." 32

Er werd dus gereorganiseerd.  Maar of de behoefte aan objectiviteit
daarbij drijfveer was, mag betwijfeld worden. De meeste toespraken
bijv.    van   Van   Tets van Goudriaan,    die   in    1828 als minister   van
Financien optrad, verschenen niet in de Staatscourant. Hij rnoest daar-
aan de voorkeur geven, sinds hij bemerkt had, dat zijn radde tong de
financiele wereld toch niet vermocht te overtuigen. 33 Voor van
Maanen gold hetzelfde. En toen na de opstand de regering de uitgave
van het Journal de la Hee ging begunstigen, met de bedoeling aan de
Nederlandse zienswijze internationale verspreiding te geven, blonk
dit ook niet bepaald door onpartijdigheid uit. Opposanten in de
Tweede Kamer mochten zich spoedig beklagen. Hoewel Corver Hooft
het in 't algemeen beneden de waardigheid der vergadering achtte,
het geschrijfvan dagbladen te wederleggen, zag hij zich op 9 juni  1832
tot protest genoopt, omdat het Journal op 7 juni onder het opschrift
„Nos principes politiques", zich had gekeerd tegen hetgeen hij in een
vorige vergadering had betoogd. Naar zijn smaak had het blad het ge-
zag en de constitutionele rechten der volksvertegenwoordiging aan-
getast. „Indien het niet waar is", zo sloot van Dam van Isselt (de
populaire  man  van de tribune)   zich  bij zijn collega aan, „zoals  ' t  ge-
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rucht wil, dat hetzelve onder de onmiddellijke invloed van de rege-
ring wordt geschreven, dan moest zij, wanneer dat blad zich verstout
achtenswaardige leden dezer Kamer aan te randen, en oils wil voor-
schrijven, hoe wij hier stemmen moeten, dit voor het oog der natie
loogenstraffen." De regering zweeg! 34

Met de particuliere bladen was het nauwelijks beter gesteld. Zij
waren vrijwel aangewezen op de korte berichten van de zoons van
Belinfante, vooral van Isaac, (1814-1892) die zijn ziekelijke vader in
de laatste jaren v66r diens pensionering ter zijde stond en die ook de
relaties, welke van Lennep met enkele bladen onderhield, tenslotte
overnam. Op de tribune zat verder de versleten J. Ldon, die bij de re-
organisatie van de Staatscourant was gepensioneerd en ook het werk
voor enkele particuliere bladen eigenlijk niet meer aankon, zodat dit
eveneens op de schouders van de handige Sak Belinfante neerkwam.
Dit feitelijk monopolie bezorgde hem een inkomen, dat de Staats-
courant hem niet bieden kon, toen zijn vader de pen neerlegde. De
directie zag bovendien zijn connecties met de particuliere bladen niet
graag. Zo werd de kundige redacteur-buitenland, D. Veegens, die na
de reorganisatie bij de Staatscourant was gekomen, in 1836 tot opvolger
van Jacob Belinfante benoemd.  35 Over de bekwaamheid van Veegens
kan geen twijfel bestaan, sinds de Kamer   hem  in   1847 voor lange
jaren tot haar griffier benoemde. Toch kon hij zich als parlementair
verslaggever  niet vrij ontplooien.  Op 28 oktober  1835  was  de  wens
van een kamerlid om aan twee redacteuren van de Staatscourant een
plaats in de vergaderzaal te gunnen, onvervuld gelaten. 36 De slechte
akoestiek van de zaal bleef dus parten spelen bij het luisteren naar
de sprekers. En daarnaast bleef de knotzucht der overheid bestaan,
welke  bijv.  in  1840 geen prijs stelde  op een uitgebreide berichtgeving
omtrent de grondwetsherziening. Het moet derhalve aan het parti-
culier initiatief van de gebr.  I.  en J. J. Belinfante toegeschreven wor-
den, dat de handelingen daarvan toch gebundeld werden.

Het was de concurrentie, welke het peil der parlementaire verslag-
geverij verbeterde. In 1839-'40  werd  nl.  D. L(ion (1809-1884)   een
zoon van de oude verslaggever, aan De Avondbode van de dichter Wit-
huys verbonden, welke door de regering begunstigd werd ter bestrij-
ding van de liberaliserende invloed van Het Handetsblad. De jonge
Ldon was een bekwaam man. Als er geen vergadering was, wandelde
hij naar Leiden om de grondslag te leggen voor zijn later zo bekende
rechtspraktijk. 37 Maar was er Kamer, dan joegen Belinfante en Lcfon
hun koeriers in wedstrijd naar de hoofdstad. 38 In 1844 verscheen
bovendien  voor de jonge N.R.C. de zorgvuldige verslaggever M. Vas
Dias op de tribune, die zich, na aanvankelijke strijd, mettertijd met
de gebr. Belinfante zou associeren, waarmee de basis zou worden ge-
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legd voor het Nederlands Correspondentie Bureau, waaraan vele
jaren later het A.N.P. zou ontspruiten. 39

Adres-debat
Inmiddels was de Kamer haar deuren wijder gaan openen. Op voor-
stel van de Haagse advocaat Schooneveld  werd op 15 december  1842,
met 26 tegen 23 stemmen besloten, dat de ontwerp-adressen op de
troonrede niet meer in comit6-generaal doch voortaan in openbare

vergadering zouden worden opgesteld. Al in 1818 had van Hogen-
dorp de noodzaak van een ontruiming der tribunes bij zulk een ge-
legenheid niet ingezien. 40 En Thorbecke had in zijn „Aanteekening"
deze praktijk afgekeurd als een voorbeeld van hoe licht men van een
regel afwijkt, wanneer de bevoegdheid daartoe onbepaald is. Sarcas-

tisch had hij zich over het motief voor deze uitzondering op de open-
baarheidsregel uitgelaten. „Dewijl het vreemd, dewijl het niet beleefd
ware, dat het publiek eer dan de Kroon, het antwoord haar te geven,
vernam ! .  .  .  . "4 1 Overeenkomstig deze zienswijze opende de Tweede
Kamer nu eindelijk in beginsel haar deuren, het aan de Sociaal-Eco-
nomische Raad van de twintigste eeuw overlatend, dit afgestorven
argument weer op te rapen. 42 Of neen, nog een enkele keer gelukte
het weerbarstige kamerleden in de praktijk het adres-debat achter
gesloten deuren te houden. Hun bevoegdheid, een comitd-generaal
aan te vragen, bleef uiteraard onverlet.  Maar  op 29 oktober  1844  mis-
lukte deze tactiek. Met 31 tegen 20 stemmen werd toen het verzoek
om een comit6-generaal afgewezen. En deze gelegenheid werd met-
een aangegrepen om het verlangen naar grondwetsherziening kracht
bij te zetten, waardoor de Eerste Kamer zich genoodzaakt zag uit
haar schulp te kruipen en luidkeels „tegen" te laten horen. 43

Omstreeks die tijd onderging de regering cen nieuwe, lichte huive-
ring voor verdere openbaarheid. De directeur van de Staatscourant,

Lagemans, had een reisje naar Brussel ondernomen. Hij wenste te
onderzoeken, hoe men er daar - na de afscheiding - in was geslaagd,
een regeling tot stand te brengen, waardoor er daags na elke vergade-

ring een stenografisch verslag beschikbaar kwam. Aan de snelheid
schortte  het n.1. op het Binnenhof m66r dan aan de uitvoerigheid.
Lagemans achtte het voor de regering nodig, dat snel „tegengif" kon
worden geboden aan de verslagen in de dagbladen, welke uit 66n bron
stamden, „opgemaakt" - zoals hij rapporteerde - „door een ver-
eeniging van schrijvers (allenJoden), aan wier verdiensten men gaarne
recht laat wedervaren, maar die dan toch deze taak met geen ander
oogmerk vervullen dan om daarvoor geldelijk voordeel te erlangen.
Het noodzakelijk gevolg is, dat zij zich in hun verslagen moeten rigten
naar de smaak der dagbladredacties, die hen betalen." 44
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De  ministerraad  zag  op 16 oktober 1844 nogal tegen de kosten  op,  45
maar de beslissing bleef uiteraard aan Willem II. Deze besloot op
24 oktober, dat er reeds „genoegzame publiciteit" voor de Hande-
lingen der Tweede Kamer bestond. De koning koesterde vooral
financiele bezwaren - maar voelde er bovendien weinig voor, aanpersonen, niet behorend tot de Tweede Kamer, zitplaatsen toe te
kennen midden in de vergaderzaal. 46 De koninklijke reserve gold dus
het personeel van de Staatscourant, waarvan de regering n.b. de pen
bestuurde. Want bij alle objectiviteit waarmee directeur Lagemanszich in zijn rapport ten nadele van de particuliere bladen had opge-
sierd, bleef dit officiele blad uiteraard beheerst door de wens, de re-
geringspolitiek van dienst te zijn.

Van Beueruoorde

De losbollige jhr. Adriaan van Bevervoorde (1819-'51) moest  dat
letterlijk aan den lijve ondervinden. Op aanbeveling van de oud-minister Rochussen was deze aan het Journal de la Hee verbonden;
formeel het eigendom van de slecht bekend staande mr. Henri Box,referendaris van het departement van Justitie, werd dit nog steeds uit
geheime regeringsfondsen gesubsidieerd. In die qualiteit permitteerde
van Bevervoorde zich de vrijheid, in zijn verslag over het kamerdebat
van 10 maart 1845 betreffende het ontwerp-Doorvoerwet,   ook   deoppositie ferm aan haar trekken te laten komen. Dit verslag werd
echter niet geplaatst. Box schreef z Jlf een ander stuk.... Dit kleine
incident gaf de stoot tot het ontslag van Van Bevervoorde, indirect
tevens tot oprichting van felle oppositie-bladen als Asmodee en De
Burger en tenslotte zelfs tot enkele opzienbarende processen, waarin
soms zijn vroegere collega Mr. David Ldon hem terzijde stond. 47

Bijblad
Eerst met ingang  van de zitting 1847-'48 werd besloten,  dat  al  wat
op de Tweede Kamer betrekking had, in een afzonderlijk bijvoegsel
van de Staaiscourant zou worden opgenomen. De kamerverslaggeverswerd aanbevolen, voortaan de beraadslagingen zo volledig mogelijkweer te geven. Aangezien  op 3 maart 1847 echter de lange, magereredacteur Veegens tot griffier was verkozen, moest nieuw personeel
worden aangetrokken. Naast Tollius Drabbe, een jong jurist, die
Veegens ter assistentie was toegevoegd, werden als redacteur Noord-
ziek en Tideman aangewezen. Aan vlijt en bekwaamheid ontbrak het
dit  team  niet. De tachygraaf- zoals Tideman zich graag noemde -
nam op zich, van een goed verstaanbaar spreker een nagenoeg vol-ledig en woordelijk verslag te leveren - mits hem vier maal zoveel
tijd werd gegund als voor het uitspreken van de redevoering nodig
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was geweest. In de praktijk was deze tijd, bij een reeks aaneengesloten
vergaderingen, uiteraard niet beschikbaar en dan raakte de uitwer-
king soms weken achterop.   Toen  in 1849 bovendien de deuren  van
de Eerste Kamer werden ontsloten en de hoeveelheid werk dus toe-
nam, moest naar krachtversterking worden omgezien. Tot groot mis-
noegen vooral van Tideman, werd daarvoor tijdelijk Isaac Belinfante
aangetrokken, die er zijn particuliere krantjes bij mocht blijven aan-
houden. Volgens zijn chef had Tideman „een goede aanleg en vlug-
heid", maar hij was niet vrij van „hooggaande aanmatiging". Hij
koesterde met name grote minachting voor de „prullige concepten

3,

van de particuliere bladen. Zijn gal liep over, toen in een openbare
vergadering, de Friese afgevaardigde Costerus, ten nadele van de re-
dactie van de Staatscourant, juist dat verslaggeverscorps verhief, waar-
uit de ongewenste helper te voorschijn was gekomen. Kort na elkaar
zond Tideman een tweetal brochures de wereld in, niet alleen om -
bedektelijk - Belinfante in gebreke te stellen - die, zwaar beledigd,
prompt ontslag vroeg - maar ook om de Tweede Kamer aan te
sporen, zelf de verzorging van de Handelingen ter hand te nemen. 48

Principieel had hij daarin volkomen gelijk. Maar zijn hoogste chef,
de minister van Binnenlandse Zaken, de Kempenaer, stond dit minder
aan.   Op 8 oktober 1849 droeg  hij de strijdlustige ambtenaar  tot  ont-
slag voor, hetwelk schielijk werd verleend!  49

Geheim correspondent

Wat Tideman niet wist en ook niet weten kon, was, dat I. Belinfante
op aanbeveling van niemand minder dan de juist overleden koning
Willem II was aangesteld. In geheim was deze n.1. jarenlang als
correspondent van de koning opgetreden; aanvankelijk als een soort
verbindingsman met de wegens dronkenschap ontslagen ambtenaar
Andringa de Kempenaer, die het koninklijk huis regelmatig geld pro-
beerde af te zetten. Later zond hij  met zijn broer persoverzichten in.
Daarbij hielden zij Z. M. op de hoogte van wat er in de Kamer voor-
viel. Zo was Isaac dolgelukkig, eerder dan de kamervoorzitter te
kunnen melden wat in bepaald comit6-generaal was besloten. En toen
de ministers van Hall en Rochussen eens een raar figuur sloegen,

briefde hij dit haastig over. Onder al dit fiemerig dienstbetoon vergat
hij zijn eigen belang geenszins. Als er nieuws op komst was, probeerde
hij te bewerkstelligen, dat hij daarvan althans tegelijk met de Staats-
courant op de hoogte zou worden gesteld. Ietwat kruiperig was voorts
de wijze waarop hij de koning vergeefs trachtte te interesseren voor
zijn pogingen, Het Handelsblad in handen te krijgen, al was zulk streven
in de journalistiek dier dagen niet buitennissig.  50 Gans zonder invloed
waren hij  en zijn broer intussen stellig niet.  Op 28 augustus  1848 kwam
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bij de ministerraad tenminste een schrijven van de koning in bespre-
king, waarin deze er de aandacht op vestigde, dat de heerJ. Belinfante
een „gaping" meende ontdekt te hebben in de aanhangige voorstellen
tot grondwetsherziening; de Raad zag aanvankelijk weliswaar geen
aanleiding om hier iets aan te doen, maar toen dientengevolge het
verhaal later in de kranten verscheen, werd in de ministerraad een
artikel voor de Staatscourant besproken „ter refutatie". En zo was ook
op 22 januari 1849 gedelibereerd over de aanstelling van I. Belinfante
bij het Bijblad. 51

§ 2. „SUBJECTIEVE" KAMEROVERZICHT

Noordziek
Deze achtergrond demonstreert hoe weinig onafhankelijk de kamer-
journalistiek in die jaren was en verklaart tevens waarom Tideman
in Belinfante een niet ongevaarlijk tegenstander had. Intussen, de
dagen der tachygrafen bij de Staatscourant waren toch geteld.
De stenografische dienst was ingesteld bij de wet van 24 september
1849. 52 Directeur van het Bijblad bleef echter Noordziek, die zelf de
stenografie weliswaar niet machtig was, maar die zijn aantekeningen
bleef voortzetten teneinde de aanvankelijk nog wankelende snelschrij-
vers op de been te houden. Hij maakte zich echter ook nog op andere
wijze verdienstelijk. Bij de herziening van het reglement voor de open-
baarmaking van het verhandelde in de beide Kamers der Staten-Gene-
raal  op 18 april 1853, verzocht minister Thorbecke de Kamer, de re-
gering niet te overhaasten bij het corrigeren van de namens haar uit-
gesproken parlementaire redevoeringen: „De meest vervelende taak,
die ik ken; sprekende heb ik mij bevrijd en nu komt mij dat in den
vorm van een groot pak terug." Thorbecke hechtte overigens wel
waarde aan een spoedige publiciteit. Maar niet zozeer van het letter-
lijke verslag als wel van een dagelijks doeltreffend overzicht van de
loop der discussies in het algemeen. Wat hij miste, was een dagelijkse
goede mededeling in de couranten. Hij sprak echter de hoop uit, dat
daarin - voor zover dit van de regering afhing - spoedig zou wor-
den voorzien. 53 Hij sprak deze woorden aan de vooravond van de
val van zijn kabinet als gevolg der Aprilbeweging. Het zou intussen
tot 1859 duren, aleer Noordziek naar aanleiding   van een liberaal
initiatief van de Arnhemmer Dullert, in comitd-generaal ontwikkeld -
los van het Bijblad een beknopte samenvatting voor de Staatscourant
ging samenstellen. 54 Een kameroverzicht in de moderne betekenis
van het woord kon dit uiteraard niet worden; absolute neutraliteit
was eerste eis. Hoewel niet zo uitgebreid als het latere „Kort Ver-
slag", was het wel een voorloper daarvan. Het ontmoette hetzelfde
74



bezwaar als dit K.V. ten deel zou vallen: bij buitenstaanders ontstond
de indruk dat het een officieel karakter bezat. Het kamerlid Thorbecke
waarschuwde hiervoor  op 6 december   1860. 55 Allengs schrompelde

het verslag in de Staatscourant derhalve in tot een kort zakelijk resu-
m6, dat in 1903 tenslotte ophield te verschijnen. Noordziek wijdde
zich in zijn latere jaren vooral aan de uitgave van de Handelingen
over   de   periode   1814-1846,   waarvoor  de   notulen, de Staatscourant
en de eens zo gesmade krantenverslagen werden gebezigd. 56

I/r i commentaar
Dat minister Thorbecke het samenstellen van een kameroverzicht
van regeringswege, zo mogelijk, wilde bevorderen, betekende overi-
gens niet, dat hij daarmee zoiets als de vrijheid van het parlementaire
verslag of commentaar wilde inperken. Dat blijkt uit een discussie in
de ministerraad op 14 januari 1853. „Een der leden" - aldus de
officiele notulen - „vestigt de aandacht op een artikel, geteekend
G. J. Mulder, onder andere opgenomen in de 's Grauenhaagsche
Nieutesbode, waarin de minister van Binnenlandse Zaken beschuldigd
wordt in de Eerste Kamer omtrent de zaak der commissie voor de
geneeskundige staatsregeling onwaarheid te hebben gesproken. De
minister van Binnenlandse Zaken (Thorbecke)  zegt, dat het genoeg-
zaam zou zijn, de deswege gevoerde correspondentie te publiceren
om de schrijver aan de kaak te stellen, maar dat een minister op der-
gelijk geschrijf niet kan noch moet antwoorden en het oordeel over
zoodanige schrijvers moet overlaten aan verstandige lieden." 57

De desillusie der liberalen moet geweest zijn, dat het officiele en
letterlijke verslag van de Handelingen der Staten-Generaal zo weinig
aftrek vond, toen het eindelijk na zo vele jaren beschikbaar werd ge-
steld. Het oordeel van de intelligentia viel niet mee, nu het, ontdaan
van journalistieke mismaaktheden, van de pers rolde. Hoe hekelde
een Busken Huet als „geabonneerde op het Bijblad" het oratorisch
vermogen der volksvertegenwoordiging in een liberaal blad als De
Gids.9 Hij onderscheidde de kamerleden spottend in „goede sprekers,

middelmatige sprekers en sprekers, die in het geheel geen sprekers
zijn." De afgevaardigde van Nierop, die van een deftig Haags blad
het verwijt had moeten incasseren, dat hij sprak als „in een gezellige
vriendenkring", had zich gepikeerd afgevraagd of het de vergadering
aangenamer zou zijn „hier eene algemeene beraadslaging te houden
in den preekttoon, den kathedertoon of in den gewonen pleittoon
of zelfs in de vorm van eene Nutsverhandeling". Deze repliek
deed Busken Huet denken aan de gaarkeuken-bezoeker, die een
bord aangebrande soep voorgezet kreeg en op zijn klacht ten
antwoord kreeg: „Wij hebben nog vier andere soorten van aan-
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gebrande soep, mijnheer wordt verzocht daaruit een keus te doen. 3,
Groen van Prinsterer en Thorbecke werden weliswaar tot de beste
krachten onzer parlementaire welsprekendheid gerekend, maar vol-
gens Busken Huet „krielden" de Thorbeckiaanse toespraken van
„ongrammaticale beknoptheden". „De heer Thorbecke is zo be-
vreesd voor het euvel der breedsprakigheid, dat hij er kortademig vanwordt." 58 Dit ging andere leden van De Gids-redactie als Vissering,
Buys en Limburg Brouwer, die zich meer dan Busken Huet autori-
teiten achtten  op het terrein  van de binnenlandse politiek,  veel te ver,
vooral omdat het artikel ongetekend en zonder hun voorkennis was
verschenen. In de kring van de redactie verwekte dit stuk eigenlijk
meer spanning dan dat andere artikel van Busken Huet in hetzelfde
nummer over „een avond aan het hof", dat naar buiten toe zoveel
opschudding baarde. Ja, een kamerlid als Gevers Deynoot viel tegen-
over de mederedacteur Quack bij een dessert in de deftige „Doelen"
zelfs heftig uit over „de smaad, Thorbecke aangedaan". In elk geval
bleek een breuk in de redactie van De Gids onvermijdelijk: hoe Pot-gieter en Busken Huet tenslotte uittraden, behoeft hier niet te worden
beschreven, maar deze afloop toont aan, dat de vrijheid van commen-
taar ook in liberale kring niet zonder meer werd aanvaard. Het eerste
kameroverzicht kwam dan ook uit conservatieve pen. 59 Huet liep een
baan  van f 7000.-  bij  de  N.R.C.   mis.

17.  J.  Lion
Het politieke kameroverzicht was geboren in 1861 uit de hand van
een der kamerstenografen van 1849. Ter verbetering van zijn positie
had de ex-redacteur van Het Handelsblad  lz. j. Lion zich toen bij dit
corps aangesloten. Omtrent zijn activiteiten aldaar is de anecdote
bewaard gebleven, hoe hij zich uit de verlegenheid redde, toen een

redevoering van een kamerlid, dat doorgaans over een zelfde zaak
sprak, ten gevolge van rumoer  in de Kamer  niet te verstaan  was:  hij
legde de spreker zijn speech  van een vorig jaar ter correctie  voor -  en
deze  hechtte  er zijn goedkeuring  aan.   Maar  in 1852 verkreeg  hij,   in
tegenstelling met zijn collega's, geen vaste aanstelling. 60 voor een
ambtenaar zou hij te nauwe relaties met het dagbladwezen zijn blij-
ven onderhouden. Kon dit zijn superieuren niet bekoren, het had
hem niet belet, zich het vertrouwen van kamerleden als van Hoevell
en Heemskerk Bzn te venverven. Toen hij de stenografische dienst
verliet, belastte van Hoevell hem met de redactie van De IndiET. En na
de Aprilbeweging, welke het kabinet-Thorbecke ten val bracht -
waardoor onder de liberalen de vrees ontwaakte voor een „coup
d'dtat", werd hem tevens de leiding toevertrouwd van een nieuwe
liberale courant De Grondwet. Voor de kamerverslagen en het resi-
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dentie-nieuws voorzag Lion zich van de medewerking van Belinfante
en Vas Dias. Aanvankelijk liep dit blad wel, vooral dank zij de steun
van r.k.-zijde. Doch toen de vrees, dat de grondwetsherziening van
1848 ongedaan zou worden gemaakt, niet bewaarheid werd, ebde de
belangstelling weg. Er ontstond meningsverschil tussen van Hoevell
en Lion, hetgeen voor de redacteur het verlies van De IndiET, de hoofd-
bron van zijn inkomsten, ten gevolge had. Voorts werd hem aange-
zegd,  dat De Grondwet met ingang van  1  oktober 1855 slechts driemaal
per week zou verschijnen, en dat de medewerking van Belinfante en
Vas Dias moest worden beeindigd. In die penibele situatie - hij be-
weerde slechtsf 68.- per maand te hebben verdiend - leende  Lion
zich voor een weinig verheffend spel: hij beeindigde zijn medewer-
king aan De Grondwet en liet op dezelfde datum een ander blad De
Constitutioneel bij de lezers thuis bezorgen. De politieke richting daar-
van was evenwel niet liberaal, doch conservatief: het steunde het
kabinet-van Hall. Lion had in zijn nood - naar hij later beweerde
op aanraden van Belinfante en Vas Dias - zijn pen verkocht.

De onderneming liep op een daverende ruzie uit. Financiele af-
spraken werden schijnbaar niet nagekomen. Misschien vielen ook de
onthullingen tegen, die hij zijn nieuwe broodheren beloofd had te
zullen publiceren over de liberalen. 61 Het slot was in elk geval, dat
Lion voor zijn schuldeisers naar Engeland vluchtte. Van daaruit zond
hij een brochure de wereld in, welke de Belinfantes en Vas Dias van
gemeen spel betichtte en waarin minister van Hall, als hun geld-
schieter achter de schermen werd aangewezen. 62

Perstribune

„In de Molstraat van de vorstelijke residentie zetelt de onzigtbare al-
magt der Nederlandse drukpers," zo schreef Lion. „Die almagt is
zamengesteld uit twee heterogene bestanddelen, waarvan de on-
natuurlijke maar hechte   band is: geldzucht.  .  .  .    Het eene gedeelte
der firma - de Belinfantes - heeft zich het vertrouwen weten te ver-
werven van al wat aristocratisch conservatief, oligargisch en auto-
cratisch is; het andere gedeelte - Vas Dias - is quasi kampioen der
liberalen en constitutionelen. Het eene deel kan het andere niet lijden;
maar daar de Belinfantes niet kunnen zonder een goed verslaggever,
en Dias de dagelijksche Nieuwstijdingen behoeft, welke de politieke
speurhonden van zijn deelgenoot overal oploopen, wordt de weder-
zijdsche antipathie door den band des gelds onderdrukt, en werken
beide heterogenen zamen  om  geld te verdienen, maar de journalistiek
onder de duim te houden." - Deze botte beschuldiging klonk uiter-
aard nogal vrijmoedig uit de pen van een man, die zelf getoond had,
om geld van politieke kleur te kunnen verschieten. Maar zij liet er
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geen twijfel over bestaan, dat Lion meeslepend kon schrijven. En
daarom slaagde hij er toch weer in overeind te krabbelen. Een nieuwe
geldschieter, jhr. de Salvador, hielp hem bij de oprichting van een
ander blad. Toen dit ook in ruzie onderging, vatte Lion in 1857 een
oud plan op. In concurrentie met Belinfante en Dias, die een veertig-
tal bladen bedienden, poogde hij een correspondentiebureau op te
richten. Daarbij werd hij echter belemmerd, niet alleen door zijn
reputatie, maar ook door een plaatselijk voordeel, dat zijn tegen-
partij had veroverd. Haar verslaggevers hadden nl. een plaats in de
vergaderzaal toegewezen gekregen en hij moest op de publieke tri-
bune plaats nemen, waar het debat minder goed was te volgen. On-
der de schuilnaam „Philathetus" richtte  hij  in  1858 „een woord"  -
tot de regering, de Staten-Generaal, de partijen en het volk! - waarin
hij o.a. vorderde dat elk dagblad gelijke gelegenheid zou worden ge-
schonken de debatten te volgen, opdat het parlement niet langer „een

"                  63half geopend boek of een verminkt geraamte zou blijven.
Dit geschriftje leverde hem niet het verlangde correspondentie-

bureau op. Maar het legde wel contact met minister Rochussen, die
hem in relatie bracht met de (Oude) Rotterdamsche Courant. 64 Als verslag-
gever voor dit blad mocht hij het genoegen smaken, dat - op 15 febru-
ari  1859  - zijn verlangen  naar  een  voor alle verslaggevers toeganke-
lijke perstribune werd ingewilligd. 65 Aan de wens van gelijke behan-
deling was, evenals   in 1826 voldaan ten koste  van de betere  ver-
staanbaarheid. 66 De klachten over onhoorbare sprekers zouden on-
verminderd voortduren, totdat eindelijk,   op   11   februari   1930,   de
vergaderzaal der Tweede Kamer kon worden voorzien van een luid-
sprekersinstallatie. 67

Kamerouerricht
Op deze tribune zou Lion zich journalistiek revancheren. In het na-
jaar van 1861 (25 november) - hij was toen net hoofdredacteur van
een    Nieuw   Dagblad   van 's-Gravenhage geworden - schreef hij er het
eerste kameroverzicht - „die daguerre-beoordeling van het karak-
ter en de uitkomst van het dagelijksch debat" - terwijl daarnaast
twee van zijn redacteuren een verslag samenstelden. Hun taak om-
schreef hij als die van „andere vertegenwoordigers van het volk, wier
roeping het is om aan dat volk getrouw terug te geven, wat zijn wet-
tige mandatarissen spreken en hoe zij in die betrekking handelen. In
het „overzicht" is het de politieke man, die aan zijn overtuiging, aan
zijne beginselen, en tegelijk aan de antecedenten en pligten der ver-
tegenwoordigers zelven, het karakter en de uitkomst van het debat
komt foetsen. Het is „als het ware" de „summing-up" van den regter,
die de eindbeslissing aan de jury der openbare meening opdraagt. Aan
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de juiste voorstelling der feiten is hij, evenzeer als de verslaggever, ge-
bonden. Maar hij beoordeelt ze naar beginselen en naar vroegere
feiten; hij spoort de oorzaak er van op, en knoopt er de gevolgen aan
vast. Niet zelden levert hij daardoor de agenda voor een volgende
zitting en menige improvisatie van dien aard, na maanden en jaren
herlezen, is, met het oog op de feiten, die inmiddels plaats grepen, een
profetie geworden." 68 Uit de laatste woorden blijkt hoe weinig Lion
zich zelf onderschatte.  Maar het is niet voor tegenspraak vatbaar dat
zijn overzichten gelezen werden en invloed uitoefenden. 69 Weldra
kon hij zijn blad fuseren met het oude, officiele Dagblad van 7uid-Hot-
land en 's-Gravenhage. De conservatieve richting won aan kracht in
den Haag, want Lion was fel partijman. In zijn memoires bekende
hij, dat het euvel van heftigheid, van overdrijving somtijds, van harts-
tocht meestal het kenmerk was van die „kinderen van een dag, die in
strijd geboren om in strijd onder te gaan, tot niets anders bestemd zijn
dan om de indrukken van dien strijd getrouw terug te geven!"

George Belinfante
Naarstig zochten de liberalen iemand, die hem kon weerstaan. En in
1867 begon George Belinfante (1837-1888),   man van middelbare
grootte en ravenzwarte haardos, bij de toenmalige Haagsche Courant
de maat van zijn krachten te bieden. 70 Die jurist was een zoon van
Isaac Belinfante  en had reeds als 12-jarige knaap zijn journalistieke
aanleg getoond door aan het blad De Wekker uit het hoofd de rede-
voering te dicteren, welke zijn onderwijzer bij het overlijden van
Willem II had uitgesproken. Vooral na 1870, toen hij als overzicht-
schrijver voor de X.R.C. optrad, heeft hij hooggestemde verwach-
tingen vervuld. Zijn overzichten, welke later gedeeltelijk werden ge-
bundeld, zijn nog immer lezenswaardig en overtuigen van zijn geest en
beheersing van taal en wetstechniek. De toenmalige hoofdredacteur
van Het Vaderland, H. Goeman Borgesius, die toch door iemand als
Veegens jr. (later griffier, kamerlid en minister) op de perstribune
was ingeleid en die er ook Lion nog meemaakte, bekende ronduit, dat
deze Belinfante „hun aller leermeester" was. Nog tientallen jaren later,
bij het veertig jarig bestaan van „Het Vadert(md", durfde Goeman
Borgesius zonder vrees voor tegenspraak, beweren, dat deze journalist
op zijn terrein nog door niemand was overtroffen ofzelfs geevenaard. 71
Benj. Blok, een discipel van Lion, die bijna 50 jaar op de perstribune
doorbracht, heeft beschreven hoe J. Heemskerk - tijdens zijn tweede
kabinet - zelfs aan de ministerstafel met Belinfante polemiseerde. 72

Het peil, waarop hij de parlementaire journalistiek wist te verhef-
fen, vond ook in uiterlijke tekenen weerslag. Vormde journalistiek, bij
zijn optreden - naar het getuigenis van Borgesius een weinig eervol
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beroep, waar:in men als regel eerst terecht kwam, als het niet gelukt was,
langs andere weg een bestaan te vinden, toen Belinfante in 1888 over-
leed,  nam voor de X.R.C. het kamerlid Zaayer zijn taak over. Daar-
mee is natuurlijk niet gezegd, dat dit een wenselijke combinatie van
functies was. Integendeel, de directie van Het Vaderland zag scherper
toen zij in 1877 haar verkozen hoofdredacteur-overzichtschrijver
Goeman Borgesius drong een keuze te doen. Deze mocht dit zelf des-
tijds „bekrompen en kinderachtig" vinden, later ging hij begrijpen,

73dat men toch eigenlijk gelijk had die combinatie niet te willen.
Doch dit terzijde:  dat dit probleem  zich kon voordoen, tekent  het  ver-
schil in niveau.

Genietbare uorm
Van Welderen Rengers heeft dit in zijn befaamde „Schets eener Parle-
mentaire Geschiedenis" zijdelings erkend. Op de verzuchting, dat de
parlementaire beraadslagingen in de periode van 1849 tot 1887 zich
zelden door welsprekendheid, meestal door langdradigheid en her-
haling van het meermalen gezegde kenmerkten, liet deze senator na-
melijk een „gelukkig" horen, „dat uitstekende verslaggevers zich,
vooral na de vrijmaking der pers  in  1869, de moeite gaven den taaien
parlementairen kost in genietbare vorm aan het belangstellend publiek
toe te dienen." 74

Hier lag nu juist de verdienste van George Belinfante. Was Lion
allereerst hartstochtelijk conservatief partijman geweest, Belinfante,
hoe overtuigd liberaal ook, zag zich toch eerder als een aantrekkelijk
„middelaar".

De Handelingen der Staten-Generaal werden nu wel in alle letter-
lijkheid gedrukt, maar zij werden niet gelezen; zij waren altijd te om-
vangrijk en vaak ook te vervelend. Zo bestond het gevaar van een
louter formele openbaarheid. Belinfante begreep die wanverhouding:„hij wilde gelezen worden en hij wtrd gelezen." 75

Tezamen  met de kamerstenograaf I.  C. van Lier schreef hij onder
het - tijdens zijn leven zorgvuldig bewaard - pseudoniem „Sagitta-
rius" een serie luchtige „Parlementaire Portretten" van de „aftre-
dende helft der Staten-Generaal in 1869". In het voorwoord vroegen
de schrijvers zich nog wel even af of liefde voor de constitutionele in-
stellingen niet moest weerhouden van publicatie. „Zij begrepen even-
wel, dat niets meer de constitutionele regeringsvorm benadeelde dan de
vrees om de waarheid te zeggen, al klinkt deze onaangenaam in de ooren
van hen, wier eigendunk wel eens hun middelmatigheid evenaart. Om
vertrouwen te wekken, moet men tenslotte vertrouwen waardig zijn. "76

Hiermee werd de stoot gegeven tot het ontstaan van het literair-
satyrische genre in de parlementaire journalistiek, dat vele jaren
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gretig aftrek zou vinden. 77 Een Frans Netscher, C. K. Elout, D. Hans
e.a. zouden er brede bekendheid door verwerven; naar pseudoniemen
als Castoretpollux, Augur en mr Antonio werd gretig gegist. 78 Het
genre droeg over het algemeen stellig bij tot verhoging van de bekend-
heid van de volksvertegenwoordiging - het was trouwens een periode
van opgewekt parlementair leven - hoe scherp een J. J. de Roode
(1866-1945) en Schr8der zich soms ook uitdrukten.

De toon in de parlementaire pers werd door een en ander zelfver-
zekerd. En zo kon het gebeuren, dat toen minister-president Kuyper-
zelf een meesterlijk scribent - in de vergadering der Tweede Kamer
van 30 maart 1905 - de Nederlandse pers wel een „marque de soli-
dite' toekende, doch daaraan toevoegde, dat wanneer „zekere
junigebeurtenissen" in zicht kwamen, hij voor niets instond, de
Hoefijzercorrespondent van Het Handelsbtad schamper schreef: „dat
indien de heer Kuyper zulk een uiting niet meende te moeten achten
beneden de waardigheid van een minister, hij haar althans had te
achten beneden de voegzaamheid van de Ere-voorzitter van de
Nederlandse Journalisten Kring." Prompt zond Kuyper een bedank-
brief in bij de Kring waarvan  hij  eens de voorzitter was geweest  en
die door Elout in de richting van een vakvereniging was gestuwd....79

§ 3. REACTIE DER TWEEDE KAMER: HET „KORT VERSLAG"

Maar sommige kamerleden ergerden zich toch wel aan de „goedkope
aardigheden", welke  op hun kosten werden verkocht.  En  in  1906  liet
de staatkundig hoofdredacteur van Het Vaderland, Roodhuizen, die
het als kamerlid weten kon, zelfs doorschemeren, dat die stemming
van invloed was geweest op het besluit van een comit6-generaal om
geen betere plaats te bieden aan het zich uitbreidend getal redac-
teuren, dat op de perstribune geen plaats meer kon vinden. so Uiter-
aard verweerden de journalisten zich. Zo poneerde Elout de stelling,
dat „hoe onderhoudender een overzicht is geschreven, hoe meer er
nu en dan eens een stukje litteratuur in voorkomt, hoe stelliger het de
aandacht trekt van lezers, die er anders nooit naar zouden kijken." 81
Maar  op  1  december  1906  nam de Tweede Kamer  toch een begro-
tingspost vanf40.000 aan, bestemd voor de oprichting van een Tachy-
grafische Dienst, welke een z.g. Kort Verslag zou moeten samenstel-
len. Daar was al herhaaldelijk over gesproken. Sinds Noordziek de
pen had neergelegd, had een toenemend aantal kamerleden soms toch
weI het gemis gevoeld van zo'n zakelijk verslag. Tweemaal had de
Tweede Kamer zich er zelfs al officieel over beraden, maar zonder
gevolg. De eerste keer geschiedde dit - op 18 oktober 1881 - naar
aanleiding van een verzoek van het Algemeen Werkliedenverbond,
dat om een analytisch verslag vroeg aangezien de grote kranten, welke
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uitvoerig over het parlement berichtten, voor zijn leden te duur wa-
ren. 82 De minister van Binnenlandse Zaken, Six, had bereidwillig
onderzocht hoe deze zaak in Belgie geregeld was en ook de rappor-
terende kamercommissie voelde er wel voor. Zij adviseerde, eens een
proef van een jaar te nemen. De vergadering reageerde echter vrij
sceptisch. Schimmelpenninck v. d. Oye achtte de vergelijking met
Belgie ongelukkig gekozen omdat dat parlement nu eenmaal twee-
talig was. Bovendien meende hij dat de courantenverslagen, hoewel
niet volmaakt, de toets met het buitenland konden doorstaan.  De libe-
raal van Eck spotte wat met het onpraktische denkbeeld om voor 66n
jaar een dure stoompers aan te schaffen en waarschuwde - met het
voorbeeld van Noordziek voor ogen - voor een bekorting der Hande-
lingen, welke een officieel karakter zou dragen. Ook de Brabantse
kantonrechter van Baar vermocht niet in te zien, dat aan zulk een
verslag geen feilen zouden kleven.

Boycot
Maar het ging voorstanders als de Haagse conservatief Wintgens en
de Limburgse katholiek Hoffmans uiteraard om een „onpartijdig.

verslag. Laatstgenoemde liet zich in zulke krasse termen over de voort-
durende partijdigheid van de kranten-verslagen uit, dat de vertoornde
perstribune besloot hem te boycotten. Dientengevolge moest hij bij
de algemene beschouwingen op 1 december 1881 deemoedig bekennen,
dat hij volstrekt geen zekerheid had, dat zijn stem tot het volk zou
doordringen. „Dat hangt af van de heeren verslaggevers en bij hen
heb ik het helaas in een onbewaakt ogenblik deerlijk verbruid," zo
sprak hij. „Het ergste is, dat ik geen kans zie om weder in hun gunst
te komen en zonder die gunst - men moet het maar bekennen - is
een lid der Kamer een verloren man, ja dood en begraven, indien hij
niet, zoals ik, er een courantje op nahoud om althans zijn eigen kie-
zers op de hoogte te houden." 83

Doch dit vermakelijk voorval terzijde: op voorstel van Schimmel-
penninck v. d. Oye werd tenslotte met 41 tegen 25 stemmen besloten
om de minister.... dank te zeggen voor de gegeven inlichtingen. Als
positiefresultaat werd bovendien een motie-Lieftinck met 47-18 stem-
men aanvaard, welke beoogde door halvering van de prijs der Hande-
lingen, vanf6.-  opf 3.-,  aan het verzoek van het Werkliedenverbond
tegemoet te komen.

Handwerksman Heldt
Inderdaad vermeerderde door deze prijsverlaging het aantal abonne-
menten. Maar het Werkliedenverbond was niet tevreden; het achtte
de Handelingen veel te uitvoerig voor „gewone" lezers. En zijn voor-
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zitter, de liberale handwerksman Heldt - inmiddels Kamerlid ge-
worden - behoorde dan ook tot degenen, die op 2 oktober 1888 steun
boden aan een voorstel de Beaufort c.s., om alsnog tot de invoering
van een K.V. te geraken. Uverig deed hij zijn best om duidelijk te
maken, dat hierin geen kritiek op de pers - „mijn grote leermeeste-
res" - school. Het ging hern er om, dat hoogstens een twintigste deel
van het Nederlandse volk zich op de hoogte kon stellen van hetgeen
in de volksvertegenwoordiging omging. Deze opmerkingen waren
niet overbodig. Want Goeman Borgesius was opgekomen voor zijn
vroegere collega's op de perstribune. Hij had het verschil tussen ver-

slag en overzicht uiteengezet en speciaal de onpartijdigheid der ver-
slaggevers beklemtoond. Een ander Kamerlid Bool had het opgeno-
men voor het corps stenografen, waaruit hij zelf stamde, dat de offi-
ciele Handelingen samenstelde. En Levyssohn Norman was de pas
overleden George Belinfante komen herdenken en huldigen !

Maar de indiener van het voorstel-de Beaufort, zei ronduit waarom
het hem was begonnen: hij wilde niet verhelen, dat het de eerste maal
was, dat hij met lof over de kranten-verslagen hoorde spreken. Zijn
zaak kon hij echter met deze rondborstigheid niet dienen. Met 46-39
stemmen werd het voorstel verworpen. 84

Gruwelkamer
Maar de derde keer lukte het, zij het met een minimale meerderheid
(37-35),  in een matig bezochte vergadering.  85 Maar eerst vestigde
de hoofdredacteur van Het Vaderland, Roodhuizen, de aandacht op
de moeilijke omstandigheden, waaronder op de perstribune moest
worden gewerkt: na de gevangenpoort z.i. de tweede gruwelkamer
van Den Haag. Goeman Borgesius nam opnieuw zijn  hoed  af voor de
daar  werkenden  en de katholiek van Vuuren,  die  er  zelf  1 3  1   14 jaar
had gezeten - en die als kamerlid nog een geestige parlementaire
kroniek in De TY.d zou verzorgen - onthulde, hoe hij vroeger, bij
een provinciaal blad kameroverzichten had gemaakt aan de hand
van de verslagen der grote bladen....en hoe de lezers hadden ge-
dacht, dat zij van een kamerlid afkomstig waren! De onafhankelijke
socialist v. d. Zwaag, die er kloek voor uit kwam, dat hij met de
Nederlandse pers niet wegliep, wilde eerlijk bekennen, dat over het
algemeen de verslagen „tamelijk goed" waren en niet door een K.V.
verbeterd zouden kunnen worden. Ook de vrijzinnig-democratische
hoogleraar Drucker liet zich sceptisch uit over de mogelijkheid, een
redevoering officieel en zonder schade, tot 1/4 of 116 te bekorten.

Tegenover dit front van tegenstanders plaatste zich natuurlijk
wederom oud-minister de Beaufort. Bewust tegen een geweldige
macht, de „koningin der aarde", te strijden, wilde hij niet de goede
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trouw van de verslaggevers in twijfel trekken en op hun moeilijke
omstandigheden acht slaan, maar zijn verlangen naar een Kort Ver-
slag bleef even vurig. Hij genoot de steun van domin6e Brummelkamp.
Van deze zou later de anekdote verteld worden, dat hij bepaalde
hobbies had en daar z6 volhardend en onverstaanbaar over sprak,
dat de perstribune telkens lafenis ging zoeken bij thee, intussen mel-
dende dat de domin6e w66r sprak over zijn stokpaardje.... totdat,
natdurlijk,  hij  eens  een  keer over iets anders sprak ! Toen uitte  hij  zijn
gramschap zo ontstuimig, dat opnieuw een korte boycot zou plaats
vinden. 86

Ook van Wassenaer van Catwijck behoorde tot de voorstanders;
deze verwachtte van een vlug-verkrijgbaar K.V. een vergemakkelij-
king van het werk der Kamer tijdens avond-vergaderingen. Dan
zouden de leden des middags niet aldoor behoeven te luisteren !

Belangrijker was, dat de befaamde socialistische journalist P. L. Tak
zich voor het K.V. uitsprak. Niet uit kritiek op de parlementaire pers:
hij  vond  haar werk uitstekend;  het  kon  z.i. de vergelijking  met  het
buitenland goed doorstaan. Ook sprak hij de verslaggevers van „par-
tijdigheid" vrij. Maar hij meende niet te kunnen ontkennen, dat er
een zeker subjectief element in hun werk stak: aan een beperkte
plaatsruimte gebonden - zo betoogde hij - moeten zij een keus doen
uit wat belangrijk is. Vooral bij de kleine bladen deed zich, naar zijn
mening, die noodzaak voor. Daarom kon Tak toch wel instemmen
met het verlangen  naar een „volledig" resum6 !

De artistieke r.k. afgevaardigde jhr. Victor de Stuers ging bepaald
verder. Deze noemde de „dagbladverslagen onvoldoende, onvolledig
en dikwijls zelfs vals." Echter, hij maakte  hier geen grief van tegen de
verslaggevers: „ik weet geen baantje dat ik minder gaarne zou aan-
vaarden." Doch hij vond het wel een rechtsgrond voor de Kamer om
er een eigen verslaggever op na te houden. Dan moest zij daarvoor
echter - zo ging hij voort - niet iemand van het type van zekere
ambtenaar van Kolonien (hij noemde de naam) nemen, want die
ontzag zich niet om de Handelingen te vervalsen, als hij die voor zijn
minister moest corrigeren. Deze laatste woorden baarden opzien, zo-
dat minister Fock zelfs in de volgende vergadering verscheen om zijn
ambtenaar in bescherming te nemen. De objectiviteit van het „offi-
cieel verslag" was in twijfel getrokken!

Tachygrafische inrichting
Er werd een tachygrafische inrichting opgericht, welke een officieel
K.V. ging samen stellen op ongeveer ih van de omvang der Hande-
lingen. Enkele bekwame journalisten werden benoemd en aanvanke-
lijk vond hun werk ook wel aftrek. In de zitting 1919-'20 beliep het
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aantal geabonneerden ruim 26.000. Tegen een geleidelijke verhoging
van  de lage abonnementsprijs  van  f 1.-   tot f 3.- per zitting,   in
verband met de stijgende kosten, bleek de belangstelling echter
niet bestand. Het daalde zelfh tot 3500 in de zitting 1923-'24. 87 OP
21 december 1923 stelde de betreffende kamercommissie voor, het
K.V. per 1 april 1924 te beeindigen. Zij stelde nuchter vast, dat de
verwachting, dat het K.V. „alom in ons land met instemming zou
worden begroet en dat de dagbladen voor de samenstelling van hun
verslagen van het K.V. gebruik zouden maken," niet was uitgekomen.

In het Voorlopig Verslag brachten „vele leden" nog hulde aan het
werk der ambtenaren - maar „andere leden" moest het van het hart,
dat dit niet steeds geheel feilloos was geweest, hetgeen zij toch wel be-
zwaarlijk hadden gevonden voor een „officieel verslag", dat niet door
de leden gecorrigeerd had kunnen worden. Bij de openbare discussie,
op 8 februari 1924 was het eigenlijk alleen de s.d.a.p.-er Duys, die
zich wilde blijven wapenen „tegen onze eigen collectieve gemeenheid"
door de uitgave van een objectief verslag voort te zetten. Met 55 tegen
16  stemmen werd de afschaffing bezegeld.  Op 28 maart 1924 luidde
voorzitter Koolen de inrichting met een kort speechje uit! 8.8

Op  16 juni 1927 diende de s.d.a.p.-er van der Waerden weliswaar
een voorstel tot wederinvoering in: en even leek het ook weI of de
Kamer spijt had van haar besluit: aanvankelijk staakten namelijk de
stemmen (37-37) maar de volgende vergadering werd het voorstel,
bij slechte opkomst, met 34-31 verworpen. 89

§ 4. POSITIE VAN DE PARLEMENTAIRE PERS

Op de relatie tussen parlement en pers is het K.V. overigens niet van
nadelige invloed geweest. Kon in de Mededetingen uan de Journalisten-

kring van 1920 (nr. 29) nog worden geklaagd, dat in de Tweede Kamer,
de naam van een collega van de XRC opzettelijk was verbasterd en
hem voor de voeten was geworpen,  dat „men ook in zijn gekleede jas
de schandelijkste dingen  kon  doen"  -  het werd allengs - wat Pippel
noemt - een „goede gewoonte" om in de Tweede Kamer geen kri-
tiek op de pers uit te oefenen 90 en geen polemiek met dagbladen te
voeren. Zo kon bijv. op 21 februari 1939 de N.S.B.-er Rost van Ton-
ningen op de vingers getikt worden, toen hij protesteerde tegen de
wijze, waarop de „Joodse pers" een rede van „kameraad" Wouden-
berg had verslagen. 91 Deze gewoonte berust op de gedachte, dat een
kamerdebat een discussie moet zijn van kamerleden onderling of met
de regering, doch niet met buitenstaanders. Strubbelingen melden de
Mededelingen van de Nederlandse Journalistenkring over deze periode dan
ook nauwelijks. Het enig geval uit de Tweede Kamer, waarvan in 1913
melding werd gemaakt, speelde zich helemaal in de dagbladen af.
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Hans had nl. op een dag, dat de kamervergadering z.i. geen voldoende
stof voor een zakelijk overzicht bood, zijn Telegraa/lverslag gekleed in
de vorm van een persifiage op het feit, dat een lid der christ.-histori-
sche fractie, Schimmelpenninck, nog geen enkele maal had gesproken.
Hij schreef een schets, waarin deze geachte afgevaardigde door ver-
schillende geestverwanten werd bestookt om een speech te houden -
mAAr bleef weigeren. De Xederlander, het blad van fractievoorzitter de
Savornin Lohman, stelde toen de venijnige vraag, wat ter wereld ie-
mand op de stoel der overzichtschrijvers deed, die geen overzicht
schreef.  Het blad achtte het „betwijfelbaar" of iemand het recht had,
aldus van een voorrecht, dat de Tweede Kamer zijn courant had ge-
schonken, gebruik te maken. Hans beriep zich op de grondwet om het
recht op aanwezigheid der pers te funderen. Maar het blad van Loh-
man bleef volhouden, dat een schaarse plaats op de perstribune een
gunst was en dat de Huishoudelijke Commissie alleszins bevoegd was,
een verleende vergunning aan een ander blad, dat zijn taak beter zou
verstaan,  over te dragen. Het voorval begon aldus enige verwantschap
te vertonen met de strijd, welke in  1907 in Hongarije was gevoerd over
de vraag of de pers in het parlement gastvrijheid genoot dan wel recht
op aanwezigheid kon doen gelden; 92 een kwestie, welke daar met er-
kenning van het recht op aanwezigheid, doch als „gewoon" - en niet
als „gequalificeerd" - toehoordster was geeindigd. Toen greep Elout
in om de onbevoegdheid der Kamer tot het uitoefenen van censuur op
kamer-overzichten te onderstrepen. Men kon z.i. haast even goed de
acteurs in een toneelstuk censoriale macht geven over de toneelkritiek.
„Een Kamer,  die hoog staat" - zo was zijn slotsom - hoeft geen
satyre te duchten. En een Kamer, die satyre niet kan verdragen, heeft
ze broodnodig." 93 De Huishoudelijke Commissie der Tweede Kamer
hield zich wijselijk buiten deze kwestie.

Toegang tuandelgangen
Van voornamelijk komische aard was een incident in het voorjaar
van 1936. In de Tweede kamer was de deur naast de trap, welke toe-
gang gaf tot de perstribune, plotseling gesloten; het contact met de
wandelgangen was daardoor verbroken. De journalisten, hevig ver-
stoord over deze inbreuk op de goede gewoonte, weigerden de ge-
bruikelijke thee uit de parlementaire koffiekamer te betrekken; er
werd een brief tot de kamervoorzitter gericht; een onderhoud met de
griffier Kesper vond plaats, waarbij bleek, dat de deur enkel was ge-
sloten omdat men wilde voorkomen, dat bij gebrek aan behoorlijke
bewaking ongewenste elementen langs deze weg het kamergebouw
zouden kunnen binnentreden. Aan de journalisten werd een sleutel
ter beschikking gesteld; met een vriendelijk versje van de kamergriffier:
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Kom, laat de sleutel knarsen
in het nooit gebruikte slot
En laat de thee zeeer binnen
Aanuaardt  deze  „Kamer" -pot?  94

Orde in Ernie Kamer
Enkele incidenten deden zich in die jaren in de Eerste Kamer voor.
Daar was het contact met de pers van meet-af-aan wat stroever ge-
weest:  een  van de eerste presidenten, waarmee de journalisten  daar  te
maken kregen, was een zwager van Groen van Prinsterer, de presi-
dent van het Gerechtshof van Zuid-Holland, J. A. Philipse (ambts-
tijd: 1852-'70), die zich blijkbaar nooit geheel onttrekken kon aan
de barsheid van zijn ambt. Toen een der verslaggevers eens wat talmde
met heengaan, terwijl de Kamer op het punt stond haar huishoude-
lijke begroting in comit6-generaal te bespreken, waarschuwde hij al-
thans luid de bode „dat er daar nog 66n zat". Er stond tegenover, dat
de journalisten op hun beurt weer wat kritischer over de Eerste Kamer
schreven, ja zelfs geloofden, dat zij voorzitter E. J. A. graaf van By-
landt (1871-'74) op de vlucht hadden gejaagd met hun kritiek op een
minder gelukkige regeling der werkzaamheden. 95

Zo hoorden dan op dinsdag, 6 maart  1916, de parlementaire redac-
teuren zich door de president, generaal van Voorst tot Voorst een
standje toedienen. „Ik hoor aanhoudend praten op de perstribune.
Ik beschouw dit als een bewijs van onbeleefdheid tegenover de rege-
ring en deze vergadering en van weinig beleefdheid tegenover de hee-
ren onderling. Ik verzoek instantelijk aan de heeren om stilte."

Vermoedelijk deed zich hier weer een van die akoestische grillen
voor, welke de vergaderzaal van Holland van oudsher kenmerkte.
Behalve de overzichtschrijver van De Maasbode - dat was destijds:
Mr.   T.  J. Verschuur (later  van   1929   tot 1934 minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid), die elders   zat - verlieten de „heeren"   de
tribune. Daags daarop bevatten de meeste kranten geen kamerover-
zicht. Gepikeerd en hautain deelde Het Handetsblad zijn lezers mede,
dat deels de lust, deels de mogelijkheid ontbrak om „voor heden"
belangstelling te wekken in de Handelingen der Eerste Kamer:
„Wanneer de heer van Voorst tot Voorst vermaningen meent te moeten
uitdelen aan personen,  die niet als tijdverdrijf maar ter inlichting en
voorlichtingvan hetNederlandsevolkde kamervergaderingenbijwonen,
dan moge hij bedenken, dat hij niet spreekt tot een troep recruten, maar
tot mensen, die 66k volksvertegenwoordigers zijn - par droit de
mdtier. Mocht hem dit niet gelukken, dan zou er een ogenblik kunnen
komen, waarop de pers zou hebben te overwegen ofzij het Nederlandse
volk over de gedragingen van de Eerste Kamer zou inlichten. "  96
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Une mauuaise presse
Zo ver is het natuurlijk nooit gekomen. President van Voorst tot Voorst
was een te beminnelijk man om voor zulke wrijving geen oplossing te
vinden. De parlementaire pers scheidde  van  hem  in  1929  in de beste
harmonie. 97 Tragischer was het incident op 23 juli 1918 rond de so-
cialistische senator van Kol, die het zeer betreurde, dat de Eerste
Kamer  zich  ook  niet  een Kort Verslag had aangeschaft. Waarom ?
Omdat men zich sterk vergiste, indien men meende, dat de kamer-
overzichten in de dagbladen werden samengesteld door „hoogstaandepersonen", die, vrij en onbevangen, zelfs maar trachtten een billijk
oordeel te vellen. Toen het bestuur van de Haagse Journalisten Ver-
eniging protesteerde tegen „de krenkende en grievende" bejegening,
bleek uit het antwoord van van Kol, dat deze boutade hem niet in het
vuur van zijn rede was ontsnapt - doch uiting was van een eindelijkoverkropt gemoed: twintig jaar lang had hij, harde werker, nu al „une
mauvaise presse" en die geringschatting achtte hij onverdiend. Nu
bleek het in dit geval achteraf meer speciaal tegen de Nieuwe Courant
te gaan - zonder twijfel kan een krant in een bepaald geval wel eens
onbillijk wezen - maar het geval doet zich stellig meer voor: dat vanhet zich miskend voelend kamerlid. 98 Het is nu eenmaal zo, dat
helaas niet elk verdienstelijk, hard werker ook als een goed kamerlid
kan worden beschouwd. In zo'n geval de schuld bij de „pers" - de
eeuwige generalisatie !  - te zoeken,  is wat simpel.   Met  het  vlot  ver-
wijt van „partijdigheid" komt men hier niet uit. Een geestverwantvan van Kol als Schaper, die ongeveer tegelijk op het Binnenhof ope-
reerde, moest aan 't eind van zijn lange loopbaan bekennen, dat hij„al bij al redelijk" was behandeld. 99 Zo heeft de „burgerlijke pers"
het formaat van een Troelstra ook niet kunnen ontkennen. 100 En
deze achtte van Kol „een goedhartige, maar ijdele man."101

Interrupties
Intussen kan niet ontkend worden, dat in de Kamers wel eens de in-
druk leeft, dat de journalistiek zekere voorkeur koestert voor die as-
pecten van een debat, welke zij liever naar de achtergrond zouden
verschuiven. Deze opvatting lag althans ten grondslag aan een bou-
tade van Albarda  op 16 november  1926  -  na de afschaffing  van  het
„Kort Verslag" - in de Tweede Kamer. 102 Deze vreesde, dat het
publiek een geheel onjuiste indruk van het parlementaire werk kreeg,doordat z.i. in de dagbladen destijds te veel aandacht aan interrupties
en kleine incidenten werd besteed en te weinig aan de beschouwingen,
die er werden gehouden. Oorzaak van de door Albarda gekoesterde
vrees was vermoedelijk eerder het ontstaan van ondemocratische
stromingen, welke hun betrekkelijk geringe aanhang door een steeds
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luidruchtiger actie in het parlement trachtten te vergroten, al be-
stond er bij sommige kranten ongetwijfeld een zekere smaak voor de
pikante interruptie. De Tweede Kamer tastte tenslotte in eigen boe-
zem  door op 14 februari 1934 haar Reglement van Orde in dier voege
te wijzigen, dat opruiende en beledigende opmerkingen voortaan uit
de Handelingen zouden kunnen worden geschrapt. Deze verandering
had uiteraard het minder gelukkig effect, dat de Handelingen op-
hielden een juist beeld te geven van hetgeen in kamervergaderingen
zou voorvallen. 103 En het was juist Albarda, die zich toen zorgen
maakte over de mogelijkheid, dat ook de dagbladen hierdoor zouden
worden belemmerd in hun parlementaire verslaggeving. De voor-
steller, Aalberse, antwoordde hem echter sussend:   „Als   het   in   de
Handelingen komt, is de regering mede aan de verspreiding van die
opruizng ofvan die zeer beledigende uitdrukking schuldig. Terwijl als
de pers dat doet, zij dat zelf moet weten. Dan komt het opnemen van
die woorden ook voor haar rekening en ook mogelijkenvijze de straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid. " 104

Bescherming openbare or(le
In zijn Memorie van Antwoord naar aanleiding van het kamerverslag
over het wetsontwerp tot bescherming van de openbare orde dreigde
de minister van Justitie, van Schaik, verder te gaan. 105 In zulk een
parlementaire tuchtregel lag volgens hem toch wel opgesloten, dat de
algemene bekendmaking van woorden met opruiend karakter on-
gewenst werd geacht. En hij wees er op, dat indien een correspondent
van enig dagblad de geschrapte gedeelten der Handelingen t6ch zou
publiceren - al dan niet in verkorte vorm - toepassing van art. 131
W.v.S. zeker niet onder alle omstandigheden uitgesloten was.

Toen kwam het bestuur van de Nederlandse Journalisten Kring in
het geweer. Dit accepteerde wel, dat een journalist zich bloot stelde
aan vervolging door een publikatie, waaruit instemming met het ge-
sprokene zou blijken. Maar het zag geen rechtsgrond voor een ingrij-
pen tegen „een eerlijk en objectief verslag." Het volk moet immers een
juist inzicht kunnen krijgen van hetgeen zich in de vergaderingen
der vertegenwoordigende lichamen afspeelt. Zonder te willen be-
weren, dat een parlementair redacteur van zijn vrijheid steeds gebruik
zou moeten maken - reserves in 's lands belang konden noodzakelijk
zijn - meende het Kringbestuur, dat in de gevallen, waarin hij
daarvan, door zijn verantwoordelijkheid als journalist gedrongen,
wel gebruik zou maken, gevrijwaard diende te zijn van vervolging.
Daarbij werd o.a. gewezen op de hoge druk, waaronder de verslag-
gever soms heeft te werken, onwetend van wat de kamervoorzitter
achteraf misschien zal willen schrappen. De parlementaire onschend-
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baarheid van het kamerlid, dat de bewuste woorden had gesproken,achtte het Kringbestuur tenslotte moeilijk te rijmen met de strafbaar-
heid van de journalist, die zijn beroepsplicht vervulde.

Tijdens het kamerdebat ontmoette het adres instemming bij de
kamerleden v. d. Heide, de Visser, Bakker-Nort en Boon. Minister
van Schaik retireerde enigermate door er op te wijzen dat er eigenlijk
niets was veranderd. 106 Art. 131 was voorheen en bleef ook nu toe-
passelijk. Daar had de pers toch  niet de minste  last van gehad ?  Wel-
nu, er was z.i. geen grond aanwezig om die voortaan wel te duchten.
Een verslag of overzicht zou z.i. alleen als strafbaar kunnen worden
beschouwd indien het zelf een opruiend karakter droeg en de schrijver
zich daarvan bewust was. Dus bijv. als de opruiende termen letterlijk
zouden worden overgenomen en bovendien van instemmend com-
mentaar werden voorzien. Maar het tegendeel zou zich voordoen als
de weergave was geschied op een wijze, die het gesprokene, gespeend
deed zijn van opruiende werking. En zelfs als op zich zelf strafbare
uitlatingen verwerkt zouden worden, dan zouden - volgens de be-
windsman - niet die uitdrukkingen, maar het gehele verslag beslis-
send zijn bij de beoordeling van de vraag of er opruiing plaats vond.

Minister van Schaik voegde aan deze nadere uitleg toe, dat hij te
zeer overtuigd was van de grote waarde van de objectieve bericht-
geving en te zeer „de bekwame en instructieve arbeid" van de Neder-
landse pers op dit gebied wist te waarderen, dan dat hij zou wensen,
dat zij daarin voortaan zou worden belemmerd. Bij deze gelegenheid
sprak hij dus eigenlijk alleen nog over de wijze van openbaarmaking -
en niet over de publicatie van opruiende uitlatingen als zodanig. Tot
vervolgingen is het nadien ook niet gekomen. Aan een uitdrukkelijke
„immuniteit" voor „waarheidsgetrouwe" verslagen, zoals de Duitse
en Oostenrijkse grondwet die kennen, is derhalve niet de behoefte
ontwaakt. 107

Verzoek om Discretie
Wel   is   na de oorlog,   op 25 november   1954, de parlementaire pers
door voorzitter Kortenhorst om „enige discretie" verzocht, naar aan-
leiding van een „orde-debat", waarbij de socialistische fractieleider
Burger suggereerde, dat publicatie van geschrapte zinnen toch eigen-
lijk niet „wenselijk" was, ja, tegen de „bedoeling" indruiste. Het ge-
heugen van de kamervoorzitter schoot hier te kort. Tegen de achter-
grond van het debat rond de reglementswijziging van 1934 was ditbepaald een nieuwe uitleg en terecht heeft de liberale fractieleider
Oud zich daar aanstonds tegen gekeerd. De bedoeling van de open-
baarheid noemde hij het, de buitenwereld gelegenheid te geven alles
te beoordelen wat er in de Kamer gebeurt. Het feit, dat ontoelaatbare
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opmerkingen uit de Handelingen waren geschrapt nam z.i. niet weg,
dat zij waren gezegd. En dan achtte hij het „een eerste rangs publiek
belang", dat ook de buitenwereld kon lezen wat er was gezegd en hoe
daarop was gereageerd. 108

Zo werd het probleem juister gesteld. Was aan de suggestie-Burger
voet gegeven, dan behoorde een „fatsoenlijke" parlementaire pers op
voorhand eigenlijk elke tuchtmaatregel des voorzitters als juist te ac-
cepteren en dan zou diens hamer ook haar pen tot stilstand gebracht
hebben: censuur vanwege het kamerpresidium! En zulks   naar   aan-
leiding van een paar snibbige woorden tussen de christ. historische
freule Wttewaall van Stoetwegen en de socialist Scheps, welke niets
opruiends hadden, geen geheimen schonden en evenmin de opzet van
belediging vertoonden. Terecht heeft de grote meerderheid der parle-
mentaire pers zich derhalve alle vrijheid voorbehouden, in de mening
dat de voorgeschreven openbaarheid der grondwet niet bij Regle-
ment van Orde kan worden geschrapt. 109

Auteursrecht?
Nu is later beweerd, dat indien een redenaar in het parlement open-
lijk zou verklaren, dat hij bepaalde woorden als niet gesproken wenst
te beschouwen, een verslaggever in strijd met de Auteurswet zou
komen, wanneer hij die uitdrukkingen toch zou publiceren. 110 Daar-
bij werd een beroep gedaan op Samkalden, die de stelling heeft ge-
poneerd, dat een kamerlid evenals ieder ander spreker auteursrecht
zou kunnen doen gelden op zijn toespraken (Aut.wet art. 10 lid 3) en
dat deze dit pas zou verliezen zodra zij afgedrukt waren in de Hande-
lingen d.w.z. in „hetgeen door ofvanwege de openbare macht is open-
baar  gemaakt"   (art.  11   lid 2).  111  Bij de parlementaire behandeling
van de Auteurswet in de zitting 1880-'81 zijn kamerredevoeringen
echter uitdrukkelijk tot „publiek domein" verklaard. 112 De bescher-
ming  welke art. 10 lid 3 mondelinge voordrachten biedt - en welke
voor het uitspreken van toespraken in het openbaar trouwens beperkt
wordt door de vrijheid van zakelijk verslag in een nieuwsblad (art. 16
lid 4) - gaat hier dus niet op. Juist ook met het oog op parlementaire
redevoeringen is destijds het auteursrecht nadrukkelijk uitgesloten
voor hetgeen „door of vanwege de openbare macht is openbaar ge-
maakt." Ten onrechte meende Samkalden, dat dit sloeg op de Han-
delingen. De openbare macht heeft echter niet de publicatie der Han-
delingen gelast, doch de openbaarheid van de vergaderingen der
Staten-Generaal voorgeschreven. Daarbij is uiteraard geen voor-
behoud gemaakt ten aanzien van het auteursrecht, als waarop het
slot van art. 11 der wet doelt. Het spreekt van zelf, dat niet een indivi-
dueel kamerlid - maar enkel de openbare macht, welke tot open-
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baarheid heeft besloten, bevoegd zou zijn om een dergelijk voorbehoud
te maken.

Het is dus met het recht van parlementaire reportage ten onzent
beter gesteld dan Samkalden meende. 113 Feitelijk vindt deze haar
enige begrenzing in de journalistieke verantwoordelijkheid. Men
schatte deze niet te laag. Reeds v66r de tweede oorlog werd in De
Journalist gefulmineerd tegen die „engelen van onpartijdigheid", die
allerhande nazistische leugenpropaganda rustig overdrukten en het
land instuurden „opdat ons volk ze toch maar zou kunnen lezen. 3' 114
De oplossing van dit journalistieke probleem ligt over het algemeen
niet in het verzwijgen. Notoire leugens e.d. kunnen tot hun juiste pro-
porties worden teruggebracht door vermelding van de indruk, welke
zij maakten: de daarop eventueel gevolgde tegenspraak, bestrijding
en tuchtiging. In een parlementair debat zijn daarvoor altijd wel
zakelijk aanknopingspunten aanwezig. Een naar tijdsverloop zuiver
beschrijvend verslag leent zich hiertoe uiteraard minder; dit vraagt
a.h.w. om een begeleidend commentaar van het kameroverzicht.
Wellicht is mede aan deze omstandigheid toe te schrijven, dat vooral
na de oorlog - toen de papiernood toch tot beperking dwong - het
beredeneerd kamerverslag-overzicht meer in zwang is gekomen en
lang niet alle bladen zijn teruggekeerd tot wat eens voorname traditie
was. Het is overigens een internationaal verschijnsel, dat er minder
ruimte wordt besteed aan parlementaire verslagen. „More over, the
reports have become - zo constateerde Rothenberg - quieter, not
only because the debates are now carried on with less passion than in
days gone by, but because the newspapers, ifimpetuous collisions occur
in the House of Legislation, correct or even omit unproper expres-
sions". 115 Hoe dit zij, de steekproeven, welke van Raalte heeft onder-
nomen en waaruit bleek, dat op de 50 gevallen slechts driemaal ge-
schrapte woorden in de door hem onderzochte bladen waren gepubli-
ceerd, duidden er, wellicht ongewild op, hoe ongemotiveerd boven-
dien het verzoek om enige discretie van voorzitter Kortenhorst
was. 116

Prometheus geboeid?
Wie de beschouwingen in dagbladen over de Staten-Generaal in
vroeger en later tijd met elkaar vergelijkt, kan het onmogelijk ontgaan,
hoeveel gematigder van toon over het algemeen de kritiek is geworden,
hoe hard deze sommigen dan ook nog in de oren mag klinken. Tegen
het  einde  van zijn journalistieke loopbaan  -  in  1939 - heeft  C.  K.
Elout zelfs beweerd, dat de „malaise", welke toen al  10 jaar lang over
de mensheid was uitgestrekt, ook het dagbladwezen niet ongemoeid
had  gelaten. De Nederlandse  pers,  die  tot  voor   1930 een vrije, frisse

92



figuur geweest zou zijn - met gebreken natuurlijk, maar levendig en
spontaan - zou: „vlak, verstandig, gematigd en saai" geworden zijn.
Niet dat de journalistieke bekwaamheid was verdwenen: Elout meende
zelfs, dat wit geschreven werd „vaak steviger op zijn poten stond"
dan voorheen - maar het leek hem toch wel alsof een „ietwat ver-
velende degelijkheid" over de ganse pers was uitgestreken. 117 Nu
sprak hier vermoedelijk wat weemoed van de ouderdom mee. Dat
was al eerder merkbaar geweest uit zijn gepikeerde reactie op de

voorspelling van v. d. Hout - in diens eerste openbare les over de
publiciteitsleer te Utrecht - dat de tijd van vertrek voor de „all-
round journalist" was gekomen. In de buitenlandse correspondenten
en de kameroverzichtschrijvers ontwaarde Elout - ietwat melancho-
liek - de laatste restanten. En die „manusjes van alles" zouden ook
wel weg moeten. „Want eigenlijk kan men niet tegelijk specialiteit in
burgemeesters, in bloemkool zijn, of in pikhouwelen en handels-
agenten, ja zelfs niet in parabellum-pistolen. 35 118

Onder aftrek van de overdrijving in deze weeklachten, kan niet
ontkend worden, dat het literair-satyrische genre op zijn retour
was. 119 Boeken van de parlementaire redacteuren dier dagen adem-
den eerder een behoefte aan wetenschappelijke verdieping. Was het de
invloed van het evenredig kiesrecht, dat, zoals wel beweerd werd
aan de persoonlijkheid van de politicus afl)reuk deed  6f was er het be-
sef van de crisis, welke het parlementaire stelsel onderging, die enige
voorzichtigheid deed betrachten - 6f manifesteerde zich, later vooral,
de verbreding van de politieke samenwerking?

Uit de hoogte
Merkwaardig is dat in die vooroorlogse periode van beweerde „ma-
laise", vanwege de Staten-Generaal de aanwezigheid van de parle-
mentaire pers nadrukkelijker werd erkend. Men kan dit, een tikje
ironisch, afmeten aan de wijze waarop de kamervoorzitters allengs
de parlementaire journalisten gingen betrekken in de jaarwensen,
welke zij ter gelegenheid van het Kerstreces plegen uit te spreken. Op
20 december 1929 werd nog alleen „den leden een aangename Kerst-
vacantie en een zalig nieuwjaar" toegewenst. Het volgend jaar betrok
de nieuwe voorzitter van Schaik daarin echter ook hen „die uit de
hoogte op ons neer plegen te zien." Op 23 december 1937 waren zij
opgeklommen tot „onmisbare vertegenwoordigers van de openbare
mening." Op 21 december 1939 zelfs tot „medewerkers in buitenge-
wone dienst. 33

In de Eerste Kamer ging het aanvankelijk nog wat stroever onder
de aristocratische president de Vos van Steenwijk. Maar op 30
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december 1936 had deze toch ook een zegenspreuk „voor allen, die hier
in welke functie ook werkzaam zijn." Ja, op 25 december 1946 vond
de waarnemend voorzitter Anema zelfs hartelijk de weg naar de
„mannen van de pers.

,,

Elout heeft dergelijke tekenen lang genoeg beleefd om er, nuchter,
wat uiterlijks in te onderkennen. In de naoorlogse jaren is daar echter
ook bijgekomen een gevoel van spijt over de betrekkelijk geringe
ruimte, welke de dagbladen veelal aan parlementaire beschouwingen
konden schenken. Bij het in gebruik nemen van de gerestaureerde
vergaderzaal betoogde voorzitter Kortenhorst zelfs, „dat aanleiding
tot de verbouwing was geweest voornamelijk de behoefte het parle-
mentaire werk dichter te brengen bij ons volk. De parlementaire
democratie eist voor alles openbaarheid en het werd als een pijnlijke
behoefte gevoeld, dat de tribunes voor publiek en pers ten enenmale
ontoereikend waren geworden om aan de gestegen behoefte te vol-
doen! 120 Vijfjaar later vermocht voorzitter Jonkman, na de restau-
ratie der Eerste Kamer, helaas niet hetzelfde beweren. Tot zijn „spijt
en teleurstelling" moest hij integendeel bekennen, dat de nieuwe pers-
tribune niet bleek te voldoen. Maar nauwelijks was een maand ver-
streken of hij kon een bijzonder dankwoord richten tot de parlemen-
taire pers, „die in nauw overleg met de huishoudelijke commissie tot
een zekere mate van tevredenheid was gekomen over de nog nader bij
te werken perstribune. " 121

Ondervoeding
Men kan wel stellen, dat er zich na de tweede wereldoorlog in het
parlement soms een spijtig verlangen manifesteerde naar terugkeer tot
de  uitvoerigheid van weleer.   Op 19 november 1948 meende  het  ka-
merlid Welter zelfs o.m. als gevolg van een summiere verslaggeving
te mogen spreken van een dalende belangstelling voor de parlemen-
taire arbeid. Zonder de met papiergebrek worstelende dagbladen een
verwijt te willen maken, vreesde hij, dat hierdoor de grondslagen van
de parlementaire democratie op bedenkelijke wijze werden verzwakt.
Als de enige manier om de belangstelling te wekken, beval hij aan de
Handelingen zo goedkoop te maken, dat zij ruimer onder de bevol-
king konden worden verspreid.

De toenmalige minister van Maarseveen wilde niet ontkennen, dat
de belangstelling voor het parlementaire leven aan zekere onder-
voeding onderhevig was. Hij bespeurde hierin een symptoom van de
na-oorlogse verarming. „Wie nog eens denkt aan de tijd, waarin wij
een ochtend- en een avondblad kregen, beseft dit volkomen." Toch
constateerde hij toen ook al een zekere vooruitgang, welke hem deed
vertrouwen, dat de pers bij verbetering van de omstandigheden het
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parlementair verslag geleidelijk zou kunnen uitbreiden. In elk geval
betwijfelde hij of een verlaging van de prijs der Handelingen zou
baten. Voor de meeste mensen zou dit van het goede teveel zijn. Aan-
gezien de Kamers soms dag in, dag uit vergaderen, zou een particulier
immers een groot deel van zijn dag moeten besteden allddn om de
Handelingen te lezen !  122

Wel werd met ingang van het zittingsjaar 1952-'53 besloten om
de Handelingen in drie afzonderlijke delen uit te geven. Daarbij
werd de chronologische volgorde der debatten losgelaten; de bespre-
kingen werden systematisch naar onderwerp gerangschikt. Voor lezers
met speciaal gerichte belangstelling werden de aanschaffingskosten
geringer. Inderdaad nam het aantal abonnementen toe. Bij de be-
handeling   van de begroting van Algemene Zaken   voor   1956   kon
ministerpresident Drees de senatoren althans mededelen, dat er op de
Handelingen 4869 abonnementen waren, bestaande uit 1256 volledige
abonnementen  (op alle drie delen)  en 1101 deelabonnementen.  Ver-
geleken   met 1950 betekende   dit,   dat het aantal volledige abonne-
menten was verminderd van 1413 tot 1256 stuks. Tegenover deze
achteruitgang stond echter een winst aan deelabonnementen. Maar
ten behoeve hiervan was de officiele illusie prijsgegeven, dat ieder
staatsburger eigenlijk op de hoogte dient te zijn van al wat in het
parlement omgaat.

Daarop kwam het invoeren van deel-abonnementen in wezen im-
mers neer. Het succes was bovendien betrekkelijk, omdat meer dan de
helft van alle abonnementen naar de Staten-Generaal, de ministeriele
departementen, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht en
andere openbare lichamen bleek te gaan. Deze cijfers maakten aan-
nemelijk, dat zelfs niet alle bestuurders van de provincies, de gemeen-
ten en de politieke partijen het nodig of mogelijk achten om persoon-
lijk alles te lezen wat er in de Kamers omgaat. 123

Staatsburgerlijke scholing
In feite behelpt de Nederlandse Staatsburger zich dus nog steeds voor-
namelijk met de dagbladen: anders gezegd: met een beknopte bericht-
geving, waarvoor regering noch Staten-Generaal verantwoordelijkheid
dragen. 124 Veel hangt hierbij  af van de goede trouw van de verslag-
gevers en de „geestelijke standing" van hun kranten. Als aan elk
menselijk haast-werk kleven hier fouten en gebreken aan. Buys noem-
de het reeds „een wezenlijk voordeel wanneer men los van de journa-
listiek en hare dringende eisen, geen verplichting kent om onder de
eerste indruk van de politieke gebeurtenissen, die voorkomen, daar-
over een oordeel uit te spreken." 125 Met name de klachten over „par-
tijdigheid" zijn haast even oud als de parlementaire openbaarheid
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zelf. Soms deden zij ietwat geforceerd aan, met name als zij weer-
klonken uit de afgevaardigden-bankjes, waarop partijdigheid zo vaak
een deugd scheen. Dat het desniettemin zo lang heeft geduurd, aleer
de Kamer aarzelend de proef nam met een Kort Verslag en dit later
zelf weer ongedaan maakte, zegt echter toch wel iets. Later is de
weder-instelling wel eens bepleit met het oog op de tendentieuse weer-
gave, welke bepaalde totalitair gezinde bladen van de parlementaire
arbeid gaven, maar dan werd nagelaten aan te geven hoe men er de
lezers dier bladen toe wilde brengen van zulk een Kort Verslag kennis
te nemen. Gevolg werd aan die aandrang dan ook niet gegeven. Hier-
toe zal ook wel hebben bijgedragen de omstandigheid, dat in weerwil
van de „volksvergiftiging" waaraan deze lezers bloot stonden, de ver-
kiezingsresultaten van de extremistische partijen, afgezien van enkele
conjuncturele winsten, op de duur niet daverend waren. De krant
neemt nu eenmaal geen monopoliepositie meer in bij de voorlichting
omtrent het parlement. De radio is er bij gekomen. En opinie-
onderzoek heeft geleerd,  dat  46  op  elke 100 kiezers regelmatig  de  poli-
tieke commentaren voor de radio volgen. Dat verkleinde de invloed
van mogelijk-eenzijdige couranten-lectuur  weer  wat !

Aan een zeker subjectivisme kan intussen geen enkel verslag ont-
komen. Er dient telkens een keus te worden gedaan uit veel van wat
ter vergadering van belang was. Een krant werkt simplificatie on-
getwijfeld in de hand. 126 Wat dat betreft, kan er dus altijd meer wor-
den verlangd, al is het opmerkelijk hoe vaak het oordeel van redac-
teuren van verschillende kranten, ten aanzien van wat belangrijk was,
blijkt overeen te stemmen. Maar ernstig moet worden betwijfeld, of
een omvangrijke uitbreiding van de parlementaire verslagen tot een
overeenkomstige uitbreiding van het aantal lezers zou leiden. Bij zijn
onderzoek naar de gedragingen van de Nederlandse kiezer heeft het
Nederlands Instituut  voor de Publieke Opinie begin  1954 ook vragen
gesteld omtrent het lezen van kamerverslagen in de krant. Tegen zes
op de tien kiezers (60%) die de verslagen van de gemeente-raadver-
gaderingen in de krant volgden, stondener Ek vierop detien (41%),die
regelmatig de kamerverslagen volgden. Dit duidde op een matige be-
langstelling. De parlementaire verslaggeving is m.a.w. doorgaans op
de kiezers, die verklaarden „zeer" of „tamelijk" geinteresseerd" te
zijn in de politiek (resp. 10 en 40%), aangewezen. 127

Volgens opgave van het Nipo is er op dit gebied eigenlijk geen ver-
gelijkbaar cijfermateriaal uit het buitenland voorhanden. Maar een
opinie-onderzoek van de Brusselse hoogleraar G. Jacquemijns, dat in
1954 werd gepubliceerd, doet vermoeden, dat de belangstelling in
Belgit, waar de kamerverslagen vrij uitvoerig zijn, geringer is. Van de
ondervraagde personen verklaarde slechts 23,69% geregeld het ka-
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merverslag te lezen;   28,47%   las   het   af  en   toe; 19,63% zelden   en
28,21% nooit!

Zo bezien, komt Nederland er dus nog niet zo slecht af, al is uit een
opinie-onderzoek, dat de Nalgo (National and Local Government
Officers)  in het voorjaar 1957 onder 180.000 Britten instelde, gebleken
dat 81% der ondervraagden raadverslagen las. Er is ongetwijfeld ook
een flinke vooruitgang geboekt sinds  1888 toen, volgens Heldt, de voor-
zitter van het Algemeen Werkliedenverbond, zich slechts een twin-
tigste deel der bevolking op de hoogte kon stellen van wat er in de
volksvertegenwoordiging omging. Thans bestaat de gelegenheid voor
vrijwel iedereen. Maar het is er toch nog ver van af, dat iedere kiezer
enigszins geinteresseerd met het parlementaire gebeuren zou mee-
leven. Na bijna 140 jaren parlementaire openbaarheid verklaarde zich
47% der kiezers niet geinteresseerd   in de politiek!   Aan de parate
kennis omtrent het parlementaire stelsel bleek nog heel wat te ont-
breken.

Gelukkig staat een dergelijke gedesinteresseerdheid niet gelijk met
de afwezigheid van een democratische gezindheid. Men weet zo lang-
zamerhand wel, dat democratie meer een kwestie is van levensstijl
dan van groot verstandelijk vermogen. Als de nood aan de man komt,
weet men hier nog w61 te kiezen. Dat neemt met weg, dat er iets moet
haperen aan de staatsburgerlijke scholing van de Nederlandse kiezer.
Van de volksvertegenwoordiging gaat kennelijk nog niet voldoende
inspiratie uit. Op verbetering der voorlichting zal zij derhalve voort-
durend bedacht moeten blijven. 128

Werkmethode
In de naoorlogse jaren zijn in de Tweede Kamer onder voorzitter
Kortenhorst verschillende pogingen ondernomen om het parlement
dichter tot het volk te brengen. Beide Kamers verschenen voor radio
en televisie; het vragenrecht werd gestimuleerd en er werd geexperi-
menteerd met jeugdparlementen enz. De parlementaire werkmetho-
den werden echter nog te weinig afgestemd op het wekken van de
publieke opinie. Tijdens vele debatten dromden steeds m66r sprekers
naar het spreekgestoelte en het behoeft nauwelijks betoog, dat aan het
eind van een lijstje  met  16  tot 17 debaters zelfs de belangstelling in de
vergaderzaal uitdooft. Voor een parlementaire pers wordt het dan
een hele taak, na afloop van dergelijke langademigheid eventjes een
boeiend en toch verantwoord rdsumd samen te stellen. Bovendien be-
staat de neiging, in de drukke begrotingstijd verschillende hoofd-
stukken door elkaar in middag- en avondvergaderingen te behande-
len. Dan raakt de lijn in het debat gemakkelijk zoek en staan de kran-
ten voor de vrijwel onmogelijke taak, de zin van al die welige woor-
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denstromen aan hun lezers duidelijk te maken. Desniettemin wordt
de tendenz sterker om steeds meer vergader-uren op een afnemend
aantal vergaderdagen onder te brengen. In de loop van de vorige
eeuw werd al besloten, als regel niet op de maan- en zaterdagen te
vergaderen. 129 Dit heeft tot een toeneming van het aantal avond-
vergaderingen geleid. In de zitting 1856/7 hield de Tweede Kamer
op 98 vergaderingen slechts 66n avondvergadering; in de kalme zit-
ting 1956 7 waren er op slechts 77 vergaderingen liefst 26 avondver-
gaderingen! Aan het eind daarvan kondigde voorzitter Kortenhorst
bovendien aan, dat ter verruiming van de vergadermogelijkheden
voor de ministerraad voortaan als regel ook niet meer op de vrijdag-
middagen in het openbaar vergaderd zou kunnen worden. 130 Een
extra-uitbreiding van het aantal avond-vergaderingen kwam daarmee
in het verschiet, en daarmee een nieuwe belemmering voor de parle-
mentaire openbaarheid. 131
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DEEL II

SCHETS ENER PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS
VAN HET PERSWEZEN IN NEDERLAND



HOOFDSTUK 4

INVLOED VAN DE PERS
IN DE PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS

In onze dagen regeert, hoe hoog m ontoeganketijk een
Bewind zich wane, het volksoordeel mede, eene magt,
die men niet weert, dot:h door opklaring tot bondgenoote
maakt- Thorbecke

§ 1. VORMEN VAN INVLOED

De invloed van de pers op het parlement is niet gering. Maar de be-
tekenis ervan wordt omstreden. Het inzicht wordt belemmerd door
overdrijving, welke zich naar twee kanten voordoet. Enerzijds wordt
in de politiek soms laatdunkend gesproken over de „perswaan van de
dag". Anderszijds schreef bijv. in  1886 de bekende Engelse journalist
William Stead een artikel onder de trotse titel: „Government   by
journalists". Daarin merkte hij o.m. op: „I am but a comparatively
young journalist,  but I have seen cabinets upset, ministers driven into
retirement, laws repealed, great social reforms initiated, bills trans-
formed, armies sent hither and thither, war proclaimed and war ad-

33 1verted - by the agency of newspapers.
Biedt de wetenschappelijke staatsrechtsbeoefening uitkomst uit

deze   controverse ?   Tot op zekere hoogte wel. Bekend   zijn   bijv.   de
woorden, waarmee Thorbecke het belang der openbaarheid heeft
aangeduid. „Op het pligtsbesef te vertrouwen, is edel; maar het be-
driegt" - aldus schreef hij - „tot hoe lagen stand het in gesloten
vergaderingen soms daalt, stelt niemand, dan die er in zat, zich voor."
De geheimhouding der raadsdiscussies - zo had hem de ervaring te
Leiden geleerd - veroorzaakte, dat de leden, die bovendien voor hun
leven zitting hadden, zich niet inspanden en niets anders werden dan
„blinde werktuigen der dagelijksche gewoonte". 2

Kranenburg heeft er voorts op gewezen, dat de wetenschap, dat
hun meningsuiting wordt gecontroleerd en dat zij die straks moeten
verantwoorden voor de afgevaardigden een sterk remmende gedachte
is:   „bij  de  66n  meer  dan  bij de ander,  maar bij welhaast geen enkele
zal zij geheel zonder invloed op zijn gedragingen, zijn spreken en zijn
besluiten zijn." De kans op onvoorziene, plotselinge en onbezonnen
besluiten achtte hij derhalve veel minder groot; men weet toch wel
vrij zeker, hoe de afloop z.al zijn. 3 Naast deze preventieve invloed -
„niets werkt zo zuiverend op verkeerde bevoegdheidsuitoefening, op
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ongezonde toestanden, op corruptie, als het licht der openbaarheid" -
onderscheidde Kranenburg ook een repressieve, rechtshandhavende in-
vloed van de pers: „Zij opent toch den weg om een onrecht dadelijk
algemeen bekend te maken, dat iemand is aangedaan door een orgaan
met staats- en administratief-rechtelijke bevoegdheid bekleed." En hij
schetste, hoe dan, door de algemeen-menselijke reactie van het rechts-
gevoel, een tegenwerkende kracht werd losgemaakt.

Naast deze waarborg, welke zij verschaft tegen misbruik van ge-
zag, tegen ongerechtvaardigde, willekeurige aantasting van belangen
en verkregen aanspraken, achtte Kranenburg van even grote beteke-
nis: de rechtsvormende inuloed van de pers. „De geleidelijke vorming van
een gemeenschappelijke overtuiging, die min of meer aannemelijk is
voor de meerderheid en de besluitvorming voorbereidt, geschiedt in
de moderne landen" zo meende hij - „gedeeltelijk door de gedach-
tenwisseling in het parlement, maar in veel grotere mate door de pers
in haar verschillende geledingen vanaf het dagblad  tot de min of meer
wetenschappelijke verhandeling in periodieken, en de theoretische

3 4onderzoekingen in wetenschappelijke boeken.
Met erkenning van de belangrijke betekenis van het gemaakte

onderscheid kan toch niet verheeld worden, dat er zo nog wel zeer
generaliserend over de „invloed van de pers" wordt gesproken.

Wat wordt er bijv. in het begrip „pers" al niet samengeperst? In de
praktijk valt dit uiteen in een groot aantal bladen, welke doorgaans
een verschillend inzicht huldigen en een verschillende Iezerskring be-
zitten. Betrekkelijk zelden rijst daaruit 66n opinie op. Doorgaans zou
de een liefst hervormen wat de andere wil handhaven. Is er dan toch
sprake van invloed van de pers? - Lang heeft men blijmoedig staande
willen houden, dat eigenlijk alleen van serieuse bladen invloed uit-
ging, 5 maar inmiddels is toch wel gebleken, dat ook de betekenis van
„sensatie"-bladen - als zij erin slagen de publieke opinie te wekken -
in incidentele gevallen niet onderschat mag worden. De vraag rijst
derhalve of het mogelijk is de invloed van een bepaalde publikatie in
een concrete zaak vast te stellen.

Deus ex machinaP

De Handelingen der Staten-Generaal bieden daarvoor niet vaak een
bewijsgrond. Zo lijkt bijv. wel duidelijk, dat de bestrijding, waaraan
de Amsterdamse hoogleraar G. v. d. Bergh op 30 april 1956 in Het
Parool het initiatiefvoorstel-Oud tot herziening van de grondwet be-
treffende het z.g. parlementaire vacuum onderwierp, van doorslag-
gevende betekenis was voor de omstandigheid, dat het in de Eerste
Kamer niet de gequalificeerde meerderheid verkreeg. Maar toen Oud
zijn voorstel aldaar kwam verdedigen, zei hij verontschuldigend: „Ik
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zou natuurlijk eigener beweging hier niet over artikelen in de pers
zijn gaan spreken, maar ik moet daarop wel ingaan, nu een aantal
leden zegt: Wij zijn het volkomen eens met het artikel van prof. v. d.
Bergh...."6

Het komt betrekkelijk weinig voor, dat een Kamerlid bij de beoorde-
ling van een wetsontwerp openlijk verklaart, dat een stuk in een
krant voor hem  min of meer een  „deus ex machina"  was. Dit geschied-
de  bijv.  op 23 november  1948  bij de behandeling van de wijziging  en
aanvulling van de Telegraaf- en telefoonwet, door het kamerlid
Bachg, naar aanleiding van een reportage in Het Binnenhof over de
radio-distributie. Aangezien de stemmen der K.V.P.-fractie, waarvan
hij decl uitmaakte, de doorslag moesten geven, werd de behandeling
op verzoek van minister Spitzen geschorst. Enige jaren later zou het
ontwerp, omgewerkt, weer in bespreking komen. 7 Door de openba-

ringen van genoemd dagblad zou de strekking van de Memorie van
Antwoord „veel duidelijker en klaarder" tot uitdrukking zijn geko-
men.

Gewezen kan voorts worden op enkele gevallen, waarin werd er-
kend, dat dagbladen aanleiding gaven tot de indiening, omwerking
of een openbare behandeling van een wetsontwerp, welke anders
wellicht achterwege zouden zijn gebleven. 8 Maar dit zijn uitzonde-
ringen; het lijkt inderdaad of het niet tot de goede toon behoort.
Bij de behandeling van een initiatiefvoorstel-Mendels (ter voorkoming
van ongewenste, gedwongen ontruiming van woningen tijdens de
eerste wereldoorlog) wees de r.k. afgevaardigde v. Wijnbergen er bijv.
denigrerend op, dat de Memorie van Antwoord verschillende uit-
drukkingen bevatte, welke men z.i. eerder zou verwachten in een ar-
tikel, bestemd om in Het Folk te worden geplaatst, dan in een kamer-

stuk. Dit verwijt deed de indiener snaaks opmerken, dat er een peri-
ode was geweest, waarin de Memorien van Antwoord heel veel ge-
leken op artikelen uit De Standaard. 9

Het is zaak niet te overijld te concluderen. Min of meer klassiek is
bijv. het verhaal omtrent het kamerlidJ. Heemskerk Bzn. - niet te ver-
warren met zijn vermaarde verwanten, de ministers Heemskerk -
die gedurende zijn langdurige parlementaire loopbaan (1849-1872)
slechts een hoogst enkele keer het woord voerde, voor het laatst op
6  december  1854,  toen hij evenals het voorafgaande jaar  in  het  kort
wees op de verwaarloosde toestand, waarin zich het koloniaal archief
van  Amsterdam  bevond. 10 „Het    Handelsblad", zo verklaarde de

journalist Benj. Blok, „had zijn rede toen nog al scherp gekritiseerd en

na dat oogenblik nam hij een stelselmatig zwijgen in acht." 11 Op
grond van dit gegeven zou men Heemskerk Bzn. dus ten tonele kun-
nen voeren als bewijs voor de gebrekkige mensenkennis van de Sta-
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ten-Generaal uit 1815, die immers van de invoering der parlemen-
taire publiciteit een degradatie van het parlementaire debat tot een
ijdel spel voor de tribunes hadden gevreesd. De complicatie doet zich
echter voor, dat die beweerde scherpe kritiek in Het Handelsbtad van
die dagen onvindbaar is en dat - bovendien - Heemskerk in dat
laatste speechje zElf al gewag maakte van „zijn weerzin in deze ver-
gadering het woord te voeren." De ietwat tragische verklaring heeft
kamergriffier D. Veegens - zelf oudredacteur van de Staatscourant -
na zijn dood gepubliceerd. Tijdens zijn promotie, waaromtrent een
ieder hooggestemde verwachtingen koesterde, zou Heemskerk in ver-
warring zijn geraakt! 12

Na de verkiezingen van 1866, waarbij Heemskerk,  met v. Reenen -
die als voorzitter ook weinig sprak - en Godefroi, die doofwas, werd
gekozen, spotte Jacob v. Lennep:

Twee zwegen steeds, de derde kan niet hooren;
Gezois meent Amsterdam; met dwaas gesnap
Gaat nutteloos een kostbre tijd verloren
En kiest daarom - een doofstom driemanschapl

Samkalden heeft voorts enkele gevallen genoemd, waarin de invloed
van de dagbladpers op de besluitvorming in de volksvertegenwoordi-ging hem evident leek. Edn van de weir}ige voorbeelden, welke hij
gaf, betrof de verwerping van het Nederlands-Belgische tractaat in
1927 door de Eerste Kamer en de kort daarvoor gepubliceerde arti-
kelen-reeks in de Nieuwe Rotterdamsche  Courant. 13 Maar wie de Han-
delingen omtrent dit lange debat opslaat, kan daaruit het bewijs niet
puren.  En Oud vermeldde in zijn beschrijving van het debat het blad
zelfs niet eens. 14 Het lijdt geen twijfel, dat - buiten het parlement -
er een machtige agitatie was gevoerd, waardoor minister van Karne-
beek zeer onaangenaam was getroffen. De liberale senator S. v. d.
Bergh meende zelfs te kunnen zeggen, dat het verzet tegen de Vloot-
wet, hierbij vergeleken, kinderspel was geweest. Van Belgische zijde
was ook wel beweerd, dt het hier ging om „deloyale manoeuvres van
de pers", slaafse agenten van de Rotterdamse magnaten. Doch dat
werd door de vrijzinnig-democraat Westerdijk nadrukkelijk ontkend.
En de N.R.C. werd niet eens zo heel vaak geciteerd. Misschien deed
hierbij de „goede gewoonte", zo min mogelijk polemiek met de pers,
zich gelden. Sprak de anti-revolutionair Briet - tegenstander van
het tractaat - nog van een „uiterst belangrijke artikelenreeks", 66n
van zijn r.k. medestanders v. d. Lande wilde zich „door krantenge-schrijf" niet van de wijs laten brengen en het tractaat „onbevangen"
beoordelen. Volgens Elout gafzijn speech de doorslag. 15 Welke pers-in-
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vloed er was, laat zich dus niet vaststellen, tenzij deze moet worden
afgeleid uit de nadrukkelijke wijze, waarop minister van Karnebeek in
het licht stelde, dat de N.R.C. in vroeger jaren een ander standpunt
had ingenomen. 16

De invloed van de pers werd pas geboekstaafd, toen de oppositionele
groep de plank missloeg bij een volgende gelegenheid. Op 23 febru-
ari 1929 deed het Utrechtsch Dagblad de openbare mening n.1. op-
schrikken met publicaties over een geheim, militair akkoord tussen
Belgie en Frankrijk, waarin de noodzakelijkheid van eventuele troe-
pentransporten over Z. Limburg zou zijn voorzien. Een vlug voorstel
van het r.k. lid der Tweede Kamer van Vuuren, om in verband hier-
mede de behandeling van het Kellogg-pact te verdagen, werd welis-
waar niet aanvaard, maar zowel in de Belgische Kamer als in het
Britse Lagerhuis werden tegenspraken uitgegeven,  en  op 5 maart  1929
legde minister-president de Geer ook in de Tweede Kamer een ver-
klaring af, naar aanleiding van dit „diep treurig incident, dat de
laatste tien dagen de goede verstandhouding tussen de volken dreigt
te verstoren." 17 Nog afgezien van gerechtvaardigde twijfel aan de
echtheid van het stuk, bleek het in elk geval op tendentieuse wijze te
zijn bekort. Tot openlijk verklaard leedwezen van het bestuur van de
Nederlandse Journalistenkring onttrok de hoofdredacteur zich echter
aan een verantwoording.

Toen op 5 september 1931 het Dagblad uan Noord-Brabant mede-
deling deed van nieuwe onderhandelingen over een k.anaaltracd,
dat rechtstreeks van de Antwerpse dokken naar het Volkerak zou
lopen, laaide de oppositie weer op. De christ.historische minister
Beelaerts van Blokland, verzette zich geergerd tegen de pers-„cam-
pagne". Hij wenste, dat teruggekeerd zou worden   tot een politiek,
welke zich nauwkeuriger aansloot bij de beginselen van ons staats-
recht. „Niet de pers, niet de meeting hebben aan te geven hoe onder-
handeld moet worden, maar de regering, onder de uiteindelijke con-
trole der volksvertegenwoordiging." 18 Zijn geestverwant B. C. de
Savornin Lohman, de senator, die het hem 't lastigst maakte,
wendde herhaalde pogingen aan om de minister te doen hande-
len „in overeenstemming met een zeer gefundeerde publieke opinie,
niet met de waan van de dag." 19 Natuurlijk - zo verklaarde
hil - hebben pers en meeting niet de pretentie om in plaats van de
regering te onderhandelen. Het ging er z.i. alleen maar om de rege-
ring te houden aan haar woord. En met nadruk ontkende deze Loh-
man,  dat hij, zo sprekende,  af zou wijken van de christelijk-historische
beginselen. Hij beriep zich op Groen van Prinsterer: „Volksinvloed
begeer ik, Volksregeering niet. Gezag van de Kroon, invloed van het
volk."
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„Invloed. Is U dit te weinig, dan wijs ik op het woord van Vinet:
„La veritable puissance dans ce monde, ce n'est pas l'autorit6, c'est
l'influence. L'influence est la reine du monde. 3, 20

§2. VOORBEELDEN UIT DE PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS

Otidelijke bladen
De vraag rijst of het mogelijk is, het beeld, dat van deze „invloed"  uit
de Handelingen zo nu en dan oprijst, te concretiseren met behulp van
officiele archiefstukken, m6moires van politici e.d. uit vroeger tijd.
Wie daarnaar ook maar een summier onderzoek instelt, bemerkt
spoedig, dat die invloed in de loop van de parlementaire geschiede-
nis geen constante is geweest.

Prins heeft bijv. nagegaan, dat de eerste groep van kamerleden van
na  1815 niet bijster gevoelig is gebleken voor de verleidingen der ijdel-
heid, welke bij de invoering der openbaarheid zozeer waren gevreesd.
Van de toen benoemde leden heeft meer dan de helft - 56 van de
110 leden - nimmer dan als rapporteur over een petitie het woord
gevoerd. 21 Voornamelijk de Belgen roerden zich. En het was dan
ook de aanvaarding van hun voorstel - tot verbod van de graanuit-
voer in verband met de prijsstijgingen - welke op de tribune zulk
een gejuich ontketende, dat op 12 december  1816 de toehoorders voor
de eerste maal moesten worden verwijderd. Maar de volgende dag
reeds deed het noordelijk lid Daniel van Alphen - als goed zoon van
de brave kinderdichter Hieronymus van Alphen - een voorstel om
te voorkomen, dat dergelijke tonelen zouden herhaald worden „welke
elk eerlijk man zouden afschrikken zich aan het algemeen welzijn toe
te wijden, welke ons terug zouden voeren tot die akelige tijden, waar-
in diegenen, die het oproerigste geschreeuw aanhieven, alleen gelijk
hadden." 22

Z6 waardig - zal men zeggen - behoort zich een parlement ook
te gedragen, onberoerd door het gemor der publieke opinie. Maar
een blik achter de coulissen verraadt het bestaan van een rapport van
minister van Maanen aan de koning d.d. 15 januari  1817. Dat han-
delt over l' Oracle, waarin werd geinsinueerd, dat de ministers persoon-
lijk belang zouden hebben bij de stijging der graanprijzen. Een onder-
zoek van de graaf de Thiennes de Lombize, hoofd van het ministeriele
departement voor de politie in de zuidelijke gewesten, heeft uitgewe-
zen, dat het stuk is gevloeid uit de pen van een lid der Staten-Gene-
raal. Hoe smart het van Maanen, dat hij in de bestaande strafwetten
geen artikel kan aantreffen, dat op zulk een „booze daad" ook maar
enigermate kan worden toegepast. Alle leden der S.G. zijn door art.
177 der Grondwet bovendien voor alle misdrijven gedurende de tijd
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hunner functie onderworpen aan de rechtsmacht van de Hoge Raad.
En dat college  is  nog  niet eens gevestigd ! Minister van Maanen  moet
derhalve volstaan met te betreuren, „dat een man in zulke een aan-

zienlijke betrekking geplaatst, welke hij alleen aan het vertrouwen
van U.M. te danken heeft, zich zoo verre heeft vergeten om de snoode
rol van volksopruier en schotschrijver te spelen, terwijl U.M. het wel-
licht niet ongepast zal oordeelen, om denzelven met de daad te doen
gevoelen en ondervinden, dat hij de koninklijke gunst, genegenheid
en vertrouwen van U.M. heeft verbeurd en verloren. 33 23

Hier openbaarde zich dus al de neiging om aan parlementaire actie
tegen het gouvernement kracht bij te zetten door middel van begelei-
dende artikelen in de pers, nog voordat er van een volledig gekozen
volksvertegenwoordiging sprake is. De kamerleden bemerkten weldra,
dat de openbaarheid een machtig middel is om de invloed van het
parlement te vergroten, tot buiten het kader zelfs der wettelijke be-
voegdheden!

Maar de invloed van de pers manifesteerde zich spoedig ook op
andere wijze. De Bosch Kemper schreef tenminste hieraan de ver-
werping  toe  van het voorstel  van   1818, tot verbetering der bescher-
ming van vreemde mogendheden tegen hoon en laster: dat het niet te
verwonderen was, dat vele leden zich „er tegen verklaarden, nadat het
in de Belgische journalen" zo heftig was beoordeeld. 24 Deze klacht
stond niet op zich zelf. Herhaaldelijk werd gewag gemaakt van de
pressie, waaraan de gouvernementeel-gezinde afgevaardigden uit het
zuiden waren bloot gesteld. Het noordelijke kamerlid Fontein Ver-
schuir verzette  zich bijv. hiertegen openlijk  in   1828: „zij ontneemt

den eerlijken man alle ongedwongen vrijmoedigheid van handelen en

spreken, wanneer zijne wijze van zien verschilt van die, welke men
heeft voorgenomen, voor de publieke opinie te doen doorgaan en hij
geen lust heeft om zich aan de verguizing bloot te stellen, waarmee
ieder bladschrijver hem dadelijk overvalt en in het oog zijner mede-
burgeren tracht belachelijk te maken." Fontein Verschuir voelde er
niet voor om afhankelijk te worden van redacteuren van nieuws-

papieren. „Wie had deze lieden geroepen om zulke gewichtige dien-
sten te bewijzen?" Spottend vroeg  hij  zich  af of men hun uitspraken
soms voor Godspraken moest houden. Men kan de belangen der
natie toch niet overlaten aan deze schrijvers - veelal jonge lieden -
die, welke hun kennis en wetenschap ook zijn mag, toch niet over die
ondervinding beschikken, welke nodig was om „kalm en bedaard" te
kunnen oordelen! 25

Ook van Maanen onderkende deze invloed in een brief aan de
koning  van   20  juli    1828. Hij achtte het natuurlijk,    dat   door   de
publiekmaking de dagbladen een veel grotere invloed weten uit te
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oefenen op de zwakke gemoederen van zodanige leden der Staten-
Generaal, die voor de z.g. publieke opinie vrezen en zich liever „les
courageux ddfenseurs des droits du peuple" dan wel „les laches es-
claves du pouvoir" horen noemen. 26 En toen hij in 1830 het wets-
ontwerp tot beteugeling van hoon en laster verdedigde, riep hij de
kamerleden in herinnering „hoe een dagblad aan Uwe achtbare ver-
gadering voorschreef in welke bewoordingen moest gesteld zijn hetadres van antwoord op de aanspraak, door de Koning bij de openingvan een Uwer zittingen gedaan. "  27

Nederlandse bladen
Intussen dient te worden bedacht, dat hierbij steeds sprake is van
zuidelijke bladen. Omtrent hun invloed op de oproerige handelingenaldaar verkeert geen historicus in twijfel. 28 De kranten in het noor-
den schrokken daar eigenlijk pas goed door wakker, de slaapmuts nogom de oren. Staatkundige bespiegelingen waren in hun kolommen
voorheen nauwelijks verschenen. De Arnhemsche Courant van C. A.
Thieme was de enige, die sedert  1  februari  1816 wat aan politiek deed.
lets betekenende opinie-bladen als De Noordstar (y. Hall) en De Stan-
daard (Donker Curtius) verschenen resp.  plm.  in   1829  en  1830.  Het
enige politieke weekblad, dat na de omwenteling verschenen was, De
Nededander, had geen abonnees gekregen en het op moeten geven. 29

Het eigen geluid werd echter „door de pathetisch-patriotische
reactie, welke de Belgische opstand veroorzaakte, geheel geinun-deerd." 30 Jacob Willem v. d. Biesen, die in het Algemeen Handelsblad,dat sinds 5 januari 1828 verscheen, ook de minder gunstige berichten
over de gang van zaken in het zuiden opnam en voor afscheiding
pleitte, werd (29 oktober) van de Amsterdamse beurs gedrongen. Pasna het aftreden van Willem I zou officieus bekend worden gemaakt,dat het Handelsblad die berichten had betrokken van een hooggeplaatstambtenaar in den Haag! 31

Bij de indiening van het voorstel-v. Alphen  c.s.  - op 13 november
1830 in de Tweede Kamer - om een adres v66r afscheiding tot de
koning te richten, beriep men zich niet op het Hand€lsblad. Luzac ver-
klaarde, in antwoord op het verwijt van voortijdigheid, dat de indie-
ners gedwongen waren door een dagbladartikel „hetwelk eene zeerofficiele kleur had en door bijna alle dagbladen overgenomen is enwaarin het denkbeeld doorstraalde, dat Belgie of een gedeelte vanhetzelve bij voortduring tot eenen voormuur voor ons land zoude
blijven strekken." 32 De beledigde v. d. Biesen had op dat moment de
redactie van het Handelsblad al (tijdelijk) neergelegd en na zijn terug-
keer wist de gouverneur van Noord-Holland tenslotte middelen te
vinden om hem te matigen. 33 En toen op het eind van 1834 zowel het
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Handelsblad als de Arnhemsche Courant het voorstelde  alsof de afschei-
ding zou beantwoorden „aan de stem der natie", kwam van Rap-
pard - de latere directeur van het kabinet des Konings - in het
door de regering gesubsidieerde weekblad De Waakrame van 10 janu-
ari 1835 satyre maken over het ainbt van dagbladschrijvers. Dat was
z.i. niet meer een beroep dat van de menselijke nieuwsgierigheid pro-
fijt   zocht te trekken:   het   was een soort magistratuur geworden   -
rechter van instructie, aanklager, rechter in eerste instantie, in be-
roep  en in cassatie: alles  in 66n persoon ! Wie morgen een dagblad  op-
richtte, kon terstond vertegenwoordiger van de publieke opinie zijn.
Gesteld immers: men heeft over een of andere zaak nog geen bepaalde
mening of men heeft geen lust of verstand om er over na te denken en
daar wordt verteld, dat de hele wereld er zo en niet anders over
denkt: „Zou het U mogelijk vallen, niet eveneens zoo te denken?" 34

Arnhemsche Courant
Onder de nieuwe hoofdredactie van Roest van Limburg sloeg de
Arnhemsche Courant in 1837 driester taal aan. De gouverneur strafte
deze toenemende oppositie  af door  het  blad met ingang  van  17  ok-
tober de betaalde afkondiging der provinciale verordeningen te ont-
nemen. En toen het blad zijn liberale lezers - wie weet, ook weI om
een   onderzoek   naar zijn anonieme medewerkers te doorkruisen ?   -
waarschuwde, dat „het schijnt te blijken, dat de brieven op het post-
kantoor te Leiden soms worden geopend", werd een vervolging in-
gesteld. Het proces eindigde met vrijspraak, nadat Donker Curtius,
de latere minister, voor de Hoge Raad de befaamde pleitrede had uit-
gesproken, waarin de drukpers vleiend werd aangeduid als: de ko-
ningin der aarde: „Wie haren scepter wil verbreken, zal door haar
verbroken worden; zij alleen heeft het licht in de duisternis voor allen
ontstoken, en zal ook de nevelen, welke het aardrijk nog dekken ver-
drijven." 35

Deze beeldspraak bleek op dat moment effectvol. Maar of hij ge-
lukkig was, moet worden betwijfeld. Nog regelmatig geciteerd, dragen
deze gevleugelde woorden er voornamelijk toe bij, een juist inzicht in
de invloed - niet een formele zeggenschap - van de pers te verduis-
teren. Maar het citaat is wel interessant als aanduiding van de grote
verwachtingen, welke in liberale kring destijds omtrent het dagblad-
wezen werden gekoesterd. De feitelijke invloed in die tijd moet daar-
om nog niet worden overdreven.

Het is waar: Rogier heeft in meeslepende stijl zeer suggestieve
dingen geschreven over de lasterlijke schandaal-pers, die Willem I
tot abdicatie dwong. 36 En niemand zal meer geneigd zijn het op te
nemen voor de smakeloosheden, waarmee „Willem Kaaskop en Jetje
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Dondermond" door een ontslagen officier als Eyland Meeter e.d.
werden bestookt. Nochtans is exacter wat Verberne nuchter schreef:
„Ook deze feiten hebben zijn besluit om adtand te doen beinvloed." 37
Vermoedelijk telde de omstandigheid, dat de oude, trouwlustige
koning vermoeden kon, dat de campagne zijn zoon niet helemaal
onwelgevallig was, zwaarder. De Belinfantes lieten zich in het Handels-
blad niet onbetuigd: „Elke stand heeft zijn eigendommelijke voor-
rechten; tot die van den hoogsten stand behoort niet, de openbare
meening te kunnen trotseeren." Maar v. d. Biesen was voorzichtig
zakenman genoeg om in zulke kwesties acht te slaan op wat vermoede-
lijk een meerderheidsopinie in de Staten-Generaal was. 38

Het verloop van de grondwetsherziening  van  1840 moet bovendien
hebben bijgedragen tot het abdicatie-besluit van Willem I. En moeilijk
kan worden beweerd, dat de pers op deze wijziging veel invloed had.
De Bosch Kemper, die destijds in het Handelsblad oppositie voerde
voor een ruimere herziening, moest achteraf bekennen, dat de hou-
ding der Staten-Generaal „angstvallig en onbestemd" was. Het blad
ontwaarde in de Staten-Generaal slechts een flauwe afspiegeling van
wat in het volk leefde. De schimpscheuten van de Arnhemsche Courant
uit die jaren op „de Edel Natte Koude Heeren van de Staten-Gene-

39raal" waren scherper, maar wezen niet in een andere richting.
Er was weliswaar niet meer, zoals in de eerste tijd van Falck, een

volksvertegenwoordiging geheel zonder samenhang met een publieke
mening - maar men leefde, zoals Ruter treffend heeft aangetoond,
in een periode van overgang, waarin verschillende bevolkingsgroepen
geneigd waren de rol van figurant op maatschappelijk en politiek
terrein neer te leggen. De pers werd - zo heeft hij opgemerkt - „meer
en meer een middel tot het vormen der publieke opinie, zonderling
mengsel als zij mocht zijn van liberale oppositie-bladen, door de re-
gering gesubsidieerde organen en ultrademocratische of, zo men wil,
radicale schandaalbladen. 33 40

De door hem gepubliceerde rapporten van de provinciale gouver-
neurs van de Koning adstrueren deze zienswijze met overvloedig ma-
teriaal. Om slechts enkele voorbeelden te noemen:   in de zomer  van
1844 moesten de Provinciale Staten van Limburg een lid van de
Tweede Kamer kiezen. Aanvankelijk liet het de gouverneur vrij on-
verschillig of het zittende lid, de onbeduidende Petit, zou worden her-
kozen dan wel een ander, mits niet bekend staande als tot de separis-
tische partij te behoren. Doch toen het dagblad La Gazette openlijk
voor de kandidatuur-Petit partij trok, en deze dus als de man van dat
oppositionele orgaan moest worden beschouwd, zette hij zijn gezag in
voor de advocaat-generaal Strens, die het dan ook won.

Maar  toen  in 1845 verkiezingen  in N. Holland op komst waren  en
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de gouverneur het in zijn rapport van 23 juni voor „zeer waarschijn-
lijk" hield, dat alle aftredende Gedeputeerden zouden worden her-
kozen, werd die verwachting beschaamd. „Het schijnt, dat het aan-
houdend geschrijf der dagbladen tegen de aftredende leden van gro-

" 41teren invloed is geweest, dan ik had vermoed.
Snel nam ook de publieke belangstelling op financieel terrein  toe.  Na

het aftreden van Willem I beloofde de minister van Financien Rochus-
sen   (oktober 1840) opening van zaken.  Twee  door hem overgelegde
staten - A en B - lichtten de Kamer in omtrent de financiele toe-
stand. Met het oog op financiele besprekingen met Belgie was ten aan-
zien van staat B. geheimhouding opgelegd, hoewel er eigenlijk weinig
gegevens in stonden, die niet reeds bij vorige gelegenheden stuks-
gewijs waren meegedeeld. Een pas verkozen kamerlid van Rechteren
van Appeltern - later 66n der „negen mannen" - gaf de Arnhemsche
Courant de staat echter ter inzage, waarop deze werd gepubliceerd.
In  de koffie-huizen, waar dit stuk ter lezing lag, gaf deze openbaar-
making - zoals in een gouverneurs-rapport van 22 november 1841
werd gemeld, „veel aanleiding tot afkeurende oordeelvellingen over
het voormalig bestuur." Terecht meende Verberne hieruit te mogen
afieiden, in hoe beperkte kring de kamerdebatten tevoren belang-
stelling hadden getrokken. 42

Drie jaar later lokte de leningwet-van Hall aller aandacht tot zich.
Over het algemeen waren de kranten er echter tegen. Van Hall wist,
na lange besprekingen, bij het Handelsblad niet meer te bereiken,
dan dat de Belinfantes ook een voorstander aan het woord zouden
laten. Van der Biesen wilde niet „voor altijd het krediet van het Han-
delsblad bederven." 43 De gouverneurs-rapporten gaven ook niet aan-
leiding tot veel optimisme over de gezindheid der publieke opinie. 44

Zo bleef er voor de bewindsman,  bij de openbare behandeling, weinig
anders over dan te weigeren, als zodanig te erkennen „die van eenig
dagbladschrijver of pamphletschrijver. Ik erken geen andere open-
bare meening dan die, welke aan de regeering kenbaar wordt gemaakt
door de vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk." Met 32
tegen 25 stemmen won van  Hall het, populair uitgedrukt,  van  de  pers !
En t6ch, terwijl de minister doende was, aan de publieke opinie be-
tekenis te ontzeggen, vond achter de schermen, een interessant inci-
dent plaats, dat haar indirecte invloed verklapte. Het kamerlid
Luzac, van wie zijn collega's fluisterden, dat hij in de qfdelingen had
aangekondigd, dat hij - als hem tien monden ter beschikking ston-
den, tienmaal voor de wet zou stemmen, sprak zich in het openbaar
tegen de wet uit, toen hij in de gaten kreeg, dat deze er zonder zijn
stem ook wel door zou komen. Een nauwbedwongen storm van ver-
ontwaardiging, stak tegen hem op; vooral bij de leden, die - zo-
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als van Hall in zijn herinneringen optekende - begaan waren met
hun eigen populariteit. 45

Voorbarig bmcht
Op 4 december 1844 bracht de Amhemsche Courant uit Den Haag het
bericht, dat men, op vrij stellige wijze, meende te weten, dat de heren
Luzac en Thorbecke een voorstel tot herziening der grondwet bij de
Tweede Kamer zouden hebben ingediend. Het bericht was, zoals
vaker met persberichten, een tikje voorbarig, niet onjuist. Het voor-
stel der „negen mannen" kwam pas op 10 december bij de Kamer
binnen. Reeds op 21 december liet minister Schimmelpenninck v. d.
Oye -- een oude studievriend van Thorbecke! - de gouverneurs
weten, dat de regering het hogelijk zou afkeuren wanneer ook haar
ambtenaren „de verkeerde weg" zouden inslaan. Het voorstel moest
natuurlijk - zo schreef hij - de grondwettige weg volgen.  „Maar de
regeering bespeurt met leedwezen dat van buiten af, hier en daar
hartstogtelijke opgewondenheid pogingen aanwendt om het voorstel
te maken tot een voorwerp van driftige beschouwing of onberaden
toetreding. De gouverneurs antwoordden geruststellend. Noord-" 46

Brabant liet reeds op 26 december - haast met verwondering - we-
ten, dat zelden een groot staatkundig vraagstuk de gemoederen min-
der levendig had bewogen. Het was een verbazing, welke niet meer
bestaat voor degene, die van Rogier heeft vernomen, dat de geeste-
lijke overheden De Noord-Brabander van Judocus Smits de pin op de
neus hadden gezet. 47 Een ander meldde, dat de vele briefjes om ad-
haesie uit te lokken, welke door de Vlissingsche en Kamper Courant wa-
ren verspreid, blanco bleven liggen. En op 5 mei werd triomfantelijk
uit Overijsel gemeld, dat - met behulp van de Kampense burge-
meester Wttewaall van Stoetwegen - een petitionnement v66r grond-
wetsherziening was tegengehouden. In Zeeland werd een waarnemend
rijksadvocaat, die argeloos meende adhaesie te kunnen betuigen,
eveneens onder druk gezet. De Belinfantes konden Willem II ook van
dienst zijn: het Handelsblad manoevreerde z6 voorzichtig, dat andere
bladen er schande van spraken. 48

Zo werd de actie onder het volk wat de Bosch Kemper ronduit een
„fiasco" heeft genoemd. De Tweede Kamer kon het voorstel der
negen mannen goedsmoeds afwijzen. De „pers" was opnieuw teleur-
gesteld, al was haar dan nu een program geboden, dat in de volgende
jaren verder kon worden gepropageerd. Uit die depressie-stemming
laat zich verklaren hoe de doorgaans gematigde Vlissingsche Courant
kon worden vervolgd omdat  op 17 november  1845  in een ingezonden
stuk de veelbetekenende vraag  aan  de  orde was gesteld: „wat zoude
de natie nog van een Kamer kunnen verwachten, wier meeste leden
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steeds toonen, dat het hun slechts om 66n doel te doen is - en dat
doel is geld; die zich niet beschouwen daar geplaatst te zijn om de
natie tot een bolwerk te strekken, maar in het lidmaatschap der
Kamer slechts meenen eenen trap te zien, langs welken zij door het
gouvernement lafhartig te bedienen, al hooger en hooger kunnen
kruipen, teneinde voor zich en hunne familie, een lekker geregt uit
de staatskeuken te bekomen; zoodanig is met slechts weinige gunstige
uitzonderingen het gedrag onzer opgedrongen volksvertegenwoordi-
gers.3 49

De dagbladen voelden zich de betere uitdrukking der publieke
opinie.

Tersluiks vonnis 5,

33

Het was dergelijke revolutionnaire retoriek, welke tot de ontwikkeling
van    1848   mede de stoot   gaf.    „Weet   gij   wie de revolutie gemaakt
heeft?" zo vroeg Judocus Smits  (inmiddels redacteur van De Tijd ge-
worden)  aan zijn aartspriester Cramer. „Ik geef het U te raden, wie
den Koning heeft kunnen bewegen tot dien stap. Het is van Bever-
voorde, generaal Nahuys, Andringa de Kempenaer en van Vliet.
Onder de schermen zaten Donker Curtius, Luzac en Thorbecke." 50

Het is natuurlijk waar, dat 1848 de overwinning bracht aan de
liberale bourgeoisie - en niet aan radicale democraten van het artis-
tieke type-van Bevervoorde.  Maar dat neemt hun aandeel in die
eerste woelige dagen niet weg. Het zegt iets, dat een van de eerste be-
zorgde verzoeken, welke kamervoorzitter Boreel van Hogelanden tot
de nieuwe minister van Justitie Donker Curtius richtte, was, dat deze
„orde en rust zou handhaven ten opzichte van de opruiende artikelen
van bladen als van Van Bevervoorde." De buiten-parlementaire in-
vloed moest uitgeschakeld worden. 51 Donker Curtius bleek daar
echter al voor gezorgd te hebben. Van Bevervoorde had n.1. nog een
uitspraak te goed voor hoon en laster jegens ex-minister van Hall.
En nu mocht, zoals Sautijn Kluit heeft aangetoond, Donker Curtius
vroeger wel eens smaak hebben getoond voor de platte aardigheden
van van Bevervoorde tegen de „Vente Hile" 52 - daags na de door
hem geleide ovaties voor het Koninklijk paleis, werd de volksmenner
bij vervroegd en „tersluiks" gewezen vonnis tot een gevangenisstraf
van zes maanden veroordeeld. Is het wonder, dat Van Bevervoorde,
die hoop had gekoesterd, hoofd der regeringspers te zullen worden,
zich „verraden" voelde door de politicus, die hij had laten toejuichen
door een menigte, welke anders de weg naar het huis van de a.s.
minister van Justitie   niet zou hebben weten te vinden ?   En   dat   hij
daaraan uiting gaf?

Er moet te dien aanzien natuurlijk onderscheid worden gemaakt
113
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tussen een rechtbank en een minister van Justitie.  Maar het antwoord
op deze vraag is later verstrekt door de Arnhemsche Couran4 die in de
maart-dagen 66k de spot had gedreven met de ambitieuse Van Bever-
voorde,   doch  op 7 januari 1849 uitdrukkelijk betreurde,  dat  de
ministerraad op ziln gratieverzoek afwijzend had beschikt. Het ge-
drag van van Bevervoorde was niet onberispelijk geweest. En het blad
gaf toe, dat Donker Curtius de beslissing had overgelaten aan de
ministerraad om niet verdacht te kunnen worden van gekrenkte
eigenliefde.  Maar het vroeg zich toch venijnig af of daar ook niet een
'3weinig schaamte, een weinig wroeging"  bij  kwam !

DAt schreef dezelfde krant, die door Donker Curtius en zijn ambt-
genoot van Binnenlandse Zaken, de Kempenaer, in verschillende ge-
dingen was vrijgepleit. Het kan niet anders of dit moet deze ministers
gestoken hebben, temeer omdat kritiek in dit blad op hun beleid
geen uitzondering was; bovenal misschien wel omdat zij konden ver-
moeden, dat Thorbecke hun gewezen medestrijder uit de grondwets-
commissie, thans achter  dit blad stond !

Thorbecke mokt
C. W. de Vries heeft helder uiteengezet, waarom een Thorbecke, die
op het commissoriale ontwerp  voor de grondwetsherziening  van   1848
zo belangrijke invloed had uitgeoefend, niet werd opgenomen in het
ministerie, dat op dit voorstel de goedkeuring der Staten-Generaal
moest zien te verkrijgen - los dus van eventuele menselijke voor-
oordelen van de Koning en zijn raadslieden. Thorbecke zou vermoede-
lijk politiek te radicaal en persoonlijk te onverzettelijk zijn geweest om
deze grondwetsherziening door de Staten-Generaal heen te leiden.
De (oude) Tweede Kamer wenste en verkreeg van het kabinet - dat
staat vast - amendementen welke de Leidse professor juist niet be-
geerde. „Daarmee hebben Donker Curtius en de Kempenaer het
land en de Koning gediend - zo concludeerde C. W. de Vries -
zulks zonder tegen Thorbecke te kuipen" - zoals  deze zdlf mokte !  53

Eerst toen de grondwetsherziening een feit was en er nieuwe ver-
kiezingen waren gehouden, vond Thorbecke een meerderheid in de
Tweede Kamer. Het ministerie van zijn vroegere medestanders leed
derhalve telkens de nederlaag. De oude radicaal van Dam van Isselt
- een der „negen mannen" - die op 3 mei  1849 de Tweede Kamer
verliet, waarin hij reeds voor de afscheiding van Belgie zitting had ge-
nomen - constateerde bij die gelegenheid met leedwezen het bestaan
van twee partijen: die van teruggang en van te snelle vooruitgang. En
nu mocht Thorbecke het bestaan van die partijen ontkennen en be-
weren, dat hier slechts van individuen sprake kon wezen - er was
strijd tussen de meerderheid der Kamer en het ministerie. 54 Ook de
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Arnhemsche Courant van wijlen Thieme had kritiek. En de Kempenaer
beweerde al in april 1848, dat deze artikelen uit Leiden kwamen en
dat velen er de stijl en het karakter van Thorbecke in herkenden. 55
Tegen deze achtergrond nu, was er de vergadering van de minister-
raad van  9  september   1849,   aan  het slot waarvan de minister  van

Binnenlandse Zaken (de Kempenaer) de aandacht heeft gevestigd -
aldus de officiele notulen -

„op een artikel in de Arnhemsche Courant van heden, waarin
de homogeniteit van het ministerie in twijfel wordt getrokken
uit hoofde van gezegden van de minister van Kolonien, welke
niet in overeenstemming zouden zijn met de denkbeelden van
zijn medeleden. Hij is van oordeel, dat het nodig is in ge-
sprekken met andere personen de meeste behoedzaamheid
in acht te nemen.

De minister van Kolonien meent, dat gezegde Courant
bedoelt een vroeger tamelijk algemeen bekend geworden me-
morie, waarin hij had bestreden het gevoelen van den minis-
ter van Marine omtrent de bezuiniging op dat departement.
Die memorie, welke aan de Raad was bekend geworden, be-
vatte zijn tegenwoordig gevoelen over dat onderwerp; maar
in andere opzigten had hij de denkbeelden van het ministerie
nimmer bestreden.

Hiertegen is aangemerkt, dat de bedoelde memorie wel in
deze Raad gementionneerd was geworden, maar nimmer een
punt van opzettelijk onderzoek had uitgemaakt en dat de
minister van Kolonien in dit kabinet plaats nemende, daar-
door had getoond in deszelfs denkbeelden van bezuiniging
te kunnen delen, zo niet, dat dan de aandacht van de Raad
hierop had behoren te worden gevestigd." 56

Op    18   september 1848 heeft de ministerraad „besloten  van  de  aan-
bieding van ontslag geen geheim te maken, doch zijner Majesteits
welmenen te vragen omtrent de plaatsing van een berigt deswege in
de Staaiscourant."

De kabinetscrisis duurde  tot   1   november 1849. Eerst  toen  op  dins-
dag 30 oktober Willem III van Thorbecke de verzekering kreeg - zo
noteerde de directeur van het Kabinet des Konings, van Rappard,
dat hij direct noch indirect in betrekking had gestaan tot de dagbladen,
die zulke hevige aanvallen tegen het vorig ministerie hadden gericht,
kon een ministerie uit de kamermeerderheid optreden! 57

Het was niet de eerste maal, dat Thorbecke zulk een verklaring af-
legde.   Op   19   mei   1848  had   hij   haar al verstrekt  aan de toenmalige
minister Luzac  - zijn plaatsgenoot en bondgenoot  uit   1844  -  die,
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overspannen, zeer gevoelig was voor de kritiek der dagbladen en het
vermoeden koesterde, dat Thorbecke daar niet vreemd aan was.
Onderhield hij zelf, blijkens zijn dagboek, niet contact met Vas Dias
van de N.R.C.2 In zijn brief beklaagde Thorbecke zich omdat telkens
als een der te Arnhem afgeschoten pijlen doel trof, dit aan hem werd
toegeschreven. Luzac wist toch wel, dat hij steeds elk bestuur van een
krant had afgewezen en  zich in vroeger jaren had beperkt tot het
schrijven van enkele artikelen? Hoe vaak hadden zij er samen niet
over gesproken, dat die stemmen der volksmening, zuiverder mochten
wezen dan thans, nu zij de 66n vinnig lakende en de ander hemel-
hoog prijzende - bij onze jaloerse volksaard - mannen van elkander
verwijderde, die bestemd waren om samen te werken? Maar waren
zij het er ook niet over eens geweest, dat nochtans „publieke personen
het deel hunner aansprakelijkheid, hoe lastig, voor de regtbank der
drukpers zich behoorden te getroosten ?"  58

Luzac was geroerd geweest door deze brief. Hij ge166fde Thor-
becke, zelfs al had de gouverneur van Gelderland, Schimmelpenninck
van der Oye, in een brief van 14 april  1848, hem mr. N. Olivier als
redacteur van de Arnhemsche Courant aangewezen...., 59 - dezelfde
Olivier, die later bekend zou worden als de beste vriend, collega en
schildknaap van Thorbecke. De Amhemsche Courant wist haar redactie-
geheimen goed te bewaren. Maar ligt hier de verklaring voor de om-
standigheid, dat Willem  III,  in  1851  en  1852, tot tweemaal  toe,  zou
weigeren de benoeming te bekrachtigen van mr N. Olivier tot lid van
deze Hoge Raad, waarvoor deze, door een kamermeerderheid, in af-
wijking  van de aanbeveling, was voorgedragen ? En waarom diens
benoeming in  1853 tot lid van de Raad van State niet doorging? 60

Oefende „de pers" aldus invloed uit bij de formatie van het eerste
kabinet-Thorbecke, ook bij het aftreden door de Aprilbeweging, deed
deze zich gelden. Rogier heeft n.1. niet alleen aannemelijk gemaakt,
dat er een afspraak bestond volgens welke de (geinspireerde) TD'd van
Judocus Smits regelmatig op het herstel der bisschoppelijke hierarchie
moest aandringen om de r.k. minister van Sonsbeeck gelegenheid te
bieden bij Willem III op „dit door de Koning verboden onderwerp"
terug te komen - hij heeft ook de geboorte van de protestantse tegen-
actie aangewezen: „de eigenlijke ophitsing begon  pas 27 maart  1853
met een pathetisch artikel in de Prouinciale Utrechtsche Courant van de
conservatieve hoogleraar G. W. Vreede."

In de ministerraad van 6 april d.a.v. namen de ministers Strens en
van Zuylen van Nijevelt op zich, een artikel samen te stellen en in
„een of meer der meest verspreide bladen" te doen publiceren, ten
einde de misvatting te bestrijden, dat het kabinet-Thorbecke om her-
stel van de hierarchie zou hebben verzocht.
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Het is tenslotte een bericht in de Amsterdamsche Courant van
16 april, omtrent het antwoord, dat koning Willem III zou hebben
gegeven aan de protestanten in de hoofdstad, dat tot de ontslagaan-
vrage van het eerste ministerie-Thorbecke aanleiding gaf. In de bui-
tengewone vergadering van die dag merkte Thorbecke n.1. op, dat
„ofschoon het mogelijk zij,  dat dit antwoord niet juist is medegedeeld,
het echter niet zoo veel van de waarheid zal afwijken, of er blijkt uit,
dat Zijne Majesteit niets heeft gezegd van hetgeen de Raad heeft voor-
gedragen; terwijl het zelfs, zoo als het daar ligt, kan worden opgevat
het tegendeel uit te drukken van hetgeen de Raad had gewenscht,
dat door Z.M. werd gezegd, en dat het alzoo ernstige overweging ver-
diende, of de Raad van Ministers er in kon berusten". 61

D42che-circulaire  uan  1861
Reeds is geschetst hoe in reactie op de Aprilbeweging het eerste
liberale partij-blad, De Grondwet, tot stand kwam e n. . . . weer onder-
ging. Vandaar dat Lion in  1858 als Philathetus publiekelijk de vraag
aan de orde stelde over de dagbladen van Nederland: „Wat zijn zij
en wat behoorden zij te wezen. 3,

Naar zijn mening gaven de 44 ledige stembussen het antwoord op
de vraag of ons volk wel besefte, dat a.h.w. de gehele regering sinds
10 jaar door rechtstreekse verkiezingen in zijn handen lag. Hij schreef
dit toe aan het leven voor handel, nijverheid en scheepvaart. Maar
wat hadden de partijen ter verspreiding der politieke beginselen ge-
daan? „De partijen schromen openlijk in de dagbladen haar vaandel
op te steken. Vandaar dat de dagbladen zoo luttel invloed uitoefe-
nen." Zij bekeerden z.i. geen minderheid in een district tot een meer-
derheid. Het werd beneden de waardigheid der regering geacht om
uitleg of tegenspraak te verbinden aan wat de couranten schreven.
Werd bovendien niet bij elke gelegenheid de drukpers in haar roeping
miskend door een of ander lid der volksvertegenwoordiging, die bijv.
haar taak schetste „als in het heden verzinnen van berigten om ze
morgen weer tegen te spreken?" 62 (Tutein Nolthenius)

Lions denkbeelden wekten de belangstelling op van de minister van
Kolonien, Rochussen - de beschermer van het Cultuurstelsel - die,
na zijn val, het plan opvatte om Lion aan het hoofd van een conserva-
tief  blad te plaatsen.   Zo  werd   in  mei 1861 onder de oud-Indische
ambtenaren „een ton gouds" gevraagd, opdat in het najaar het reeds

genoemde Nimw Dagblad van 's-Gravenhage kon verschijnen. 63 Reeds
kort na zijn verschijning baarde dit blad geweldig opzien. Aan het
bewind was destijds het ministerie-van Zuylen van Nijevelt, hetwelk
had  aangekondigd het omstreden cultuurstelsel niet te zullen slopen.
Desniettemin voldeed het beleid van de minister van Kolonien, Loudon
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zeer wel aan de liberale oppositie. Van vrije arbeid toonde hij zich
niet volstrekt afkerig. In de Staten-Generaal werd derhalve wel ge-
zinspeeld op een gebrek aan homogeniteit in de ministerraad, doch
dit werd telkens ontkend. 64 Toen openbaarde op 19 oktober het
Nieuto Dagblad een ddp6che-circulaire, welke de minister van Buiten-
landse Zaken, Baron van Zuylen van Nijevelt, aan de Nederlandse
vertegenwoordigingen in het buitenland had gezonden. Daarin werd
o.a. de benoeming van de nieuwe gouverneur-generaal Sloet van de
Beele beschouwd  als een triomf voor de liberale oppositie ! De onenig-
heid in het kabinet stond vast.

Deze onthulling deed ietwat merkwaardig aan in een blad, dat
slechts twee dagen tevoren instemming had betuigd met een Voor-
lopig Verslag der Tweede Kamer, waarin afkeuring was uitgesproken
over voortijdige openbaarmaking van officiele stukken. Maar dat
was natuurlijk slechts een stoot in de rug geweest van de concur-
rentie: de Belinfantes. Thans incasseerde Lion opgewekt  het   goud-
mijntje, dat zijn blad in het brandpunt van het kamerdebat bracht
en hem op 25 november 1861 tot het schrijven van het eerste
kameroverzicht aanspoorde: „men gunne toch aan ons blad,
hoe jeugdig het ook zijn moge, het geluk van goed te zijn geinfor-
meerd."

Hoewel minister Loudon het blad in de Kamer brandmerkte als „het
werktuig van bezoldigden logen en laster", leert archief-onderzoek,
dat dit geen grootspraak was. Al enige maanden bestond er spanning
in het kabinet tussen van Zuylen en Loudon, over de uitvoering van
het program-Rochussen. In dat conflict hadden de overige ministers
tenslotte partij getrokken voor Loudon. Van Zuylen had daarop ver-
klaard te willen overwegen wat hem te doen stond. De volgende dag
vond de publicatie plaats !

Op 29 oktober 1861 kwam de zaak in de ministerraad ter sprake. 65
Van Zuylen verklaarde, dat de circulaire „op een voor hem onver-
klaarbare wijze, gedeeltelijk in een onzer dagbladen publiek was ge-
maakt." En Loudon kondigde aan, dat hij, als de zaak in de Kamer
ter sprake kwam, hetgeen door zijn ambtgenoot was geschreven,
openlijk zou desavoueren. Aangezien beiden het er over eens waren
dat „dit onwaardig schouwspel" voor alles moest worden vermeden,
werd de Koning gevraagd een keus te doen. Zijn sympathie ging
kennelijk naar van Zuylen uit maar hij wist constitutioneel vorst te
zijn en begreep het advies van de overige ministers te moeten inwin-
nen. Deze bleven Loudon trouw, zodat Willem III zeer tot zijn spijt -
„na vergeefsch getracht te hebben een reconciliatie tot stand te bren-
gen" - zich genoodzaakt zag, de ontslag-aanvraag van van Zuylen
in te willigen. Als bijzondere gunst verzocht de aftredende minister
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toen zijn ontslag-aanvrage, waarin hij zijn visie op de zaak had weer-
gegeven, openbaar te mogen maken.

De ministerraad adviseerde de Koning aan dit verzoek geen gevolg
te geven.  Het was niet gebruikelijk; bovendien zou de brief aanleiding
kunnen zijn „tot eene min juiste beoordeeling der zaak, die de oorzaak
was van zijn ontslag." In het concept-antwoord, dat de directeur van
het kabinet des Konings voor Willem III opstelde, stond derhalve,
dat geen termen waren gevonden tot inwilliging van het verzoek.

Daar moest toen aan het slot bijgekrabbeld worden, dat het
v. Zuylen natuurlijk vrijgelaten bleef te publiceren, wat deze in zijn
belang nodig mocht oordelen. Mededeling van deze brief aan de minis-
terraad werd „niet nodig" geacht.

Ook dat behoorde tot het constitutioneel koningschap van Wil-
lern III!

Limburgse brieven kwestie
In  1865  zou deze baron van Zuylen van Nijevelt scherpe vragen  rich-
ten tot het tweede ministerie-Thorbecke over de geruchten, welke in
verschillende dagbladen de ronde deden, volgens welke de minister
van Financien, Betz, bij de verkiezingen van 1864 de katholiek-libe-
rale kandidaten van Roermond en Maastricht, onder wie zijn vroegere
ambtgenoot v. d. Maesen de Sombreff, aan de overwinning geholpen
zou hebben met de belofte dat hij het daar heftig bestreden wetsontwerp
op de grondbelasting in Limburg, dat een einde zou maken aan een
sinds de Belgische afscheiding bestaande bevoorrechting, zou laten
rusten. Zoiets kon de census-kiezers daar natuurlijk toespreken. 66

Op  8  november 1865 betoogde van Wintershoven,  die door van  der
Maesen uit de Tweede Kamer was gewipt, in de Staten van Limburg,
dat er brieven bestonden, getekend door Thorbecke en Betz, waarin
zodanige beloften zouden zijn vervat. Deze uitlatingen ontlokten
Thorbecke in de Tweede Kamer de verzuchting, dat wat hem betrof,
de verkiezingen nooit vrijer waren geweest, dan onder dit ministerie.
En had men brieven, welke het tegendeel bewezen? „Men laat ze
drukken, ik zal ze desnoods doen overnemen in de Staatscourant indien
zij gedrukt mochten zijn in een pamfiet ofdagblad, dat weinig gelezen
wordt of niet verdiend gelezen te worden. 3,

In de persverslagen kwam de bovenvermelde beperking tot de mi-
nister van Binnenlandse Zaken - toevallig ?  -  niet  voor.  Hoe  dit  zij,
op  17  november  1865  zond de officier van Justitie te Maastricht  het
blad U Ami  des  Inter€ts   Limbourgois ter kennisneming aan Den Haag
op, wegens een artikel - „A bas les masques" - waarin de ministers
van Binnenlandse Zaken en Financien op „even duidelijke als grove
wijze" ten laste gelegd werd, dat zij hadden gelogen. De procureur-
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generaal voegde hier aan toe, dat de fabrikant P. Regout - oud-lid
der Eerste Kamer - werd beschouwd als de eigenaar van het blad.
Maar   de p.g.   had het nauwelijks doorgezonden of de officier stuurde
een volgend nummer van hetzelfde blad op benevens een exemplaar
van  18  november  van Het Venloosch Weekblad. In beide bladen had het
statenlid Haffmans een briefvan minister Betz aan de kamercandidaat
v. d. Maesen geopenbaard, waarin werd gezinspeeld op een bereid-
heid om de grondbelasting te laten rusten als de houding van Lim-
burg dit niet onmogelijk maakte. Noch officier noch procureur-gene-
raal achtte thans een vervolging dier bladen raadzaam. En de minis-
ter van Justitie, Olivier, sloot zich bij dit gevoelen aan. 67

Intussen had Betz op 19 november zijn ontslag-brief bij de Koning
ingezonden. Hij bracht deze op de hoogte van zijn particuliere corre-
spondentie met v. d. Maesen, die daarvan een zo onvoorzichtig ge-
bruik had gemaakt. „Beloften of toezeggingen van niet-weder-indie-
ning werden daarin door mij niet gedaan. Maar het spreekt vanzelf,
dat als men een particuliere brief schrijft aan een man, wien men
vriendschap en genegenheid toedroeg, men zijne woorden niet weegt
omdat men weet, dat die brief niet onder oogen van anderen komt.
Ik heb mij echter hierin bedrogen.... Particuliere brieven, openbaar
gemaakt, compromitteeren meest altijd in meerdere of mindere mate.
Dit is ook met dezen brief het geval." 68

De ministerraad meende „met diep, zeer diep leedwezen" de
wens van Betz te moeten eerbiedigen. En Willem III verleende het
gevraagde ontslag, onder mededeling aan de ministerraad, dat
naar zijn oordeel, „de waardigheid der regeering verbood om nu
of later het aanhangige wetsontwerp inzake grondbelasting in te
trekken."

Dit aftreden van Betz was meer dan een schandaal. Het bete-
kende een nieuwe scheur in de langdurige, politieke samenwerking
tussen liberalen en katholieken. Toen Haffmans later tot kamerlid
werd verkozen, werd hij door Thorbecke geboycot! 69

Het was alsof de liberale leider de komende breuk voorvoeld had.
In een briefje, waarin hij - v66r het schandaal - bij de Commissaris
des Koning vertrouwelijk om inlichtingen vroeg over de stemming in
Limburg inzake de grondbelasting, informeerde hij n.1. tevens naar
een herderlijke brief van de bisschop over het onderwijs! 70

De toenmalige minister van Kolonien, Fransen v. d. Putte, heeft
later beschreven, dat dit de enige keer was geweest, dat hij Thorbecke
bezorgd, gedrukt, ontstemd had gezien over de oppositie in de Ka-mer - en hoe hij bij hem te rade ging om deze tegenstand met behulp
van de liberale „fractie" te keren: „Ik heb kunnen merken, dat Thor-
becke toen ingezien heeft, dat de leiding niet meer in handen was van
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de oude garde, maar van de jongeren, meer bijzonder bevriend met
den minister van Kolonien. 3' 71

Liberate uerdeeldheid
Het volgend ministerie heette inderdaad naar Fransen v. d. Putte.
Doch dit leefde slechts een halfjaar (februari-juni 1866). Thorbecke
was slechts tijdelijk uitgeschakeld; in  1871  zou hij nog een derde minis-

terie vormen. Pas na zijn dood kon Fransen v. d. Putte de greep naar

de liberale leiding pogen te consolideren. Het door hem - met de
Vries gevormde - kabinet van 1872-'74 was echter uitgesproken
zwak; het kon bij de liberale aanhang geen meerderheid voor de ver-
ruiming van het kiesrecht vinden. De Koning riep de conservatief
Heemskerk aan het bewind en in liberale kring overvleugelde allengs
Kappeyne v. d. Coppello de „bazige" Fransen v. d. Putte. Tegen
1877 was deze het erkende hoofd der liberale partij. Omtrent zijn
kabinet, dat mocht hopen op de steun van een overwegende Kamer-
meerderheid, werden grote verwachtingen gekoesterd. Reeds  in   1879
echter  kwam de ontgoocheling !

Een insider als Sam van Houten heeft deze snelle neergang aldus
verklaard: hij beschreef Kappeyne v. d. Coppello als een staatsman
van de oude stempel, die het parlement als zijn eigenlijke terrein van
actie zag en zich weinig bekommerde omtrent de publieke opinie,
laat staan, daarop invloed poogde uit te oefenen. Aan deze omstandig-
heid nu schreef van Houten het toe, dat Kappeyne het overwicht over
zijn mededinger v. d. Putte verloor. 72

Fransen v. d. Putte had grote staatkundige ambities. Zijn zwakke
punt was, dat hij als typisch koloniaal expert geen sterke politieke
overtuiging had omtrent uitgesproken Nederlandse strijdpunten. Te
dien aanzien dreefhij vaak met de liberale stromingen van de dag mee.
Op die kring oefende - volgens van Houten - destijds waarschijnlijk
George Belinfante, door middel van zijn kameroverzichten in de
X.R.C. tn het Correspondentiebureau, dat de provincie bediende, de
grootste invloed uit. En hier werd ook het beeld van de politieke leiders
bij het grote publiek gevormd. „Van de Putte bezat het geheim altijd
een „bonne presse" te erlangen. Kappeyne daarentegen was bij geen
enkele Haagse correspondent ooit persona grata. Het door hem ont-
worpen en na afstemming van Tak's kanalenwet gepubliceerde plan
eener beperkte grondwetsherziening werd eenparig door hen bestre-
den. Dit jarenlang voorbereid plan werd den volke als een luim van
het ogenblik voorgesteld en zijn auteur als een man zonder ernst. En
het publiek geloofde het; immers alle couranten zeiden het. Toen
daardoor de zon van Kappeyne weder ging dalen, schoof ook v. d.
Putte van hem af. Zelfs nam deze, na 's-Konings weigering om Kap-
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peyne de autorisatie tot het voorstellen eener grondwetsherziening te
verlenen, met Eppo Cremers een opdracht in overweging om te be-
proeven een ander liberaal ministerie te vormen, die natuurlijk mis-
lukte. Doch door v. d. Putte 's afval was Kappeyne 's kracht gebroken
en heeft de eerste welbewuste doch ten gevolge der te uitsluitend op
het parlement berekende tactiek van Kappeyne, niet genoeg bij het
publiek voorbereide poging tot Grondwetsherziening schipbreuk ge-
leden."

Uiteraard waren er nog andere kanten aan deze crisis. C. W. de
Vries heeft hier recentelijk nog op gewezen. 73 Ook is het natuurlijk
niet zo, dat v. d. Putte slechts de uitvoerder was van de richtlijnen
van Belinfante, al kreeg hij van deze dan wel publiekelijk een pluimp-
je, toen hij in de Kamer klaagde, dat de pers wel eens wat traag was
met de beoordeling van wetsontwerpen. 74 Divergenties deden zich
uiteraard voor.

De afstand van de voormalige bezittingen der West-Indische Com-
pagnie op de kust van Guinea aan Engeland vond omstreeks 1871-
' 72 bijkans eenstemmige bestrijding  van de pers. Ook Belinfante was
er tegen en tikte bijv. de senator de Vos van Steenwijk op de vingers,
toen deze te kennen gaf zich over de wil der natie niet te bekreunen.
Hij kreeg te verstaan, dat het zeker geoorloofd was om die wil te trot-
seren; geringschatten mocht hij die niet! Later toen van Zuylen zich
eens een soortgelijke opmerking liet ontvallen, werd daaraan toe-
gevoegd: „een volksvertegenwoordiger behoort  zich  wel te bekreunen
over hetgeen de pers zegt. Tastbare dwaling, onwaarheid ga hij voor-bij - iedere redenering is hij verplicht te wegen in de binnenkamer
van zijn gemoed. " 75

Ook Fransen v. d. Putte behoorde tot de voorstanders. Maar liij
kwam er onbewimpeld voor uit, dat zijn votum, door de geheime
stukken, ter griffie neegelegd, was bepaald.

De Standaard en Lohman
Hoe benauwend nochtans voor een kamerlid de wenken, z6lfs van een
bevriend orgaan kunnen wezen, is heel duidelijk aan het licht getreden
door de later geopenbaarde, particuliere correspondentie tussen
Abraham Kuyper en A. F. de Savornin Lohman. Zelfs kan hierin een
van de oorzaken voor de verwijdering tussen de antirevolutionaire
voorman en de latere christelijk-historischefractieleider gezochtworden.

Kuyper moest, in verband met zijn gezondheid, de Kamer ver-
laten, voordat de Savornin Lohman er, op zijn aandrang, in 1881 zit-
ting in kreeg. Zo moest deze het parlementaire werk doen. Via De
Standaard bleef Kuyper zich in zijn doordringende „driestarren" met
de gang van zaken op het Binnenhof inlaten. Daar had Lohman be-
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zwaar tegen, hoe grif hij overigens het geestelijk overwicht van zijn
partijleider erkende. Dat stak Kuyper. Hatelijk schreef hij, reeds op
19 december 1881, dat hij zeer wel vatte, dat „het voor Heeren in zoo
hooge positie wat stand en aanzien betreft, niet prettig, zelfs hinderlijk
is, zich te hooren verwijten, dat die Kuyper een voogdij wil uitoefe-
nen....  Een  redacteur  als de. Standaard heeft, is niet om eer mede
in te leggen bij de Haagsche kringen of toonaangevers in de Staten-
Generaal." m

Maar daar lag het hoofdbezwaar van Lohman niet: „Ik kan noch
mag mij als kamerlid laten leiden (stricto sensu) door iemand buiten
de Kamer. Dit mag ik evenmin als de minste der kamerleden. Eed en

plicht verbieden dat. Alle vrijheid van beraadslagen zou er door on-
mogelijk worden.... Daarom is er Uwerzijds, zoo gij Uw leiderschap
in vollen omvang wilt uitoefenen, de aanneming eener candidatuur
van de Kamer noodzakelijk....   In een lichaam  is met personen  en
omstandigheden te rekenen. In een dagblad niet. Daarom kan een
kamerlid met de grootste kalmte een blad zijner rigting terzijde leg-
gen. Licht komt bovendien een ander blad zijner rigting hem ver-
dedigen. Maar met de Standaard is dit anders. Daarin spreekt de
journalist en leider tevens. Wij mogen een artikel onnodig, onuitvoer-
baar verklaren en daarin volmaakt gelijk hebben;  maar het publiek
moet zich houden aan het blad en aan den leider. Temeer nu er geen
ander blad is. Dat is wat m.i. de positie onhoudbaar maakt." 77

De politieke breuk kwam in 1894, nadat De Standaard het parool had
uitgegeven, dat er moest „gestuurd worden in democratische rich-
ting" en dat derhalve de kieswet-Tak diende te worden aangenomen,
waartegen Lohman overwegend bezwaar had. 78

Zulk een conflict was actueel in die jaren. De liberaal van Houten -
anti-Takkiaan gelijk Lohman - verzuchtte, dat voor hem het kamer-
lidmaatschap zijn waarde verloor, „indien men als kamerlid slechts
het werktuig zou moeten zijn om te registreren wat een kleine journa-
listenkring wenscht of als een wensch van het publiek weet voor te
stellen." 79 Het was de tijd waarin William Stead zijn „government
by journalists" proclameerde en waarin de Nederlandse Journalisten
Kring werd opgericht.

Ook aan de andere kant van de scheidslijn werd er mee geworsteld.
Schaepman, die het algemeen kiesrecht met geen enkel katholiek be-
ginsel in strijd achtte, ondervond van De Tijd en De Maasbode een
zo botte bestrijding, dat Rogier, later nog verontwaardigd, over
„stelselmatige eerroof" zou schrijven. 80 Maar als „de meest ge-
scholden man van Nederland" had Schaepman zich er het best bij
bevonden om er maar om te lachen. Hoewel hij Lohman liever
mocht dan Kuyper, was hij zelfjournalist genoeg om begrip te tonen
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voor de positie van laatstgenoemde. Hij begreep wel, dat Lohman
als  man van het recht niet kon hebben, dat De Standaard oordeelde
over zaken, welke het blad niet helemaal kende. Maar „ik vind
tegenover de pers, dit recht te hard. De tijd zal de heer Lohman
hetzelfde leren." 81

Spooneeg-stakingen
Deze voorspelling van Schaepman is bewaarheid. Lohman werd, in
1894, hoofdredacteur van De Nederlander. Tegenover de „genialeartikelen" van Kuyper hoopte hij „wat betere adviezen" te kunnen
geven. En Kuyper   werd,   in 1901, kabinetsformateur. Suttorp   ver-
meldt, dat Lohman daartoe zelf had geadviseerd, al had hij er -meer oprecht dan aardig - aan toegevoegd, niet te kunnen beoor-
delen of „Kuyper zou blijken een staatsman te zijn zoals hij  een jour-
nalist was." Schaepman vreesde zelfs dat Kuyper te veel journalist
zou blijken! 82

Vast staat, dat het ambitieus program - hetwelke volgens Loh-man meer de journalist dan de staatsman had verraden - slechts zeer
ten dele werd uitgevoerd. Men schrijft dit, ten onrechte, vaak toe
aan de Spoorwegstakingen van januari   1903.   Maar het falen   van
Kuyper op sociaal terrein werd hierbij wel voor de geschiedenis vast-
gesteld. 83 De ironie der historie heeft nu gewild, dat de hoofdredac-
teur van De Nederlander de weg naar de dwangwetten - naar het
stakingsverbod bij publieke diensten - zou wijzen. Het blad propa-
geerde daarvoor zelfs een vervroegde bijeenroeping van de Tweede
Kamer, welke met reces was.

De minister van Justitie, J. A. Loeff, die weinig voor de denkbeel-
den van De Nedulanda voelde,  en die toen ziek was - werd daartoe
door Lohman zelfs thuis bezocht. Ook Kuyper moest hij bewerken.
De Standaard, waarin Kuyper zelfs als minister-president nog schreef,
ja soms anoniem zijn ambtgenoten becritiseerde, had n.1. aanvanke-
]ijk in het midden gelaten of door wettelijke maatregelen op de sta-
kingen moest worden gereageerd. Bij alle afkeuring van de stakingdoor de „burgerlijke" pers was in dit opzicht trouwens allerwegen re-
serve betracht. Aalberse had daarin voor hardhandig ingrijpen ge-waarschuwd en de Tutphensche Courant - de spreekbuis van Goeman
Borgesius - had zich uitdrukkelijk afkerig getoond van de adviezen van
De Nederlander. Voornamelijk de conservatief-liberale Nieuwe Courant,was uit dit gelid gesprongen, met een schamper artikel, waarin fel van
leer werd getrokken tegen het zwakke kabinet dat n.b. was opgetreden
met de verklaring,  dat het voor alles het gezag zou handhaven!

Deze schimpscheuten waren volgens Ruter, die de spoorwegsta-
kingen nauwgezet heeft geanalyseerd, daarom van zoveel belang
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„omdat ze Kuyper diep gekrenkt hebben door hem die qualiteiten te
ontzeggen, die hij voor alles tonen wilde. Voor Kuyper die in dat op-
zicht al te veel aansporing niet nodig had, moesten ze een prikkel zijn
zich tot absolute handhaving van het gezag wel in staat te tonen." 84

Op 25 februari 1903 las Kuyper, in tegenwoordigheid van alle
ministers een scherpe regeringsverklaring voor, bij de aanbieding der
„dwangwetten".

„Vergissing" uan Troelstra
Was hier de invloed der pers „werkzaam tot handhaving van het ge-
zag":  het was ook een krantenartikel, dat Troelstra in zijn kamerrede-
voering  van 12 november 1918 inspireerde  tot zijn revolutionnaire
„vergissing". Het gold hier uiteraard niet meer  dan  66n der factoren
in die opwindende rij van gebeurtenissen als de relletjes in de Hars-
kamp, het ontslag van generaal Snijders, de vlucht van de Duitse ex-
keizer e.d. - maar de meerderheid van de besturen van S.D.A.P. en
N.V.V. zag daar toch nog geen Nederlandse omwenteling uit voort-
vloeien. Bij deze zienswijze legde Troelstra zich aanvankelijk neer.
Dat hij dit standpunt spoedig weer verliet, was „voor een groot deel"
- de woorden zijn afkomstig van zijn partijvoorzitter Vliegen - 85

te wijten aan een artikel in de liberale Nieutoe Rotterdamsche Courant,
getiteld „De arbeiderseischen". Dit stuk, waarin verschillende socialis-
tische eisen uit die opwindende dagen werden aanvaard, besloot
namelijk met de woorden: „Wat nodig is, is in de eerste plaats, dat
ieder voor zich de oude denkbeelden, die zich gevestigd hebben, her-
ziet en tracht de evolutie mee te maken." Troelstra zag hier een aan-
duiding in van het feit, dat de bourgeoisie vrijwillig afstand deed van
haar positie en hij kondigde zoiets als een revolutie aan. 86 Het gaat niet
aan de N.R.C. daarvoor verantwoordelijk te stellen. Maar „invloed"
was er zeker! Het voorval accentueert hoe onberekenbaar die invloed is !

De Telegraaf kwam de S.D.A.P. zelfs onderhands zijn diensten
aanbieden.

Troelstra zelf was achteraf geneigd, aan zijn „vergissing" positief
nut - de sociale stroomversnelling onder minister Aalberse - toe te
kennen. Maar zijn positie in het parlement kreeg er een schok door,
die zij nooit geheel te boven is gekomen. En er ontstond wantrouwen
in de democratische gezindheid van de S.D.A.P., welke haar langer
in de oppositie deed toeven dan zij tenslotte zelf wenselijk oordeelde.

De grief van Vliegen tegen het optreden van Troelstra was: „Ik
heb niet 25 jaar gevochten voor algemeen kiesrecht om het enkele
maanden na zijn invoering weer af te schaffen !  87
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§ 3. BETEKENIS VAN INVLOED

Waning influence?

Het is hier niet de plaats om dit belangrijke geschilpunt verder uit te
werken. Het wordt slechts gememoreerd, omdat de vraag gesteld kan
worden of ten gevolge van de invoering van het algemeen kiesrecht,
de positie van de pers ten opzichte van de Volksvertegenwoordiging
niet aan betekenis verloor. Juist omdat de invloed van de pers zo on-
berekenbaar is,  valt het moeilijk vast te stellen of er sinds een hoogte-
punt aan het begin van deze eeuw, voor de latere decennia inder-
daad - zoals Amerikaanse onderzoekers doen - gesproken moet
worden van de „waning influence"  van het dagblad. 88

Men mag vooral niet vergeten, dat hier van een relatieve verminde-
ring sprake is. Albig bijv. die voor de Verenigde Staten een dalende
tendenz meende te mogen vaststellen, hield desniettemin vol: „the
modern newspaper  is the most important medium of communication
for the distribution of news and opinions to large publics. This is true
despite the fact that the majority of the voting public in the last five
out of six national elections in the United States assumed a position
contrary till the stand of over 80 per cent of newspapers." 89

Uiteraard is de positie van de krant ten opzichte van het parlement
gewijzigd door de invoering van het algemeen kiesrecht. Kon een
krant zich voordien de spreektrompet noemen van niet(goed)verte-
genwoordigde bevolkingsgroepen - onder het evenredig kiesrecht
moest die pretentie wegvallen. Er bleven echter, tussen twee verkie-
zingen in, nog zoveel mogelijkheden van een uiteenlopen van parle-
ment en publieke opinie bestaan, dat voor de pers een ruime invloeds-
sfeerresteerde.

Een tweede wijziging, welke zich in de laterc jaren voordeed, was,
dat de pers, die in de vorige eeuw haast een monopolie-positie bezat
in het aanrakingsvlak van het parlement en kiezer, concurrentie
kreeg van vakverenigingen en bepaalde andere „pressure groups",
welke zich toelegden op beinvloeding van het parlement, 90 al ver-
liepen deze pogingen stellig niet buiten de publiciteit  om  (Bijv.:  de
Mieuwe Courant)

Voorts moet worden gewezen op nieuwe media als film, radio en
televisie, welke zich ook met het parlementaire gebeuren gingen
bezig houden. Het is tot dusver bij enige experimenten gebleven,
aangezien de uitzending van volledige vergaderingen vrijwel ondoen-
lijk is en bij bekorting de verdelende rechtvaardigheid ten opzichte
van de verschillende politieke partijen gemakkelijk in het gedrang
komt. Er is hier een proces gaande, dat nog lang niet voltooid mag
heten. Vooralsnog lijkt de invloed op het parlement van deze media,
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die juist in hun politieke uitingsmogelijkheden aan zekere beperkin-
gen onderhevig zijn, niet bijzonder belangrijk. Maar het is toch wel
zeer  opmerkelijk,  dat  bij het Nipo-onderzoek  van 1954 bleek,  dat
tegenover de vier op de tien kiezers, die de kamerverslagen in de
kranten regelmatig lezen, er iets meer - n.1. 46 op de 100 - de poli-
tieke commentaren van de radio volgen. 91

Politieke Elite
In elk geval lijkt het alsof de tendenz, welke uit deze aanduiding van
de veranderde positie en de opkomende concurrentie van de pers
spreekt, bevestigd wordt   door een enqu6te, welke Prakke   in   1954
ondernam. Deze handelde over de invloed van de pers op de politieke
61ite en de enquateur meende daaruit van een zekere devaluatie in de
waardering van de rol van de Nederlandse pers te mogen spreken. 92
Bij de beoordeling van zijn conclusies dient echter bedacht te worden,
dat zijn onderzoek zich beperkte tot de invloed van de pers op de z.g.
„mind-changing", tot de geestelijke achtergronden van sociale ver-
anderingen. En zelfs te dezen aanzien was opmerkelijk, hoe weinig
vergelijkingsmateriaal uit het verleden hij aanvoerde. In feite noemde
hij als voorbeeld enkel de vader van Troelstra, wiens wereldbeschou-
wing inderdaad door de lezing van De Dageraad sterk werd omgewoeld.
Maar Troelstra sr. behoorde nu juist niet tot die politieke 61ite uit
Eerste en Tweede Kamer, welke voor het tegenwoordige vooral ob-
ject van zijn studie uitmaakten. Men zou hier uiteraard een Schaper
als voorbeeld voor in de plaats kunnen zetten - die als kind de
kranten verslond, welke zijn vrijzinnig-christelijke vader beroeps-
matig aan de wand plakte, v66r het behangsel er op kwam - en die
later door lezing van Recht voor Allen tot het socialisme kwam. 93
Als kamerlid - het bleek uit de inleiding tot dit geschrift - sprak
hij echter helemaal niet zo verrukt over de pers. Het staat derhalve te
bezien   of hij positief  op   de   enqu 6te van Prakke zou hebben gerea-
geerd. Uit het derde hoofdstuk is trouwens gebleken, dat de Kamer-
leden zich in het verleden veelal onvriendelijker over de pers uitlieten
dan tegenwoordig.

„Men is bang voor de pers en men ontziet haar", aldus heeft Lange-
meyer het gezien, „Maar omdat men angst voor haar gevoelt en om-
dat men die noodzaak voelt haar te ontzien, ook wanneer men daartoe
eigenlijk niet gestemd is, voelt men een ressentiment, dat heel sterk
doorwerkt op de maatschappelijke waardering van de journalist. 33 91

Voor het heden bevestigde Prakke wat men al vermoeden kon,
namelijk, dat het vooral de academisch-gevormden zijn, die van na-
ture tegenover de pers een kritischer houding aannemen dan de
regent-autodidact voor wie de pers in zijn opgang veelal vriend en
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leermeester was. Aangezien het merendeel der kamerleden acade-
misch gevormd was, lag zijn ietwat sceptische conclusie eigenlijk voor
de hand. Miskende Prakke niet het belangrijke feit, waarop de sociaal-
psycholoog v. Dooren  wees:   „dat  voor de superieure   mens    .  .  .  .    in
zijn contact met het buitene, het openstaan en aanpassen plaats
maakt voor het dominerend inwerken, d.w.z. voor het primair zich
zelf doorzetten in een omvormen van zijn omgeving naar alleen zijn
persoonlijke  idee ?"   Het  gaat  hier  om de controlerende,  niet  om  de
docerende functie van de pers. 95 Beecher wist het al: „Newspapers
are the schoolmasters of the common people."

Verbreding of uerdieping?
Daarmee is overigens niet ontkend, dat zich geen wijziging in het
dagbladwezen heeft voltrokken. Steeg het aantal dagbladen in Neder-
land  na de afschaffing van het dagbladzegel in  1869 van  9  tot 62 stuks
in 1899, daarna ging het - dus in de periode, welke Prakke op het
oog had - veel langzamer omhoog tot 79 stuks in 1937. De oplagen
breidden zich echter geweldig uit; het massa-blad kwam op. Het
Handelsblad bijv.  dat  van  1851  tot  november  1900  zijn  abonnementen
slechts van  5400  tot  6000 zag vermeerderen,  kwam in  1925  met  een
ferme sprong op 44.000 terecht. Het (Fr)/ Folk, dat in 1901 met 5000
exemplaren was gestart, kwam op hetzelfile tijdstip met 43.000 exem-
plaren uit, terwijl dit blad nog eens 25 jaar later zelfs 300.000 abonne-
menten kon boeken. In plaats van een verdieping moet m.a.w. waar-
schijnlijk van een verbreding van de invloed van de pers op de be-
volking worden gesproken.

De vraag, welke in dit hoofdstuk aan de orde staat, is echter een
andere. Deze betreft de invloed op het parlementaire gebeuren. Te
dien aanzien zijn uitermate leerzaam de ervaringen van de Engelse
journalist Francis Williams. Tijdens de tweede wereldoorlog trad hij'
voor het kabinet-Churchill op als „controller ofnews and censorship",
in een periode dus waarin de positie van de regering over het alge-
meen sterk - en die van de pers aan beperkingen onderhevig was.
Met hem waren trouwens vele andere journalisten tijdelijk in dienst
van de overheid getreden. Telkens wekte het hun verbazing op, hoe-
veel aandacht ministers en hoge departementale functionarissen be-
steedden aan dagblad-artikelen, waarvan zij zelf uit ervaring wisten,
dat er geen bijzondere betekenis voor de publieke opinie aan mocht
worden toegekend, omdat zij het resultaat vormden van een niet eens
zo heel brillant idee van een afgematte redacteur om zijn jongste ver-
slaggever bezig te houden. Toch vermochten juist zulke verhalen
ministers in beroering te brengen. De conclusie van Williams over de
invloed van de Engelse dagbladen liet aan duidelijkheid niets te wen-
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sen over: „Although their long term influence in serious affairs is
small and their effect on their reader's political thinking is negligible,
they often exert a good  deal of influence on ministers and government
departments. Most cabinet ministers are indeed almost excessively
sensitive to news paper comment." 96 Bij deze opmerking van Willi-
ams denkt men onwillekeurig aan de ontmaskerende beschrijving,
welke Fritz Kunkel in zijn Groepskarakterkunde van de „Ster"
gaf: „hij is aangewezen op de bijval der anderen; hij heeft echter
het gevoel, veel meer te zijn, dan zij allen; hij voelt zich onafkankelijk
en vrij, blijft echter een slaaf van de beoordeling van vreemden."

Doch hoe dit verschijnsel naar psychologisch inzicht ook verklaard
moet worden, er is reden te veronderstellen, dat het ten onzent niet
veel anders toegaat. En als een minister al meent, dat hij een bepaald
bericht,  dat op  hem  of op zijn beleid betrekking heeft, naast zich neer
kan leggen, dan is er allicht een kamerlid, dat hem daarvan weer-
houdt. Zelfs „het jongste verleden" legt daarvan getuigenis af. Enkele
jaren voor de Tweede Wereldoorlog bleek bijv. nog een enkel bericht
in een oppositioneel blad voldoende om de positie van een minister in
de ogen van zijn geestverwanten z6 problematisch te maken, dat hij
zich gedwongen zag uit zijn partij en het kabinet te treden.

Aftreden Marchant
Bedoeld wordt: het aftreden van minister Marchant in 1935, waar-
omtrent de naastbetrokkenen genoeg gepubliceerd hebben om het
hier te kunnen signaleren. 97 Op 21 december 1934 was de vrijzinnig-
democratische minister Marchant tot het r.k. geloof overgegaan. Hij
had dit gewichtig feit echter voor iedereen - ook voor zijn geestver-
want en ambtgenoot Oud - verzwegen. Deze geheimzinnigheid vond
hij nog het minste kwaad, wilde hij de moeilijke positie van het kabi-
net niet verzwakken en zijn partij geen moeilijkheden berokkenen bij
de komende verkiezingen. Want hij was er zeker van dat publicatie
van de overgang zijn aftreden ten gevolge moest hebben, hoezeer hij
er overigens van overtuigd was, dat de beginselen van de Vrijz. De-
mocr.  Bond zich met het r.k. geloof lieten verenigen.  Wat dat betreft,
liep   hij wat vooruit  op de problematiek  van de latere „doorbraak".

Na Pasen 1935 begonnen echter geruchten te lopen,  dat hij tijdens
die feestdagen in Oosterhout overgegaan was. In die vorm was dit
uiteraard een onjuist bericht en Marchant meende te kunnen vol-
staan met aan Het Folk te antwoorden, dat hij op die dagen nict uit de
residentie was geweest. Het Volk noemde dit een ontwijkend antwoord,
hetgeen weer tot onrust in de vrijzinnig-democratische gelederen
leidde. Onder verwijzing naar dit dagblad trachtte de vrijz.dem.
fractieleider Joekes de minister telefonisch tot een duidelijk antwoord
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te bewegen op de vraag ofhij katholiek geworden was: „Ja" of „neen".
Op zulk een „inquisitie", welke hij strijdig achtte met de vrijz. demo-
cratische beginselen, wenste Marchant echter niet in te gaan. Toen
later het partij-bestuur bleef aandringen, besloot hij uit de V.D.B. te
treden. Op 7 mei 1935 deed hij daarvan mededeling in de minister-
raad. Tot verrassing van zijn ambtgenoten voegde hij daaraan toe,
inderdaad tot het rooms-katholicisme te zijn overgegaan.

De mededeling van zijn ontslag, welke vergezeld ging van de be-
vestiging der geruchten omtrent zijn overgang, baarde groot opzien;
vooral de langdurige geheimhouding werd afgekeurd. Zijn beroep op
het  landsbelang werd niet geaccepteerd !

Positiew inuloed?
Al deze voorbeelden overziende, kan men zich tenslotte de vraag
stellen of de invloed van de pers steeds van positieve waarde was.
Overtuigender dan een subjectieve poging ten aanzien van een be-
perkt aantal voorbeelden tot een afweging van voor- en nadelen te
geraken, lijkt het, het oordeel van een gezaghebbende instantie als de
Parlementaire Enqu6te-Commissie aan te halen. Toen deze de moei-
lijke omstandigheden beschreef, waaronder het kabinet-Gerbrandy te
Londen - zonder de ruggesteun van een volksvertegenwoordiging -
moest optreden, constateerde zij, dat bovendien nog een andere be-
langrijke politieke vormgevende kracht ontbrak: de openbare mening.
Mede daaraan schreef zij  het  toe,  dat er te Londen zo  lang in autori-
taire richting gedubieerd kon worden over de wenselijkheid van het
herstel der parlementaire verhoudingen na de bevrijding. Minister-
president Gerbrandy heeft dit gemis bij de installatie van de Buiten-
gewone Raad van Advies te Londen uitdrukkelijk erkend. En dit
college heeft er - volgens de Enqu6te-Commissie - in belangrijke
mate toe bijgedragen, dat de discussie over de positie van de vertegen-
woordigende lichamen werd afgesloten op een wijze, welke meer in
overeenstemming was met de constitutie. 98

Het is bekend, dat het twistpunt tenslotte werd opgelost in deze
geest,  dat  er  in   1945 in afwachting  van een voorlopige volksvertegen-
woordiging een Nationale Advies-commissie in het leven zou worden
geroepen. In de periode zonder parlement zou deze een belangrijke
rol hebben kunnen spelen. Dat dit niet het geval was, schreef de En-
qutte-Commissie o.m. toe aan het feit, dat de N.A.C. haar vergade-
ringen nagenoeg geheel gesloten heeft gehouden, waardoor haar werk
niet tot de verbeelding van het volk sprak. 99

Het is interessant, een dergelijke positieve parlementaire uitspraak
- na de Duitse bezetting - te plaatsen tegenover het onverholen
scepticisme, waarmee de Staten-Generaal in 1815, na de Franse
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overheersing, de komst van de journalistiek op hun tribune hadden
begroet!

§ 4.  Is INVLOED MEETBAAR?
Bovenstaande opsomming van enkele belangrijke gebeurtenissen en
verhoudingen uit de parlementaire geschiedenis, waarop zekere in-
vloed van dagbladen e.d. onmiskenbaar leek, is uiteraard bij lange na
niet compleet. De dagelijkse verschijning van een krant opent moge-
lijkheden tot beinvloeding van dusdanige frequentie, dat, al worden
zij slechts gedeeltelijk geaffectueerd, steeds materiaal voor uitbreiding
der studie overblijft.

De voorbeelden werden echter niet willekeurig gekozen. De be-
doeling was aan een bepaalde ontwikkeling gestalte te geven. Wie
de politieke zijde van de pers-historie in de laatste eeuw bestudeert,
zal rond 1848-'49 binnenskamers pogingen waarnemen om haar in-
vloed te keren. Desniettemin manifesteerde deze zich allengs openlijk
op verschillend terrein (de ddptche-circulaire en de Limburgse brie-
venhistorie), zodat een minister als Kappeyne  er niet zonder schade
aan voorbij kon gaan en de suggestieve kracht ervan een zelfstandig
fractieleider als Lohman zelfs benauwde. Het kwam zover, dat het
dagblad minister Kuyper in een bepaalde belangrijke situatie tot
richtsnoer diende en dat de politicus Troelstra de betekenis ervan zou
overschatten. En al is sedertdien misschien een zekere kentering op-
getreden, werkzaam is de invloed van de pers gebleven.

Tegelijkertijd manen de voorbeelden echter tot een zekere voorzich-
tigheid bij het generaliseren over de invloed van de pers. Het zal de
opmerkzame lezer niet zijn ontgaan, dat wanneer in het voorafgaande
werd gesproken over het effect van een bepaalde perspublikatie, dit
niet altijd het resultaat was, dat daarmee werd beoogd. Het Nieuw
Dagblad wenste  de val van Loudon, maar bewerkstelligde uiteindelijk
het aftreden van Van Zuylen van Nijevelt, wiens politiek het had
willen schragen. De Standaard wilde de a.r. fractieleider de Savornin
Lohman de koers voorschrijven en dit was een der oorzaken van een
splitsing in de antirevolutionaire partij.

In beide gevallen ging het om bladen van een richting, verwant
aan die van degenen, wier politiek zij wensten te beinvloeden. Maar
het verschil in doelstelling en effect heeft zich ook wel voorgedaan bij
bladen van andere richting: in een poging om de sociaal-democra-
tische fractieleider Troelstra van een staatsgreep te weerhouden,
werkte de liberale X.R.C. deze haast in de hand!

Soms hebben campagnes van oppositiebladen echter wel degelijk
succes gehad. De limburgse r.k. pers bracht de liberale minister Betz
ten val; een liberale krant als de Nieume Courant inspireerde minister
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Kuyper mede tot zijn anti-stakingswetten,  zij het door ironisch het
tegendeel te veronderstellen en Het Volk werkte de ontslag-aanvraag
van minister Marchant in de hand.

Het pleit voor de onafhankelijkheid van de pers, dat zich ook ge-
vallen voordeden, waarin politici last ondervonden van bladen van
hun eigen richting. Zo deed de Arnhemsche Courant het ministerie-de
Kempenaer struikelen en belemmerde de N.R.C. de grondwetsplan-
nen van Kappeyne van de Coppello. Ja, het lijkt soms  wel of zulk een
bestrijding de meeste indruk maakt; alsof aan het oordeel van be-
paalde partij-organen vooral waarde wordt gehecht als het afwijkt
van dat van gelijkgezinde kamerleden. Het behoort althans tot de
geliefkoosde strijdmiddelen van de kamerle(len, elkander citaten
voor te houden, waaruit zulke verschillen blijken. Menig politicus
acht de juistheid van zijn standpunt bewezen als het met de zienswijze
van een blad, verwant aan zijn tegenpartij, blijkt overeen te stemmen.

De voorbeelden duiden tevens aan, hoe veelzijdig de invloed kan
zijn, welke van het dagbladwezen uitgaat. Nochtans bestaat de in-
druk, dat deze 't sterkst is bij actuele gebeurtenissen, die luid tot de
publieke opinie spreken.  Dit  doet de vraag rijzen  of het mogelijk is  de
invloed van de pers af te meten naar het aantal vragen, interpellaties
en enquttes, welke in de Kamers aan de orde worden gesteld.

Vragenrecht
Wie een dergelijke poging wil ondernemen ten aanzien van het vra-
genrecht - de meest op de actualiteit gerichte parlementaire werk-
zaamheid - stuit op de mededeling van Pippel, dat het „in het al-
gemeen geen gebruik is om vragen te stellen, welke op couranten-
berichten e.d. betrekking hebben." 100 De juistheid van deze opmer-
king kan in zoverre worden beaamd, dat het inderdaad van meet af
aan de bedoeling is geweest, dat dergelijke berichten niet zouden
worden geciteerd. Toen de gezamenlijke fractie-leiders in de zitting
1905-'06 voorstelden, de leden gelegenheid te bieden, vragen aan de
regering te stellen zonder dat daarvoor speciale goedkeuring der Ka-
mer vereist zou zijn of te veel tijd verloren zou gaan, werd onmiddel-
lijk naar de Engelse praktijk verwezen, waar het niet geoorloofd is „te
vragen of een couranten-bericht juist is; de vrager mag echter de aan-
dacht op zulk een bericht vestigen, indien hij zich verantwoordelijk
stelt voor de juistheid daarvan."  101  En  aan de kamervoorzitter werd
een zeker toezicht op de inhoud der te stellen vragen toevertrouwd.

Nu werd deze supervisie al vrij snel enigszins ondergraven. De
praktijk ontwikkelde zich n.1. anders dan in het Reglement van Orde
was voorzien. Dit ging er van uit, dat de vragen door de voorzitter aan
de regering zouden worden voorgelegd en dat zij pas later, tegelijk
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met de antwoorden der regering, zouden worden gepubliceerd. Tot
schrik van de kamervoorzitters Goeman Borgesius en Fock werden
de vragen vaak echter al bekend, voordat zij er zelfs kennis van had-
den kunnen nemen. Enkele keren maanden zij de leden, zich aan het
Reglement te houden;   er  werd   dan wel beterschap beloofd  doch  te-
vens werd er op gewezen, dat de publikaties althans dit nut hadden,
dat de afgevaardigden nu van elkander wisten of er vragen over een
bepaald onderwerp waren gesteld. Daarop werd besloten de vragen
voortaan vertrouwelijk ter kennis van de leden te brengen. Doch
daarmee kwamen de publikaties niet tot een eind. Soms zelfs tegen de
wil der leden in, verschenen hun vragen in de dagbladen. In arren
moede besloot voorzitter Fock derhalve in 1919, dat de bijvoeging
„vertrouwelijk" op de vragen kon vervallen. 102 Blijkbaar was men
zich gaan realiseren, dat de snelle publiciteit althans deze goede kant
had, dat belangstellenden(hebbenden) nu onmiddellijk gewaar wer-
den, dat er aan hun zaak door de Kamer aandacht werd besteed,
waardoor opkomende onrust werd getemperd, ook als het antwoord
der regering wat lang uitbleef.

Nuttige indiscretie
In zijn herinneringen aan de oorlogsjaren 1914-'18 had oud-
minister Treub toen al beschreven, hoe er in die eerste weken een
hamsterwoede was uitgebroken, welke tot prijsopdrijvingen leidde.
Dit  feit  gaf het kamerlid Schaper op vrijdag  31  juli 1914 aanleiding
om vragen te stellen, welke dezelfde avond door Het Volk werden
gepubliceerd en daarna gretig door de ochtendbladen werden over-
genomen. Daardoor kon de bewindsman er kennis van nemen, nog
voordat het officiele bericht van de kamervoorzitter hem bereikt had.
„Ook zonder dat die vraag gesteld was" - zo schreef hij later - „zou
men de prijsopdrijving niet ongestoord haar gang hebben laten gaan;
dit neemt ondertussen niet weg, dat het blote doen der vraag reeds

nuttig werkte. De regering had in die dagen als het ware naar alle
zijden tegelijk te zien. En het was haar niet mogelijk alles wat er om-
ging en voorziening vereiste,  zelf waar te nemen. Veel was  er,  dat zij,
hetzij  uit de dagbladen, hetzij uit vragen of mededelingen van belang-
hebbenden of belangstellenden vernemen moest. Door de vraag van
de heer Schaper werd haar aandacht bijtijds gevestigd op het gevaar,

" 103dat t.a.v. de prijsopdrijving van levensmiddelen dreigde.
De maandag daarop kon derhalve reeds de Levensmiddelenwet in

het Staatsblad verschijnen, na gedurende het week-end door Kroon,
Raad van State en Staten-Generaal te zijn behandeld. Sneller levens-
loop had nog geen wetsontwerp gehad.

In later jaren werd ook niet meer zo strak als in 't begin, vastgehou-
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den aan de regel, niet naar de juistheid van persberichten te infor-
meren. Het kamerpresidium leek er soms vooral op gebrand te zijn,
dat de couranten althans zo min mogelijk zouden worden genoemd.
Dientengevolge bleef het aantal inbreuken op de regel ogenschijnlijk
beperkt. Als men bijv. de bijna 200 vragen nagaat, welke in de zitting
1954-'55 werden gesteld, dan zijn er hooguit 14 vragen te vinden,
welke - met wat goede wil - met de pers in verband gebracht kun-
nen worden. Daarbij bevinden zich dan nog enige vragen van
Goedhart en Vondeling, welke resp. betrekking hadden op de uit-

sluiting van een journalist bij een door de regering georganiseerde
reis naar Ned. N.Guinea en op de prijs van courantenpapier. Twee
vragen, uit de Eerste Kamer afkomstig, van de senatoren Sassen en
Gerretson hadden bovendien betrekking op beschouwingen in buiten-
landse bladen, welke in het regeringsantwoord van onjuistheid werden
beticht.

Anderszijds kan men zich niet onttrekken aan de indruk,  dat in
meerdere vragen de dagbladen weliswaar niet werden genoemd, doch
wel degelijk als bron dienden. Een pikant voorbeeld daarvan boden
de mondelinge vragen-Vermeer, welke  op 9 december   1954  over  het
liftverbod werden gesteld. Daarin werd niet verwezen naar het daar-
tegen in de dagbladen aangebonden verzet. Maar toen het regerings-
antwoord niet bevredigend uitviel en er derhalve een interpellatie-
Vermeer volgde, werd betoogd, dat uit talloze ingezonden stukken in
bijna alle kranten was gebleken, hoc zeer de uitvaardiging van het
liftverbod de gemoederen in beweging had gebracht. Minister Stafpro-
beerde nog even op de pers terug te spelen. „Nu vrijwel de gehele
pers  - het lijkt de openbare mening - zich keert tegen dat verbod,
kan ik niet aan de indruk ontkomen, dat deze zaak op een eenzijdige
manier is belicht", zo sprak hij, „De harde minister, die maat-
regelen neemt tegen de „arme militairen" - dat spreekt natuurlijk
tot de publieke opinie. " 104

Desniettemin mondde de interpellatie uit in een motie, welke de
minister tot enige terugtrekkende bewegingen aanleiding gaf.

Interpellaties
In het algemeen knopen interpellaties trouwens vaker bij publikaties
in de pers aan. Dat is geen verschijnsel van de laatste tijd. Toen Groen
van   Prinsterer   op   20   mei 1863 interpelleerde   over een Nederlandse
nota, tot Rusland gericht, verwees hij naar een bericht, dat hij daags
tevoren in de krant had gelezen. En hij voegde, half-verontschuldi-
gend, er aan toe: „Ik mag van de dagbladen wel spreken;  in  deze  zaak
althans hebben wij aan de dagbladen grote verplichtingen. 105

Zo kan ten aanzien van de 38 interpellaties, welke in de na-oor-
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logse zittingsperioden   1946  tot  en met 1953-'54 werden gehouden,
worden geconstateerd, dat in meer dan de helft daarvan op enigerlei
wijze naar persberichten werd verwezen. Soms werd bij het aanvragen
der interpellatie reeds aangekondigd, dat een bericht in de dagbladen
daaraan ten grondslag lag. 106 Slechts eenmaal vond de Kamer daarin
aanleiding om een interpellatie-verzoek-Wagenaar te weigeren, waar-
in er op was gewezen, dat tengevolge van berichten in de pers deva-

luatie-geruchten de ronde deden. Voorzitter Kortenhorst overwoog
toen  n.1.   dat de Kamer  van haar interpellatie-recht  een  onj aist  ge-
bruik zou maken, indien zij de regering zou nopen zich uit te spreken
over allerlei door particulieren verspreide geruchten. 107

Doorgaans leggen de interpellanten ze]f enige reserve aan de dag
ten aanzien van de persberichten, waarbij zij aanknopen. Bij een van
de eerste interpellaties, welke na de bevrijding - op 2 augustus
1946 - werd gehouden  over een geruchtmakende reorganisatie  van
het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen door
de pas-opgetreden minister Gielen, verwees Joekes aanstonds naar
beschouwingen in de dagbladen. Maar hoezeer hij er van overtuigd
was, dat deze hun best deden hun lezers zo goed mogelijk in te lichten,
realiseerde hij zich toch, dat het wel gebeurde, dat zij 't niet helemaal
bij het rechte eind hadden. Vandaar zijn interpellatie. 108

Vaak heeft een dergelijke reserve echter een politieke bedoeling en
soms wordt achteraf ook wel erkend, dat de „pers" het toch bij 't
rechte eind had. Zo werd bij de interpellatie-Kramer in de Eerste
Kamer over de weder-invoering van een volledig tarief voor de veren
over de Westerschelde, door de interpellant bekend, dat hij eerst
schriftelijke vragen had gesteld, omdat hij wat in de kranten had ge-
staan, niet had kunnen geloven. 109

Voorts kreeg het dagblad Trouw tijdens de interpellatie-Goedhart
een compliment voor zijn onthullingen over bepaalde activiteiten van
de Stichting „Door de Eeuwen Trouw". 110 En bij de interpellatie-
Burger over de gratiering van de Duitse oorlogsmisdadiger Lages
werd ronduit geconstateerd, dat de publieke opinie - voor zover die
in de pers tot uiting was gekomen - van bijzonder welwillend begrip
had blijk gegeven. 111

Niet altijd was de toenmalige minister van Justitie, Donker, zo ge-
lukkig. Bij de kennisneming van de berichten over de ontvluchting
van zeven gevangenen uit de strafgevangenis van Breda, kon de inter-
pellerende senator In 't Veld althans moeilijk de indruk van zich af-
zetten, dat er fouten waren gemaakt. 112

In zijn antwoord onthulde de minister, dat hij de ontsnapping zelf van
een buitenstaander had moeten vernemen. „Na enkele courantenbe-
richten te hebben ingezien, heb ik mij onverwijld naar Breda begeven.

3,
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Enquiterecht
Onder enig voorbehoud wordt het dagblad dus door parlement en
regering aanvaard als - soms verzwegen - informatie-bron. Grote
behoedzaamheid wordt echter in acht genomen ten aanzien van zijn
kritische en controlerende taak. Wanneer men bijv. de negen en-
quttes nagaat, welke in de loop van de parlementaire geschiedenis
werden gehouden, dan valt niet aan te tonen, dat ook maar 66n
daarvan uit pers-invloeden voortvloeide. Ja, men kan haast het om-
gekeerde stellen. In de afgelopen eeuw maakte een enqu6te-voorstel
minder kans als het op dagblad-publikaties werd gebaseerd. Op de
acht  keer,  dat een enqutte-voorstel niet werd ingewilligd of ingetrok-
ken was er een vijftal, dat in meerdere of mindere mate bij persberich-
ten had aangeknoopt. Zijdelings was dit het geval bij de twee voor-
stellen-Dullert-Blaupot ten Cate en -van Hoevell inzake de aanbeste-

113ding van de levering van muntplaatjes voor Nederlands-Indie.
Heel duidelijk was het verband uiteraard aanwezig bij het voorstel-
van Zuylen van Nyevelt omtrent de Limburgse brievenhistorie. 114

De toelichting op het enqudte-voorstel-Troelstra omtrent de hande-
lingen van oud-minister Kuyper met bepaalde decoraties, was ver-
gezeld van bijlagen welke louter uit kranten-knipsels bestond. 115 En
ook het enqu6te-voorstel-Wendelaar inzake de z.g. affaire-Oss knooptebij beschouwingen in de dagbladen aan. De minister van Justitie,
Goseling, had n.1. over deze zaak al uitvoerige inlichtingen verstrekt
naar aanleiding van een interpellatie-Drop, van welker degelijkheid
de Kamer zo onder de indruk kwam, dat zij die aanvankelijk vol-
doende achtte. Achteraf wees Wendelaar er evenwel op,  „dat in ver-
schillende serieuze bladen zeer gereserveerde artikelen hebben gestaan,
waaruit men de indruk krijgt, dat de Kamer - en naar men mag aan-
nemen ook de minister- belangrijke inlichtingen onthouden zijn".  In
het voorlopig verslag wees een aantal leden er echter op, dat er steeds
personen en persorganen zouden blijven, die de toon van onbevredigd-
heid niet zouden loslaten. De Kamer mocht zich - naar hun gevoe-
len - daardoor echter niet laten beinvloeden. Naar Nederlands
staatsrecht is een minister aan het staatshoofd en de Staten-Generaal
verantwoording schuldig, doch niet aan private personen en pers-
organen.  116 Het voorstel werd afgewezen !

Betekenen deze negatieve uitkomsten nu, dat er in dergelijke ge-
vallen geen invloed van de pers uitging? Deze conclusie ware te simp-
listisch. Op de politieke betekenis van de Limburgse brievenhistorie
werd al eerder reeds gewezen. Ten aanzien van de z.g. lintjeskivestie
achtte ook Voerman, die deze geruchtmakende zaak in zijn degelijke
studie over het conflict tussen Kuyper en Heemskerk ternauwernood
vermeldt, het „waarschijnlijk", dat de publikaties van Het Folk d.d.
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27   juni    1909, een wijziging veroorzaakten   in het standpunt   van
Kuyper met betrekking tot de reconstructie van het kabinet-Heems-
kerk en de wenselijkheid van zijn opname daarin. 117

In de plaats van het afgewezen voorstel-Wendelaar, kwam er ten-
slotte een rapport van een kamercommissie, dat zoal geen „consilium
abeundi" inhield, dan toch het ministerieel optreden tegen de Konin-

"klijke marechaussee in Oss „niet genoegzaam gemotiveerd achtte.
Oud kon zich zelfs niet onttrekken aan de indruk, dat „ook deze
zaak-Oss haar bijdrage heeft geleverd"  tot de ontbinding van het
vierde kabinet-Colijn. 118

Cijfers zijn ook daarom niet belangrijk omdat de invloed van de
pers zich soms kan doen gelden buiten interpellaties e.d. om, misschien
juist wel omdat de Kamer huiverig is zich met haar publikatie in te
laten.  Het jaar 1956 leverde daarvoor alleen al twee belangrijke voor-
beelden op. Men herinnere zich de z.g. Haagse burgemeesterszaak
uit dat jaar 119 en de kwestie-Soestdijk, waarbij de „ernstige veront-

3,

rusting , gewekt door publikaties in de binnen- en buitenlandse pers,
de liberale oppositieleider Oud - mede namens de fractievoor-
zitters van de andere grote partijen - aanleiding gaf, ten aanzien van
de inrichting van het Huis der Koningin maatregelen te bepleiten,
„die in het belang van de ongereptheid der monarchie noodzakelijk
blijken. 33 120

De invloed van de pers verloopt indirect! „Beinvloed worden,  ook
sterk beinvloed worden, is en blijft" - aldus de sociaal-psycholoog
Oldendorff - „iets anders dan fataal genoodzaakt worden. " 121
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HOOFDSTUK 5

INVLOED VAN HET PARLEMENT
IN DE GESCHIEDENIS DER PERS

Hoezeer niet zelden door de drukpers onheit wordt ge-
sticht, wie niet let enket op hetgeen hij det, maar ook
op hetgeen men niet ziet en zonder de urije drukpers te
zien zou krijgen, hij rat niet beta,isten, dat de urije
drukpers in haar geheet beschouwd, niet alleen un groote
zegen    uoor     de    maatschappij     is,    maar     teuens    van    ouer-
wegend gewicht uoor de staat, uoor de handhauing uan
orde en veiligheid. - Modderman

Tussen parlement en pers bestaat een wisselwerking. Zoals er invloed
uitgaat van de dagbladen op de volksvertegenwoordiging, zo bein-
fluenceert deze op haar beurt mede weer de gang van zaken op jour-
nalistiek terrein. Deze bemoeienis draagt uiteraard een indirect ka-
rakter; hij is vooral van belang voor het „klimaat" waaronder de pers
heeft te werken. Dank zij hun aandeel in de wetgeving kunnen de
Staten-Genraal bijv. een beschermende hand uitstrekken over de vrij-
heid van drukpers doch 66k strafmaatregelen helpen voorbereiden
tegen eventuele misbruiken daarvan. Door toepassing van het vragen-
recht, het recht van interpellatie en enqu6te kunnen zij onverhoopt
machtsmisbruik van de overheid op journalistiek terrein aan de kaak
stellen - maar anderszijds - evenzeer de eventuele onjuistheid van
bepaalde perspublikaties aan het licht brengen. Op fiscaal gebied- vgl. de kwestie van het dagbladzegel - kunnen de Kamers ten-
slotte werkzaam zijn op een wijze, welke een formeel toegestane pers-
vrijheid ondergraaft dan wel gelegenheid biedt tot volle opbloei.

Het volgend overzicht doet zien, dat ons parlement van deze be-
voegdheden in de loop der jaren terdege gebruik heeft gemaakt.

§ 1. DE STRIJD OM HET DRUKPERSDELICT

Liberale denkwijze?
Het feit, dat de grondwet van 1814 geen garantie inhield voor de vrij-
heid van drukpers, betekende nog niet, dat het een onbekend begrip
was voor de grondvesters van het nieuwe koninkrijk. Alleen - koning
Willem I meende, dat het voldoende gewaarborgd was door een soe-
verein besluit van 24 januari 1814, waarbij de censuur strijdig was
verklaard  met de „liberale denkwijze",  die z.i. steeds( !) het „Gouver-
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nement dezer Landen" had gekenmerkt. En het lag, in eerste instantie,
ook niet aan h6m, dat al spoedig andere maatregelen werden getrof-
fen. Het was de tijdelijke terugkeer van Napoleon, welke hem op
6 april 1815 aanleiding gafom een concept-wet bij de Staten-Generaal
in te dienen tot behoud van de veiligheid der ingezetenen en beteuge-
ling van kwaadwilligen. 1 In de toelichting werd weliswaar betreurd,
dat aldus incidenteel vooruit moest worden gelopen op een wettelijke
vervanging van de Code PEnal, die door vreemd gezag was opge-
drongen, maar aan de andere kant werd het niet verantwoord geacht
om kwaadwilligen de gelegenheid te bieden „het zaad van oproer en

"onenigheid te strooyen . De justitie werden derhalve scherpe wape-
nen - geseling, brandmerk, maximaal 10 jaar gevangenzetting, ja,
onder verzwarende omstandigheden zelfs de doodstraf - in handen
gegeven om o.a. op te treden tegen diegenen, die de „onbeschaamd-
heid" zouden hebben om zich bijv. in geschrifte te doen kennen als
voorstanders of werktuigen van een vreemde overheersing of die door
het rondstrooien van onwaarachtige tijdingen de goe-gemeente zou-
den verontrusten. In de gegeven spanning destijds zagen de Staten-
Generaal geen zwarigheid om hun Soevereine Vorst dank te betuigen
„voor zijn ijver" en zich met het voorstel te verenigen. Weinig konden
zij vermoeden dat dit uitzonderingswetje voor het doel, waarvoor het
ontworpen was, niet nodig  zou  zijn,  doch dat vele jaren later hon-
derden petities uit het zuiden zouden binnenstromen, waarin op in-
trekking ervan werd aangedrongen.

„Loi  des  500 Jlorins"
Lokte Napoleon aldus (onbewust) deze eerste stap uit, de Bourbons
eisten de volgende. Degenen, die zij als aanstokers van de „honderd
dagen" hadden verbannen, vestigden zich n.1. vaak in Brussel. Van
daaruit bestookten dezen in bladen als Le Nain Jaune (later Le Frai

Liberal) Lodewijk XVIII met scherpe spot. 2 De Nederlandse minister
van Buitenlandse Zaken, van Nagell, werd door buitenlandse vertegen-
woordigers a.h.w. met klachten overladen. „De stijl der Luiksche
schrijvers" - zo rapporteerde hij de Koning - „is ondertussen alle
grenzen van bescheidenheid te boven gegaan en wanneer soortgelijke
booswichten hunne pestilentie zullen blijven verspreiden, moet ik
U.M. rondborstig verklaren, dat ik er in de toekomst de schromelijkste
gevolgen van voorzie. 33 3

De vlotte pen van zijn toenmalige ambtgenoot Falck heeft later be-
schreven, hoe een ingreep Willem I eigenlijk tegen de borst stuitte.
De emigranten waren n.1. zo handig om zijn populariteit te ontzien.
Weliswaar had minister van Maanen in het ministerie van Justitie
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reeds op maatregelen gezonnen; te oordelen echter naar de beden-
kingen van de andere ministers en de Raad van State, viel er - aldus
Falck - ernstige tegenkanting bij de Tweede Kamer te duchten. 4

Het waren de bladen van de  10e juni 1816 - de eerste verjaardag
van de slag bij Waterloo, welke de emigranten van rouwranden
voorzagen, die Falck z6 ergerden, dat hij het wetje van 26 septem-
ber 1816 ontwierp, dat bevriende mogendheden  - met boeten - be-
oogde te beschermen tegen beledigingen door middel van de druk-
pers. De afdelingen der Tweede Kamer bepleitten wel een enkele
redactionele verduidelijking doch gingen overigens akkoord. Zelfs
werd het zonderling verlangen geuit, dat de bescherming zich niet enkel
zou uitstrekken tot bevriende mogendheden; gevreesd werd n.1. dat
deze beperking schotschriftschrijvers in verleiding zou kunnen bren-
gen om vreemde mogendheden, waarmee Nederland in oorlog mocht
geraken, te beledigen en honen! Het wetsontwerp werd, enigszins ge-
wijzigd, met 64 tegen 4 stemmen aanvaard. Debat en slechte opkomst
deden vermoeden, dat de geestdrift niet zo groot was als de gewisselde
stukken lieten voorkomen.

Nederlaag Tegering

Deze „loi des 500 florins" - zoals zij in de wandeling werd genoemd
- baatte niet: de emigranten vormden weerstandskassen, waaruit de
boeten werden betaald. Het buitenland vroeg derhalve om verscher-
ping. Eerst probeerde de Koning het echter nog met politie-maat-
regelen. Enige scribenten onder de emigranten werden het land uit-
gewezen. Doch daarmee verdwenen hun bladen niet: bovendien zond
een tweetal uitgewezenen een adres aan de Tweede Kamer om zich
over grondwetsschennis te beklagen. Na een vrij levendige discussie
bleef de regering op dit punt weliswaar de situatie meester,  5 maar het
tekent de sfeer,  dat de Kamer op 20 februari 1818 blijk gaf,  van  ver-
scherping der „loi des 500 florins" beslist niet te willen weten. Met 39
tegen 36 stemmen werd een daartoe strekkend regeringsvoorstel ver-
worpen. Niet ten onrechte was bij het afdelingsonderzoek de opmer-
king gelanceerd, dat men „ongaarne van de zijde dier mogendheden
het nemen van soortgelijke maatregelen ten opzichte van de belangen
van ons rijk" miste. De tegenstemmers kwamen voornamelijk uit het
zuiden, maar een Sandberg van Essenburg, een Fontein Verschuir,
een Repelaer en een van Alphen uit het noorden kozen hun zijde. De
stemming in het zuiden was z6 anti, dat Kemper, die o.a. met van
Hogendorp v66r de wet had gesproken, zich verzetten moest tegen
het werpen van blaam „van zogenoemd obscurantisme of illiberaliteit
op hen, welke het wagen durven zich voor de wet te verklaren." 6 De
Staatscourant verdoezelde  de  nederlaag  zoveel  mogelijk !
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3,Colenbrander heeft er o.m. op gewezen, dat er „een directe filiatie
valt aan te tonen tussen deze uitgewekenen-pers en de later zuidelijke,
liberale oppositie-bladen tegen de Koning. 7 Maar Falck heeft derge-

lijke buitenlandse „smetstof" niet nodig geacht om het kwaad bij de
Walen te ontwikkelen. Hij achtte dat „wufte" volkje zo achterlijk,
dat wie maar „stout" sprak, zeker kon zijn van bijval en invloed. Aan
deze ondersteuning van het publiek ontleenden z.i. de dagbladschrij-
vcrs, hoe gering ook van talent, de moed, de wet en de overheid te
braveren - al was hij er overigens na aan toe om te geloven „dat
weinigen ergens van dit bedrijf hunne broodwinning maken, die niet
van lieverlede en te goeder trouw tot het begrip vervallen, dat alle
beperking van hunne schrijfkunst een inbreuk is op wel-verkregen
rechten; eene daad van dwingelandij tegen welke zij zich in het al-
gemeen, zoo wel als in hun belang met alle magt behooren te ver-
zetten." 8

Naarmate de pers scherper werd vervolgd, werd ook de reactie
uiteraard feller. Veel opzien baarde in 1819 20 de veroordeling van
de Belgische advocaat Ferdinand van der Straelen, die in een plei-
dooi voor ministeriele verantwoordelijkheid de raadslieden des Ko-
nings ettelijke ongerechtigheden in de schoenen had geschoven. Toen
zeven Brusselse advocaten de wettigheid van zijn arrestatie betwistten
en er op wezen, dat de kritiek van een van Hogendorp in de Kamer
niet malser was dan de zijne, werden zij in de uitoefening van hun
beroep geschorst en daarna vervolgd. Ofschoon er van boven af druk
op de rechters was uitgeoefend, werd dit zevental vrijgesproken. 9 Bij
het feest, dat daags daarop in intieme kring werd gevierd, zat d e. . . .
Prins van Oranje aan. „Als ik zulke dingen moet melden" - zo schreef
Audoor aan van Maanen - „blijft mijn pen staan." 10

In een particuliere brief beklaagde van Maanen zich in die dagen
bitter over het gebrek aan medewerking, dat hij bij zijn strijd tegen
de pers ondervond: „In de langdurige, zeer moeilijke jaren waarin ik
procureur-generaal ben geweest, ben ik tegen dat gespuis, dat toen
veel minder erg was dan tegenwoordig, onophoudelijk te velde ge-
trokken en heb er dikwijls de beste gevolgen van gezien. Toen is het
mij dikwijls gebeurd, dat het hoogste gezag mijn ijver temperen moest
en dit was dan wel eens lastig en onaangenaam, maar kon nu en dan
politiek goed zijn. Nu is het juist het omgekeerde en geen p.g. of offi-
cier steekt een vinger uit dan op mijn aanschrijving (die, naar de
regel, liefst moest achterblijven)  of wel maakt tegen dezelve zulk een
reeks van zwarigheden en bedenkingen, dat men er bijna krankzinnig
van wordt. " 11

Zulk een gedachtenwereld maakt begrijpelijk, waarom van Maanen
tenslotte over zijn doel heenschoot. Hij joeg er behalve de liberalen
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ook de zuidelijke katholieken mee in het harnas; om hun uitingen in
de strijd voor de vrijheid van onderwijs werden ook hun voormannen
vervolgd.  Een en ander bleef op  de duur uiteraard niet zonder belang-
rijke politieke consequenties. Allengs werden zo de verdeelde geesten
van zuidelijke liberalen en katholieken rijp voor het „monsterver-
bond"   van  1828 dat petitioneren   12  zou  voor de vrijheid  van  druk-
pers Jn onderwijs; twee ogenschijnlijk verschillende zaken, maar die
dan toch maar samen in 66n hoofdstuk van de grondwet waren
ondergebracht.

Initiatief-de Brouckdre
Het heel zwakke punt in de achtervolgingspolitiek van van Maanen
was, dat de vervolgingen ingesteld werden op grond van wetjes, welke
voor de uitzonderingstoestand in het leven waren geroepen. Sinds
1815 werden 50 A 60 vervolgingen ondernomen, waarvan slechts13

een enkele in het noorden. Op 3 november 1828 ontwikkelde de zuide-
lijke afgevaardigde Charles de Brouckjre derhalve een initiatief om
tot intrekking der uitzonderingswetjes te geraken. 14 In de vorige zit-
ting had hij van dit voornemen reeds blijk gegeven. Desniettemin
werd zijn voorstel door een belangrijk deel der Kamer „ontijdig" ge-
oordeeld, omdat de Koning kort voordien, in de troonrede van 20 ok-
tober, reeds op vervanging der wetten had gezinspeeld. Met name de
noordelijke leden wilden daarop vertrouwen. Als gevolg daarvan
werd het voorstel op 3 december met 61 tegen 44 stemmen verworpen.
Dat aan deze beslissing evenwel een dagenlang debat moest vooraf-
gaan, tekende het gewicht der kwestie. De justitie had de taktische
fout begaan om vlak na de koninklijke aankondiging o.m. tegen de
Potter en Ducpdtiaux vervolgingen uit te lokken op basis van de reeds

tot sterven gedoemde uitzonderingswetjes. Dat griefde niet alleen de
zuidelijken, dat stak ook een noordelijke afgevaardigde als bijv. Schoo-
neveld, die de vervolging „vexatoir" en „hoogst onstaatkundig"
noemde. Deze wees er ook op, dat de gewraakte publikaties „vrij
algemene afkeuring" hadden gewekt - maar dat, zodra tot vervol-
ging was overgegaan, er een algemene kreet was opgegaan ten voor-
dele der vervolgden ! 15 Zonder de koninklijke belofte  zou  het  voor-
stel-de Broucktre dus misschien zijn aanvaard, al had een aantal
afgevaardigden er bovendien nog het bezwaar tegen, dat het alleen
maar afl)rak en er niets beters voor in de plaats stelde.

Met fijne journalistieke flair had Jacob Willem v. d. Biesen - een
katholiek liberaal - de kentering naar de vrijheid a.h.w. voorvoeld.
Aan het begin van hetzelfde  jaar 1828, waarin de Koning  zijn  toe-
zegging deed en de Brouckare zijn initiatief ontplooide, verscheen te
Amsterdam het eerste nummer van zijn Algemeen Handelsblad.r
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Gaping in strqfrecht
Zo was dan nu wel de regering genoodzaakt om bij intrekking der
uitzonderingswetjes, de „gaping" in de Code-Pdnal ter beteugeling
van onrust en kwaadwilligheid op te vullen. Deze Code ging van zo
gans andere gedachten uit dan het tegenwoordig strafwetboek, dat
het vrijwel ondoenlijk is, hier vergelijkingen te trekken. Maar niet ten
onrechte heeft Hazendonk opgemerkt dat „de jongste uitbreiding
(1934)  van de beledigingsdelicten in de art. 137 e.v. doet denken
aan  de  nauw  bij  de Code aansluitende  wet  van   16  mei   1829",  16  die
toen op stapel stond. De bepalingen van de C.P. werden n.1. ook toe-
passelijk verklaard op laster en hoon, openbare autoriteiten aangedaan.
Aanvankelijk had de regering veel verder willen gaan en waren er be-
palingen ontworpen, die de indruk konden vestigen alsof de han-
delingen van de leden der Staten-Generaal niet meer vrij zouden
mogen worden beoordeeld. Om aan deze parlementaire kritiek
tegemoet te komen, werd reeds bij de schriftelijke voorbereiding een
nieuw artikel ingelast om te garanderen, dat „het regt om over de
handelingen der openbare magten zijne gedagten te zullen uiten" -
door de wet - „geenszins gekrenkt" zou worden. Desniettemin bleef
bij de openbare behandeling, welke op 24 april 1829 aanving, het
verzet zo krachtig, dat de regering - in dit geval vertegenwoordigd
door twee regeringscommissarissen ! - tijdens het week-end   tot  ver-
dergaande concessies moest besluiten. En toen was de wet zozeer ver-
zwakt, dat zelfs een de Broucktre er zijn stem aan schonk. Met 84-4
stemmen werd zij op 28 april aanvaard. De tegenstemmers waren....
noordelijke afgevaardigden als Bijleveld, die hun toestemming meen-
den te moeten weigeren aan een wet, „die de deur openstelt voor alle
misbruik der vrijheid en alzoo de ware vrijheid doet ontaarden in
buitensporige toomeloosheid. " 17

Aldra toonde de regering spijt van haar toegeeflijkheid. Nauwelijks
een halfjaar later probeerde zij het weer met een politiek van intimi-
datie: de jonge Groen van Prinsterer bereidde een nieuwe perswet
voor; de zuidelijke afgevaardigden, die het gewaagd hadden tegen
de begroting te stemmen, werden in januari 1830 uit hun openbare
betrekkingen of pensioen gezet.  En toen, als gevolg daarvan, in zuide-
lijke bladen een oproep verscheen om de getroffenen schadeloos te
stellen, beschouwde de regering dit als opruiing en wist zij te bewerk-
stelligen, dat de Potter, die vanuit de gevangenis was blijven publi-
ceren, en Tielemans - een referendaris van het departement van
Buitenlandse Zaken - door de rechter werden verbannen. 18 Voorts
werd hun briefwisseling gepubliceerd en deze bevatte voldoende com-
promitterend materiaal - het kamerlid de Brouck6re zou bijv. geld
hebben getrokken uit berichten, welke hij aan de bladen had mee-
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gedeeld! - 19 om de gematigde opposanten huiverig voor de radicalen
te stemmen. Een liberaal man als bijv. de noordelijke afgevaardigde
Luzac  - de latere minister  van   1848 !  -  zag zich gedwongen  toe  te
stemmen, dat de wet van 1829, welke hij tot een „weldaad" had menen
te mogen stempelen, met „zeldzame ondankbaarheid" was ontvan-
gen. Dat zei iets. Hij was n.1. de zoon en kleinzoon van de Luzacs van
de beroemde Gazette de Lo,de. Hij kon weliswaar niet instemmen met
„alle die beledigende en veragting ademende uitdrukkingen, met
welke men tegenwoordig.... het z.g. journalismus vervolgt." Des-
niettemin moest hij „bitterlijk bejammeren, dat een zoo eervol als
nuttig beroep sedert enige tijd geheel van de goede weg was afge-
dwaald." 20

„Bescheiden beoordeling"
Desondanks staakten  op  21   mei   1830 de stemmen  (52-52)   over  het
nieuwe wetsontwerp tot beteugeling van hoon en laster. En onder de
tegenstemmers bevonden zich noordelijke afgevaardigden als de libe-
raal van Dam van Isselt en de katholieken Luyben en Van Sasse
van Ysselt. Met uitzondering van Reyphins waren alle zuidelijke
leden tegen. De poging der regering om te bepalen, dat alleen een
„bescheiden beoordeeling van de handelingen der openbare magten
vrij en onverlet" zou blijven, was al bij het voorbereidend onderzoek
mislukt. En nu verzette men zich nog tegen de voorgestelde strafbaar-
heid op het stoken van onrust en onenigheid tussen de burgers. Door
dit punt te laten vallen, kon de regering toch iets van haar voorstel
redden. Boosaardige en openbare smaad, hoon of laster, de persoon  des
Konings aangedaan, zou gestraft kunnen worden met een gevangenis-
straf van 2 tot 5 jaar; aansporing tot ongehoorzaamheid aan de wet
met zes maanden tot drie jaar, etc. Hiervoor won de regering, op 22
mei, 93 van de 105 stemmen; twaalf leden o.w. de Brouck8re en van
Sasse van Ysselt bleven onverzoenlijk; „een meerderheid" - zo
bromde Groen van Prinsterer later - „die zelve het ongenoegzame
dezer verordening bewijst. " 21

Naar buiten toonde de regering van Willem I zich echter vol goede
moed.  In de sluitingsrede  van  2  juni 1830 heette het althans:  „Met
handhaving van de vrijheid van drukpers, hebben U. Ed. Mog. zich
met 's-Lands regeering vereenigt tot beteugeling van den hoon en
laster, welker onreine verbintenis dat grondwettig middel tot uit-
breiding van kennis en voortgang van verlichting ontaardt en ver-
laagt. Deze uitkomsten,  U.  Ed. Mog. Heeren ! zijn gunstig voor het
tegenwoordige, geruststellend voor het toekomende. Zij zullen den
band dien den Vorst en het Nederlandsche volk voor altoos aan el-

"  22kander verbindt, nog vaster snoeren.
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Wie besefte toen, dat dit de laatste keer was, dat Noord en Zuid
vreedzaam bijeen waren?

Wet tegen woelingen
Natuurlijk, van Maanen behoefde niet overtuigd te worden, dat met
behulp van de nieuwe wet, de onlusten te Brussel niet afgeremd zou-
den kunnen worden. Kort voor zijn aftreden als minister van Justitie -
bedoeld als zoenoffer - bereidde hij nog een besluit tot „meerdere
beteugeling van de misbruik der drukpers" voor. Maar de minister-
raad durfde deze nalatenschap niet aanvaarden. „Hoezeer de leden
van de Raad" - zo rapporteerde zijn opvolger van Pallandt van
Keppel aan de koning - „aan den eenen kant zich niet hebben
kunnen ontveinzen, dat de onlusten, te Brussel en elders uitgebarsten,
grotendeels kunnen worden toegeschreven aan de ongenoegzaamheid
der wetten van   mei  1829  en  1 juni   1.1.  - zoo hebben zij echter  aan
den anderen kant vermeend, dat er groote zwarigheden bestaan om
in de tegenwoordige buitengewone vergadering der Staten-Generaal
met een ontwerp van wet ter bane te komen, hetwelk tot het uiten
van zoveel tegenstrijdige gevoelens en tot oneenigheid en twist onder
de leden zoude kunnen aanleiding geven. "  23

De invloed der Tweede Kamer deed zich dus ook thans gevoelen.
Strengere strafbedreigingen konden op parlementair niveau pas over-
wogen worden, nadat de zuidelijke afgevaardigden de Tweede Ka-
mer de rug hadden toegekeerd. Op 28 oktober 1830 maakte de minister
van Justitie, thans weer van Maanen - een voorstel aanhangig tot be-
teugeling en bestraffing van de bedrijven en woelingen van kwalijkge-
zinden." „Tentoonstelling" der daders plus minstens vijfjaar - maxi-
maal 10 jaar gevangenisstraf- werd daarin o.a. gesteld op geschriften
waarin men zich deed kennen als „voorstander of begunstiger van de
opstand." Het is waar, dat deze zeer onbepaalde uitdrukkingswijze,
op aandrang van de afdelingen, werd verduidelijkt: strafbaar werd
het trachten om oproer te verwekken of de opstand uit te breiden.
Doch het advies van Luzac om althans te spreken van „openbaar ge-
maakte geschriften" werd in de wind geslagen; bovendien werd de
versnelde rechtsvordering van de uitzonderingswetjes  van  1815  in  ere
hersteld. Vijf rechters zouden de doodstraf kunnen uitspreken, hoewel
de Kamer - kort te voren - in beginsel had uitgesproken, dat hier-
voor minstens acht rechters nodig zouden zijn. Dat was dan ook de
reden, dat een katholieke afgevaardigde als Luyben tegen stemde.
De enige les, welke men uit het verleden trok, was, dat deze nieuwe
uitzonderingswet telkenjare verlengd zou moeten worden. Het tekent
de patriottische gezindheid der Kamer, dat dit negen maal achtereen
kon geschieden, met een stemverhouding waarvan die op 24 decem-
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ber   1831 de ongunstigste  was:  39   :  9. „Die terugtred  in het verleden
bemoedigt mij", sprak van Maanen !  24

Toepassing behoefde de wet nochtans zelden, zodat Luyben her-
haaldelijk waarschuwde, dat zij eigenlijk alleen maar diende om in
het buitenland de indruk te verspreiden, dat het land niet zo eens-
gezind was als de Nederlandse regering beweerde. Zij leek zelfs niet
nodig om de drukpers aan banden te leggen. „Deze schijnt heden zoo
uitsluitend aan eene kleur gebonden" aldus betoogde Schimmelpen-
ninck v. d. Oye op 14 december 1833 - „dat bijv. Het Aduertentie-blad
en De Standaard te gronde gingen en men zelfs te bedeesd is om de
Onpartijdige in koffiehuizen en societeiten op te nemen. " 25

Het  volgend jaar  was hij echter - evenals Luzac - bekeerd:  de
financiele relaties van de Rotterdamse drukker Thompson (van
l'Etendard) met de Belgische regering waren inmiddels aan het licht
gebracht. Nadien werd het wetje enige jaren achtereen zwijgend ver-
lengd !  26

Enkele r.k. afgevaardigden als Luyben - later bijgevallen door
Romme - bleven standvastig in het verzet. Maar de wet werd dan
ook voornamelijk in leven gehouden met het oog op Nederlands Bra-
bant.   In 1838 werden  daar  nog vier vervolgingen ingesteld.   En   al
eindigden deze dan in vrijspraak ofeen buiten-vervolgingstelling pre-
ventieve invloed oefende de wet stellig uit. 27 Al die jaren door stond
in dit gewest trouwens het blad de Noord-Brabander (van 4 april
1829), dat volgens de gouverneur der provincie zijn kracht zocht  in
„kwaadaardige artikelen, welke strekken om het gouvernement in een
hatelijk daglicht te stellen" - onder drievoudige censuur! 28

Heethoofdig liberaal ?
Zo was dus de vrijheid van drukpers, welke bij de grondwet van 1815
plechtig was bezworen, vrijwel al de jaren van het bewind van koning
Willem I, feitelijk uitgehold door wetjes welke ontworpen waren voor
uitzonderingstoestanden. Slechts gedurende een vrij kort intermezzo
hadden de Staten-Generaal daarin niet berust. En een compleet
nieuw Nederlands wetboek van Strafrecht was nog steeds niet tot
stand gebracht. Deze taak liet Willem I voor zijn troonopvolger
achter.

In welk opzicht de regering van Willem II zich ook onderscheidde
van die van zijn vader, in bedachtzaamheid op scherpere bepalingen
tegen de drukpers, deed zij er echter weldra weinig voor onder. Een
briefje van zijn minister van Justitie, de Jonge van Campens Nieuw-
land - laat hierover weinig twijfel bestaan. De Koning had hem een
exernplaar van de Vlissingsche Courant laten opsturen, waarin een
schandelijk artikel uit De Ooyevaar was overgenomen. De minister ant-
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woordde  op  14 juli  1845  dat hij zich reeds meermalen had afgevraagd
of deze „losbandigheid" niet moest worden gekeerd. Aangezien ech-
ter dergelijke maatregelen door de wetgevende macht zouden moeten
worden genomen en hij geen voorstel wilde aanhangig maken tenzij
dit met enige zekerheid een gunstig onthaal kon verwachten, leek het
hem beter nog enige tijd te wachten, totdat ook de meerderheid
der Staten-Generaal - „buigende voor zoo vele evidente daad-
zaken" - de noodzakelijkheid daarvan zou inzien. Men kan zich dan
ook indenken, dat deze bewindsman in zijn vuistje heeft gelachen,
toen hem op 20 december  1845 werd bericht, dat de officier van JUS-
titie te Middelburg een vervolging had ingesteld tegen dezelfde
Vlissingsche Courant, waarin n.b. de leden der volksvertegenwoordiging
slachtoffers waren geworden van „het wanbedrijf van laster". 29

In  de zitting 1846-'47  werd een ontwerp  voor een Wetboek  van
Strafrecht ingediend. Terloops trachtte de regering hierin verscher-
pingen aan te brengen, welke - voor wat de drukpersvrijheid aan-
gaat - voorkwamen in de 5e titel van Boek II, handelend over het
„wanbedrijf, begaan  door het uitgeven van geschriften",  en  in  de  17e
titel van hetzelfde Boek, welke betrekking had op hoon en laster. „Bij
de heer de Jonge en zijn voorganger van Hall vergeleken - zo
schreef de Arnhemsche Courant - wordt mirabile dictu, de heer van
Maanen bijna een heethoofdige liberaal." 30

Tezamen met andere Gelderse drukkers zond Thieme een bezwaar-
schrift bij de Tweede Kamer in tegen de voorgenomen inbreuk op de
vrijheid van drukpers. Vergeefs poogde van Bevervoorde zijn col-
legae-journalisten tot een soortgelijke stap te bewegen maar ook
zonder die steun had het adres-Thieme effect. Op voorstel van Mr.
Schooneveld  werd n.1.  door de Kamer  met 40 tegen 11 stemmen be-
sloten, dat het stuk niet enkel - zoals de commissie van de Verzoek-
schriften had voorgesteld - ter griffie zou worden neergelegd, doch
ook aan de minister van Justitie zou worden gezonden, „opdat zijne
Excellentie bij magte zoude zijn, om bij de herziening van de Titel
daarvan gebruik te maken." 31 Tot grote verontwaardiging van de
Arnhemsche Courant schaarde het kamerlid Joh. Ensched6 - van De
Opregte Haarlemmer - zich onder de tegenstemmers. Het blad zag het
standbeeld van LaurensJzn. Coster haast  van zijn voetstuk vallen !

Het liep echter zo'n vaart niet. De strijd om het recht van placet
deed het nieuwe wetboek stranden, voordat de Tweede Kamer in het
openbaar aan de bepalingen omtrent de uitgeverij, hoon en laster
toekwam. In de volgende zittingsperiode poogde de regering welis-
waar - door regeling van het placetrecht - de herziening opnieuw
op gang te brengen, doch dit ontwerp verstoof in de maartstorm van
1848. In het Voorlopig Verslag had een grote meerderheid overigens
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al ronduit verklaard, dat zij aan het voorgestelde gedeelte omtrent
hoon en laster haar bijval niet kon schenken. Bij de regering was op
een algehele omwerking aangedrongen. Een van de drie hoofd-
bezwaren was: dat de Kamer met name geen voet wilde geven aan
„zoodanige toepassing van de Strafwet, waardoor het recht om „over
de handelingen der openbare magt zijne gedagten te kunnen uiten
en die te beoordeelen....te eeniger tijd zou kunnen worden ge-
krenkt." 32

Droit de Tillonse
Een nieuw gezichtspunt werd daarmee intussen niet aan de orde ge-
steld. Reeds in 182990 had de Tweede Kamer getoond niet aan de
openbare kritiek te willen raken. En, later, bij de behandeling van
het nieuwe Wetboek van Strafrecht in 1880/81 hield  zij er evenzeer
aan vast. De jaren door heeft zij deze vrijheid van kritiek als een groot
goed beschouwd. Dat hield uiteraard nog niet in, dat daarmee de
juistheid van die kritiek onder alle omstandigheden werd erkend of
dat zij zich zelf verplicht rekende er gevolg aan te geven. Eerder be-
stond de neiging om te dien aanzien een zekere, bijna geforceerde
onverschilligheid ten toon te spreiden.

Dit bleek duidelijk bij de schriftelijke behandeling van een initia-
tiefvoorstel-Haffmans betreffende het „droit de r6ponse". Na de
„Limburgse brieven-historie" aan het licht gebracht te hebben, was
Haffmans  in  1866  door de kiezers van Roermond  voor de Tweede
Kamer verkozen. Hij was toen kantonrechter te Venlo, een ambt,
waarvoor men destijds  om  de vijf jaren moest worden herbenoemd.
In  1871  werd hij door minister Jolles echter niet op zijn post gehand-
haafd, hetgeen hij als een politieke wraakneming beschouwde. Zo
kon zich de ongewone situatie voordoen, dat een kamerlid een inter-
pellatie hield over een zaak waarin hij zelf lijdend voorwerp was ge-
weest. Het gemis aan zelf-kritiek, dat hieruit sprak, deed ettelijke
kranten hevige aanvallen op hem richten en niet elke redactie plaatste
het  wederwoord, dat hij toezond. 33 Deze en andere ervaringen deden
hem  op 19 december   1876 het voorstel indienen,  om, naar Belgisch
voorbeeld, aan iedereen, die in een courant met name genoemd of
zijdelings aangewezen was, het recht toe te kennen, in datzelfde blad
een antwoord te doen plaatsen van maximaal 1000 letters.

In zijn toelichting wees hij er op, dat de kranten over een ieder
maar schreven wat zij goed vonden, zonder aan iemand anders ver-
antwoording schuldig te zijn dan aan zich zelf. Tastten zij mis, nie-
mand kon hen dwingen de fout te herstellen. Geschiedde dit wdl, dan
was het pure edelmoedigheid, want „retracteren" vonden zij niet
aangenaam. Te beweren, dat geen waarborg nodig was, stond -
148



volgens Haffmans - gelijk aan de opvatting, dat „alle Nederlandse
journalisten engelachtige wezens zijn, mak als lammeren en simpel
als duiven."

Het antwoord der Kamer was tekenend. In haar Voorlopig Verslag
van 16 februari 1877 toonde een meerderheid  zich n.1. weinig  inge-
nomen met het voorstel. Tot dusver - zo werd aang€voerd - placht
men zich van opmerkingen in de pers niet veel aan te trekken. Was
het nodig, dan werd een ingezonden stuk niet licht geweigerd. Maar
stel, dat het wetsontwerp zou worden ingevoerd: „Hij, die aan het
openbare leven deelneemt en met wien de pers zich dientengevolge
gedurig bezig houdt, zoude zedelijk genoodzaakt zijn, dag aan dag ken-
nis te nemen van het niet gering aantal grotere en kleinere bladen ten
einde na te gaan of te zijnen opzichte hier of daar welligt feiten en
oordeelvellingen voorkomen, die hij niet onbeantwoord kan laten,
indien hij voorkomen wil, dat zij door het publiek als bewezen en
juist worden aangenomen.

3,

Voorts werd overwogen, dat een polemiek met dagbladredacteurs
„tot de moeilijkste en lastigste zorgen" behoorde, kortom, de Kamer
verwachtte van het „droit de r6ponse" geen heil; misschien - zo liet
het Verslag doorschemeren - had zij welwillender gestaan tegenover
een voorstel tot opheffing der anonymiteit. Zo bleef er voor de initia-
tiefnemer weinig anders over dan het wetsvoorstel maar in te trekken,
onder het slaken der verzuchting, dat als hij dit eerder had geweten,
stellig de „verplichte ondertekening" zou zijn voorgesteld. 34

De  vrijheid van commentaar bleef volkomen !

Wetboek uan Strafrecht
Aan dit beginsel heeft de Tweede Kamer vastgehouden. Toen tegen
1880 dan eindelijk een nieuw Wetboek van Strafrecht in behandeling
kwam, werd het opnieuw ter sprake gebracht. Door toedoen van de
Commissie van Rapporteurs werd, tijdens het voorbereidend overleg,
door de regering de regel aanvaard: geen smaad of smaadschrift
wanneer de dader klaarblijkelijk heeft gehandeld in het algemeen be-
lang  of tot noodzakelijke verdediging  (art. 2613) ; toelating  van  het
bewijs als de rechter het nodig acht ter beoordeling van het beroep

op een van beide motieven  (art. 263 Sr.). Onder de Code P6nal  (art.
370 lid 2) kon „als bewijs naar vereisch van rechten niet aangemerkt
worden, dan hetgeen uit een vonnis ofeen authentieke acte ontstaat."35
Deze nieuwe regel was een toevoeging aan het regeringsvoorstel, waarin
het bewijs werd toegelaten, wanneer aan een ambtenaar een feit, begaan
in de uitoefening van zijn „bediening", ten laste was gelegd (art. 263
lid 2).   „Vrees  voor eene vervolging terzake van smaad of smaad-
schrift" aldus de commissie, „moet de vrije beoordeling der publieke
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zaak niet aan banden leggen, zo lang de kritiek blijft binnen de gren-
zen van de goede trouw".

Maar de Kamer had nu ook een minister van Justitie van gans
andere signatuur voor zich: Minister Modderman verdedigde krach-
tig de gedachte, in afwijking van het jus commune, het z.g.drukkers-
of uitgeversprivilege toe te staan.  Mits zij gehandeld hadden in de uit-
oefening van hun beroep, zou uitgever noch drukker vervolgd worden
als het omstreden stuk hun naam en adres maar bevatte en de naam
van de dader bekend zou zijn of alsnog bekend gemaakt zou worden.
Slechts indien de dader op het moment der uitgave niet vervolgbaar
bleek, zou deze bepaling niet toepasselijk zijn. De bedoeling van dit
„privilege" was te voorkomen, dat de drukkers en uitgevers terwille
van hun eigen veiligheid streng toezicht zouden gaan uitoefenen op
de werken, waarvoor zij hun persen leenden. Zo was in art. 4 van het
Soeverein Besluit van 24 januari 1814, dat nu op punt van ver-
dwijnen stond, de drukker aansprakelijk gesteld ingeval de schrijver
niet bekend was of aangewezen kon worden.  „Dan zou men hebben"
- zei Modderman - „eene censuur van drukker en uitgevers, nog
oneindig hatelijker dan de staatscensuur en nog schadelijker dan deze,
omdat zij door minder bevoegden zou worden uitgeoefend. "  36

Als feitelijke consequentie van dit nieuwe stelsel voorzag De Savor-
nin Lohman echter, dat men de uitgevers wel vervolgen doch prak-
tisch nooit veroordelen kon. Het zou immers - om zo te zeggen -
onmogelijk blijken te bewijzen, dat de uitgever het stuk had gekend.
Namens de meerderheid van de Commissie van Rapporteurs diende
hij een amendement in om de uitgever resp. de drukker strafbaar te
stellen bij onbekendheid of onvervolgbaarheid van de auteur. Mocht
niet blijken, dat hij de misdadige strekking van het stuk kende, dan
kon  hem 73 van de straf worden vrijgescholden.  37 Toen vroeg minister
Modderman zich afofhet een juist beginsel was, dat er een gefingeerde
auctor zou komen, in wien een hoofdvereiste, de wetenschap, ont-
brak. 38

De kamermeerderheid volgde de minister en verwierp het amende-
ment 31  - 25 stemmen. Zij leende het oor aan de woordvoerder van de
minderheid van de Commissie van Rapporteurs, v. d. Kaay, die er wel
toe wilde meewerken, om de uitgever of drukker niet geheel van straf
vrij te pleiten, wanneer deze de naam van de schrijver niet kon ofwilde
noemen of als hij wist, dat deze zich uit de voeten had gemaakt -
maar die er tegen op kwam om dan de straf, op het misdrijf zelf ge-
steld, op de drukker of uitgever toe te passen, alleen omdat deze het
stuk zou hebben gelezen. Deze afgevaardigde betwijfelde n.1. sterk of
drukker en uitgever, ook na lezing van een stuk, er de portde van
zouden kennen. 39
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De discussie was ook van belang omdat deze van Houten later in-
spireerde tot de vraag waarom dit stelsel was verlaten bij de z.g. ver-
spreidingsartikelen. De boekverkoper, de verspreider, de man, die
couranten aan de stadsmuur plakt - zo betoogde hij - worden met
een zelfstandige straf bedreigd als zij weten, dat in het geschrift een
belediging voorkomt. Dit deed bij hem de vraag rijzen hoe zij aan die
wetenschap moesten komen: moesten  zij   op een vonnis wachten  of
moesten zij  zelf de verspreiding al staken  als zij er toevallig iets beledi-
gends in lazen? Hij geloofde daarom, dat het beter was het regerings-
systeem ten aanzien van drukkers en uitgevers te volgen en om, in-
dien de verspreider niet iemand bleek te zijn, wiens opzet er op gericht
was te beledigen of de belediging te bevorderen, hem eenvoudig te
beschouwen als iemand, die zijn beroep uitoefent en daarbij geen
censuur uitoefent over de werken, die hij verspreidt. 40 Nu kon minister
Modderman wel betogen, dat het privilege alleen diende om uit-
gevers- en drukkers-censuur uit te sluiten- waarvoor geen vrees meer
behoefde te worden gekoesterd als de publicatie eenmaal had plaats
gevonden-en dat de verspreiding derhalve een nieuw misdrijf d.w.z.
begunstiging van het voltooide drukpersdelict - was, het slot der be-
spreking was toch, dat de verspreidingsartikelen een verzwakking onder-
gingen. Als gevolg van overleg tussen de minister, de kamercommis-
sie en van Houten werd ingelast, het oogmerk „aan de belediging of
smadelijke inhoud ruchtbaarheid te geven." 41

Wie het geheel overziet, kan niet ontkomen aan de indruk, dat de
Tweede Kamer er het hare toe bijdroeg, dat een kritische geest als
Simons kon concluderen, „dat de beginselen, in onze wet neergelegd,
de Nederlandse burger het recht verzekeren, over de publieke zaak
vrij en straffeloos zijn mening te zeggen. 33 42

3,

§ 2. VERZET TEGEN EEN „REGERINGS-PERS
Voor zover wettelijke repressie niet baatte, heeft de Nederlandse re-
gering indertijd jarenlang gepoogd met financiele middelen de druk-
pers tot dienstbaarheid aan haar politiek te bewegen, of althans on-
schadelijk te maken.

Uit de gedenkschriften van A. R. Falck valt op te maken, dat de
regering van Willem I er al heel spoedig toe overging de zuidelijke
pers met gratificaties e.d. te beinfluenceren: als tegenwicht der ont-
luikende oppositie. Men proeft lichte verbijstering uit zijn opmerking,
dat zelfs uit dagbladen, die als „half-officieel" konden worden be-
schouwd, nu en dan een „partijdige, en hatelijke toon" tegen de re-
gering opstak! Falck vertelt, hoe hij de moeite nam om Philippe Les-
broussart van de Gazette Gbibal des Pays Bas -na de afscheiding van
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Belgie hoogleraar te Luik - daarover te onderhouden, en hem zowel
zijn eigen betrekkingen als de aard en de bedoeling van het blad in-       '
dachtig te maken. „Hij scheen beterschap te beloven doch na weinige
dagen was het wederom het oude."  43

Soortgelijke ervaringen vielen ook van Maanen in steeds ruimer mate
ten deel. Toen Grdban van de Gazette des Pays Bas tenslotte in de win-
ter van 1827-'28 weigerde een hem toegezonden artikel tegen de
ministeriele verantwoordelijkheid op te nemen, 44 achtte hij het nodig,
de Gazette, „welke bijna nooit enig artikel plaatst, eigenlijk geschikt
tot verdediging van de daden der regering, de rigting te geven, zonder
welke haar bestaan, zoo ik mij niet geheel bedrieg, van geen de minste
noodzakelijkheid is." Hij neigde naar of'ficiele polemiek! Maar de
minister van Binnenlandse Zaken, van Gobbelschroy, die uit het
zuiden stamde en beter met journalisten overweg kon, verzette zich.
Deze verwachtte meer nut van een blad, „dat den schijn zou hebben

3,van op zichzelven te staan en niet tot het gouvernement te behooren.
Zo kwam het op 16 mei 1829 tot de verschijning van de Xational. Te-
gen de zin van minister van Gobbelschroy werd een Fransman, zich
noemende de graaf van Libry-Bagnano, tot hoofdredacteur benoemd;
iemand, die zich voordeed als een ongelukkig slachtoffer der Bourbons,
maar die door zijn vele tegenstanders gebrandmerkt werd wegens een
veroordeling voor valsheid in geschrifte. Dat aan zulk een omstreden
vreemdeling de verdediging van de regeringspolitiek werd toever-
trouwd, verbeterde haar positie uiteraard niet. In de Kamers klaag-
den de zuidelijke afgevaardigden herhaaldelijk over de kwetsende
toon van het blad. Van Maanen mocht dan alle relatie ontkennen,
Le Courrier des Pays Bas had al het bestaan van enkele geheime Konink-
lijke Besluiten onthuld. Bij het uitbreken van de opstand gingen de
ruiten van de National er het eerst aan!

„Journal de la Haye"
Met het Journal  de  la  Haye, dat sedert 19 oktober 1830 verscheen  om
in het buitenland de Nederlandse zienswijze op het conflict met Belgie
te verdedigen, was de regering al evenmin gelukkig. Zij slaagde er niet
in bekwame leiding aan het blad te verbinden. 45 Nadat de eerste
redacteur Durand had gefaald, weigerde prof. Thorbecke, uit't zuiden
gerepatrieerd, een benoeming te aanvaarden. En Box, referendaris
aan het ministerie van Justitie, die met de supervisie over het blad
werd belast, was er de man niet naar om het blad op hoog niveau te
brengen. Hoe miste men toen de eertijds in Europa zo gezag hebbende
Gazette de Leydel De schampere toon van het blad werd, vooral door
de liberale oppositie in de Tweede Kamer, weinig bevorderlijk geacht
voor de Nederlandse belangen. Maar al was Van Dam van Isselt, die
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vooral deze kritiek naar voren bracht, de favoriet der publieke tri-
bune, groot gezag in de Kamer genoot hij niet. De eerste jaren na de
Belgische opstand, meende de meerderheid er vaderlandslievend,
het stilzwijgen toe te kunnen doen, daar de regering alle relaties
ontkende.   Het   proces,   in   1834 tegen l'Etendard gevoerd, welke te
Rotterdam met Belgisch geld werd uitgegeven, toonde trouwens aan,
dat die regering hetzelfde deed wat Nederland in het zuiden bijv.
met de Messager de Gand trachtte  te  doen !  46

Zo kon de Nederlandse regering dan ook De Auondbode (15 novem-
ber  1837  tot 31 maart 1841) subsidieren om in Amsterdam de invloed
van Het Handelsblad te temperen  en  later  -  van  1  juli  1842  tot  1  de-
cember  1843  - het Nederlands Nieutesblad te 's-Gravenhage gaan bij-
staan.  Maar het duidt op allengs kenterende opvattingen, dat er in het
Voorlopig Verslag over de tweejaarlijkse begroting van het ministerie
van Justitie voor 1844-'45 de vinnige vraag werd gesteld  of een  be-
paalde verhoging van de uitgaven van dit departement soms ook in
verband stond met de oprichting van een nieuw dagb]ad. Dat het hier
inderdaad om een officieus regeringsblad ging, kan bijv. blijken uit de
notulen van de ministerraad van 26 oktober  1842, 47 volgens welke een
der leden als zijn mening uitsprak, „dat zowel het onlangs opgerichte
Nededands Nieuwsblad en het oude Journal de ta Haye, door 66n of

meer ministeriele departementen bestemd zijn en gebruikt worden ter
prestatie van gelijksoortige diensten als de Staatscourant te weeten:
de leiding der publieke opinie en de rectificatie van dwalingen, zoo-
danig en op  zich  zelf zoo loffelijk onderwerp welligt even zoo zeer ter
kennis van het overleg van de ministerraad verdiend had (te worden ge-
bracht) als dit ten aanzien van de Staatscourant heeft plaats gehad."
Maar deze notulen waren uiteraard niet voor publikatie bestemd. In
haar memorie van antwoord poogde de regering aan te tonen, dat de
geheime uitgaven ten bedrage  van f 100.000.- te gering waren,  om
daaruit een krant te bekostigen, waaraan de hartroerende verzuchting
werd toegevoegd: „Zoo al de minister in staat kon worden gerekend
zich iets dergelijks te veroorloven, hetgeen hij vertrouwt, dat geen lid
der Staten-Generaal van hem zal vermoeden. " 48

In elk geval trachtte van Hall dit „vermoeden" enig leven in te
blazen. Door verbreking van de relaties tussen het departement en Box
werd de schijn van onafhankelijkheid vergroot. Bovendien werd tot
bezuiniging besloten. Het Nieuwsblad verdween en per  1 januari  1844
zei Box ook de hoofdredacteur van het Journal Gagneux met drie van

zijn medewerkers ontslag aan. Deze beantwoordde zijn aankondiging
met het schrijven van een brochure, waarin „les mysttres du Journal
de la Haye" werden  bloot  gelegd !

Aangezien de Tweede Kamer ongeveer te zelfder tijd een verzoek-
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schrift van zekere G. A. v. d. Biesen had ontvangen, waarin op intrek-
king van alle toelagen aan het Journal, het Meuwsblad en de krant te
Gent werd aangedrongen,  kon  deze  zaak in een debat  van 17 januari
1844  aan  de orde worden gesteld. De commissie  voor de Verzoek-
schriften wilde weliswaar overgaan tot de orde van de dag, op grond
van de overweging, dat zo het Journal vroeger gelden uit 's-lands
kassen mocht hebben getrokken, daaraan inmiddels een einde was
gekomen.  .  . . , maar sprekers  als van Goltstein,  van Dam van Isselt en
Luzac wisten te bewerkstelligen, dat met 26-16 stemmen werd be-
sloten, het adres te verzenden aan de minister van Justitie, ten einde
daarop inlichtingen te bekomen. De vier redacteuren van het Journal
mochten dan ontslagen wezen, het blad verscheen nog steeds. En van
Dam van Isselt had het sterke vermoeden, dat de „onvoorziene uit-
gaven" hiervoor mede werden aangewend. 49

Het kenschetst de toenmalige parlementaire verhoudingen, dat de
gevraagde inlichtingen.... nimmer werden verstrekt! Hoewel van
Dam van Isselt nog ettelijke malen op het „ellendig prulleblad" terug-
kwam, duurde het nog ettelijke jaren eer vrij algemeen de wens werd
geuit, dat, daar de regering ten stelligste iedere invloed op het blad
ontkend had, ook iedere verdere geldelijke toelage zou ophouden. 50
En het werd april 1848 voordat Donker Curtius in de ministerraad
verslag kon doen van zijn onderhandelingen met de boze Box over de
afkoop der regeringsverplichtingen. 51

„Brutussen met gele handschoenen"
Was  hiermee  nu  deze  vorm van pers-beinvloeding ten einde ?  -  Box
had in het verleden eens gesmaald op de valse taal „onzer Brutussen
met gele handschoenen", wie stoische gestrengheid geen vijf minuten
bestand was tegen de geringste aanbieding der regering. Hij had ge-
doeld  op opposanten als  een Roest van  Limburg, die de Arnheinsche
Courant had verlaten voor een diplomatieke post - maar van Bever-
voorde had zich dit aangetrokken en Box voor de voeten geworpen,
dat deze diensten had bewezen, die n6ch hij n6ch de regering zou
durven vermelden. Deze zaak was tot voor de rechter uitgestreden.
Het trieste van de zaak was waarschijnlijk wel, dat beide partijen
eigenlijk gelijk hadden. In maart 1848 koesterde van Bevervoorde
aanvankelijk zelfs de hoop, dat hij de plaats van gesubsidieerd regerings-

52orgaan zou kunnen innemen, waarom hij Box had veracht.
Het ministerie Donker Curtius-de Kempenaer wilde van deze

weg aanvankelijk wel  af.  Op 4 mei  1848 gaf Donker Curtius althans
in de ministerraad te kennen, dat hij „op diverse aanvragen heeft ge-
antwoord, dat de tegenwoordige regering zich onthield van dagbladen
154



aan te moedigen, waarmee de Raad zich wel kan vereenigen"....  En
op  13 juni werden geen  termen gevonden, de ' s-Grauenhaagsche  Nimws-
bode met het jaarlijkse subsidie vanf 500 te begunstigen. Desniettemin
vonden de ministers het toen toch niet te versmaden om „vermits het
overigens niet veel zoude kosten" - in Limburg tr Auiso  de  la  Meuse)
een eigen orgaan te hebben. Met het oog op de Limburgse kwestie
toont de Raad zich deze zomer ook zeer geinteresseerd in „de goede
gezindheid" van de redacteur Wolfers van de Cablische Ditung, al be-
twij felde Donker Curtius wel of het raadzaam zou zijn zich dergelijke
aangelegenheden al te openlijk aan te trekken. En op 28 augustus
werd .... het aanzoek van de uitgever der 's-Gravenhaagsche"
Nieuwsbode tot hernieuwing der gratificatie, uit erkenning van
de nuttige strekking van dat blad, uit een gunstig oogpunt be-
schouwd." 53

Zelfs onder het volgend ministerie-Thorbecke was het subsidieren van
persorganen een punt van overweging. Op 3 juni 1851 bracht de
minister van Financien tenminste het denkbeeld in de ministerraad,
een weekblad te helpen oprichten, dat in de geest der regering zou
schrijven. Hij wees er op, dat de regering behalve de Staatscourant

geen orgaan bezat, dat de dwalingen van andere bladen omtrent re-
geringsvoorstellen e.d. bestreed. Bovendien wist hij, dat op dit moment
de mogelijkheid bestond, een dergelijk blad met betrekkelijk geringe
opofferingen tot stand te brengen. In de ministerraad vond een grote
meerderheid in een dergelijk ondernemen „veel bedenkelijks", al
wilde zij van Bosse de gelegenheid niet ontnemen, bij wijze van proef
een paar artikelen toch te laten schrijven. Uit de notulen blijkt niet,
dat de zaak later nog ter sprake kwam. In datzelfde jaar werd echter
besloten, de Staatscourant alleen te bezigen voor het „rectificeren van
fouten", nadat de minister van Buitenlandse Zaken - van Sons-
beeck - de vraag had opgeworpen of het blad ook niet zou kunnen
„refuteeren" de artikelen in andere couranten, waarin de regering
werd aangevallen. 54

„De Constitutioneel"
Na  de  Aprilbeweging  van  1853  werd het nieuw opgetreden ministerie
van Hall reeds op 8 juli geconfronteerd met een adres van een oude
bekende, de ' s-Gravenhaagsche Nieuwsbode, waarin werd aangedrongen

op gelijke onderstand als het blad vroeger had genoten. Ofschoon de
goede bedoelingen der redactie - blijkens de notulen van de minister-
raad - werden erkend en enkele leden zich van een gratificatie niet
afkerig toonden, bleek de meerderheid van oordeel, dat in een der-
gelijk verzoek niet behoorde te worden getreden. Daarmee nam dus
dit conservatieve kabinet het liberale richtsnoer over! 55
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De vraag is echter of alle ministers zich hieraan hebben gehouden.
Kort na zijn breuk met de Belinfantes en Vas Dias heeft de wanhopige
Lion immers de ministers van Hall (Buitenlandse Zaken) en Vrolik
(Financien) ervan beticht relaties te hebben onderhouden met resp.
De Constitutioneel en de 9-Gravenhaagsche Meuwsbode, hetgeen deze bla-
den intussen niet belette lustig met.... elkander te polemiseren. 56
Van Hall is zulk een connectie echter altijd blijven ontkennen, en
later, toen Lion een gezeten man in de Conservatieve Partij was, heeft
deze gepoogd, de juiste toedracht weer enigermate te verdoezelen. 57

Suttorp, die in zijn biografie over van Hall de aard van het contact
diplomatiek in het midden liet, heeft er terecht op gewezen, dat De
Constitutioneel volkomen diens ideeen weergaf. 58 Zelfs aanhangers van
Van Hall geloofden in het bestaan van een relatie. De gedachte, dat
een lid van het April-ministerie achter het blad stond van de verachte
gewezen liberaal Lion, vonden bekende protestanten als Simons en
Mulder zo afschuwwekkend, dat zij niet eens wilden ingaan op de
uitnodiging van de minister, eens rustig met hem over de zaak te ko-
men praten. In deze invitatie lazen zij slechts een bevestiging der ge-
ruchten. Hierbij speelde uiteraard ook mee, dat zij als bedoeling van
dat blad aanvoelden, gelijk Smit het heeft geformuleerd, de prote-
stantse richting onder de conservatieven op zij te schuiven en het be-
ginsel van de „6tat ath6e" te bevorderen. 59

Was er nu ook een financiele relatie? - Er kan geen twijfel over
bestaan, dat I. Belinfante, die door Lion als de contactman met van
Hall werd aangewezen,  zich  uit de geheime middelen  van   1854  liet
betalen. Bewijsstukken  uit  1854 van de uitbetaling vanf 1000  enf 100
uit het Twaalfde Hoofdstuk der Staatsbegroting zijn op het Algemeen
Rijksarchief nog aanwezig. 60 De Constitutioneel verscheen echter van
29 september tot 31 december 1855. En eerst in 1856 zond Lion zijn
beschuldiging de wereld in.  Op 13 december van dat jaar vond echter
het befaamde debat plaats, waarbij minister Vrolik - van Hall was
inmiddels afgetreden - weigerde specificatie te geven van de wijze,
waarop de Onvoorziene Uitgaven (Hoofdstuk XII) in een vroeger
dienstjaar waren besteed. Van Bosse en Thorbecke drongen, van de
banken der geachte afgevaardigden af, met klem op specificatie
aan. Over de Constitutioneel werd  tactisch met geen woord gerept.
Het ging, zei men, om het beginsel. Zelfs nadat de stemmen (32-32)
66nmaal hadden gestaakt, - en terwijl hij 't gevraagde stuk in porte-
feuille had - bleef minister Vrolik weigeren op constitutionele gronden.
Hij betoogde - onder gedruis op de tribune - dat hij als dienaar van
de Kroon zich moest verzetten tegen een ingrijpen in haar macht.
Met een meerderheid van slechts twee stemmen werd het begrotings-
hoofdstuk tenslotte aanvaard !
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Op de publieke opinie maakte het voorval destijds grote indruk.
Quack noteerde het in zijn herinneringen: „men zag v66r zich de
deftige, kleine man, met de hoge kuif, scherpe neus, het haar ouder-
wets geborsteld, een dunne lichte ringbaard rondom het gelaat, de
scherpe lippen op elkander gedrukt, de trekken ernstig boos geplooid,
en zijn tegenstanders strak in de ogen ziende.... 35

Maar de overwinning van minister Vrolik was een uiterlijke. Een
vingerwijzing daarvoor kan men misschien al vinden in de omstan-
digheid, dat de Orangistische Messager de Gand in Belgie, welke al die
j aren  door, met steun uit Nederland, haar bestaan had weten  te  rek-
ken, het bestaan - toevallig !  - in dezelfde maand,  op 13 december
1856, moest opgeven. Maar het bewijs van zijn nederlaag werd ge-
leverd, toen op 30 december de begroting in de Eerste Kamer werd
behandeld. Senator van Meeuwen verklaarde, dat het onthouden van
de verlangde inlichtingen hem tegen zou moeten doen stemmen,
maar zijn collega v. Nispen tot Pannerden, zocht een tactische tussen-

weg. Hij vroeg of de minister er ook bezwaar tegen zou hebben, in de
toekomst de begeerde opening van zaken wel te verschaffen. De be-
windsman antwoordde, dat het reeds een punt van overweging uit-
maakte of bij een uolgende begroting aan de wens zou kunnen worden
voldaan. Na deze mededeling keurde de Eerste Kamer de onderhavige
begroting z.h.s. goed. Het volgend jaar werden de uitgaven wel ge-
specificeerd! 61

Vermagering der Staatscourant
Toch valt het moeilijk dit alles een stormachtig verzet tegen de rege-
ringspers te noemen. De geest was daar niet naar: de StaatscouTant,
welke destijds nog min of meer met de particuliere bladen concur-
reerde, liet de Kamer als zodanig bijv. rustig voortbestaan. Op 28 juli
1856 waren in de ministerraad nog plannen gemaakt, van de Staats-
courant meer partij te trekken 62. En twee jaar later werd een verzoek

van I. Belinfante en Vas Dias, van de verschillende departementen
mededeling omtrent benoemingen e.d. te mogen ontvangen door het
kabinet Rochussen-van Bosse, van de hand gewezen, en juist met het
oog op de belangen van de Staatscourant. Om de een niet te weigeren
wat de ander was toegestaan, werd bij die gelegenheid een dergelijk
gunstbetoon aan het Dagblad   uan   aid-Holland   en 's-Gravenhage inge-
trokken. 63

Reeds werd vermeld  hoe  in   1859 op liberaal initiatief -  van  de
Arnhemmer Dullert in comit6-generaal - Noordziek een kamerover-
zicht voor de Staatscourant ging samenstellen. Wel betoogde de Zeeuwse
liberaal  van Eck reeds   op 14 november   1862,   dat dit verslag gerust
kon verdwijnen, aangezien de partikuliere kranten hier al zorg voor
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droegen. 64 Maar in het Voorlopig Verslag op het begrotingshoofd-
stuk-Binnenlandse Zaken uit datzelfde jaar, werd door „andere leden"
juist prijs gesteld op meerdere uitvoerigheid van dit als onpartijdig
geprezen verslag. 65 Pas toen aan dit verlangen geen gehoor werd ge-

,'geven, ja mede om technische redenen tot een „zeer magere inhoud
moest worden teruggekeerd, toonden - in de zitting 1866-'67 -
verscheidene leden zich voor „algehele bijzetting" van dit verslag ge-
stemd. 66

In die jaren begon trouwens enige discussie te ontstaan over de
vraag of aan de Staatscourant geen andere richting moest worden ge-
geven. Tijdens de zitting 1864-265  was door enige leden in  het Voor-
lopig Verslag het voorstel gedaan om de buitenlandse berichtgeving
uit de Staatscourant te laten vallen en alleen officiele stukken op te
nemen. Maar andere leden waren tegen dat denkbeeld toen met
kracht opgekomen. Deze afgevaardigden bleken van oordeel, dat het
buitenlands nieuws door de Staatscourant beter werd gebracht dan de
meeste grote dagbladen en zij vreesden, dat bij verdwijning hiervan,
het aantal lezers zou afnemen. Waarschuwend hadden zij hun collegae
voor ogen gehouden, dat de Staatscourant, met inbegrip van het Bij-
blad tenslotte nog enige duizenden meer inbracht dan het blad
kostte !  - De regering moest echter bekennen,  dat  er  van  een  voor-
delig saldo  gddn,  van een nadelig verschil w61 sprake  was ! 67

Enkele jaren later kwamen enige leden in de afdeling op het denk-
beeld terug; maar opnieuw toonden de overige leden zich hiermee
„volstrekt niet ingenomen". Zij zeiden op het blad geen andere aan-
merking te hebben dan dat het binnenlands nieuws wel een weinig
kon worden uitgebreid. Het was „welligt wenschelijk, dat de regeering
tot het doen kennen van haar inzichten eenigszins meer van de
Staatscourant gebruik maakte". 68

Toen het liberale kamerlid v. d. Linden - een vertrouweling van
Thorbecke - deze zaak in de openbare vergadering ter sprake
bracht, en de regering de vraag voorlegde, welk belang zij er bij had
„om aan het Nederlandsche volk te berigten, dat het leger van Anda-
lusie deze middag te Cadix is binnengetrokken en dat nog wel drie-
maal achtereen hetzelfde berigt" - verklaarde zijn Zeeuwse geest-
verwant van Eck, dat hij 't in beginsel wel met hem eens was, maar.  .  .  .
dat het hem toch leed zou doen als 't buitenlands nieuws uit de Staats-
courant zou verdwijnen. 69

De kritiek op het blad had het overigens gemakkelijk. Een volgend
jaar kon v. d. Linden er ietwat sarcastisch over spreken, dat de binnen-
landse berichtgeving zelfs te kort schoot als het om onderwerpen ging,
waarover het beter dan elk ander blad geinformeerd kon zijn: hij
wees er bijv. op, dat het blad over spoorweg-ongevallen doorgaans
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zweeg. Minister Fock antwoordde, dat dit „met voordacht" geschiedde
omdat hierbij vaak een gerechtelijk onderzoek nodig bleek, zodat het
uiteraard niet wenselijk was,  dat de regering vooraf een opinie te ken-
nen gaf. Doch in plaats dat deze liberale bewindsman hieruit de con-
clusie trok,  dat de regering zich op dit journalistiek terrein dus eigen-
lijk niet kon bewegen, gaf hij te verstaan, dat zo lang de Kamer het
verlangen naar verandering niet uitdrukkelijk te kennen gaf, hij daar
niet toe kon overgaan. 70

Een dergelijke uitspraak heeft de Kamer ook nimmer gedaan. Wel
werd in de zitting 1874-'75 door sommige leden geklaagd, dat de
redactie niet de gewenste onpartijdigheid in acht nam bij het opnemen
van kerkelijke berichten uit het buitenland - en opperden andere
leden het denkbeeld om aan het blad het karakter van een „Recueil
diplomatique" te geven, maar of dit een meerderheidsstandpunt was,
bleek uit niets. 71 Desniettemin deelde de conservatieve minister Heems-
kerk in zijn antwoord mede, dat de regering - naar aanleiding van
de „herhaaldelijk in de Kamer gemaakte aanmerkingen" - in over-
weging had om met afschaffing van de gewone, althans buitenlands-
politieke, nieuwstijdingen, aan het blad een inrigting te geven, meer
overeenstemmende met het karakter van een regerings-orgaan. "  72

Begin  1875  werd deze wijziging doorgevoerd !
Instemming vermocht dit besluit intussen in de Kamer niet te vin-

den. „Algemeen is onder de leden der Kamer de klagt" - zo werd in
het Voorlopig Verslag op hoofdstuk V geschreven - „dat de Staats-
courant tengevolge der daaraan in de laatste tijd gegeven inrichting,

behalve voor officiele mededeelingen alle belangrijkheid heeft ver-
loren." Ja, de regering werd zelfs verweten, dat zij te veel had toe-
gegeven „aan de eischen eener (kerkelijke) partij". Minister Heemskerk
hield echter staande, dat hij slechts een verlangen van de Kamer ten
uitvoer had gebracht; dat het niet de eis van een bepaalde partij was
geweest, welke hem daartoe had bewogen doch een weldoordacht
voorstel van de redactie van de Staatscourant. De zaak bleef zoals zij
was !  73

Zelfs nog onder het volgende libemle ministerie Kappeyne v. d.
Coppello bleef men in de schriftelijke stukken klagen over het „on-
gelukkig denkbeeld" van de vorige minister van Binnenlandse Zaken.
Kappeyne achtte het nochtans „ongeraden" op diens besluit terug
te komen. 74

§ 3. OM HET STEMPEL VAN DE SCHATKIST

Een aparte belasting op de nieuwspapieren kwam reeds in de oude
Republiek voor. Deze was ingevoerd na het „rampjaar" van 1672,
waarin de openbare kassen zozeer waren uitgeput, dat naar versterking
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moest worden omgezien. Nu was de oorlogsverklaring van Lodewijk
XIV gebaseerd geweest op het groot getal hier te lande verschijnende
vlugschriften tegen Frankrijk 75, zodat men gekscherend de vraag zou
kunnen stellen of deze omstandigheid 's lands overheden wellicht op
de gedachte bracht, de courantiers hiervoor te laten boeten. Een feit
is, dat in 1674 de ordonnantie verscheen „nae dewelcke in den Lande
van Hollandt en de West-Vrieslandt sal werden geheven den Impost
op eenige gedruckte zoo Inlandtsche als Uytlandtsche Papieren. 76

Het uiterlijk stempel van de fiscus verscheen echter pas later, tijdens
de inlijving bij Frankrijk, op de kranten. Na de bevrijding van 1813
deden de bladen weliswaar een poging zich hiervan te verlossen, doch
zij kregen spoedig de boodschap, dat van de Franse stempels gebruik
moest worden gemaakt zo lang Nederlandse remplaQanten nog niet
waren vervaardigd. Ter dekking van de oorlogslasten werden de kos-
ten zelfs ietwat verhoogd !  77

In  de eerste helft  van  de   19e  eeuw  is van parlementaire zijde  geen
serieuse poging ondernomen, deze fiscale druk te venvijderen. Hoe
warm de zuidelijke afgevaardigden het voor de persvrijheid plachten
op te nemen, zij voorzagen kennelijk 66k niet, dat latere tijden de af-
schaffing van het dagbladzegel zouden aanmerken als een factor van
groot belang voor de geestelijke evolutie van de arbeidersklasse.

Bij oppervlakkige beschouwing kan het lijken alsof dit w61 het geval
was.  In de zittingen 1822-'24  zijn  n.1.  tot  twee   keer toe belasting-
voorstellen der regering, welke o.m. betrekking hadden op het dag-
bladzegel, door de Tweede Kamer verworpen. Bij de behandeling
van het eerste voorstel moest het debat,   dat  op 20 maart   1823   des
morgens   om    10   uur was begonnen, zelfs des avonds worden voort-
gezet. Om vier uur verklaarde de geachte afgevaardigde Trentesaux
n.1. dat men slecht kon h6ren als men honger had. Toen voorzitter
Nicolai desniettemin eerst nog de Hollander Daam Fockema het
woord wilde geven, verlieten zo vele leden de zaal, dat de voorzitter
in arren moede toch maar schorste. 78 Des avonds ging men door en bij
het licht van waskaarsen aanschouwden volle tribunes, hoe het voor-
stel met 89-9 stemmen werd verworpen. Het strijdpunt werd echter
gevormd   door de zegelbelasting op vreemde fondsen;   niet   door   het
dagbladzegel. Ten aanzien van de nieuwsbladen ging het n.1. hoofd-
zakelijk om een overbrenging van het zegelrecht uit de Franse in de
Nederlandse munt-taal. Alleen voor buitenlandse bladen was een
verdubbeling voorgesteld. Daarvan vreesden „sommige leden" welis-
waar repressailles van het buitenland, maar de regering was van me-
ning, dat onze bladen daar ook niet „zoo buitengemeen gunstig" be-
handeld werden. 79

Hoe weinig het om het dagbladzegel ging, bleek voorts uit het
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feit, dat bij het volgende belastingcomplex, dat de regering ter ver-
vanging van haar verworpen plan indiende, de couranten er ongun-
stiger afkwamen. Ter verlichting van andere omstreden punten uit dat
vorige belastingcomplex, werd thans ten aanzien van het advertentie-
zegel een voorstel gedaan, dat f 25.000 moest opbrengen. Slechts
3,

sommige leden" oordeelden toen - in het Verslag - dat de cou-
ranten te „zeer gedrukt" werden en dat zij toch al zoveel moesten op-
brengen. 80 De zuidelijke baron de Stassart- oud-prefect van Napo-
leon - verzette zich tijdens het openbaar debat tegen dit voorstel en
ook de noordelijke jhr. Hooft was er tegen. Laatstgenoemde achtte het
advertentie-zegel met name te drukkend voor de geringe klasse, zoals
dienstboden, winkeliers e.d. welke hij niet zegelrecht wilde laten be-
talen voor advertenties, welke zij in een courant zouden plaatsen om
een bestaan „te erlangen of hunne nijverheid uit te oefenen." 81

Ook het wetsontwerp, waarin dit voorstel was vervat, werd ver-
worpen, op 27 december 1823 met 73 tegen 29 stemmen; maar w66r
niet vanwege het dagbladzegel. Dat blijkt uit de omstandigheid, dat
bij de schriftelijke voorbereiding van het derde belastingvoorstel, dat

de regering tenslotte deed, „sommige leden" hun bezwaar tegen het
advertentie-zegel voor de mindere man moesten handhaven. De rege-
ring suste, dat er heus weinig advertenties zouden achterwege blijven
voor   de    15   cts,   die de adverteerder maar eenmaal voor eenzelfde
annonce zou behoeven te betalen, hoe vaak hij deze in 66n jaar ook
zou plaatsen. „Zoo deze stelling waar is" - werd in de Memorie van
Antwoord hieraan toegevoegd - „dan vervalt tevens de vrees door
66n der leden in het midden gebracht, dat deze belasting de onder-
gang van vele publieke dagbladen tengevolge zou kunnen hebben."

Ditmaal kreeg de regering haar zin.1 82

Politiek oogmerk
In 1832 werd iedere advertentie aan een recht van een kwartje onder-
worpen en daarboven kwamen verschillende opcenten, zodat de uit-
gevers van dagbladen gemakshalve f 0,35 in rekening brachten. 83

Erg overzichtelijk, was het gehele zegelrecht intussen niet, en zo kon
de regering zich er in 1843 op beroemen, dat zij er eindelijk in geslaagd
was, alle zegelrechten in 66n wetsontwerp samen te voegen. 84 De
Tweede Kamer toonde waardering voor dit streven, maar het ontging
haar niet, dat de regering daarbij meer het belang van de schatkist
dan dat der ingezetenen op het oog had gehouden, gelet op de daaraan
verbonden „uitbreiding en opdrijving" dier belasting. Doordrongen
van de wenselijkheid tot opheffing van het tekort van de schatkist,
erkende zij echter de onvermijdelijkheid van de verhoging. Men zat
toen immers nog diep in de financiele zorgen, waaruit eerst de Lening-
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wet-van Hall een uitweg zou wijzen. Daarom volstond het Voorlopig
Verslag dan ook met de vaderlijke vermaning, dat de regering het
best deed voortaan openlijk voor haar bedoelingen uit te komen.

Over het geheel kwam het dagbladwezen er trouwens niet zo slecht
af. Op de uitdrukkelijke vraag van de Centrale Afdeling of niet op een
verdere verlaging van het dagbladtarief moest worden aangedrongen,gaf de meerderheid althans ten antwoord, dat „in de voordragt der
regering kon worden berust." 85 Blijkbaar was deze meerderheid het
eens met de zienswijze van de debuterende minister van Financien,
v. d. Heim, dat de belasting op het zegel als de minst drukkende van
ons belastingstelsel kon worden beschouwd. Bij de openbare behande-
ling  op 15 september   1843  werd het wetsontwerp  met 47-7 aange-
nomen. Over het dagbladzegel werd zelfs nauwelijks gesproken. „Eenverlaging" - zo had de regering betoogd - „zoude tot een bedui-
dende vermindering van inkomsten aanleiding geven, welke de be-
hoefte van 's Rijks kas thans onraadzaam moet doen achten. " 86

De Vereniging ter behartiging van de belangen des Boekhandels
protesteerde niet. Het bestuur, daarover aangevallen, verklaarde dit al-
dus, dat voor het bedrijf gunstige uitzonderingen waren behouden;
bovendien had men het voor de boekhandel niet verstandig geoordeeld
op meerdere ontlasting van de dagbladen aan te dringen. Deze zou
- naar zijn mening - het getal der dagbladen, waarmee het vader-
land zo overruim voorzien  was,  nog  meer doen aangroeien !  87

Nu gebeurde dat t6ch wel. De Rotterdamse boekhandelaar H. Nygh,
die   in 1842 vergeefs   bij de regering belangstelling had pogen   op   te
wekken voor een negotiatie betreffende een nieuwe Rotterdamse coa-
rant vond in de verlaging kennelijk voldoende aanmoediging om zijn
plannen door te zetten. Op 1 januari 1844 verscheen het eerste num-
mer  van  de  X.R.C !  88

Maar de angel werd niet uitgetrokken. Dat het dagbladzegel ook
een politiek oogmerk kon dienen, zoals van Bosse - de latere mi-
nister van Financien, maar toen nog ambtenaar ten departemente,
hoorde fiuisteren - bevroedden slechts weinigen. 89 Baron van Golt-
stein was de enige, die dit aspect zijdelings in het debat ter sprake
bracht. Deze wees er n.1. op, dat de Koning de bevoegdheid zou krij-
gen van de belasting vrij te stellen. Dit voorstel achtte hij in strijd met
het beginsel van de gelijkheid voor de wet. „Betekent het niets" - ZO
vroeg hij argwanend - „dat de regeering de oprichting van een dag-
blad kan bevorderen, hetwelk hare leerstellingen verkondigt, door
aan hetzelve vrijstelling van zegel  toe te kennen ? 3' 90
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Lilliputtas
Betrekkelijk korte tijd later gaf de regering zich bloot. Van het zegel-
recht waren n.1. vrijgesteld blaadjes van minder dan twee vierkante
palmen (dec; meters). Nieuw was deze vrijdom niet,  maar de regering
had hier zelf weer de aandacht op gevestigd als een middel voor de
„geringe nering" om zich met adverteren enige bekendheid te ver-
schaffen. Het onbedoelde gevolg was, dat allerlei miniatuurblaadjes
verschenen: „lilliputters", die speciaal minister van Hall op de korrel
namen. Eenmaal van het departement van Justitie naar Financien
verhuisd zijnde, waagde van Hall weldra een poging om dit privilege,
„dat ten onregte was verleend" te doen ophouden. 91 Hij deed al zijn
best, aan te tonen, dat het om een fiscale kwestie ging en niet om aan-
tasting van „het palladium der volksvrijheden". Wel betoogde hij het
als zijn taak te rekenen om, eenmaal bemerkt hebbende, dat bepaalde
lieden van een privilege een verkeerd gebruik maakten, daaraan een
einde te maken. Doch dat achtte hij een andere zaak dan wat som-
mige leden er in het Voorlopig Verslag n.1. achter hadden gezocht: het
geheime oogmerk om de vrijheid van drukpers te fnuiken! Op 14 no-
vember 1845 won hij met 33 - 15 stemmen.

Desniettemin vond van Goltstein ditmaal in het debat krachtige
medestanders in veteranen als Corver Hooft en Luzac, maar ook in
jongeren als Schelte baron van Heemstra, 66n der „negen mannen", -
die betoogde, dat het beneden de waardigheid der regering was om in
strijd met dagbladschrijvers te treden en door middel van een belas-
tingwet te willen bereiken hetgeen niet door middel van de strafwet
te verkrijgen was. Zijn geestverwant de Kempenaer, die zich zoveel
mogelijk „lilliputters" had aangeschaft om er met kennis van zaken
over te kunnen oordelen, schaarde zich naast hem. Deze merkte n.1.
op, dat hij in die blaadjes veel geestigs had gevonden, maar ook veel
dat hij hogelijk moest afkeuren. Dit mocht z.i. echter niet beslissend
zijn: het belasten van couranten achtte de Kempenaer in strijd met
de geest der eeuw. 92

Gemiste kans

Gelet op dit zijn uitgangspunt, kan het enige verbazing wekken, dat
het ministerie, waaraan  hij  in  1848  zijn  naam  gaf,  op  dit punt verstek
liet gaan. De notulen van de ministerraad, tonen aan, dat het dag-
bladzegel  op   17  mei   1849 in bespreking  kwam  en  dat de minister  van
Financien, van Bosse, toen in overweging gaf toe te geven aan de
aandrang van sommige dagbladredacties om het zegelrecht te vermin-
deren. Maar „na deliberatie" werd het tenslotte beter geoordeeld dit
onderwerp vooralsnog te laten rusten. Blijkbaar was van Bosse door
deze discussie bekeerd. Want op 3 september d.a.v., toen het onder-
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werp door de Huishoudelijke Commissie der Tweede Kamer werd
aangeroerd bij de behandeling van het wetsontwerp tot instelling van
een Stenographische Inrichting en de bewindsman van Hervormde
Eredienst, van Heemstra, hier in de ministerraad zijn steun aan gaf,
betoogde van Bosse, dat men „deze poging der groote dagbladen om
hunne winsten te vermeerderen" niet in de hand behoefde te werken.
Voorts liet hij zich er op voorstaan, dat in afwijking van de bestaande
wet reeds was tegemoet gekomen aan het verlangen van de N.R.C.,
de kamerverslagen in een ongezegeld bijvoegsel te kunnen publi-
ceren. 93 Het slot van de discussie was, dat in het openbaar, minister
de Kempenaer aan de Tweede Kamer meedeelde, dat de behoeften
van de schatkist slechts toelieten dat de verslagen van de Staten-
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraden door de kranten
op ongezegelde bijvoegsels zouden worden gepubliceerd. 94

Pas onder het volgend ministerie Thorbecke (1849-'53) kwam van
Bosse met een voorstel tot vermindering van het zegelrecht in de
Kamer. Bedroeg het zegelrecht onder de wet van  1843 66n cent voor
bladen    met een oppervlakte beneden 15 vierkante palmen    (deci-
meters) hetwelk voor de grotere bladen met een half]e per dmz op-
klom, van Bosse wilde het minimum-recht nu op 1 ct. beneden de        20 dme stellen en suggereerde om daarboven sprongen van 10 dme per
halfje te maken. Een overeenkomstige regeling had hij voor de buiten-
landse bladen op het oog. Voorts wilde hij de ongezegelde bijvoegsels
met kamerverslagen e.d. thans legaliseren. 95 Zijn voorstel zou de
schatkist f 63.000 kosten maar deze gulheid werd ruimschoots opge-
vangen doordat het wetsontwerp tevens een regeling inhield om de
veelvuldige ontduiking van het zegelrecht op wisselpapier tegen te
gaan. De regering rekende althans, er in totaalf 100.000 beter van te
worden. Dat neemt niet weg, dat destijds slechts 66n blad boven een
oppervlakte van de 30 vierkante palmen uitkwam. Het moest daar-
voor 3 cts zegel betalen hetgeen bij het voorstel-van Bosse tot 2 cts
verminderd zou worden.

In de Kamer werd het voorstel „vrij algemeen" met genoegen ont-
vangen, al waren er ook leden, die een algehele vrijstelling verkozen. 96
De commissie van Rapporteurs, welke om overlegging van een statis-
tiek had gevraagd, moest echter tot de conclusie komen, dat het voor-
stel-van Bosse op een duidelijke bevoorrechting van de grote bladen
zou neerkomen. In het eerste halfjaar van 1851 waren er 99 dag- en
weekbladen doch van het fiscale „offer" vanf63.000 zou echter ruim         I
f 46.000 aan slechts drie grote bladen ten goede komen; 20 bladen
boven  de  20 dm2 zouden samen f 12.000 profiteren;  aan elf kleinere
bladen zou het restje van f 4.400 toevallen. De overige 65 bladen
(beneden 15 palmenw) waren uitgesloten.   In het Voorlopig Verslag
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werd het verhaal gedaan van een provinciaal blad, dat driemaal in de
week verscheen en slechts 300 abonnees van f 10.- per jaar telde,
waarvoor toch liefst .f 645 zegelrecht moest worden betaald. Vinnig
verweet de kamercommissie aan van Bosse, dat hij kennelijk nog op
het oude standpunt stond, dat het „kwaad der kleine bladen" met het
dagbladzegel moest worden gekeerd. Eenparig stelde zij een amen-
dement voor om het minimum op een halfje voor de eerste 15 dm2 te
brengen, hetgeen de schatkist weliswaar nog eensf 15.000 zou kosten,
doch anderzijds een gelijkmatiger verdeling onder de bladen zou be-
werkstelligen. 97

De Tweede Kamer nam dit voorstel met algemene stemmen aan
en het gehele wetsontwerp  werd  op 18 maart  met  48  - 7 stemmen
goedgekeurd. Anderhalve maand later stak de Eerste Kamer evenwel
een spaak in het wiel. Niet vanwege de vermindering van het dagblad-
zegel! Een senator als van Rijckevorsel 98 juichte deze hartelijk toe en
zijn collega Cremers betreurde zelfs uitdrukkelijk, dat de Kamer niet
over het recht van amendement beschikte om althans het „onmatige
recht" op de buitenlandse bladen te verzachten. Neen, de regeling
volgens hetwelk de ongezegelde wisselbrief onverhandelbaar zou
worden - de houder moest n.1. alle opgestapelde boeten gaan betalen
- kon geen genade vinden in de ogen der senatoren, die hierover een
adres van de Rotterdamse Kamer van Koophandel hadden ontvan-
gen. Met algemene stemmen verwierpen  zu het wetsontwerp !

Daarmee was de eerste kans gemist. De ontplooiing van het parle-
mentaire leven zou voorshands niet gepaard gaan met een overeen-
komstige uitbreiding van het dagbladwezen. Het was wel niet zo, dat
de zegelbelasting elke groei belemmerde. De geschiedenis van de
N.R.C. en De Tijd, welke  na de  zegelwet van  1844 waren  opgericht en
nu al meetelden, maakte het tegendeel aannemelijk. Maar een hinder-
paal was het wel. In Belgie, waar de zegelbelasting wel werd afgeschaft,
nam het aantal dagbladen tussen 1828 - 1866 met 310% toe, terwijl
deze stijging in dezelfde periode in Nederland tot 90% beperkt bleef. 99

Het totaal aantal abonnees  op  dag- en weekbladen  in 1850 beliep
53.850. 100 (Het aantal kiesgerechtigden beliep  in 1853: 83.561,  dwz.
11 %  van het aantal mannen  van  23 jaar en ouder.)   Maar  nog  geen
vijfde deel daarvan had betrekking op dagelijks verschijnende kranten.
De gemiddelde inkomsten van een mannelijke arbeider, welke op het
midden  van de eeuw opf350's jaars konden worden geschat, 101 waren
bij lange niet toereikend om een abonnementsprijs te betalen, waar-
mee ca. 10% van het inkomen gemoeid zou zijn. Dat zou weliswaar
niet veel anders zijn geweest als er geen dagbladzegel was geweest, dat
meer dan de helft van de verkoopsprijs opslokte, maar nu was zelfs
onder de beter-gesitueerden, vooral in de dorpen, het persoonlijk
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abonnement uitzondering: gebruik was daar, dat een twaalftal per-
sonen gezamenlijk een dagblad uit de leesportefeuille van een boek-
handelaar betrok. 102 Een blad als The Times dat hier te lande destijds
ca. f 168.-  (f 64.60 zegel) moest kosten, was zelfs  in een academie-
stad als Groningen 103 - met 30.000 inwoners - niet te vinden.
Daarom kon een Tweede Kamerlid als Saaymans Vader spreken

104

van: „een belasting op luxe." En in een rijk milieu als dat van de
hoogst-aangeslagenen in de Eerste Kamer, meende baron Schimmel-
penninck v. d. Oye, bij de afschaffing van het zegel in 1869, dan ook
rustig te kunnen zeggen: „Wie betaalt de zegelbelasting? Ik en mijns
gelijken. Als ik de liefhebberij heb om vreemde bladen te lezen, kost
mij dat geld. Maar juist daarom ben ik een vermogend man. De ge-
mene man heeft het niet nodig en als hij lezen wil, al heeft hij geen
eigen vermogen om een dagblad aan te schaffen, dan leest hij het als
lid eener societeit of bezoeker van een koffiehuis." 105

Het behoud van het zegelrecht werd derhalve wel op sociale gron-
den bepleit. Vooral onder de conservatieven werd de leus aangeheven,
dat men beter deed de burgerij in staat te stellen zich met „ossenvlees
dan met courantenbrood" te voeden. Rochussen citeerde deze woor-
den zelfs in de Kamer. Maar het zegt wel iets, dat zij afkomstig waren
uit de mond van een liberaal: Dumbar! 106

Afschalling
Nu het liberalisme de eerste trein had gemist, was het gunstig getij
voorbij. In de Kamer werd op afschaffing of reductie nog wel regel-
matig aangedrongen. 107 Thorbecke zdlf verwaardigde zich tegen
deze „tol op het denken, en schrijven" te spreken - maar het zou tot
1863-'64 duren eer Betz - als minister van Financien in het tweede
ministerie-Thorbecke - een voorstel tot afschaffing van het dagblad-
zegel aanhangig maakte.  De toon in dit debat was veel kritischer je-
gens de pers dan tijdens het vorige. De Friese conservatief Dirks had
succes met het grapje, dat hij grote eerbied had voor de koningin der
aarde, doch dat die niet zover ging dat hij daarop zou willen toepassen
de wet „ne touchez pas h la reine", volgens welke zelfs hovelingen die
een in brand geraakte koningin geblust hadden, ter dood veroordeeld
waren. 108 En de oude van Goltstein sprak streng over de dagbladen
als de statie-juffers dier Koningin, die zich niet allen „door schoon-
heid van geest, bevalligheid van manieren, of hoffelijkheid van toon
onderscheiden. " 109

Bedenkelijker voor het lot van het wetsontwerp was, dat een van
Bosse - inmiddels kamerlid geworden - enkele financiele bezwaren
koesterde. En het wierp een schril licht op de journalistiek, dat andere
liberalen als de Rotterdammer Viruly Verbrugge en de litterator van
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Limburg Brouwer de noodzaak van de afschaffing van het dagblad-
zegel beklemtoonden met de opmerking, dat het journalistiek peil niet
altijd beantwoordde aan redelijke eisen. Zij schreven het n.1. aan de
financiele druk van het zegel toe, dat de meeste couranten slechts
zoveel winst opleverden, dat alleen de hoofdredacties - d.w.z. 1 A 2
personen - redelijk te honoreren waren, zodat er weinig voor mede-
werkers over bleef en  al het werk op de schouders van enkele personen
neerkwam. Als nadelig gevolg daarvan schetste van Limburg Brou-
wer, dat slechts bij uitzondering mannen van „talent en kunde" hun
kracht aan het perswezen gaven. Nam men het zegel weg, dan kon
dit bedrijf z.i. „de regte oefenschool" voor schrijvers zowel als voor
toekomstige staatsmannen worden !

Beslissend voor het wetsontwerp was dit alles niet. De uitslag werd
simpelweg bepaald door de zeer materiele omstandigheid, dat Betz de
compensatie voor de afschaffing van het dagbladzegel had gezocht
in een vermeerdering van de opbrengst van het handelszegel; door
onvoorwaardelijk de nietigheid van ongezegeld handelspapier uit te
spreken. Toen een amendement-van Nierop dit beginsel met 50 te-
gen 16 stemmen uit de wet had gelicht, zag Betz zich genoodzaakt zijn
wetsontwerp in te trekken. 110 Het belang van de handelsstand woog
zwaarder dan „deze cijns op het verstand."

Zo  was  het  in   1869  dan  toch aan minister van Bosse beschoren  om
de „vuile vingers van de fiscus" van de kranten te verwijderen. Ge-
leerd door de ervaring werd de compensatie thans strategisch gekozen.
Tegenover de vrijdom van het dagbladzegel stelde minister van Bosse
een verhoging van de belasting op thee, tabak en sterke drank voor.
En nadat in de afdelingen ernstig bezwaar was geopperd, ging hij in
op  de suggestie om de accijns op gedistilleerd - met f 3.-  per  vat  -
te verhogen. 111

Daarmee had hij een psychologisch zo sterke positie verkregen,
dat het de hedendaagse lezer der Handelingen alleen maar kan ver-

112bazen, dat hiertegen nog zulk een venijnige oppositie werd gevoerd.
Men herinnerde van Bosse aan de bezwaren, welke hij vroeger zelf
had aangevoerd en insinueerde niet onduidelijk, dat hij op „kiezers-
jacht" was. Van Zinnicq Bergman wierp zijn liberale collega van Eck,
die als voorzitter van de Anti-Dagbladzegel-campagne was opgetre-
den, z6 smalend voor de voeten, dat hij „zijn eigen wil gevangen" had
gegeven, dat voorzitter van Reenen hem voor belediging waarschuw-
de. De (later afvallige) anti-revolutionair Bichon van IJsselmonde was
niet gerust, dat het algemeen lezen van couranten, bevorderlijk zou
zijn voor geestesbeschaving en goede zeden. En de dove Saaymans
Vader betitelde de voorstanders der wet rustig als voorvechters van
de belangen van de N.R.C., welke courant een request had ingezon-
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den, waaruit bleek, dat dit blad vroeger bij een abonnementen-op-
brengst  van f 63.000 een winst  van  meer  danf 16.000 had geboekt
doch thans bij een opbrengst vanf 114.000- liefstf4.000 verlies leed.

In zijn antwoord zei van Bosse - nuchter - niet te geloven, dat de
publieke pers door afschaffing van het dagbladzegel in een toestand
van volmaaktheid zou geraken. Hij verwachtte er echter wel een grote
verbetering en een belangrijke uitbreiding van het dagbladwezen van.
Het zou misschien een middel zijn, „om de ietwat slaperige stemming
onzer natie wakker te schudden."

Het feit, dat v. Bosse voor de afschaffing van het dagbladzegel fiscale
compensatie vergde, zou men kunnen beschouwen als een bevestiging
van de aloude stelling der regering, dat dit zegelrecht zonder neven-
doel werd geheven en enkel diende om de uitgaven van de schatkist
te dekken. In het algemeen laten zich de zegelrechten moeilijk in
enigerlei onderscheiding der belastingen indelen; zij vormen meer een
methode van heffing. Doch de omstandigheid, dat die compensatie in
het gedistilleerdaccijns werd gezocht, versterkt het gevoel, dat de
schatkist - wat Smeets noemt - „bijkomstige doeleinden" trachtte
te dienen. Het jenerverglas werd de beschonken burger a.h.w. uit de
hand gerukt; de krant werd ervoor in de plaats gedrukt, opdat hij zijn
dorst voortaan, in meer geestelijke zin aan drukinkt zou laven!

Het wetsontwerp werd met 41 - 31 aangenomen. De Eerste Kamer
gafhet, op 7 april, ietwat mokkend, met 24 - 12 stemmen haarzegen.
Op 1 juli 1869 kon, wat C. W. de Vries een „liberale-partijwet"

113noemt, in werking treden.

§ 4.  ONTWIKKELING DE:R PARTIJBLADEN   (NA   1869)
Het Vaderland
Met de aanduiding „partijwet" wordt aan de ver strekkende be-
tekenis van de verdwijning van het dagbladzegel echter tekort gedaan.
Voor de ontplooiing van de arbeidersklasse  in  de  19e  eeuw  - zo heeft
I. J. Brugmans het gesteld 114 - is deze afschaffing van grote beteke-
nis geweest. En werkelijk niet alleen voor 66n bevolkingsgroep. Abra-
ham Kuyper ging met zijn „kleine Luyden" voorop.

Was de visie der liberalen zo groots, dat zij dit alles konden voor-
zien ? Er bestond  voor de conservatieven eerder enige aanleiding om
te geloven, dat zij bij de afschaffing van het dagbladzegel ook een vrij
eng oogmerk nastreefilen. In elk geval hielden de tegenstanders dier
dagen argwanend vol, dat het er alleen om te doen was de sterke in-
voeld van Lion in Den Haag te breken. Toen deze met zijn conserva-
def  „Nieuw Dagblad", zoveel succes had, dat hij in  1863 in staat was
om het aloude semi-officiele Dagblad   van  7uid-Holland   en  ' s-Gravenhage
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voorf 160.000 te kopen,  115 had de liberaal van  Eck in de Kamer een
felle uitval op de conservatieve partij gedaan, die, aangezien zij het
niet had kunnen winnen met redeneringen, haar toevlucht zou heb-
ben gezocht tot geld om een liberale courant te kopen en in plaats
daarvan haar inzicht bij de burgerij ingang te doen vinden. Voor die
uitbarsting had de kamervoorzitter hem zelfs op de vingers getikt;
thans was dezelfde van Eck voorzitter van het Anti-Dagbladzegel-
verbond, nadat een eerdere poging om in Den Haag een liberale krant

op te richten, was mislukt. 116
Nog meer aandacht had in deze jaren een pikante poging tot om-

koping getrokken. Lion beweerde althans, dat hem in 1866 van libe-
rale  zijde  een  som vanf 100.000 was geoffreerd, op voorwaarde,  dat
hij zijn pen zou laten rusten. Er was een „ereraad" aan te pas gekomen
om vast te stellen, dat dit aanbod hem inderdaad gedaan was. Doch
duister was gebleven van wie die „ton" afkomstig was. Lion had zelf
A. W. Sijthoff, de uitgever van het LeWsch Dagblad, als zodanig ge-
noemd. Doch hij bleek hierover uitsluitend met diens redacteur
A. Montagne te hebben onderhandeld. En men kon niet vaststellen
of deze op last of met voorkennis en goedvinden van Sijthoff was op-
getreden.  Hoe  dit  zij:  ook deze Sijthoff was betrokken  bij  het  Anti-
Dagbladzegelverbond. En toen deze organisatie haar levensdoel be-
reikt had en het zegel per 1 juli 1869 werd afgeschaft, verscheen op
diezelfde dag in den Haag het liberale dagblad Het Vaderland.

Op de duur zou dit blad inderdaad uitgroeien tot hoofdorgaan van
de  Liberale  Unie  (1885).  Doch de vraag is uiteraard  of het  dit  ook in
opzet was. De eerste hoofdredacteur A. M. Maas Geesteranus, eertijds
burgemeester van Hillegersberg, had ongetwijfeld andere bedoelin-
gen. Zijn biograaf meldde althans, dat hij op een vraag van Thorbecke
ten antwoord gaf, dat zijn streven gericht was op een onafhankelijk
blad, dat zonder aanzien des persoons de zaken zo objectief mogelijk
zou trachten te beoordelen. Doch hem werd toen te verstaan gegeven,
dat een dergelijk blad geen recht van bestaan had. De couranten
moesten, volgens Thorbecke, partij-organen zijn. En op de bescheiden
wedervraag, door wie moest worden uitgemaakt wat al of niet kon
geacht worden tot het partijbelang te behoren, „luidde de uitspraak,
dat de partijleiders de daartoe aangewezen personen waren. Enkele

" 117moesten voorgaan, de anderen hadden slechts te volgen.

Monisme
Was Thorbecke dus niet zo afkerig van pers-beinvloeding als hij in
vroeger dagen had doen voorkomen, tot de leiding van een dagblad
achtte hij zich zelf niet geroepen. 118 Een jongere generatie onder de
liberalen verstond dat, onder invloed van het veld-winnend monisme
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op staatkundig gebied, anders. In een Gids-opstel keerde Buys bijv.
zich in 1877 scherp tegen een brochure van zekere mr. 0. B. over „De
crisis en de toekomst der liberale partij". Voor de schrijver daarvan
werd een der invloedrijkste leden der liberale partij, de Roo van Alder-
werelt (minister van Oorlog in de jaren 1877-'78) gehouden.  Dit ge-
schrift behelsde een pleidooi om de journalistiek onder de invloed te
brengen van de leden van het parlement. Nu de regering haar handen
van het perswezen had afgetrokken, moest dit blijkbaar door het
parlement in beheer worden genomen. De bedilzucht en oppervlak-
kigheid van zo menig dagblad-artikel werd door de schrijver onuit-
staanbaar genoemd. Deze gebreken werden op rekening geschreven
van de vele gewezen, moderne predikanten en leraren, die in het pers-
wezen een toevlucht hadden gevonden. Hoe weinig politiek inzicht
werd in de regel bij dominees aangetroffen en bezaten de leraren niet
een onwankelbaar geloofin zichzelf?

„'t Is waar" - zo spotte Buys - „de onafhankelijkheid van de pers
zal onder dien drukkende invloed geheel verloren gaan - maar, ik bid
u, wat is die onathankelijkheid anders dan een groot woord, een klank?"

Krachtig wees de Leidse hoogleraar dit monisme af, waardoor re-
gering, Eerste Kamer en journalistiek z.i. niet anders dan middelen
zouden worden, door welke de Tweede Kamer haar invloed zou doen
gelden. 119

Zedelijk mandaat
In dit verband kan uiteraard niet uitvoerig worden ingegaan op de
verschijning van het z.g. partijblad en het partijwezen. Formeel be-
staat er tussen het parlement en de partijbladen immers geen enkel
verband. Desniettemin waren feitelijk de personele betrekkingen soms
zeer belangrijk. Er is zelfs een tijd geweest, waarin het haast regel was,
dat een fractieleider tevens als hoofdredacteur optrad. Het is derhalve
gewenst even zijdelings aandacht aan dit verschijnsel te schenken.

V66r   1870  was het partijwezen in Nederland nauwelijks ontwik-
keld.  Nog  in 1865 achtte  een De Bosch Kemper (Het Folksblad) het
onbetamelijk dat verenigingen van kamerleden, buiten de openbare
beraadslagingen om, zouden besluiten hoe er in de Staten-Generaal
moest worden gestemd. 120 Rond een figuur als Groen van Prinsterer
had zich toen echter al de overgang voltrokken. Reeds bij de grond-
wetsherziening  van   1840  had deze „verkettering" geriskeerd  door  uit
te spreken, dat hij „het niet ongepast zou achten om de willekeur der
vertegenwoordigers ten aanzien van hun committenten enigszins te
beperken." Hij dacht aan een soort van lastgeving, niet van juridische
doch van zedelijke aard, indien men de Tweede Kamer wilde ont-
trekken aan de invloed van een „kunstmatig gevormde publieke
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opinie."  121 Deze zienswijze  had  hij  in 1864 geconcretiseerd  door  van
de conservatieve kamerkandidaten in ruil voor antirevolutionaire
stemmen, een beginsel-verklaring inzake de onderwijskwestie te ver-
langen - dwars tegen het liberaal verwijt van „ongrondwettigheid"
van niemand minder dan Fruin in. Als intermediair had daarbij zelfs
het Dagblad van Lion een zekere rol gespeeld. 122 Maar dat wilde
uiteraard nog niet zeggen, dat Groen de positie van de Kamer zag
als een louter afhankelijke. Integendeel, naar zijn mening, miskende
een volksvertegenwoordiging zelfs „het schoonste gedeelte van hare
gewigtige roeping, wanneer zij, in kritieke tijdsgewrichten, de volks-

leiding aan de journalistiek, hoe voortreffelijk ook, overlaat; zich zelve
aldus mede stelt onder haar voogdij en generlei licht of teregtwijzing
geeft aan het land. 123

Ook deze opvatting had hij al in practijk gebracht, door met in-
gang van 1 juli 1850 een bestaand conservatief dagblad in een anti-
revolutionair, n.1. De Nederlander (Nieuzue Utr. Crt.) orri te zetten. Na
5 jaar had hij echter moeten erkennen, dat een „politieke courant"
niet tegelijk een volksblad kon wezen. 124 En Lion, wien Groen, toen
deze het gebruik van zijn rechterhand miste, een tijdlang stukken voor
De Nederlander had gedicteerd,  had het in die jaren ook met dat andere
experimentele partijblad De Grondwet (liberaal) niet kunnen bol-
werken. 125

Maar latere pogingen van deze geruchtmakende scribent, met zijn
Dagblad, waren meer succesvol gebleken. Kon er bij de algemene
beraadslagingen  over de Staatsbegroting  van   1864 nog gediscuteerd
worden over de vraag of er eigenlijk wel een conservatieve partij be-
stond,  bij de verkiezingen  van   1869 was daaraan,  mede door toedoen
van het Dagblad, geen twijfel meer mogelijk. 126 Een Algemeene Kies-
vereniging voor heel Nederland trad toen n.1. op. 127 Bij de stembus
mocht deze weliswaar geen succes boeken: de geschiktheid   van   een
dagblad als middel om tot partijvorming te geraken, was toch wel
gebleken.

Middel lot partijuorming
Het lijkt dan ook niet toevallig, dat juist omstreeks deze tijd in de
correspondentie van Groen en Kuyper   (juli   1869)   het   plan    tot   op-
richting van een dagblad opduikt - „voor een partij, die" - zoals
Groen schreef - „nauwelijks partU mag heeten omdat er niet enkel
menigvuldigheid van schakeringeli is, maar gemis aan een algemeen
begrepen en erkend beginsel." 128 Slechts als Kuyper de leiding van het
blad op zich nam, zou Groen - naar hij schreef- gerust zijn.

Het duurde geruime tijd voordat het geld bijeen was. In oktober
1871 meldde Kuyper dat het dagblad „er door" was en dat hij op
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1 januari met 6.000 abonnees rekende te kunnen beginnen. En hij
wist precies wat dat betekende: „Loopt dat blad eens goed, dan zijn
wij in vijfjaar meester van de positie „intra muros" !"

Op 1 december kwam er nog even een kink in de kabel. „Waar-
om" - zo verzuchtte Kuyper - „guaranderen enkelen ons het ont-
brekende niet. Wat is van liberale zijde niet gedaan voor Vadedand,
N.R.C. en Uilenspiegel. Aan het blad hangt alles. "  129

De Standaardverscheen op 1 april 1872 - bij het derde eeuwfeest van
de inneming van den Briel - en het blad zou, als Kuyper zijn zin had
gekregen,  dan  ook  „de Geus" of „ 't Geusken" geheten hebben, het-
geen Groen echter te zeer een „leus der antiroomschgezinde hartstogte-lijkheid was." 130 Z6 tekende zich in deze naamgeving al aanstonds de
richting af,  die het blad later volgen zou:  naar een christelijke coalitie!

Groen zowel als Kuyper stond op dat moment buiten de Kamer.
Des te meer imponeert het resultaat, dat in luttele jaren werd bereikt.
Van 1872-'79 verdubbelde het aantal antirevolutionaire kamerleden
van  6  tot 12, waarvoor van Koetsveld De Standaard als een der oor-
zaken aanwees. 131 En op 3 april  1879 werd de Antirevolutionaire
Partij opgericht !

„De oprichting van de partij" - zo werd 75 jaar later in het Re-
organisatie-rapport van de commissie-Roosjen gezegd - is niet denk-
baar zonder de daaraan voorafgaande voorlichting van het dagblad.
Zonder de Standaard zou er, naar de mens gesproken, nooit een
Antirevolutionaire Partij zijn gesticht. Het zou eenvoudig niet moge-
lijk geweest zijn!" 132

Schaepman-Bahlmann
Zulk een voorbeeld  wekt  op tot navolging.  In  1880  werd de priester
Schaepman, mede als gevolg van zijn medewerking aan De Tijd, door
de kiezers van Breda in de Kamer gebracht; drie jaar later publiceerdehij de „Proeve van een Program" voor een Katholieke Partij, dat zijn
vervreemding van De Tijd inluidde.  133  In  1886 vond hij in Het Centrum
(toch) een onderdak voor zijn pleidooi ten gunste van een rechtse
coalitie. Twee jaar later werd dit reeds bekroond;  en wel door het
eerste christelijke kabinet van Mackay, dat - steunend op 28 anti's
en 26 rooms-katholieken in de Kamer - in 1888 optrad. De samen-
werking verliep echter moeizaam. „Van beide zijden" - zo zou
Schaepman getuigen - „liet men niets ongedaan wat tot een scheu-
ring kon leiden." 134 Manifest werd de breuk bij de kwestie van de
persoonlijke dienstplicht (8 mei 1891) waar de anti's v66r doch de
meeste r.k. afgevaardigden heftig tegen gekant waren. Tegenover
Schaepman stond in de Kamer zijn geestverwant Bahlmann, de presi-
dent-commissaris van De Maasbode, welk blad de r.k. vertegenwoordi-
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gers een „imperatief mandaat" tegen de dienstplicht trachtte op te
dringen. 135

Bahlmann vond o.m. steun bij Vermeulen, die als kamerlid wel niet
zoveel gezag bezat doch als directeur-hoofdredacteur van De Tijd
vooral buiten de Kamer meetelde. 136 Lohman mocht Kuyper dan
smalend schrijven over „homunculi als Pietje Vermeulen", de feiten
dwongen  hem tot inzicht: „Wij zitten thans niet onder de pastoors
doch onder Bahlmann en Pietje!" 137

Het  was het liberale kabinet-Pierson,  dat  in  mei   1898 deze twist-
appel voor de christelijke coalitie weg nam. Het droeg n.1. een voor-
stel tot afschaffing der dienstvervanging bij de militie voor. Schaepman
gaf hier dan ook berekenend gretig zijn steun aan. 138 Dit debat kreeg
„schokkende nadruk", doordat zijn heftige r.k. tegenspeler Bahlmann
tijdens de bestrijding van het wetsontwerp in de Kamer aan een hart-
aanval bezweek. „Treffend is het feit, dat Schaepman hem toen de
„absolutio in articulo mortis" gaf en temidden van de verbaasde ka-
merleden van allerlei richting de gebeden der stervenden over hem
bad. " 139

Dit verdrietig voorval symboliseerde a.h.w. het begin van de r.k.
partijvorming, waarvoor  op 20 oktober   1896 de grondslag  was   ge-
vonden in het program dat de r.k. kamerleden 0.1.v. Schaepman ge-
zamenlijk hadden opgesteld.

Geen marionetten

Juist in deze jaren - 1 april 1897 - werd het 25-jarig bestaan van
De Standaard herdacht. Duizenden vulden het Amsterdamse Paleis
voor Volksvlijt om Kuypers meesterschap over het woord te onder-
gaan en hem te horen schetsen hoe in hem eertijds het besluit was ge-
boren, dat ook het Christenvolk in Nederland zijn eigen dagblad
moest hebben, „dat uitspreke wat in het hart van dat Christenvolk
leeft." 0, hij wist wel, dat er waren, die de zaak omkeerden en zeiden
dat niet het volk de Standaard, maar dit dagblad zijn lezers bewerkt
en er Calvinisten van gemaakt had. Luid gelach steeg op toen hij zijn
antwoord de zaal instiet: „Probeer het dan zelf maar eens met onze
Calvinisten, of gij er marionetten van maken kunt. " 140

De breuk met Lohman was toen volledig.  Deze had zijn eigen  blad:
De Nederlander. Daarin sprak hij thans openlijk uit, dat het hem on-
mogelijk was zich onder de feestvierenden te mengen om - wat hij
anders gaarne zou doen - de tegenstander de hand te drukken. Maar
dit belette hem niet, de buitengewone gaven te eren „welke de hoofd-
redacteur van De Standaard een eereplaats, neen, de eereplaats, onder
de journalisten heeft doen innemen. 5 141

Z6 was de ontwikkeling, die allengs had plaats gegrepen: de jour-
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nalist was kamerlid geworden; het kamerlid  van de weeromstuit
journalist. Omstreeks de eeuw-wisseling werd het m.a.w. haast regel
dat een politiek leider in de Kamer - en menig minder vooraanstaand
kamerlid naast hem - aan de redactie van een courant leiding of
medewerking gaf. Behalve Kuyper, Schaepman en Lohman onder-
hielden ook andere politici nauwe relaties met dagbladen: Troelstra
(Het Folk), Vermeulen  (De  Tiid),  Goeman Borgesius (lutfensche Crt.),
Pyttersen (Amer€f· Crt.), van Kerkwijk (X. Arnhemsche), straks ook een
de Meester en Roodhuizen (Faderland), Nolens (N. Fenloosche) en
Marchant (Land en Folk) e.a. Niet ten onrechte heeft Frits de Jong het
politieke leven in deze jaren, tussen 1901 en 1914, dan ook beschreven
als een periode, waarin wellicht meer gedelibereerd dan uitgevoerd
werd en de aandacht vooral viel op de partijen en hun onenigheden;
waarin de pers goeddeels een min of meer zelfstandig verlengstuk dier
partijen werd. De Tweede Kamer werd vooral: het strijdperk der
partijen! 142

De wereldoorlog van 1914-'18 bracht hierin echter weer wijziging.
De nationale gedachte overheerste tijdelijk de nationale geschillen.
Op de regering kwam het aan; de Tweede Kamer liet zitten wat zat.
Ook het aanzien van de courant veranderde ingrijpend. De buiten-
landse politiek, lang ietwat verwaarloosd, drong naar de voorpagina.
Ook een uitgesproken strijdblad als Het Volk moest plotseling over-
wegend nieuwsbrenger worden. 143

M. van Blankenstein - een groot journalist in die jaren - meent
zelfs te kunnen stellen, dat de Nederlandse pers tijdelijk tot een wereld-
macht uitgroeide. Ook tevoren had zij weliswaar een goede reputatie
genoten, maar deze ging gepaard met een zwakke invloed buiten het
beperkte, eigen taalgebied. De eerste wereldoorlog bracht grondige
verandering aan. De grote Nederlandse bladen hadden correspon-
denten aan beide kanten, die veelal niet - of niet al te zeer - ge-
kleurde artikelen schreven. De belligerenten plozen deze perscom-
mentaren uit het neutrale, Nederlandse tussengebied uit om de we-
reldopinie van het ongelijk van hun tegenstanders te overtuigen. De
vroeger latente reputatie deed zich nu universeel golden. 144

Zo trad allengs een kentering in, waarvan na de oorlog geen radi-
cale terugkeer meer mogelijk bleek. De oorzaak daarvan was twee-
ledig. In de eerste plaats vond er een consolidatie van het partijwezen
plaats. Door het evenredig kiesrecht werden grote politieke zwenkin-
gen zeldzamer; de positie van het gemiddelde Kamerlid leek iets sta-
bieler te worden; de invloed der fracties nam toe. Zij verkozen meer
„inspraak" bij de uitstippeling van het staatkundig beleid. Zij wensten
hun koers niet eerst in een krant te lezen (Na de tweede wereldoorlog,
begin januari 1951, is v. d. Goes v. Naters als fractievoorzitter der
174



PvdA zelfs teruggetreden, naar aanleiding van een interview, dat
hij - zonder voorkennis van zijn fractiegenoten - aan de pers over
Nieuw-Guinea had verstrekt). Dergelijk overleg behoeft echter  tijd
voor onderhandeling; een krant daarentegen verlangt een snelheid
van reactie, welke daarmee moeilijk verenigbaar is. De oude Kuyper
moest dat ondervinden: op de breuk met Lohman volgde het conflict
met Heemskerk. Door zijn volwassen geworden aanhang werd hij ge-
confronteerd met het probleem van „leider en leiding" 145 . Anti-
revolutionaire ministers voelden er niet voor om hetgeen zij vertrouwe-
lijk met Kuyper hadden besproken, daags daarop in De Standaard te
lezen. 146

Het blad, door Theo Heemskerk bij het 25-jarig jubileum ge-prezen als een „veldteken ter verzameling", bleek ook een aanleiding
tot  verdeeldheid te kunnen vormen !

Troelstra, die tot een jongere generatie dan Kuyper behoorde, had
met dit probleem eveneens te worstelen. Nadat  hij  in   1900 de leiding
van lid Folk op zich had genomen, gevoelde hij al spoedig neiging, te
mopperen, dat de taak van de abonn6e bestond uit lezen, niet uit
schrijven. 147 En in 1903 droeg hij zijn taak al aan Tak over, in de
mening, dat zijn aanwezigheid op deze post, waarvan dagelijks leiding
uitging, de tegenstellingen in de S.D.A.P. maar aanwakkerde. 148 Na
de wereldoorlog wenste de partij Troelstra terug. Maar aan abonnees
bracht dat geen winst. „Het partijkader" - zo constateerde de Vrank-
rijker - „overschat altijd het vermogen der lezers om propaganda te
verteren." 149 Troelstra's opvolger, Ankersmit sloeg doelbewust een
andere richting in: hij breidde het algemeen nieuwsblad-karakter sterk
uit, opdat ook degenen, die nog niet geheel op het socialisme afgestemd
waren en slechts in die richting dachten, er een lijfblad in konden
vinden. Vandaar het streven naar uitvoerige berichtgeving op het
meest uitgestrekte gebied, zodat de kring van sympathiserenden geen
burgerlijk blad meer behoefde om van al wat er in de maatschappij
aan veelsoortigs aan de hand is kennis te nemen. 15° De band met de
S.D.A.P. werd iets losser, de vakbeweging - het N.V.V. - ging het
blad,  in  1931,  mede voor zijn rekening nemen.

Hoewel minder spectaculair, onderging De Standaard een gelijk-
soortige ontwikkeling. Kuyper was in tegenstelling tot zijn opvolger
Colijn geen zakenman. „Rond 1920 was de Standaard met haar,
naar men zegt slechts 3000 betalende abonnees practisch een failliete
boedel. Toen heeft dr.  Colijn ingegrepen. De Standaard werd een
N.V. Nieuw kapitaal werd er ingestoken. Het bedrijf werd gesaneerd.
Het aantal abonnementen ging omhoog en steeg tot gemiddeld
27.000. In de eerste maanden van de tweede wereldoorlog steeg dit
aantal tot een recordhoogte van ruim 37.000. Voor 1920 was de
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Standaard een dagblad in dienst van een beginsel. Nadien werd het
allereerst een nieuwsblad. "  151

Zo lang hij kamerlid was, bleef Colijn hoofdredacteur, zoals ook een
Nolens, een Aalberse en de Geer relaties met het dagbladwezen onder-
hielden. Doch de tendenz liet zich niet terugdringen. Onmiskenbaar
verslapte de greep der partijen op het dagbladwezen. Z.g. partij-or-
ganen als De Nederlander en De Bannier (S.G.P.) keerden na de tweede
wereldoorlog niet weerom. Anti-revolutionaire bladen doken op on-
der „christelijk-nationaal" etiket. De combinatie van fractieleider-
hoofdredacteur werd steeds zeldzamer of viel moeilijker te handhaven.
Na de tweede wereldoorlog heeft Romme als staatkundig hoofdredac-
teur dat bij De Volkskrant moeten ondervinden.

§ 5. NAAR DE KENTERING (1888-1918)
Was de groei van de partijbladen begeleid door een abstinerende pers-
politiek, naarmate het dagbladwezen losser van het partijwezen kwam
te staan, groeide de geneigdheid tot ingrijpen. Er is echter reden om
voorzichtig te zijn met het construeren van een verband tussen een en
ander. Want de latere impuls tot ingrijpen werd vooral gevoed door
het ontstaan van een nieuw type partijblad van extremistische stro-
mingen als communisme en nationaal-socialisme, die zich zelftrachtten
op te trekken door het parlementaire stelsel welbewust neer te halen.
Maar aldus gecorrigeerd, laat boven-aangeduide tendentie zich toch
niet loochenen. Deze blijkt duidelijk uit de historische ontwikkeling,
zoals die zich van 1881 tot en met de eerste wereldoorlog (1914-'18)
voltrok en uit de periode daarna.

Uit kerker in Kamer
Zoals reeds vermeld werd, werd het Wetboek van Strafrecht in 1881
gekenmerkt door een betrekkelijk milde stemming ten opzichte van
de drukpers. Maar het duurde tot 1 januari 1887 aleer het werd in-
gevoerd. Dit tijdvak bleek van gewicht. Want in die tussentijd deed
zich een drukpers-zaak voor, welke diepe indruk maakte. In het socia-
listische blad Recht uoor Allen van de gewezen Lutherse predikant Do-
mela Nieuwenhuis was op 24 april 1886 een artikel verschenen („de
Koning komt") over het jaarlijks bezoek van koning 1Vilem III aan
Amsterdam. Het dreef de spot met „de zinneloze en zouteloze be-
richten" in de grote bladen „omtrent handelingen van Z.M. die
noch eerbied, noch toewijding, noch eenige geestdrift kunnen
uitlokken, voor iemand, die zo weinig werk van zijn baantje
maakt".

Aangeklaagd wegens „majestijdsschennis" werd Domela Nieuwen-
huis tot een jaar celstraf veroordeeld, hoewel schrijver, Boelens ge-
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naamd, zich tijdens de behandeling voor het Haags gerechtshof be-
kend maakte. „Door sommigen" - aldus Verberne - „werd het be-
denkelijk geacht, in 1886 een vonnis te doen steunen op een artikel
van het Wetboek van Strafrecht, waarvan reeds vast stond, dat het

op 1 januari 1887 wegens het van kracht worden van een nieuw wet-
boek, rechtsgeldigheid zou verliezen." Ook de behandeling, welke
Domela Nieuwenhuis in de Utrechtse gevangenis onderging, ont-
moette kritiek.  Een en ander  riep een actie tot gratie  in het leven:  de
antirevolutionair Keuchenius pleitte er voor in de Kamer; Allard
Pierson deed hetzelfde in Het Handelsblad.  En op 31 augustus 1887, de
verjaardag van het jonge prinsesje Wilhelmina, verscheen het gratie-
besluit. 152

Hielpen de anti's Domela Nieuwenhuis aldus uit de gevangenis -
korte tijd later stemden zij hem zelfs in de Kamer! In Schoterland
werd  hij  in  1888 n.1. kandidaat gesteld tegenover de liberale werkman
Heldt. Belust op een overwinning voor de rechtse coalitie, hielden de
anti's zich aan het devies: „in geen geval Heldt". Dit betekende een
indirecte aanbeveling voor Domela Nieuwenhuis, die dan ook won. 153
„Uit de kerker in de Kamer", zo triomfeerde Recht voor Allent 154

Het parlementaire werk bezorgde hem echter geen voldoening.
Wellicht droeg daartoe bij, dat hij zich op het Binnenhof „doodge-
zwegen" voelde. En inderdaad verdedigde van Houten tegen over
hem de stelling, dat het onbeperkte recht het woord te voeren, on-
middellijk verband hield met het onbeperkte recht der overige leden
om niet te luisteren. 155 Maar dat in dit werk zijn kracht ook niet lag,
werd bevestigd door zijn latere voorkeur voor het anarchisme. Het
socialisme zou voorlopig nog zijn winst moeten zoeken in de buiten-
parlementaire acties;    het was aangewezen    op    het volk achter   de
kiezers.

Slaaf der wet
Deze omstandigheid maakt verklaarbaar waarom met name de
colportage-vrijheid in de komende jaren parlementaire belangstelling
genoot. Politie-verordeningen van Tilburg en Nijmegen gingen, in
het belang der openbare orde, n.1. het venten en verspreiden van ge-
drukte stukken beperken. Van Houten - inmiddels minister van
Binnenlandse Zaken geworden - droeg deze besluiten ter vernieti-
ging voor, hetgeen Lohman in de Tweede - en Zinnicq Bergman in de
Eerste Kamer, deed protesteren. De bewindsman beriep zich daarbij
op art. 7 der Grondwet, waarin hij de nadruk legde op de woorden
„behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens   de   wet".   Deze   slo-
ten, naar zijn mening, besluiten en verordeningen als de boven aan-
gehaalden uit. „Het staat er", zo betoogde hij op 4 februari 1896 in
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de Eerste Kamer, „en dat er een goede reden voor was om de bemoei-
ing met de drukpers uit te sluiten van de zijde van het uitvoerend ge-
zag,  dat zal ieder,  die de historie  van de revolutie  van   1830  kent,  wel
bevroeden." 156

Hij week daarmee echter afvan de Hoge Raad, die art. 7 weliswaar
ook ruim interpreteerde, maar anderzijds de gemeentebesturen toch
zekere armslag liet. In het volgend ministerie sloot Cort v. d. Linden,
als minister van Justitie, zich aan bij de zienswijze, „dat het volstrekt
niet in strijd met de grondwet was, wanneer door de gemeentelijke
wetgever maatregelen worden genomen in het belang van de open-
bare orde." Doch niet Cort v. d. Linden doch zijn collega van Binnen-
landse Zaken, de oud-journalist Goeman Borgesius ging hier, popu-
lair  gezegd,  over. Deze beschouwde zich als minister „slaaf der  wet":
de wet moest toegepast worden, niet zoals hij zelf 't liefst zag, maar
zoals de letter van de wet verlangde - welk een onverkwikkelijk ge-
zicht Troelstra het ook mocht achten: een vooruitstrevend, liberaal
minister te zien, die, zonder het te willen, de „Dunkelmanner" uit het
zuiden de gelegenheid gaf om de vrijheid van gedachte en drukpers
zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze uitval bezorgde Troelstra, die pas
in de Kamer zat, een presidentieel standje en de belofte van de r.k.
afgevaardigde de Ras, dat hij zou doorgaan met het behoeden van de
katholieke bevolking voor „de zegeningen van den sociaal-democra-
tischen dageraad. "  157

Staat uan Oorlog en Beleg
Hetzelfde kabinet gaf ook uitvoering aan het art. 187, dat in  1887 in
de grondwet was opgenomen. Dit had betrekking op de z.g. Staat van
Oorlog en Beleg, waarin inbreuk op de vrijheid van drukpers zou zijn
toegestaan.

Bij de grondwetsherziening  van  1848 was vergeten hierin  te  voor-
zien. In zijn „Bijdrage" had Thorbecke deze leemte weliswaar nog
ontdekt en bij de tweede lezing had de z.g. dubbele Tweede Kamer er
dan ook wel aandacht aan besteed - maar toen was het al te laat! 158
De regering had zich uit de moeilijkheden kunnen redden met een
verwijzing naar een oud, keizerlijk decreet van Napoleon uit 1811,
dat terzake nog steeds geacht werd te gelden. De wenselijkheid van
een nadere wettelijke regeling vermocht zij echter uiteraard niet te
ontkennen. De uitwerking daarvan liet echter zeer lang op zich wach-
ten.  In de zitting 1875 76 rees derhalve twijfel  over de verbindbaar-
heid van een instructie voor vesting- en fortcommandanten. Via een
motie-van Houten werden door de Kamer inlichtingen gevraagd en
in haar antwoord had de regering andermaal een nadere regeling in
uitzicht gesteld. Bij de grondwet van 1887 werd daarin eindelijk voor-
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zien.  In art.  187 werd bepaald,  dat ter handhaving van de uit- of in-
wendige veiligheid van het rijk door of vanwege de Koning elk ge-
deelte van het grondgebied in Staat van Oorlog of Beleg kon worden
verklaard. Daarbij zou o.a. afgeweken mogen worden van art. 7 Gw.
In de Tweede Kamer rees - in het voetspoor van de Staatscommis-
sie, welke de herziening had voorbereid - het uitgesproken verlan-
gen, deze inbreuk op de grondrechten met zekere waarborgen te om-
ringen. Amendementen van de kamerleden Rooseboom en de Beau-
fort deden vergeefse pogingen om het voortduren van de uitzonde-
ringstoestand aan de goedkeuring der Staten-Generaal te binden. 159
Achteraf,  bij de uitvoeringswet  van   1899  werd  aan dit verlangen  toch
voldaan.

Daarbij sloeg de Kamer er ook acht op, dat de inbreuk op de pers-
vrijheid niet te ver zou gaan. In het oorspronkelijk wetsontwerp, dat
al   in de zitting 1889/90 was ingediend,   had de regering iets nieuws
bedacht: een „Staat van Vrede", waarbij  zij  n.b. een toestand van
oorlogsgevaar op het oog had. 16° Gedurende deze situatie wilde zij
het militair gezag machtigen om persberichten over militaire maatre-
gelen te verbieden. Als een afwijking van art. 7 Gw. beschouwde zij
dat niet, „dewijl de pers de bevoegdheid behoudt, ook ten deze ge-
dachten en gevoelens te openbaren. 3,

De Kamer noemde dit echter „een onhoudbaar onderscheid".
Wat waren berichten anders dan vormen, waarin men gedachten en
gevoelens openbaarde? En hoe zou het mogelijk wezen iets te beoor-
delen, waarover men niets mocht berichten ? Vrij algemeen ontwaarde
de Kamer derhalve in dit voorstel een poging om zich aan een grond-
wettelijk voorschrift te onttrekken. En zij poneerde de stelling, dat het
zonder bezwaar kon verdwijnen, aangezien het Wetboek van Straf-
recht reeds straf had gesteld op het openbaren van dergelijk ge-
heinlen !  161

Het slot was, dat de „Staat van Vrede" verviel en dat het bewuste
verbod slechts voor de Staat van Oorlog werd aanvaard. Daarnaast
kreeg het militair gezag in de Staat van Beleg de bevoegdheid om
beperkende bepalingen vast te stellen omtrent het drukken, uit-
geven  e.d. van geschriften of tekeningen - 6f dit geheel te verbie-
den. Deze exorbitante bevoegdheid was echter ook een verzachting
ten opzichte van het aanvankelijk regeringsvoorstel. Dit had het
militair gezag willen machtigen om te bepalen dat geen geschrift of
tekening zonder zijn toestemming zou mogen worden gedrukt, uit-
gegeven e.d. Er zal - zo was in het Voorlopig Verslag opgemerkt -
toch niet steeds een volstrekt verbod nodig wezen; in vele gevallen zal
ook met een gedeeltelijk verbod kunnen worden volstaan!

Desniettemin bleven „enkele leden" zich met het voorstel weinig
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ingenomen tonen. Zij achtten het allerminst ondenkbaar, dat de wet
„een wapen zou kunnen vormen ter bescherming van de belangen
der bezittende klasse  om de veldwinnende arbeidersbeweging  te  b( -
strijden, ook wanneer voor ernstige verstoring der openbare orde
geen werkelijk gevaar bestond." Bij de openbare behandeling lieten
zij zich echter niet horen. En dus bleef verborgen, hoe zij dachten
over de repliek van „verscheidene leden" die in het Voorlopig Ver-
slag betoogden, dat men bij een orde-lievend volk als het onze, de
mogelijkheid van afkondiging van de Staat van Oorlog en Beleg niet in
de eerste plaats nodig had om in tijden van binnenlandse onlusten
voor de handhaving  der  orde te kunnen waken;   en  die als hoofd-
strekking der wet beschouwden: aan het militair gezag in tijd van
oorlog of oorlogsgevaar de bevoegdheid te geven tot het nemen van
maatregelen, die voor 's-lands defensie nodig zijn. 162

Bandeloosheid der pers?
De komst van het tweede rechtse ministerie-Kuyper (1901-1905)
gaf „sommige leden" aanleiding om bij de behandeling van de Justi-
tie-begroting aandacht te wijden aan de „bandeloosheid van de poli-
tieke pers, die thans openbare lichamen in menig opzicht straffeloos
kan aanranden en zich veelal dan ook niet onbetuigd laat." Maar van
verschillende kanten werd daartegen opgemerkt, dat men de grond-
wettelijke vrijheid van drukpers niet alleen door preventieve maat-
regelen, doch ook door repressieve maatregelen tekort kon doen. „Men
late aan de goede pers en de publieke opinie de taak om de slechte
pers in toom te houden en hare handelingen zoo nodig aan de kaak
te stellen. 3' 163

Ook minister Loeff hield zich de handen vrij. Natuurlijk, als een
herziening van het Strafwetboek ter hand genomen zou worden, dan
moest daarbij ook worden overwogen, in hoeverre en op welke wijze
de aanranding van openbare lichamen kon en moest worden tegen-
gegaan.  Maar hij  stak niet onder stoelen of banken,  dat hij 't bedenke-
lijk zou achten om de politiek pers, „meer dan individuen", aan
banden te leggen.

Zijn voorganger, Cort v. d. Linden, had op 25 september 1900 nog
een wijziging van het Eerste boek WvS. voorgesteld, waarbij o.m.
ook de drukpers in het geding was gebracht. Hij had n.1. opgemerkt,
dat de bestaande artt. 53 en 54 onvolledig doel troffen „omdat men
bij dagbladen en tijdschriften, die een zelfstandige redactie hebben
niet alleen met de verantwoordelijkheid van den uitgever en drukker

'5rekening heeft te houden, maar ook met die van den redacteur .
Minister Loeff trok echter het hele wijzigingsvoorstel een jaar later
iIl.   164
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Voor zover het ministerie Kuyper aantasting van de vrijheid van
drukpers in de schoenen werd gewreven, gold dit enige voorstellen tot
wijziging van de wet op de Posterijen ! 165

PeTs-informatics?
Achteraf bezien waren er toch wel symptomen van een a.s. kentering.
Bij de voorbereiding van de begroting van Buitenlandse Zaken voor
1906 voerden enige leden een schuchter pleit voor een bureau voor
pers-informaties aan het buitenland, om onwelwillende beschouwin-
gen tegen te spreken of te voorkomen. Maar vele leden meenden nog,
dat dit niet op de weg der regering lag. Zij vreesden dat deze er een
bedenkelijk gebruik van zou kunnen maken terwijl voorzichtigheid
op dit terrein, naar hun oordeel juist was geboden: officiele mede-
delingen konden n.1. wel eens de basis gaan vormen, waarop onwel-
willende beschouwingen a.h.w. zouden worden opgetrokken. Zij we-
zen er bovendien op, dat de Nederlandse journalistiek zich gewoonlijk
niet onbetuigd liet als er tegenspraak geleverd moest worden.

Bij deze laatste opmerking sloot de regering zich aan. De ervaring
had haar geleerd, dat een weerlegging wel eens nuttig kon wezen:
doch dat daartoe slechts zelden aanleiding bestond. In de regel kon
het aan de pers worden overgelaten.

In elk geval meende de regering te kunnen stellen, dat hiervoor
geen afzonderlijk bureau vereist zou worden. 166

Enkele jaren later werd hetzelfde onderwerp echter weer aange-
roerd, naar aanleiding van in het buitenland verschenen, onjuiste
publikaties over het cholera-gevaar in Nederland. Ditmaal bleek
minister Marees van Swinderen er wel oren naar te hebben, een
„kracht" aan te stellen, die hem, snel, alles wat in de dagbladen van
belang geacht kon worden onder ogen zou brengen - eventueel voor
onmiddellijke beantwoording pasklaar gemaakt. 167

Toen verhief de r.k. oud-journalist van Vuuren in het openbare
debat zijn stem om de minister tot inkeer te manen. De journalistiek
en de journalist - zo betoogde hij - kunnen niet aarden in een warme
kast: de journalist zal in de ambtenaar ondergaan. Men mocht dan
de overtuiging zijn toegedaan, dat officiele en officieuze berichten
waarheid behelzen: dat zij altijd de volle waarheid bevatten, werd nu
eenmaal zelden geloofd. Bovendien waren de perszeden niet overal
gelijk: van Vuuren wilde er niets kwaads van zeggen. Maar hij zag
al een geheim fondsje in het verschiet. 168

Blijkbaar misten zijn woorden het doel niet.
Het volgend jaar kon de Kamer zich er tenminste „vrij algemeen5,

mee verenigen, dat het plan niet was uitgevoerd. Contact met de pers
werd weliswaar onontbeerlijk geacht; het diende - zo luidde het
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oordeel - zo min mogelijk een officieel en openbaar karakter te
dragen. 169

Sensatie-zucht
Een tweede symptoom viel waar te nemen in het verzet, dat bij de
behandeling  van de Justitie-begroting  van   1913 werd aangetekend,
tegen het verstrekken van mededelingen door justitie en politie aan
de pers. Zowel bemoeilijking van het onderzoek als voeding van de
sensatiezucht werd kennelijk gevreesd.

De r.k.  minister van Justitie Regout was het er volkomen mee eens.
Zelfs mededelingen van „meer onschuldige aard" achtte hij niet ge-
past. En openlijk sprak hij zijn hoge gramschap uit over de ambte-
naren,  die zich - na een kindermoord  te  Beek in februari  1912  - op
de plaats van het misdrijf ten behoeve van een geillustreerd weekblad
hadden laten fotograferen. 170

Desniettemin werd de klacht een volgend jaar herhaald. Het Voor-
lopig Verslag achtte „geen twijfel" mogelijk, dat er nog steeds mede-
delingen werden verstrekt. Inmiddels was echter minister Ort als
minister van Justitie opgetreden. Deze bewindsman van vrijzinnige
huize, deelde mede, dat zijn strakkere voorganger door de dagblad-
pers was gewezen op mogelijk bedenkelijke gevolgen van zijn ziens-
wijze: „in verband daarmee zoude er aanleiding kunnen bestaan   te
overwegen in hoeverre een beperkte, behoorlijk geregelde bericht-
geving van justitiele of politiele zijde zoude kunnen worden toe-
gelaten. " 171

Oorlogseruaringen   1914-2  18
De eerste wereldoorlog versnelde het proces. De wankelbare neutra-
liteitspositie van het land deed de behoefte aan regeringsvoorlichting
sterker gevoelen. Daar werd ook wel aan voldaan, maar een liberaal
hoofdredacteur als Plemp van Duiveland, die destijds voorzitter van
de Nederlandse Journalisten Kring was, verklaarde achteraf, dat er
3,zelfs in die dagen van algemene spanning en opwinding wat meer
leiding van de regering had mogen uitgaan." 172 De terughoudendheid
viel echter wel te verklaren. Enerzijds was er het parlement, dat nog
moest leren wennen aan het verstrekken van mededelingen, buiten
hem om, aan de bevolking. 173 De bedenkelijke kant van deze onwen-
nigheid werd duidelijk gedemonstreerd in maart/april 1916, toen in
de kranten berichten verschenen over een buitengewone vergadering
van de ministerraad, een a.s. comit6-generaal van de Tweede Kamer,
en drukke besprekingen van militaire autoriteiten, die aan een gelijk-
tijdige aankondiging van de intrekking van militaire verloven een
hoogst alarmerend karakter gaven. Pas na het comit6-generaal kwam
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er een openlijke regeringsverklaring, welke zonder te onthullen dat
het om een - onjuist gebleken - „tip" van Duitsland inzake Engelse
aanvalsplannen handelde, bij eerder verschijnen enige onrust had

kunnen voorkomen. Hier was de beleefdheid tegenover de Kamer
kennelijk te ver gedreven. Nadien gaf de regering regelmatig officiele
berichten uit. 174

Anderszijds bestond er bij de regering begrijpelijke beduchtheid,
dat het buitenland het Nederlandse dagbladwezen als een „officieuse
pers" zou kunnen beschouwen en daarin aanvalspunten zou gaan
zoeken.  In de grondwet van  1887 was weliswaar in een Staat van Beleg
voorzien, gedurende welke zelfs censuur uitgeoefend zou kunnen
worden, doch deze werd slechts in enkele streken afgekondigd en vrij
dragelijk toegepast. 175 Een merkwaardig geval als dat van de Tietsche

Courant, welke bij het uitbreken van de oorlog van de plaatselijke
commissaris van politie bevel kreeg om dagelijks een krant te laten
lezen, voordat deze bij de abonnee's zou worden bezorgd en welke
daaraan een jaar lang tegenstribbelend voldeed, vormde een uit-
zondering. De socialist Kleerekoper - beter bekend als de journalist
A.  B.  K., vanwege zijn „Oproerige Krabbels" - stelde erin de Kamer
vragen over, maar toen was de censuur al ten einde. 176

In de Kamer werd ook gereageerd op de vervolgingen, welke op
last van minister Ort werden ingesteld tegen de ondertekenaars van
een dienstweigeraars-manifest van De Tribune en tegen de hoofdre-
dacteur van De Telegraaf, die, naar het oordeel der regering, de neu-
traliteit van het land in gevaar had gebracht, hetgeen in het WvS. met
maximaal 6 jaar gevangenis strafbaar was gesteld. Het kamerlid Drion
stelde schriftelijk vragen over het feit, dat de hoofdredacteur Schrader
in preventieve hechtenis was gesteld. 177 En toen enkele der op last van
Ort ingestelde vervolgingen aanvankelijk tot geen resultaat leidden,
beschouwden enige leden - Troelstra was hun woordvoerder in het
openbaar debat - dit als een teken, dat de minister had misgetast.
Andere leden kwamen daar echter tegen op. Met name de r.k. jurist
van Sasse van IJsselt liet blijken, dat zijn rechtsgevoel onbevredigd

was  gebleven  door het negatief resultaat.  Naar zijn mening diende een
les te worden getrokken uit de omstandigheid, dat de wet strafwaar-

dige handelingen straffeloos liet. Viel het bewijs, dat de neutraliteit
in gevaar was gebracht in feite pas te leveren „als het te laat is" -
dan diende daaruit de conclusie te worden getrokken, dat reeds op-
getreden zou kunnen worden als: „gevaar is te duchten." Minister
Ort zag daar echter zeer tegen op. Zou de bepaling zo ruim worden
gemaakt, dat men heel makkelijk onder het bereik ervan viel, dan zou
allicht te kort worden gedaan aan de drukpersvrijheid, welke hier al-
tijd de bovenhand had gevoerd. Hij wenste toch niet te beletten, dat

183



in een neutraal land de pers de gelegenheid had om zich over de ver-
richtingen en de handelingen van de oorlogvoerenden binnen rede-
lijke grenzen zo vrij mogelijk te uiten. Typerend was, dat bij de plan-
nen tot grondwetsherziening, welke in deze oorlogsjaren ter over-
weging stonden, het artikel 7, handelend over de drukpersvrijheid nietin bespreking kwam. 178

§ 6. OVERHEIDSVOORLICHTING (NA 1918)
Na de eerste wereldoorlog heeft zich de kentering allengs voltrokken.
De betrekkingen tussen overheid en journalistiek werden enerzijds
veelvuldiger: er kwam een zekere samenwerking tot stand doch te-
gelijkertijd manifesteerde zich op de duur de neiging om de bewe-gingsvrijheid van de pers in te perken. Met dit laatste wordt niet ge-
doeld op bijv. de advertentiebelasting, welke de eerste na-oorlogseminister van Financien, De Vries, op het oog had, doch die niet door-
ging. Evenmin op de z.g. Anti-revolutiewet, waarbij - in reactie op
de „vergissing" van Troelstra - in 1920 o.a. de bepalingen omtrent
opruiing in het WvS. werden verscherpt. Na de scherpe critiek in de
juridische vakpers werd het wetsontwerp aanmerkelijk verzacht o.m.
in die zin, dat niet strafbaar zou zijn „het oogmerk" enkel gericht op
het  „voorbereiden of bevorderen van staatkundige veranderingen in
algemene  zin"   (art. 96  lid 4).  Voor de vrijheid van gedachtenopen-baring bleek de wet ten slotte geen belemmering 179. Al weerden socia-
listen en vrijzinnig-democraten zich krachtig, buiten de Kamer vond
het verzet niet zo'n felle bijval als Troelstra had gewenst. Remmend
werkte de opvatting van velen, dat het met toepassing der wetsbepa-
lingen niet zo'n vaart zou lopen; een opvatting die - zo erkende hijin zijn Gedenkschriften - overigens door de feiten is bevestigd. 180

Het was een proces op langere termijn.

Regeringspersdienst
Na afloop van de oorlog bleef de behoefte aan voorlichting van over-heidswege voortbestaan. Kenmerkend was, dat op'tJournalistiek Con-
gres te Rotterdam van 1920 twee prae-adviezen werden uitgebracht
over de verhouding tussen overheid en pers, welke overeenstemden in
het  verlangen naar informaties van regeringswege.  181   In   1920  werd
Plemp van Duiveland aan het Departement van Buitenlandse Zaken
verbonden als chef van een persdienst.  Dat was het bescheiden begin.Maar het voldeed al vrij spoedig niet meer, getuige de vrij scherpe
aanmerkingen, welke bijv.  in de zitting 1927-'28 vanwege de Staten-
Generaal werden geuit. Vele leden aarzelden toen niet, de persdienst
„zeer gebrekkig" te noemen en op het gemis aan middelen te wijzen.
Zij waren kennelijk mede geinspireerd door een motie van de Buiten-
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landse Persvereniging. Minister Beelaerts van Blokland kon de „wei-
nig-gunstige mening" niet delen. Met bescheiden middelen werd z.i.
nuttig werk verricht. Hij toonde zich echter bereid om een uitbreiding
te overwegen. In antwoord op een bespiegeling van zijn christ.histor.
geestverwant Schokking over het grote belang van een persdienst
verklaarde de minister althans, niet te willen beweren, „dat de zaak
bij ons zo goed is geregeld als maar mogelijk is; integendeel inzake
voorlichting der openbare mening in binnen- en buitenland kan van
de regering meer worden verlangd. " 182

Hoe   weinig er nochtans verbeterde, bleek   op 13 november   1930,
toen de r.k. afgevaardigde Schaepman - voordien parlementair re-
dacteur van De Maasbode, later hoofdredacteur van Het Centrum -
schertste dat de persdienst van Buitenlandse Zaken niet alleen ge-
brekkig, doch op de begroting zelfs onvindbaar was. Deze werd na-
melijk niet afzonderlijk op de begroting vermeld doch viel - en dat
was tekenend - onder een verzamelpostje. Schaepman beweerde ook
dat hij zelden of nooit iets had gemerkt van verstrekte voorlichting.
Hij drong derhalve aan op reorganisatie en modernisering van de
dienst 183. De vrijzinnig-democraat Joekes schaarde zich achter hem,
zodat minister Beelaerts van Blokland - de gekritiseerde chef overi-
gens verdedigend als iemand, die het vak door en door kende - zich
opnieuw op verbetering bedacht verklaarde. Ditmaal werd een com-
missie ingesteld. Als gevolg daarvan toog in 1934 een Regeringspers-
dienst onder leiding van twee ex-journalisten - Lievegoed en Lam-
booy - aan het werk, welke aanvankelijk nog onder Buitenlandse
Zaken bleef ressorteren, doch later naar Algemene Zaken werd over-
gebracht.

De dienst bleef echter van bescheiden omvang; ook de taakstelling
werd niet overspannen. Schaepman, die van achter de regeringstafel
soms vleiend als de geestelijke vader van de R.P.D. werd aangeduid,
bleek het althans niet genoeg meer te zijn, toen de tweede wereld-
oorlog uitbrak. Op 2 november 1939 zinspeelde hij, bij de behande-
ling van de begroting van Algemene Zaken, zelfs op de wenselijkheid
van een ministerie van voorlichting. Propaganda - „het zesde wa-
pen van de nationale verdediging" - diende z.i. even goed te wor-
den voorbereid als de militaire defensie. Minister-president De Geer
meende echter, dat een apart ministerie voorlopig van weinig nut zou
kunnen zijn, mede gelet op de pers, „die voor het overgrote deel, wat
de nationale zaak en het hoog houden van het moreel betreft, zozeer
in de goede richting werkt". 184

Toen het land werd overweldigd, volgde de persdienst de regering
niet naar Engeland. Daar moest derhalve een nieuw voorlichtings-
apparaat worden geschapen. Deze nieuwe R.V.D. kreeg uiteraard een
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gans andere doelstelling. Aanvankelijk wenste de defaitistische premier
De Geer weliswaar, dat met name de voorlichting van Radio Oranje
ook ten opzichte van de bezetter „objectief" zou zijn, maar mettertijd
ging de overheid krachtiger leiding geven aan de vorming van de
openbare mening in het bezette gebied. „Radio-Oranje" kon beslist
Iliet VOOr „ Staatscourant" doorgaan. 185 De noodzaak van „propa-
ganda" werd tijdens de oorlog - al was er misschien enig onderscheid
tussen de z.g. intellectuele en de overige groepen der bevolking - er-
kend. De Parlementaire Enqutte-Commissie hechtte er achteraf haar
goedkeuring aan. 186

Ook na de bevrijding, zolang het parlement was uitgeschakeld, de
pers door papiertekort in haar ontplooiing werd belemmerd, en het
normale geestelijke verkeer tussen kabinet en publieke opinie stokte,
bleef de verstrekking van overheidsvoorlichting zeer omvangrijk. De

,,ministers zochten voor de radio in „praatjes op de brug een surro-
gaat voor de spreektribune in het parlement. En een officieel week-
blad Commentaar verstrekte die toelichting op het regeringsbeleid,
welke in normale omstandigheden door de pers wordt verschaft.

Wat echter in de volksvertegenwoordiging, toen deze geleidelijk
aan weer aan het werk toog, onbarmhartige kritiek ondervond, was,
dat de R.V.D. zich niet ontzag het terrein van de politieke propa-
ganda te betreden en zich ook met de geestelijke wederopbouw inliet.
In de Tweede Kamer werd hierover op 31 januari 1946 op zeer scherpe
wijze het vonnis gestreken. 187 De ouder-geworden Schaepman ver-
klaarde ronduit, dat hij zich langzamerhand voor het geestelijk
vaderschap van de R.V.D. begon te schamen. Vernietigend was ech-
ter vooral de wijze waarop de socialist Van Kuilenburg - directeur
van Het I,hie Folk te Rotterdam  -  van  leer  trok.  Hij  had  in  1941   met
zijn geestverwant H. Brugmans, een der voormannen van de R.V.D.,
in Scheveningen gezeten, samen met deze voor het Duitse Obergericht
terecht gestaan, en wilde dus niet van persoonlijke antipathie vcr-
dacht worden, maar onomwonden verklaarde hij, dat de dienst met
iedereen een zo slecht mogelijke verstandhouding had gekweekt, dat
zijn berichten met argusogen door redacties werden bekeken. En
naar aanleiding van een verklaring, afgelegd door Brugmans, dat de
C.H.U. niet meer als exponent van de Hervormde Kerk kon ver-
schijnen, riep de socialistische woordvoerder uit: „Waar bemoeit zo'n
man zich mee!"

Het kenmerkte dit debat, dat het een opposant als de anti-
revolutionair oud-minister De Wilde moest zijn, die er aan her-
innerde dat dr. Brugmans voor de oorlog een der meest aangename
collega's in de Kamer was geweest. Maar daarin vond hij meteen de
verklaring voor diens falen als voorlichter: „Het was een man. Alleen
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"als men er poppen en automaten neerzet, wordt men bevredigd.
Zo ging dit dodelijke debat door. Het was na afloop zonneklaar dat

een R.V.D. in deze vorm onmogelijk was geworden. Minister-presi-
dent Schermerhorn benoemde de commissie Van Heuven Goedhart,
die zich de verdienste verwierf de grenzen van aanvaardbaarheid van
een overheidsvoorlichting duidelijker af te bakenen. 188 De „propa-
ganda" werd resoluut teruggedrongen tot niet of nauwelijks contro-
versiele aspecten van de staatstaak, als bij algemene campagnes voor
de opvoering van de arbeidsproduktiviteit e.d. Onder toelaatbare
overheidsvoorlichting werd verstaan „verduidelijking" van het re-
geringsbeleid. Deze werd dus verbannen uit controversiele kwesties
van politieke, culturele, kortom geestelijke aard. Enige taak op het
gebied  van de levensbeschouwelijke of politieke opvoeding tot staats-

burger werd de dienst nadrukkelijk ontzegd.
Dit advies werd door het kabinet Beel (1946-'48) niet in alle

onderdelen gevolgd. De voorgestelde figuur van een regeringsadviseur,
die voor co8rdinatie van het voorlichtingsbeleid zou moeten zorg-
dragen, werd geacht in strijd te zijn met de eis van ministeriele ver-
antwoordelijkheid voor elk afzonderlijk departement. In plaats van
de ene regeringsadviseur kwam er een voorlichtingsraad, gevormd
door voorlichtingsambtenaren der verschillende departementen 189.
Met name door de Eerste Kamer, waarin enige leden der commissie
zitting hadden, werd aan deze afwijking veel aandacht besteed. 190
Desniettemin is het rapport van grote betekenis geweest voor de ont-
wikkeling van de overheidsvoorlichting in Nederland. 191 Het heeft er
stellig toe bijgedragen dat de kritiek op de overheidsvoorlichting al-
lengs milder werd. Bij de behandeling van de begroting van Algemene
Zaken   voor 1953 waren   er   bijv.   in de Tweede Kamer nog slechts

„enkele leden" - van de Kath. Nat. Partij - die principieel bezwaar
hadden tegen de uitgaven voor de R.V.D. omdat zij daar een bein-
vloeding van de publieke opinie ten bate van de inzichten der regering
achter zochten. Aan „propaganda" buiten het parlement om, kenden
zij in beginsel hetzelfde karakter toe als aan propaganda in totalitair
geregeerde landen. „Verscheidene" leden - van de C.H.U. - gin-
gen minder ver. Hoewel zij in principe ook de voorkeur bleven geven
aan voorlichting via de Staten-Generaal, mondde hun conclusie uit
in een vertoog tot sterke inkrimping van de R.V.D. „Andere leden"
daarentegen deelden de critiek niet. Zij achtten de R.V.D. een nuttige
dienst en konden niet inzien hoe het verschaffen van inlichtingen over
regeringsmaatregelen in een land met volledige persvrijheid enig ge-
vaar voor de werking van het parlementaire stelsel kon inhouden."  192
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§  7.   „ORDENING" ?

Justitie - PeTs

Een afzonderlijke moeilijkheid bleef echter de verhouding tussen de
justitie en de pers vormen. Daaraan was in de jaren 1921-'22 bij-
zondere aandacht gewijd. Deze zette bescheiden in met schriftelijke
parlementaire vragen van de socialist Kleerekoper, waarin naar
aanleiding van concrete klachten met zekere nadruk werd gewezenop  de wenselijkheid van „een meer planmatig contact tussen
justitie en politie-autoriteiten enerzijds en de vertegenwoordigers
der pers anderzijds teneinde zoveel mogelijk de tegenstrijdigheid op
te heffen tussen het belang der publieke voorlichting en dat der
onbelemmerde opsporing van misdadigers." Minister Heemskerk
Stond hier niet onsympathiek tegenover, al betwijfelde hij of de persin sensatie-wekkende zaken ooit zou willen afzien van het „instrueren
op eigen houtje". Hij realiseerde zich echter, dat politie en pers el-
kander nodig hadden en dat het niet anders dan toe te juichen zou
zijn, als er een overeenkomst zou kunnen worden gesloten, bij welke
het algemeen belang zou zijn gebaat. 193

Uit een en ander resulteerde een congres van de Nederlandse
Journalisten Kring en een langdurig overleg tussen deze organisatie
en de justitiele autoriteiten. Een algemeen bruikbare oplossing werd
echter niet gevonden, zodat hetzelfde onderwerp  in de zitting  1929-
1930 opnieuw aangesneden kon worden. Minister Donner kon toen
niet veel meer antwoorden dan dat de zaak „onlangs" weer ter sprake
was gekomen. 194 De zaak bleef de Kamer bezig houden. Bezorgdheid
over gevaren voor het zedelijk evenwicht van de jeugd bracht een
aantal kamerleden het volgende jaar er toe, in het Voorlopig Verslag
over de Justitie-begroting te waarschuwen tegen het publiceren van
afschuwelijke moordaanslagen in de pers. Het N.J.K.-bestuur rea-
geerde met een dringend verzoek aan zijn leden, bij de reportage vandergelijke gebeurtenissen zoveel mogelijk matiging en soberheid te
betrachten. Zowel door de regering als in de Kamer werd hiervoor
waardering geuit, doch het probleem was er de wereld niet mee uit.
Nadat blijkens het Voorlopig Verslag enige leden de tijd gekomen
achtten om paal en perk te stellen aan de sensatie-berichten omtrent
allerlei misdrijven, indien de pers niet zelf dit euvel wist te beteugelen,
bracht o.a. de vrijzinnig-democrat. afgevaardigde Van Itallie-van
Embden het onderwerp   in het openbaar   op 15 november   1932  ter
sprake. Minister Donner stemde toe, dat men van de pers eigenlijk
beter mocht verwachten, al legde hij ook nadruk op de omstandigheid,
dat de krant niet in de eerste plaats voor de jeugd werd geschreven.
Doch terecht wees hij er op, dat het er tenslotte om ging, of er een
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wettelijke regeling getroffen moest worden. Degenen, die dit aanlokte,
hield hij voor ogen, dat zij de bezwaren van een voorziening, waar-
door de journalistiek geregeld zou worden met betrekking tot de wijze
van berichtgeving, zeer wel moesten beseffen. 195

Smatende godslastering
De anti-revolutionaire bewindsman sprak uit ervaring. Enkele weken
tevoren had de Eerste Kamer zijn voorstel om het WvS. aan te vullen
met enige voorzieningen tegen bepaalde, voor godsdienstige gevoelens
krenkende uitlatingen, aanvaard. Wat was rond dit kleine wetje in de
godsdienstig zo verdeelde bevolking  al  niet  te doen geweest ?

Tot dit voorstel was Donner bewogen door enkele anti-godsdienstige
publikaties, welke in het communistische dagblad De Tribune rond
Kerstmis 1930 waren verschenen, waarin o.a. „Christus op de Mest-
vaalt" was geplaatst en „het kanon der proletarische revolutie" was
verheerlijkt. Al eerder had de regering de gesubsidieerde openbare
leeszalen gemaand dit blad te weren zolang het „dergelijke schunnig-
heden" publiceerde, 196 thans stelde zij maatregelen voor tegen de-
gene, die zich in het openbaar mondeling, in geschrift of afbeelding
door smalende godslastering op voor godsdienstige gevoelens krenken-
de wijze zou uitlaten. Met nadruk had Donner eraan toegevoegd, dat
de bestrijding van het godsgeloof op zichzelf, hoe kritisch ook, hier niet

in het geding was. Zolang in de vorm daarvan bepaalde normen niet
werden overschreden, wilde hij de wet buiten spel laten. Doch deze
reserve bracht hem meteen in botsing met de staatk. gere£ dominee

Zandt, die vaststelde, dat men onder het mom van dusgenaamde
wetenschappelijke bestrijding, de God van hemel en aarde dus schrik-
kelijk zou kunnen blijven lasteren - maar anderzijds misschien de
r.k. mis niet langer als „vervloekte afgoderij" zou mogen typeren.

De liberale woordvoerder Eerdmans - hoogleraar in de theologie
te Leiden - vreesde allerlei geharrewar, waarbij de eerbied voor de
godsdienst allerminst gebaat zou zijn. Ja, hij wierp de minister zelfs
schertsend voor de voeten, dat deze zich op de rand van de blasphemie
had begeven door te spreken over: het Godsbestaan. Hij herinnerde
aan een openbaar debat, dat de befaamde prof. De Hartog eens had
gevoerd met een vrijdenker die de opvatting verdedigde: „God be-
staat niet." Tot ontzetting van de zaal begon De Hartog zijn repliek
toen met de woorden: „de spreker heeft gelijk: God bestaat niet" -
waarop hij echter liet volgen: „God is."

De socialistische predikant Van der Heide herinnerde eraan, dat
„het Hoofd der Christelijke Kerk, Jezus Christus, naar de Evangelien
berichtten, wegens Godslastering aan het Kruis werd geslagen". En
ook de christ.-histor. hoogleraar Slotemaker de Bruine voelde als be-
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zwaar, dat de vraag, wie als God zal gelden, in de strafzaal een pro-
bleem zou worden.

Blijkens het Voorlopig Verslag waren trouwens „zeer vele leden"
met de vorm van het wetsontwerp niet gelukkig. Zij vonden het van
karakter tweeslachtig; met enerzijds: de smalende godslastering en
anderzijds: de krenking van godsdienstige gevoelens.  De r.k. afgevaar-
digden Teulings  en Van Wijnbergen waren nog het best over het wets-
ontwerp te spreken. En de vrijz.-democrat. fractieleider Marchant
meende derhalve de verzuchting: „Was ik er maar nooit aan begon-
nen" van de ministeriele lippen te mogen lezen. Doch deze veronder-
stelling was bij de minister op tegenstand gestuit. Hoewel hij ongaarne
in een vergadering als deze de „kameren van zijn hart" ontsloot, wilde
hij wel bekennen, dat de „zielsontroering" welke hij bij de lezing van
het „kerst"-artikel in De Tribune had ondergaan, hem tot een ge-
wetensvraag was geworden:   „of de overheid werkeloos mocht staan
tegenover dergelijke uitbraakselen uit de hel". Hoe de stemming ook
zou verlopen, als hij eens rekenschap zou moeten afleggen van zijn
daden, hoopte de minister dat te kunnen doen in het besef, dat hij zijn
plicht had gedaan. 197

Het waren deze woorden, welke later in de Eerste Kamer, aan het
voorstel voor een gezaghebbende senator als zijn geestverwant Anema,
een zekere „wijding" gaven en deze over zijn bezwaren hielpen heen-
stappen. 198 Deze hoogleraar had namelijk liever gezien, dat de minis-
ter zich niet de bescherming van persoonlijke gevoelens had aangetrok-
ken doch wering van openbare heiligschennis had nagestreefd. Zo
werd het voorstel in de Eerste Kamer met 28-18, „links" tegen
„rechts", aanvaard op 3 november 1932, nadat het aan de over-
zijde met veel geringere meerderheid (49-44) was goedgekeurd.

Collectieue betediging
Bij het aanhangig maken van zijn voorstel had Donner - „tot op
zekere hoogte" - toegegeven, dat het euvel, dat hij op het oog had,
een zeldzaamheid was. Ds Van der Heide sprak later van „drie stuk-
jes en een plaatje". Maar de bewindsman bespeurde hier toch - 66k

in verband met gebeurtenissen elders - een stelselmatigheid, die z.i. ver-
waarlozing verbood.

Hij doelde kennelijk op de Sowjet-Unie. In latere jaren, als weer
beperking van de vrijheid van drukpers ter sprake kwam, zou nog
herhaaldelijk een beroep op de ontwikkeling in het buitenland worden
gedaan. Meestal ging het dan echter om het meer nabij gelegen en
dus vooralsnog veel gevaarlijker Nazi-Duitsland. De wolken, waaruit
de bliksem van de tweede wereldoorlog zou inslaan, begonnen samen
te pakken.
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De volgende minister van Justitie, Van Schaik, had deze bijzondere
omstandigheden op het oog, toen hij in de zitting 1933-'34 nadere
voorzieningen ter bescherming van de openbare orde voorstelde,
waarbij de z.g. collectieve belediging werd geintroduceerd. 199 Het
ging  daarbij  om drie onderwerpen: bescherming van groepen  der  be-
volking (de Joodse groep) tegen politieke beledigingen, welke hier des-
tijds nog wel geen grote omvang hadden aangenomen, doch in het
buitenland al een zeker epidemisch karakter vertoonden. In de tweede
plaats betrof het de strafbaarstelling van de publieke belediging van
het openbaar gezag en van openbare lichamen, welke een stelsel-
matig karakter dreigde te krijgen en waartegen de regering o.m. door
het openen van de mogelijkheid van preventieve hechtenis zich
wenste te keren. Tenslotte beoogde minister Van Schaik uitbreiding
te geven aan het begrip opruiing. Hij had daarbij niet alleen de op-
ruiing door middel van afl)eeldingen op het oog. Het was hem vooral
te doen om een verscherping van de z.g. verspreidingsartikelen. Met
name  de  eis  van Van Houten  uit  1881,  dat voor strafbaarstelling van
de verspreider onder het bestaande wetsbestel het oogmerk van be-
gunstiging der opruiing aanwezig moest zijn, maakte z.i. een straf-
vervolging zeer bezwaarlijk.

In het Voorlopig Verslag kwam tot uiting, dat de Kamer zich er
van bewust was, dat men hier had te doen met een wetsontwerp van
verstrekkende betekenis. De wenselijkheid van een herziening van de
bepalingen omtrent de openbare orde werd ook weI erkend. Maar er
heerste een zekere huivering voor de vaagheid van sommige artikelen;
eenstemmig werd aanvankelijk verzet geboden tegen de uitbreiding
van de mogelijkheid van preventieve hechtenis.

Bij de openbare behandeling,   op   1   mei 1934,200 plaatsten echter
alleen de sociaal-democraten zich met de communisten en revolutio-
nair-socialisten tegenover het kabinet „van brede samenstelling"
(Colijn-Oud). Hoezeer  hij  zich ook geneigd verklaarde  om de rege-
ring in deze moeilijke tijden te steunen, - de socialistische ds Van der
Heide kon de noodzaak van het voorstel, waarbij de vrije menings-
uiting en de gezonde zelfkritiek z.i. teveel in het gedrang konden
komen, niet inzien. Vooralsnog ontkende hij, dat er in ons gematigde
volk zoveel gebeurde, dat deze preventie nodig maakte. Hij gaf toe,
dat er uitlatingen voorkwamen, welke bepaalde bevolkingsgroepen
kwetsten - maar het overgrote deel der bevolking achtte hij te ver-
draagzaam dan dat die „lasterlijke nonsens" een reeel gevaar zou be-
tekenen.

De vrijz.-democrat. juriste Bakker-Nort achtte daarentegen, afge-
zien van enkele ondergeschikte bezwaren, de voorgestelde maatrege-
len gefundeerd in de abnormaliteit der tijdsomstandigheden. En de
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anti-revolutionaire oud-minister Terpstra wees erop, dat ten gevolge
van de heersende economische crisis de kalmte en rust in het volks-
leven gemakkelijker dan voorheen verstoord konden worden. De
christ.-histor. afgevaardigde mr. Frida Katz waardeerde zelfs, dat
het Strafwetboek, opgebouwd in een tijd, waarin het individualisme
hoogtij vierde, meer met de andere kant rekening ging houden. Zij
onderstreepte voorts, dat het allerminst de bedoeling was, de Neder-
lander voortaan de mond te snoeren. Het ging enkel om de formele
belediging.

Uitlatingen in beledigende vorm zijn - zo vond minister Van Schaik
- aangezien men zijn kritiek ook in niet-beledigende vorm kan kle-
den, volkomen overbodig.

Grondwetsherriening 1938
De bepalingen baatten in de praktijk de regering niet veel. De ex-
cessen in de extremistische pers van links en rechts namen zulk een
omvang aan, dat tot inbeslagneming van de persen van De Tribune

(comm.) en Volk en Vaderland (n.s.b.) werd overgegaan; maatregelen,
welke met het oog op mogelijke consequenties voor de persvrijheid in
de Kamer weliswaar door de socialistische fractie-voorzitter Albarda
als een „misgreep" werden betiteld, doch door een liberaal als Boon
werden toegejuicht, en in hoogste ressort door de rechter gerechtigd
werden geacht. 201 Het „schromelijk misbruik" deed „verscheidene"
en „vele andere" leden in het Voorlopig Verslag op de Justitie-begro-
ting van 1936 naar meer verlangen: „de regering grijpe in, doortas-
tend en zonder verder uitstel". 202

Hoewel „andere leden" tegen deze aanmoediging op kwamen, gaf
de regering te verstaan, dat het zich inderdaad liet aanzien, dat met
de bestaande wettelijke en grondwettelijke bevoegdheden niet kon
worden volstaan. Aangekondigd werd, dat bij de voorgenomen grond-
wetsherziening verruiming zou worden gevraagd om de ongebonden-
heid in woord en geschrift sterker te kunnen tegengaan. De regering
ontveinsde zich de verre strekking van een en ander niet, maar hoopte
aldus erger te kunnen voorkomen.

De Tweede Kamer begroette haar aankondiging nochtans met
weinig geestdrift. De christ.-histor. fractieleider De Geer achtte de
volksvergiftiging weliswaar te groot om het grondwettelijk afsnijden
van alle preventieve censuur langer te handhaven, - iets van wat de
Warenwet deed ter bescherming van het lichaam, mocht z.i. ook wel
gebeuren ter bescherming van de geest - doch zelfs de anti-revolutio-
nair Schouten, invloedrijk geestverwant van minister-president Co-
lijn, stak niet onder stoelen of banken, dat zijn voorkeur nog uitging
naar verscherping van het repressieve toezicht. 203
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Op    21    november    1935 kon minister Van Schaik dan ook consta-
teren, dat het plan nu reeds van alle kanten werd bestreden: „men
deinst voor de gevolgen terug". 204 Toen r66ds! - Want op aandrang
van de Kamer moest nog een staatscommissie worden benoemd, welke
de grondwetsherziening zou voorbereiden. Op 8 juni 1936 deed de
meerderheid dezer commissie, welke onder leiding stond van de minis-
ters De Wilde en Van Schaik, het voorstel, art. 7 Gw. aan te vullen
met een bepaling „volgens welke een bepaalde uitgave wegens nader
bij de wet te omschrijven grove inbreuk op de openbare orde tijdelijk
kan worden verboden. " 205

Een deel van de voorstanders bleek van mening, dat een verschij-
ningsverbod reeds met de bestaande tekst van de grondwet verenig-
baar was. Maar deze commissie-leden erkenden, dat er op dit punt bij
anderen twijfel bestond en zij meenden derhalve, dat het aanbeveling
verdiende, deze onzekerheid op te heffen. Het voorstel liet het aan
de wetgever over te bepalen of de rechter het verbod zou mogen op-
leggen bij een strafbaar feit - of de regering ingeval van een ernstige
bedreiging van de openbare orde. Gingen de liberalen Bierema en De
Vos van Steenwijk in de commissie met dit voorstel mee, de socialis-
tische en vrijz.-democrat. leden Albarda, Van den Bergh, Joekes en
Kranenburg verzetten zich krachtig. Zij beschouwden een verschij-
ningsverbod als „een nog strengere en verdergaande preventieve
maatregel dan het opleggen der verplichting om uitgaven aan de
voorafgaande keuring en goedkeuring der overheid te onderwerpen."

De regering nam het voorstel der staatscommissie niet over. Zij
had - aldus werd bekend gemaakt - overwogen, dat het probleem
een sterk politieke inslag vertoonde, waarover in brede kringen ver-
schillend werd gedacht. En het scheen haar niet wenselijk toe, in
tijdsomstandigheden, waarin slechts door de samenwerking van alle
nationale krachten de moeilijkheden konden worden overwonnen,
een dergelijk twistpunt  op te werpen. In feite  was  het  zo:   dat  in  het
bijzonder de ministers van de linkerzijde hun medewerking niet had-
den willen verlenen !  206

Bij de openbare behandeling van de overige voorstellen tot grond-
wetsherziening verdedigde de regering nochtans - tegenover de socia-
list Albarda en de liberaal Coops - de opvatting, dat een verschij-
ningsverbod, ook bij handhaving van art. 7 Gw. hetwelk h.i. alleen
een censuurverbod inhield, mogelijk zou wezen. Van rechts sloten
Schouten en De Geer zich bij deze opvatting aan. En ook Joekes
schaarde zich, wat dit punt betreft, aan de zijde der regering. Zijn
bezwaar tegen het voorstel der commissie was geweest, dat het de
mogelijkheid wilde openen tot uitvaardiging van een verschijnings-
verbod door een andere instantie dan de strafrechter. De vrijz.-demo-
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crat.  minister  Oud  was  het  met zijn fractie-voorzitter  eens:  „Een  ver-
schijningsverbod als repressie bij een ernstig drukpersdelict is evenmin
met het grondrecht in strijd als een zware vrijheidsstraf, die evenzeer
het schrijven belet, het behoeft te zijn!" 207

Verschijningsverbod

Deze gang van zaken maakt verklaarbaar, dat het volgende minis-
terie-Colijn, waarin de oude, rechtse coalitie tijdelijk herleefde, in
mei 1939 kon overgaan tot het aanhangig maken van een wetsontwerp
tot het treffen van nadere voorzieningen ter bescherming van de open-
bare orde, hetwelk enerzijds beoogde de z.g. „materiele" beledi-
ging strafbaar te stellen, maar anderzijds ook de mogelijkheid van een
rechterlijk verschijningsverbod van dagbladen en andere periodieke
geschriften wenste te openen. 208

In zijn toelichting betoogde minister Goseling, dat de vrijheid van
drukpers berust op de onderstelling, dat hij, die kritiek oefent, te
goeder trouw van mening kan zijn, „dat hij door te spreken het al-
gemeen belang dient". Bij de „herhaalde persexcessen" van de laatste
tijd had hem echter juist het omgekeerde getroffen: het stelselmatig
oefenen van kritiek te kwader trouw. Bepaalde partijorganen wemel-
den z.i. van lichtvaardige beschuldigingen en aantijgingen, waarvan
de onwaarheid maar al te zeer bekend moest zijn. Vandaar zijn voor-
stel tot het opstellen van bepalingen tegen beschuldigingen van feite-
lijke aard, waarvan men „weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
Zij onjuist zijn".

In de tweede plaats herinnerde hij eraan, hoe vaak personen, die
voor bepaalde persdelicten de verantwoordelijkheid op zich hadden
genomen, een niet te zware geldboete of een naar verhouding lichte
vrijheidsstraf kregen, terwijl het blad, waarvan zij niet meer dan een
pion vormden, rustig doorging met de gewraakte uitlatingen.

In deze „belangrijke lacune" wilde de bewindsman voorzien. Niet
de individuele persoon, welke in een concreet geval met de verant-
woordelijkheid wordt belast, diende z.i. v66r alles te worden getrof-
fen - maar het orgaan, de georganiseerde uiting van de groep, welke
bij voortduring tot misdrijven aanleiding geeft. Derhalve bepleitte hij
voor bepaalde misdrijven tegen de veiligheid van de staat, de open-
bare orde of het gezag, bij herhaling gepleegd door middel van het-
zelfde dagblad, een tijdelijk verschijningsverbod mogelijk te maken.

Met de bedoeling „ieder gevaar voor bonafide persorganen af te
snijden", had minister Goseling de periode van herhaling kort geno-
men - twee jaar - niettemin werd in het Voorlopig Verslag, dat
vlak na het uitbreken van de tweede wereldoorlog uitkwam (26 sep-
tember 1939), gevreesd, dat ook dergelijke organen in het gedrang
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zouden kunnen komen. Gewezen werd daarbij o.m. op de snelheid,
waarmee couranten vervaardigd moeten worden, hetgeen tot fouten
aanleiding kan geven. Het waren twee groepen van „vele leden", die
bezwaren koesterden, hoezeer zij overigens verdeeld waren omtrent
de vraag of een „verschijningsverbod" zich met art. 7 van de grond-
wet liet verenigen.

Gunstig was de ontvangst in de Kamer dus bepaald niet, hetgeen
des te sterker spreekt, daar de kamerleden overigens vrij algemeen
met de regering van oordeel waren, dat de pers-excessen een „ernstig
euvel" vormden.

Neutraliteit
Korte tijd later, bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse
Zaken, gaven „zeer vele leden" zelfs te verstaan, ernstig te betreuren,
dat blijkbaar niet alom in den lande werd gevoeld, dat de neutrali-
teitspositie, welke doelbewust was gekozen, ook zekere beperkingen
oplegde met betrekking tot de openbare meningsuiting. In het bij-
zonder de nationaal-socialistische en communistische bladen gaven,
naar hun oordeel, van weinig verantwoordelijkheidsgevoel blijk, al
constateerden zij ook bij bladen van andere richting een bedroevend
gebrek aan zelfbeheersing. Een en ander achtten zij te ernstiger, waar
de praktijk h.i. had geleerd, dat onbekookte uitlatingen van enkele

persorganen menigmaal in het buitenland werden weergegeven op
een wijze, welke hen representatief deden zijn voor de politieke opinie
in Nederland als geheel. Aan de regering werd derhalve een optreden
daartegen in ernstige overweging gegeven.

Nadat bij het openbaar debat de socialist Van der Goes van Naters
had betoogd, dat de onzijdigheid niet tot geestelijke neutraliteit ver-
plichtte, antwoordde minister Van Kleffens, dat het hem aangenaam
was een saluut te brengen aan de pers voor het begrip, dat zij toonde
voor de rol, welke voor haar was weggelegd. Dit begrip was dusdanig,
dat klachten van buitenlandse zijde hem niet of nauwelijks hadden
bereikt. Hij wees er overigens op, dat indien de uitzonderingen op
deze regel een optreden van de regering onvermijdelijk zouden ma-
ken, dit naar de bestaande wetgeving alleen afdoende zou kunnen
geschieden door de afkondiging van de Staat van Beleg. 209

Het kabinet namens welke deze woorden werden gesproken, was
echter het rechtse ministerie-Colijn niet meer. Een kabinet van brede
samenstelling - voornamelijk katholieken, socialisten, christelijk-
historischen en vrijzinnig-democraten - was hiervoor in de plaats
getreden. Dit was huiverig om de volksvrijheden meer in te perken
dan in de gegeven omstandigheden strikt onvermijdelijk was. De mi-
nister van Justitie, de anti-revolutionaire prof. Gerbrandy, liet aldra
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openlijk merken op het wetje omtrent het verschijningsverbod niet ge-
brand te zijn. En uit het verslag van de Parlementaire Enqutte-Com-
missie is achteraf voorts gebleken, dat de regering in strijd met de
plannen van de Generale Staf er ook niet toe had willen overgaan,
tegelijk met de algemene mobilisatie de Staat van Beleg af te kondigen.
In volledige overeenstemming met de volksvertegenwoordiging werd
besloten, dat voorshands met de Staat van Oorlog, binnen zo eng
mogelijke grenzen, zou worden volstaan.   Op   1   november   1939  werd
weliswaar voor een gedeelte van het land de Staat van Beleg afge-
kondigd, maar het duurde tot 19 april 1940 eer daarin heel Nederland
werd betrokken. 210

Van militaire zijde werd dat betreurd, aangezien daardoor o.m.
geruime tijd de mogelijkheid van censuur werd afgesneden. Algemene
verbodsbepalingen achtte de chef-staf van de Koninklijke Land-
macht, H. F. M. van Voorst tot Voorst, noodzakelijk „daar de vijand
juist op grond van schijnbaar onschuldige berichten, die veelal geheel
te goeder trouw werden gepubliceerd, conclusies kon trekken, die
voor hem van belang zijn." 211 De justitie zag daarentegen - volgens
de Amsterdamse procureur-generaal Van Thiel - de noodzaak niet
in,  de drukpers meer aan banden te leggen. 212 En de regering koesterde
een zekere voorkeur om de v&rstrekkende, buitengewone bevoegd-
heden in plaats van aan het Militair Gezag aan een nader aan te wij-
zen civiel orgaan op te dragen. Een daartoe strekkend orgaan werd
voorbereid doch ondervond tegenkanting bij het algemeen hoofd-
kwartier. De Raad van State achtte het voorstel bovendien ongrond-
wettig en had er groot, praktisch bezwaar tegen om met name de pre-
ventieve censuur op persberichten aan het Militair Gezag te ont-
trekken. 213 Het voorstel heeft de Tweede Kamer dan ook nimmer
bereikt.

Voor deze gang van zaken heeft de Enqutte-commissie later geen
bewondering kunnen opbrengen. Zij meende dat de regering had
moeten kiezen:  of de Oorlogswet  1899 snel wijzigen,  of de Staat van
Beleg afkondigen. Ten aanzien van de censuur kon zij echter niet
als haar indruk vertolken dat in de streken waar de Staat van Beleg
was afgekondigd, „in het oog springend meer" werd bereikt dan
elders, al ontveinsde zij zich niet, dat er een zekere preventieve wer-
king van had kunnen uitgaan. 214

Tijdelijke Persbestuiten
Het was in september  1941  aan een commissie te Londen beschoren
te  onderzoeken  of de Oorlogswet 1899 moest worden gewijzigd  met
het oog op de bevrijding van Nederland. Na onderzoek kwam deze
tot de conclusie, dat het de voorkeur verdiende bij wetsbesluit (D 60)
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een Bijzondere Staat van Beleg tot stand te brengen. 215 Hierbij kreeg
het Militair Gezag o.m. de bevoegdheid om bij verordening te ver-
bieden, dat omtrent bepaalde onderwerpen zonder voorafgaand
schriftelijk verlof op enigerlei wijze berichten of afbeeldingen zouden
worden bekendgemaakt of gedachten en gevoelens zouden worden
geopenbaard. Ook mocht het de verschijning van bepaalde dag- of
tijdschriften verbieden. Op deze censoriale macht bestond een inte-
ressante uitzondering:    zij   zou zich namelijk niet mogen uitstrekken
tot de officiele verslagen omtrent de beraadslagingen en besluiten
van het tijdelijk orgaan, dat de regering destijds voornemens was in te
stellen om haar behulpzaam  te zijn bij de wetgeving  (art.  10).

De bedoeling was echter, dat het optreden van het M.G. van zeer
korte duur zou zijn. In verband daarmee werd door de regering op
5 september 1944 tevens een „Tijdelijk Persbesluit" (E 69) vastge-
steld, waarbij o. m.de verschijning van dag- en nieuwsbladen aan
toestemming van een Perscommissie werd onderworpen. Alleen tijdens
de bezetting „gestaakte" of illegaal verschenen bladen werden hier-
van uitgezonderd. Aan andere bladen zou toestemming moeten wor-
den verleend, als vaststond, dat zich onder de bestuurders ofcommissa-
rissen geen personen bevonden, die de belangen van de vijand hadden
gediend, en mits die bladen niet uitsluitend het maken van winst
zouden beogen en in een bestaande behoefte zouden voorzien  (art.  3).

De Londense regering wilde, naar premier Gerbrandy later ver-
klaarde, voorkomen dat z.g. collaborateursbedrijven na de bevrijding
plotseling met een vertoon van patriotisme zouden optreden alsof er
niets was gebeurd, met allerlei slechte gevolgen voor de door de
Duitsers verboden of de ex-illegale bladen. En de socialistische minis-
ter van Binnenlandse Zaken, Burger, die als Engelandvaarder in
Londen was gearriveerd, ging er daarbij van uit, dat de Nederlandse
volksgemeenschap een z.g. „gele pers", die beschikbaar was voor die-
genen, die er financieel de meeste interesse voor hadden, kon missen
als kiespijn. 216 De gedachtengang kon te Londen o.m. op instem-
ming rekenen bij de r.k. hoogleraar Veraart, die in een artikel in
het daar verschijnende weekblad Vrij Ned€rland (4 november 1944) -
n.1. betoogde, dat voorlichting van het volk niet langer een zaakje
diende te zijn, waar goed aan kon worden verdiend. 217

Het na-oorlogse kabinet Schermerhorn-Drees nam art. 3 echter
niet over. Het meende, dat de grenzen van het staatsnoodrecht
zouden worden overschreden door de zuivering tevens dienstbaar te
maken aan een ordening van het perswezen. De nieuwe minister van
Binnenlandse Zaken, Beel, nam derhalve de verantwoordelijkheid op
zich  voor een nieuw Tijdelijk Persbesluit   (F   177)   van 18 september
1945, volgens hetwelk een verschijningsvergunning alleen geweigerd
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zou mogen worden als niet alle redacteuren en bestuurders in het be-
zit waren van een z.g. certificaat van geen bezwaar. Van de onder-
neming werd het accent dus naar de zuivering van de daarin werk-
zame personen verplaatst. 218

Nooduoorziening-Perswezen
Het zou later in de Staten-Generaal kritiek ontmoeten, dat de rege-
ring tot herziening van het Persbesluit was overgegaan, slechts trvee
maanden voordat de volksvertegenwoordiging weer aan het werk
toog. Deze gevoelde zich gepasseerd.   Wel  werd in maart   1946   een
wetsontwerp ingediend tot wijziging en aanvulling van F 177, hetwelk
o.a. de mogelijkheid van een „naamsverbod" voor besmette couranten
en een onderbewindstelling van jegens „gastbladen" onwillige drukke-
rijen wilde openen. Maar dit ontving zeer scherpe, hoewel gevarieerde
kritiek: zowel ongrondwettigheid als ontoereikendheid werden    het
wetsvoorstel in de schoenen geschoven. Het gevolg was, dat mede in
verband met de inmiddels plaatsvindende kabinetswisseling, het ant-
woord der regering zo lang uitbleef, dat zij zich genoodzaakt zag op
het laatste moment  voor te stellen  het  per 31 december 1946 expire-
rende besluit te verlengen, hetgeen onder het gebruikelijke protest van
de zich opgejaagd voelende Eerste Kamer geschiedde. Het wijzigings-
ontwerp werd ingetrokken. 219 Enige maanden later maakte de nieuwe
minister van O.K. en W., Gielen, die deze zorg van kabinetsformateur
Beel had overgenomen, een voorstel aanhangig, strekkende tot een z.g.
Noodvoorziening-Perswezen, hetwelk overigens op allerlei punten
overeenstemming vertoonde met het ingetrokken ontwerp. Minister
Gielen wilde echter voor het doen verschijnen van een persorgaan
geen voorafgaande goedkeuring meer eisen en de z.g. ontzetting zich
slechts laten uitstrekken tot het bekleden van een journalistieke of
leidende niet-journalistieke functie; een absoluut publikatieverbod
achtte hij niet in overeenstemming met de vrijheid van drukpers.
Voorts opende hij een beroepsmogelijkheid voor en ten opzichte van
degenen, die door de perszuiveringscommissie al dan niet waren uit-
geschakeld.

Ook deze noodvoorziening bracht dus geen definitieve Perswet.
De bewindsman meende, dat een wettelijke regeling, waarbij onder
handhaving van de vrijheid van drukpers, garanties zouden worden
verkregen omtrent de onafhankelijkheid, de moraliteit, de vakbe-
kwaamheid van de journalist, alsmede openbaarheid over de finan-
ciale achtergronden van de dagbladondernemingen, uitgebreider en
alzijdiger moest worden voorbereid dan bij een noodregeling mogelijk
was. De Persraad, die in oktober 1945 als uitvoerend en adviserend
orgaan was ingesteld, had zich hier wel intensief mee bezig gehouden,
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doch was niet tot overeenstemming kunnen komen. In dezelfde maand
waarin het wetsontwerp bij de Tweede Kamer werd ingediend, werd
de z.g. commissie-Pompe benoemd, die de regering terzake nader van
advies zou dienen. 220

Het voorstel kwam in juni 1947 in openbare behandeling. 221 Dit
was eigenlijk het eerste „full-dress debate" over de pers na de bevrij-
ding. Het werd een zeer bewogen discussie, van zo persoonlijke
scherpte als zeldzaam is op het Binnenhof. De strijd liep voorname-
lijk over twee zaken: er was o.m. een amendement van de r.k. afge-
vaardigde Kortenhorst c.s. dat geen ontzettingen uitjournalistieke func-
ties wilde laten uitspreken in die gevallen, waarin de betrokkenen wel
iswaar hadden gecollaboreerd,  doch uit noodzaak of met het oog-
merk en in de redelijke onderstelling daardoor uiteindelijk het neder-
lands belang te dienen. Zijn bedoeling was voor de perszuivering de-
zelfde disculpteringsgronden te doen gelden als voor de bedrijfszuive-
ring bestonden, in afwijking dus van de zienswijze der regering, die
meende dat aan de journalistiek hogere eisen mochten worden ge-
steld. Er was een ander amendement van de socialistische oud-minister
Burger c.s. dat de perszuiveringsinstanties- ter verzekering van de zui-
vering in het algemeen belang - in de gelegenheid wilde stellen tot
onteigening tegen schadeloosstelling te adviseren wanneer in een
onderneming bij de uitgifte van een persorgaan zodanig was opge-
treden, dat daardoor in ernstige mate nationaal-socialistische begin-
selen of denkbeelden dan wel ideologieen van de vijand ingang zou-
den hebben kunnen vinden. 222

De beide eerste ondertekenaren waren ook elkaars voornaamste
tegenspelers met dit verschil, dat de k.v.p.-er slechts een deel van zijn
fractie en die der liberalen achter zich bleek te hebben, en dat de so-
cialistische woordvoerder op een ruime kamermeerderheid steunde.
Omtrent laatstgenoemde was bekend, dat hij als Londens minister in
januari 1945 door premier Gerbrandy tot aftreden was gedwongen,
omdat hij een „rekkelijke" radiorede had gehouden, waarin hij het
bevrijde zuiden had gewaarschuwd, dat het er bij de zuivering niet
om moest gaan begane fouten te vinden, doch diegenen te treffen die
„fout" waren geweest. 223 Kortenhorst had dit destijds „het eerste ver-

standige woord" gevonden, dat hij gedurende maanden van de Lon-
dense regering had gehoord 224. Hij begon zijn speech dan ook met
de mededeling, dat hij zo objektief mogelijk met de minister en zijn
mede-leden wilde discuteren, en dat hij gaarne wilde aannemen, dat
allen zich met hem plaatsten op het standpunt van recht en van vader-
landsliefde. Maar dit kon hem toch niet weerhouden om de opvat-
tingen van de Londense oud-minister over de funeste rol van het
„perskapitaal" te vergelijken met een rede van een nationaal-socia-
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listische voorman bij het in werking treden van het Journalisten-
besluit   in    1941  225. Deze vergelijking bezorgde hem aanstonds    de
hatelijke wedervraag of het soms „in overeenstemming was met de
parlementaire zeden, dat iemand die zo nauw en persoonlijk met het
perswezen verbonden is, die zo in alle opzichten bepaalde categorieen
van personen heeft bijgestaan en die zich zozeer identificeert met
groepen die als collaborateurs zijn gekenmerkt, in de Kamer dit on-
derdeel als afgevaardigde behandelde" 226. Het kwam zover, dat de
waardige kamerpresident Van Schaik enkele gedeelten uit de repliek
van zijn a.s. opvolger Kortenhorst als ontoelaatbaar door andere
verving. 227

Voor de socialist Burger ging het - naar deze verzekerde - om de
vraag: „wat is het meeste in het belang van het Nederlandse volk?
Dat het wordt voorgelicht op een wijze, die gebleken is een zich ge-
heel wijden aan het Nederlands belang en de Nederlandse toekomst
te zijn, dan wel een voorlichting door hen, die bewezen hebben slechts
hun eigen belang in het oog te houden?" En nadrukkelijk antwoordde
hij, dat het ten algemenen nutte zou zijn wanneer men de invloed van
verkeerde elementen zou couperen om ze te vervangen door figuren,
die getoond hadden in dit opzicht vertrouwen te verdienen. 228 Korten-
horst daarentegen kon, blijkens zijn amendement, achter perscollabo-
ratie nog wel de mogelijkheid van een rechtvaardiging op grond van
het Nederlandse belang zien. Het amendement van zijn tegenstander
evenwel, - dus de wens om oude ondernemingen eventueel te liqui-
deren - sproot z.i. tenslotte voort uit niets anders dan uit een kapi-
talistisch-materieel belang van de nieuwe bladen. 229

Het slot van het debat was, dat het kansloze amendement-Korten-
horst over de disculpteringsgronden werd ingetrokken, nadat de in-
diener overigens de verzekering had ontvangen, dat algemeen geldende
Nederlandse rechtsbeginselen ook van kracht waren bij de perszuive-
ring. 230 En het amendement-Burger werd op grondwettige gronden
door minister Gielen aanvankelijk onaannemelijk verklaard. Hij ver-
klaarde zich echter bereid met een ander voorstel tot herdistributie
van de krappe persapparatuur te komen. De regering handhaafde
m.a.w. haar voorkeur van een ordening van het perswezen los van de

231zuivering, zulks onder hartelijke toejuiching van Kortenhorst c.s.
De kamermeerderheid meende evenwel, dat het amendement-Burger
als sluitstuk van de zuivering niet kon worden gemist. Ter tegemoet-
koming aan de grondwettige bezwaren der regering werd het amen-
dement echter gewijzigd. Toen minister Gielen daartegen geen veto
uitsprak, werd het - met 56 tegen 33 - door socialisten, antirevo-
lutionairen en communisten, bijgevallen door delen van de fracties
der K.V.P. (Koersen c.s.), C.H.U. (Wttewaall van Stoetwegen c.s.)
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en V.V.D. (Fortanier-de Wit e.a.) aanvaard. De noodvoorziening zelf
kwam er, met een liberale aantekening van bezwaar, z.h.s. door. 232

Interpellatie-Burger
Praktisch effekt had deze beslissing intussen niet. Nog geen jaar later
vond in de Tweede Kamer een interpellatie-Burger plaats, waarin
werd gesteld, dat de Raad van Beroep een jurisprudentie had ont-
wikkeld, welke instrijd scheen met de bedoeling derwet. Bijgevallen door
de christ. hist. freule Wttewaall van Stoetwegen, de anti-revolutionair
Verkerk en de communist Stokvis verweet de interpellant de Raad,
dat deze het beoogde verschil tussen bedrijfs- en perszuivering niet
had toegepast. Minister Gielen ontkende dit, hoewel hij zich overigens
van een beoordeling van de uitspraken van een onafhankelijke zuive-
ringsinstantie wilde onthouden. Op het laatste punt kreeg hij bijval
van zijn geestverwant Koersen - zelf illegaal drukker uit de bezet-

tingstijd - die betoogde dat men de uitspraken van een dergelijk col-
lege had te accepteren, ook al was men van mening, dat zij minder
juist waren uitgevallen. Van een foutief overheidsbeleid kon men
zijns inziens in elk geval niet spreken. Hoewel het er even om spande -
hoever reikte de verantwoordelijkheid der regering voor de samen-

stelling  van   de   Raad ? - bleef een uitspraak  van de Kamer  in   die

richting achterwege. Volstaan werd met het aanvaarden van een
tweetal moties, waarbij enerzijds de regering werd uitgenodigd, maat-
regelen te nemen, welke de spoedige tenuitvoerlegging van de bestaan-
de wettelijke voorzieningen zouden waarborgen, en anderszijds het
oordeel werd uitgesproken, dat de voormalige illegale pers en de om
haar verzetshouding gedupeerde pers bij voorrang de beschikking
over de persapparatuur behoorden te verkrijgen. 233

Het tekende de stemming, dat toen in 1950 de perszuivering haar
beslag had gekregen, zodat de commissie voor de Perszuivering en de
Raad van Beroep konden worden opgeheven, „zeer vele leden" ver-
klaarden niet te kunnen instemmen met de dank door de regering,
aan het laatsbedoelde college gebracht! 234

Belastingpolitiek
De volksvertegenwoordiging was dus kennelijk in meerderheid niet
geneigd, het dagbladwezen te bezien als zo maar een willekeurige
bedrijfstak. Het publieke belang werd hierbij geacht in het geding te
zijn. Deze zienswijze bleef niet beperkt tot de perszuivering. Bij voor-
beeld bij de beoordeling van de na-oorlogse papierdistributie werd
van eenzelfde opvatting blijk gegeven. Kenmerkend hiervoor waren
schriftelijke vragen als die van het socialistische kamerlid partijvoor-
zitter Vorrink, „waarin werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid,
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dat karigheid bij de toewijzingen tot gevolg zou hebben, dat de pu-
blieke voorlichting zozeer in het gedrang zou komen, dat hierdoor het
beginsel van de democratie zelf in gevaar zou komen." 235

Op fiscaal terrein was het niet anders. Reeds bij de belastingher-
ziening  van   1947  werd erop aangedrongen, de dagbladabonnementenvan de omzetbelasting, welke in de bezettingstijd was opgelegd, vrijte stellen. Minister Lieftinck schrok echter terug voor de consequenties,
welke dit voor weekbladen e.d. zou moeten hebben. 236

Bij de wijziging  van de omzetbelasting  in   1950  werd de aandrang
„nagenoeg algemeen" herhaald, waarbij er op werd gewezen, datde dagbladen tot de eerste levensbehoeften behoorden. Ditmaal
zwichtte minister Lieftinck, erkennend dat bedoelde vrijstelling voor
het  arbeidersbudget van niet geringe betekenis was. Dit laatste puntbezigde hij echter tevens als argument om de weekbladen van de vrij-
stelling  uit te zonderen.  237  Welk een verschil  rnet   1869  toen  het  dag-
blad door velen  nog  als een luxe-artikel werd gezien !Toen in de volgende jaren de papierprijzen dusdanig stegen, dat
de dagbladpers ernstige moeilijkheden ondervond, werd er van de
Staten-Generaal uit op aangedrongen, de vrijstelling tot de adver-
tenties uit te strekken. Aangezien ook de regering veel gelegen wasaan een goede voorlichting van ons volk, stapte minister Lieftinck in
dit „bijzondere geval" over zijn „grote bezwaren" heen 238. Met in-
gang van 1 juni 1952 werden de advertenties van dag- en weekbladen
voor 6611 jaar van omzetbelasting vrijgesteld. Bij de bespreking van
dit voorstel werd uiting gegeven aan de wens, nu ook de abonnemen-
ten op de periodieke pers vrijdom te gunnen. Nog vers ligt in het ge-
heugen tot welk een scherpe botsing dit verlangen in de Kamer leidde
als gevolg van de indiening van een amendement-Lucas - vlak v66r
het aftreden van Lieftinck 239. Eerst onder zijn opvolger  Van  de
Kieft werd de eis ingewilligd. Deze bewindsman legde zich er later
ook bij neer, dat de tijdelijke vrijstelling van de advertenties - met
ingang van  1  januari  1955  -  door een amendement-Van den Heuvel
in een definitieve werd omgezet. 240

Grondwetscommissie-Van Schaik
Het zou echter overdreven zijn te beweren, dat deze suggesties en
maatregelen even zovele blijken van waardering waren voor al het-
geen de na-oorlogse pers voortbracht. Het ontbrak niet aan pogingen,beweerd misbruik van de vrijheid van drukpers in te dammen. Het
meest vergaand was de hernieuwde belangstelling in parlementaire
kringen voor het zogenaamde verschijningsverbod. Bij de voorberei-
ding  van de grondwetsherziening  voor   1952  ging een meerderheid  in
de grondwetscommissie-Van Schaik zelfs verder dan het voorstel-Go-
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seling, dat indertijd overigens nog onafgedaan op de agenda prijkte.
In meerderheid kwam deze commissie met het voorstel, art. 7 Gw. aan
te vullen met een bepaling, waardoor de regering in beginsel zou
worden gemachtigd, een bepaalde uitgave, welke de veiligheid van
de Staat zou aantasten of ernstig in gevaar zou brengen, tijdelijk te
verbieden. De uitoefening van deze bevoegdheid wilde de commissie
binden aan nader bij de wet vast te stellen regels. In elk geval moest

daarbij vaststaan, dat het verbod zou worden ingetrokken indien het
niet de instemming van een 213-meerderheid in een van de beide
Kamers der Staten-Generaal verwierf.

Ter motivering verwees de commissie daarbij naar de destructieve
propaganda, dikwijls op instigatie van vreemde machten gevoerd,
waardoor niet alleen de grondslagen van de bestaande rechtsorde
worden ondermijnd - doch ook regelmatig aan een deel der bevol-
king een volkomen vals beeld van de gebeurtenissen in de maatschappij
wordt gegeven. Hierdoor kon, naar haar mening, metterdaad de vei-
ligheid van de staat in gevaar worden gebracht. De waardering en
afweging van de hierbij betrokken belangen achtte de commissie niet
de taak van een rechter, doch van regering en Staten-Generaal te-
zamen, omdat zij de verantwoordelijkheid dragen,  dat de belangen
van de Staat voldoende worden beveiligd. 241

Een belangrijke minderheid in de commissie - (G. van der Bergh
c.s.)  herinnerde er echter aan, dat indien de uit- of inwendige veilig-
heid van de staat ernstig in gevaar zou komen, volgens de artt. 195 en
196 - inzake de Staat van Oorlog en Beleg en de Burgerlijke Uitzon-
deringstoestand 242 - de drukpersvrijheid geheel kon worden opge-
heven. O.m. in de laatste jaren voor de tweede wereldoorlog had de

burgerij - naar haar inzicht - echter voldoende onderscheidings-
vermogen getoond om misbruik van de vrijheid van drukpers te kun-
nen weerstaan en zij vond het derhalve zeer teleurstellend, dat de
meerderheid nochtans gemeend had een principiele breuk op het gel-
dende recht, te moeten voorstellen. Ietwat schamper merkte de min-
derheid op, dat het door velen met de gedachte van de rechtsstaat in
verband gebrachte beginsel, dat men bij het gebruik maken van de
drukpersvrijheid slechts gebonden is aan het objectieve, door de rech-
ter toegepaste recht blijkbaar zodanig gefaald had, dat een politieke
keus onmisbaar moest worden geacht. Zdlf kon zij echter noch in het
verleden noch in de huidige gezindheid van het Nederlandse volk aan-
leiding vinden om tot zo vdrstrekkende conclusies te geraken.

Beschouwde zij de voorgestelde bevoegdheid dus onnodig, voor
regering en Staten-Generaal achtte zij deze bovendien uitermate be-
zwaarlijk. De politieke organen zouden daardoor immers verant-
woordelijk worden voor al wat zou verschijnen! Terwijl zij tot nog toe,
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als tot ingrijpen onbevoegd, elke aandrang daartoe konden afwijzen,
zouden zij dan allicht aan vertegenwoordigers van vreemde mogend-
heden rekenschap moeten alleggen omtrent allerlei gevallen waarin
al of niet zou zijn opgetreden. Nolens volens zouden zij worden ge-
dreven naar een geestelijke bevoogding der bevolking. Derhalve ont-
ried de minderheid de regering met klem, het voorstel van de staats-
commissie over te nemen. 243

Nu was het met de verhouding tussen meerderheid en minderheid
eigenaardig gesteld. In feite was de commissie namelijk in twee gelijke
delen gesplitst. En wie de politieke gezindheid van de verschillende
voorstanders naging, had voldoende aanleiding om te veronderstellen,
dat het voorstel slechts op de onverdeelde steun der K.V.P. kon ho-
pen. Zekerheid bestond ter zake echter niet. Een r.k. auteur als
P. Dresen S.J., hoewel principieel niet afwijzend, was „er toch de
facto niet voor".244 Alle andere groeperingen waren 6fverdeeld 6ftegen.
Het perspectief op een 2/3-meerderheid was voor dit voorstel  niet weg-
gelegd. De regering nam het dan ook niet over. Minister-president
Drees liet bovendien blijken, dat de gedachte, dat de regering eniger-
lei verantwoordelijkheid zou worden opgedrongen voor hetgeen in de
krant stond, hem toch al allerminst had toegelachen. 245

Van de Kamer uit werd geen initiatief ontwikkeld om de beslissing
der regering te corrigeren.

Journalistieke verantwoordelijkheid
Het kabinet Drees-Van Schaik had intussen wel wat anders gedaan.
De commissie-Pompe had een eenstemmig interim-voorstel overge-legd, waarin de strafrechtelijke bescherming tegen drukpersdelicten
met een tuchtrechtelijke was uitgebreid. En de regering had dit denk-
beeld overgenomen. 246

Een door de overheid te benoemen persgerecht zou - volgens deze
opzet - alle journalisten gaan registreren en diegenen onder hen
kunnen onderwerpen aan verschillende maatregelen van tucht, aan
wier opzet of grove schuld o.m. feitelijk onjuiste, oneerlijke of onver-
antwoordelijke voorlichting te wijten zou zijn. De r.k. ministers Rutten
en Wijers constateerden weliswaar met voldoening, dat sensationele
berichtgeving, die het met de waarheid gemeenlijk niet nauw neemt,
hier te lande geen regel doch betrekkelijk hoge uitzondering is, maar
een hoogstaande journalistenstand vonden zij evenzeer een algemeen
belang van de eerste orde als een betrouwbaar artsencorps of een fat-soenlijke balie. Zij wilden de titel van journalist derhalve beschermen.
Het kwaad, door de uitzonderingsgevallen gesticht, mocht - naar
hun mening - niet worden onderschat; zij achtten het kortzichtig te
beweren,  dat de publieke opinie zelf voldoende in staat zou zijn jour-
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nalistieke uitwassen te onderkennen en daarop afdoende te reageren.
Tegen hun voorstel ontbrandde o.m. in de Federatie van Neder-

landse Journalisten - waarin de drie representatieve organisaties
samenwerken - een heftig verzet. 247 Niet uit afkeer tegen het tucht-
recht als zodanig; integendeel, de statuten kenden reeds enkele jaren
een tuchtregeling in eigen kring. Ontkend werd niet, dat kwaadwil-
lenden zich daaraan konden onttrekken door het verenigingsverband
niet te betreden of te verlaten. Maar de overgrote meerderheid was
w61 aangesloten en de tuchtraad functioneerde. De vrees overheerste,
dat de beroepscode, welke zich hieruit geleidelijk ontwikkelde, werd
geforceerd in een richting, welke in een wezenlijke inbreuk op de pers-
vrijheid moest uitlopen. Algemeen hadden de journalisten er name-
lijk bezwaar tegen, dat in dit verband de uitdrukking „voorlichting"
was gebezigd. Aangezien de regering had geweigerd, in het voetspoor
van de commissie-Pompe hiervoor het engere begrip „berichtgeving"
te bezigen, moest hun conclusie immers wel wezen, dat hieronder ook
het  door een journalist uitgesproken oordeel zou vallen !

Het wetsontwerp wekte de indruk, dat te veel naar het tuchtrecht
van medici en advocaten was gezien en dat daarbij enkele kenmerken-
de verschillen uit het oog waren verloren. Vooreerst, dat een bescher-
ming van de journalistentitel andere personen kan noch mag ver-
hinderen, gebruik te maken van hun grondwettig recht om door mid-
del van de drukpers hun gevoelens te openbaren. Dit beperkt de
wettelijke mogelijkheden tot „ordening" van het beroep drastisch.
Bovendien onderschatte het wetsontwerp enigszins de betekenis van
de omstandigheid, dat de journalistiek in dienstbetrekking pleegt te
worden vervuld. De journalistieke verantwoordelijkheid lost zich
daarin uiteraard niet op,  maar het zou irreeel zijn, de journalist geheel
los te zien van zijn courant. Niet overal is de verhouding tussen redac-
tionele en directionele leiding bevredigend geregeld. De deskundige
commissie-Pompe had deze achtergrond uiteraard niet vergeten. Het
streven van haar meerderheid was inderdaad dan ook uitgegaan naar
een algemene wet, waarin een publiek-rechtelijke organisatie van het
perswezen, de verhouding tussen commerciele en redactionele leiding,
de financiele openbaarheid en het tuchtrecht zouden moeten worden
geregeld. Aangezien zij daarover blijkbaar niet tot overeenstemming
had kunnen komen, was iets dat misschien als finale had kunnen fun-
geren,tot ouverture gebombardeerd.

Op grond van deze en nog vele andere, overwegende bezwaren -
er bestond ook principieel verzet tegen elke „ordening" van het vak -
spraken de journalisten in grote meerderheid als hun mening uit, dat
het wetsontwerp niet bruikbaar was als uitgangspunt voor een aan-
vaardbare publiekrechtelijke tuchtregeling.
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Het voorlopig verslag der Tweede Kamer bleef uit!
En op 12 oktober 1957 erkende minister-president Drees, dat „de

bespreking van het ontwerp ook in de kringen van de pers intussen wel
duidelijk had gemaakt, hoe moeilijk het is een regeling te treffen, die
enerzijds de verantwoordelijkheid van de journalist scherp omlijnt,
anderzijds de persvrijheid onaangetast laat. " 248

Verschoningsrecht
Slechts een minderheid onder de journalisten had het wetsontwerp
voor aanvaarding willen aanbevelen op voorwaarde, dat dit zou wor-
den gewijzigd. Aanleiding daartoe was o.m. het vertrouwen, dat door
het wetsontwerp een basis zou worden gelegd, waarop het verlangen
naar een verschoningsrecht voor de journalist kracht zou worden bij-
gezet. 249 De vraag is echter in hoeverre deze verwachting was gefun-
deerd. Het gold hier een oud strijdpunt - al in 1852 was de gijzeling
gelast van H. Nijgh van de N.R.C. - waarbij van journalistieke zijde
telkens was gesteld, dat het mede de zin van de persvrijheid uitmaakt,
in het algemeen belang misstanden aan het licht te brengen en dat die
bedoeling wordt doorkruist, als degenen die daartoe door het ver-
schaffen van belangrijke mededelingen meewerken, er niet op kunnen
rekenen, dat hun naam geheim blijft. Van overheidszijde was daar
echter even vaak tegenovergesteld, dat door toekenning van het ver-
schoningsrecht aan journalisten, zelfs in geval van goede trouw, de
mogelijkheid zou worden geopend, dat straffeloos ernstige misdrijven
zouden worden begaan.

Inderdaad had deze kwestie al enige malen de belangstelling der
volksvertegenwoordiging  ondervonden.   Toen  in   1905 de Oerikszeesche
Ximwsbode een artikel bevatte tegen het periodiek aftredend kamerlid,
Pompe van Meerdervoort, beklaagde deze zich bij de officier van
Justitie, die vervolgens een veldwachter naar de redactie zond om de
naam van de auteur aan de weet te komen. De redactie beriep zich op
het verschoningsrecht, maar voordat zij daarvoor bij de substituut-
officier werd ontboden, machtigde de schrijver haar zijn naam te
noemen, waarmee de zaak voor haar een einde nam. 250

Naar aanleiding van de gijzeling van de toenmalige hoofdredacteur
van De Locomotief te Semarang, die geweigerd had opgave te doen van
de bron van enige in zijn blad gepubliceerde militaire mededelingen,
werd bijv. in de zitting 1908-'09 in het Voorlopig Verslag op de be-
groting van Nederlands-Indie een herziening op het Reglement op
de strafvordering verlangd opdat de redactie van een dagblad niet
als getuige zou kunnen worden verplicht de naam van de schrijver
van daarin opgenomen artikelen te noemen. De regering stelde zich
toen evenwel op het standpunt, dat zolang over de wenselijkheid van
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zodanig verschoningsrecht zelfs hier te lande verschillend werd ge-
acht - de Nederlandse Juristen Vereniging had een regeling in meer-
derheid onwenselijk genoemd - er geen enkele reden bestond om tot
erkenning ervan in Nederlands-Indie over te gaan. 251

Bij de toelichting op art. 218 van het nieuwe Wetboek van Straf-
vordering werd er door de regering nog eens op gewezen, dat „in ver-
band met de wijze, waarop de aansprakelijkheid voor drukpersdelic-
ten ten onzent is geregeld, niet kan worden toegegeven, dat de erken-
ning van het journalisten-geheim door het belang der anonymiteit
gerechtvaardigd wordt. Niet denkbeeldig is de vrees, dat bij minder-
waardige bladen de erkenning van dit recht betreurenswaardige mis-
bruiken in het leven zou roepen. 3 252

Als gevolg van de gijzeling van de Haagse journalist Hansen vroe-
gen in de zitting 1937-'38 enkele senatoren om een wettelijke rege-
ling van het verschoningsrecht voor de journalist, althans voor publi-
katies, waarbij de zorg voor het algemeen belang de drijfveer was ge-
weest. Zulk een recht kon naar hun gevoelen niet worden gemist, in-
dien men de vrije meningsuiting onverkort wilde handhaven. De
toenmalige hoofdredacteur van Het Volk, Wiardi Beckman, was hun
tolk in de openbare vergadering. Hij legde er de nadruk op, dat niet
altijd datgene, wat plaatselijke of andere overheden geheim wilden
houden, die geheimhouding verdiende uit een oogpunt van algemeen
belang. Maar de r.k. afgevaardigde Van Sasse van Ysselt was het vol-
maakt met hem oneens. Die wilde geen consideratie gebruiken met
journalisten, „die van primeurs een sport maken ten koste van het-
geen een fatsoenlijk man geoorloofd is." Hij vermocht ook niet in te
zien,  waarom het aan de journalist zou  zijn om uit te maken of het al-
gemeen belang vordert, dat hij enig geheim openbaar maakt.

Minister Goseling stelde de burgerplicht om te getuigen voorop.
Slechts om zeer bijzondere redenen mocht men daarvan z.i. worden
ontslagen. Als zodanig voerde hij aan: „een behoorlijke uitoefening
van het beroep naar zijn aard, in onverbrekelijk verband met het
rechtmatig belang tot geheimhouding van dengene, die een mede-
deling heeft gedaan. " 253

Hier was dus het verband gelegd, dat ook later in de diskussie her-
haaldelijk zou opduiken. In 1947, na de beslissing van de Hoge Raad
naar aanleiding van de publikatie van de z.g. geheime notulen van
Linggadjati, verlangden „sommige leden", dat een regeling van dit
"beroepsgeheim" zou worden opgenomen in een wet op het beroep
van de journalist. De regering verwees toen naar de commissie-Pompe
in de verwachting, dat deze de bevoegdheden en verplichtingen van
de journalist mede in haar advies zou betrekken. 254 Gelet op deze
mededeling, was de omstandigheid, dat later in het wetsontwerp op
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de journalistieke verantwoordelijkheid over het verschoningsrecht
werd gezwegen, veelzeggend. Men had klaarblijkelijk niet gewild,
dat het hierin zou worden opgenomen. De gerechtvaardigdheid van
het vertrouwen van de minderheid der journalisten, dat het verscho-
ningsrecht thanszijn basis had gevonden,leek derhalvebetwistbaar! Wel
kwam een wet tot bescherming van z.g. staatsgeheimen tot stand. 255

Natuurlijk kon de minderheid hopen, dat de Tweede Kamer haar
wensen zou inwilligen. Een aanknopingspunt hiervoor ontbrak echter.
Wel hield de Tweede Kamer zich in november  1952 naar aanleiding
van de gijzeling van een Zaans journalist met het verschoningsrecht
bezig en het kwam toen zelfs tot de indiening van een motie-Van
Rijckevorsel, waarin de wetgever door leden van de fracties der
K.V.P., C.H.U., V.V.D. en K.N.P. werd uitgenodigd „om aan de
journalist toe te kennen het recht zich van getuigenis in burgerlijke
en strafzaken te verschonen nopens de bronnen van zijn informa-
ties", 256 doch ondertekenaars van dit voorstel als de hoogleraren Oud
en Lemaire verbonden hieraan de suggestie tot uitbreiding van de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de journalist, tenvijl de eerste
ondertekenaar Van Rijckevorsel het allerminst nodig achtte om de
wettelijke regeling van het verschoningsrecht te koppelen, aan de
invoering van een tuchtrecht of de sluiting van het beroep. 257

Hoe   dit   zij: de motie-Van Rijckevorsel bleef hangen. Minister
Donker diende namelijk een uitvoerige nota in, waarin hij tot de con-
clusie kwam, dat de „voorstanders van een wettelijke voorziening er
tot dusver niet in geslaagd zijn een regeling te ontwerpen, waartegen
geen ernstige bezwaren zijn aan te voeren. 3,

In deze nota werd met name ook verworpen het beroep, dat van
journalistieke zijde was gedaan op de omstandigheid, dat de regering
zelf evenzeer mededelingen van vertrouwelijke aard aan de pers pleegt
te verstrekken. Dergelijke mededelingen - zo betoogde minister
Donker nadrukkelijk - hadden niet de bedoeling de journalisten
hierover ook te doen zwijgen, indien de rechter in verband met een
aanhangige strafzaak het noodzakelijk mocht oordelen over de in-
houd van die mededelingen te beschikken. Moest men hieruit con-
cluderen, dat de regering bedoelde, onder omstandigheden, ook haar
eigen identiteit als berichtgeefster bloot te geven? Dit leek eigenlijk
vanzelfsprekend. Doch in de voorafgaande bladzijden is niet gebleken,
dat die bedoeling ook bij alle regeringspersonen uit het verleden voor-
zat. Men herinnere zich bijv. de hardnekkigheid, waarmee minister
van Hall elke relatie met de Constitutioneel is blijven ontkennen en
het heimelijk contact, dat minister Kuyper met de Standaard on-
derhield.
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Recht van antwoord
In de laatste jaren herleefde in parlementaire kring de belangstelling
voor het z.g. recht van antwoord. Ook hierin manifesteerde zich de
wijziging in de opvattingen met betrekking tot het perswezen. Werd
het „recht van antwoord" in de  19e eeuw nog wel bestreden als een
3,
inbreuk op het private eigendom", 258 in de tegenwoordige discussie

speelt dit element geen rol meer. Het debat kwam op gang in de jaren,
voorafgaande aan de tweede wereldoorlog. Bij de behandeling van de
Justitie-begroting in de zitting 1933-'34 werd door enkele leden de
aandacht gevestigd op de in Oostenrijk bestaande en naar hun mening
gunstig werkende regeling, op grond waarvan een betrokkene op de-
zelfde plaats, waar in een bepaald blad een onjuiste mededeling had
gestaan, een tegenspraak kon inzenden, welke de krant verplicht was
op te nemen. 259

Minister Van Schaik toonde zich echter gereserveerd. Hij wees er
op, „dat deze materie, allereerst wat uitlatingen van particulieren be-
treft niet eenvoudig is, daar hun antwoord even eenzijdig zijn kan als
de oorspronkelijke voorstelling." „Beperkt men het recht" - zo ver-
volgde hij - „tot uitlatingen, betrekking hebbende op de overheid en
de openbare dienst, dan komt dit bezwaar uiteraard minder naar vo-
ren. Het blijft dan echter nog deze gevaarlijke kant behouden, dat
niet-reageren op een bepaald artikel bij velen de indruk zal vestigen,
dat het gestelde geheel often dele wordt toegegeven." De reele beteke-
nis van het recht kon hij bovendien niet hoog aanslaan omdat een te-
genspraak uiteraard als regel eerst zou worden opgenomen, nadat het
recht daarop door een rechterlijke of andere autoriteit zou zijn er-
kend: dan heeft de onjuiste mededeling echter reeds invloed uitge-
oefend. 260

Bij deze r.k. bewindsman domineerden dus in wezen dezelfde be-
denkingen, welke in 1877 tegen het voorstel-Haffmans waren aange-
voerd. Ook voor zijn opvolger Goseling was het de vraag of de na-
delen praktisch niet aanzienlijk groter zouden blijken te zijn dan de
voordelen. 261 In het Tijdelijk Persbesluit en later ook in de Noodvoor-
ziening Perswezen werd echter een bepaling opgenomen, welke in de
richting van het „droit de rdponse" wees. Daarbij kreeg de Persraad
de bevoegdheid, de uitgever van een persorgaan te gelasten, in 66n of
meer nummers daarvan een bepaald bericht in een bepaalde vorm op
te nemen. Niet ten onrechte werd er door vele kamerleden op gewezen,
dat dit eigenlijk een inconsequentie was, gelet op het standpunt der re-
gering, volgens hetwelk in de Noodvoorziening slechts urgente punten
met betrekking tot het perswezen thuishoorden. 262 En bij de openbare
behandeling betoogde de liberale oud-journalist Korthals, dat de pers-
raad hier een bevoegdheid kreeg, welke in het buitenland bij de rechter
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was gebracht en door verschillende wettelijke waarborgen omringd
werd. De anti-revolutionair Roosjen sloot zich hierbij aan. Minister
Gielen liet de beslissing aan de Kamer over, hoewel hij hoop koesterde,
dat het „droit de rdponse" wellicht de journalistieke moraliteit ten
goede zou komen.  Met 43 tegen 32 stemmen gaf de Kamer hem haar
steun. 263

In feite ging het hier om iets anders dan het recht van antwoord.
Het ging nl. om een verplichting tot plaatsing van bepaalde mede-
delingen van de Persraad zelf. Deze heeft daartoe zelden aanleiding
gevonden. Derhalve kon de minderheid van de grondwetscommissie-
van Schaik, die tegen het z.g. verschijningsverbod was gekant, alsnog
invoering van een „droit de r6ponse" in overweging geven. 264 Later
werd er nogmaals op aangedrongen in een rapport van de „Wiardi Beck-
man Stichting" over „de vrijheid van drukpers",265 waarbij een Deense
regeling tot voorbeeld werd gekozen. In beide gevallen werd echter
in het geheel niet ingegaan op - noch een weerlegging beproefd van -
de bezwaren, welke tegen invoering van het recht van antwoord in
Nederland telkens de doorslag hadden gegeven.

Bij de schriftelijke voorbereiding van de begrotingsbehandeling van
Justitie  voor 1957 zegde minister Samkalden de Tweede Kamer  een
onderzoek toe, onder uitdrukkelijke mededeling, dat hij zich te dezer
zake nog geen definitief oordeel had gevormd. Meteen vond de de-
buterende antirevolutionair Meulink echter aanleiding tegen dit voor-
nemen verzet aan te tekenen. 266
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BESLUIT

Verzwakt men het beginset der openbaarheid, dan uer-
zwakt men de staatsrechteluke positie der vertegenwoor-
digende lichamen en uersterkt men op ongewenste wijze
de positie der bestuurscolleges. - Anema

De conclusie van dit geschrift mag wezen, dat de parlementaire open-
baarheid,   in   1815 vol bekommernis   als een waagstuk ondernomen,
haar houdbaarheid in de praktijk heeft aangetoond. Koesterden de
Staten-Generaal destijds de vrees, dat hun bedaarde leden aan de
hartstochten van de publieke tribune ten prooi zouden vallen, spoe-
dig gingen de leden der Tweede Kamer aan een exacte weergave van
hun handelingen zo grote waarde hechten, dat zij het een tijdlang
zelfs dubbel-op (stenografisch   6n kort verslag) deden.   In   1848  werd
ook de Eerste Kamer in de openbaarheid getrokken. En in 1859 werd
de parlementaire perstribune opgericht in de Tweede Kamer. Voor
de uitgave van kamerverslagen kregen de kranten fiscale faciliteiten
nog voordat het dagbladzegel in 1869 geheel werd afgeschaft. De
parlementaire pers ontwikkelde zich tot een gequalificeerd gehoor,
dat aanwezig bleef, ook als de publieke tribune een enkele keer moest
worden ontruimd. 1

Het grondwets-artikel betreffende de parlementaire openbaar-
heid   onderging,   na 1848, alleen  in 1887 enige tekstuele wijziging,  in
verband met de invoering van het formele onderscheid tussenjaarlijkse
zittingen en dagelijkse vergaderingen. 2 Tweemaal is in de laatste
halve eeuw voorgesteld de parlementaire immuniteit der kamerleden
op te heffen ingeval van schending van hun plicht tot geheimhouding,
bijv. door een comit6-generaal opgelegd. Niet het optreden van pers-
organen doch het feit, dat in de Staten-Generaal revolutionaire leden
zitting kregen, die zich terzake principieel niet tot geheimhouding
wilden verplichten, gaf daartoe aanleiding. Tot grondwetsherziening
hebben deze voorstellen intussen niet geleid. 3

Ook de vrijheid van meningsuiting is onverlet gelaten. Reeds in
1829 verdedigde de Tweede Kamer met zekere hardnekkigheid het
„regt om over de handelingen der openbare magt zijne gedagten te
zullen uiten." Toen in de zitting 1933-'34 de publieke belediging van
het openbaar gezag en openbare lichamen strafbaar werd gesteld, be-
perkte men zich nadrukkelijk tot de onnodig beledigende vorm, waar-
in kritiek soms werd geuit. Slechts in uitzonderingstoestanden meende
de volksvertegenwoordiging in beperking van de persvrijheid toe te
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mogen stemmen. Door het „overtrekken" van uitzonderingswetjes is
de regering van Willem I er nochtans in kunnen slagen de grondwette-lijke vrijheid  van  1815  tot 1840, behoudens  een kort intermezzo,  uit  te
hollen. Met de abdicatie van Willem I brak echter - na een overgangs-
periode onder zijn zoon - een eeuw van vrijwel onbelemmerde me-
ningsuiting voor Nederland aan. Van de exorbitante bevoegdheden,
verbonden aan de Staat van Oorlog ofBeleg, werd bij de mobilisaties
tijdens de eerste wereldoorlog en voorafgaande aan de tweede wereld-
oorlog geen misbruik gemaakt. Slechts in collaboratie gedurende de
Duitse bezettingstijd werd rechtvaardiging gevonden  om  door  nood-
maatregelen later corrigerend op te treden. Tammes heeft deze Neder-
landse opvatting omtrent de vrijheid van meningsuiting gelukkig ge-
formuleerd: „geen onaantastbaar en onvervreemdbaar mensenrecht,
maar wel een nastrevenswaardige levensstaat". 4

Als hier een vaste lijn wordt geconstateerd, dan mag niet over het
hoofd worden gezien, dat de politieke groeperingen, welke deze in de
volksvertegenwoordiging al die jaren doortrokken, nogal eens wissel-
den. Te schematisch heeft Diemer verschillende beschouwingen over
de drukpersvrijheid herleid   tot een drietal opvattingen: a) uitgaande
van het individuum (liberalisme en socialisme); b) uitgaande van  de
staat (nazisme en communisme) en c) uitgaande van mens noch staat
(rooms-katholicisme en calvinisme). Maar terecht heeft hij daaraan
toegevoegd, dat in de praktijk de verschillen niet altijd met volledige
scherpte zijn gehandhaafd.  5   Al   op 12 december 1828 maakte   van
Hogendorp hier een grapje over, in een brief aan zijn zoon Willem:
„De echte katholieken hebben al lang geklaagd over de vrijheid van
drukpers, als zij tegen hen gebruikt werd en over de banden van de-
zelve als zij hen voorsprak." 6 En er valt ongetwijfeld een duidelijk
verschil in waardering te onderkennen, wanneer men bijv. de hou-
ding der r.k. afgevaardigden in de jaren rond de Belgische opstand
(1830-'40) vergelijkt met die, voorafgaande aan de tweede wereld-
oorlog (1930-'40). In laatstgenoemde periode toonden zich echter
zelfs de liberalen- vanouds de voorvechters van de persvrijheid - niet
geheel afkerig van een verschijningsverbod. Zo kan er ook bij som-
mige socialisten - na de tweede wereldoorlog - een toenemende
vrees voor het misbruik van de vrijheid van drukpers worden waar-
genomen terwijl zich ogenschijnlijk bij een aantal anti-revolutionairen
een ontwikkeling in omgekeerde richting voltrok.

Een en ander behoeft echter niet zonder meer aan politiek opportu-
nisme te worden toegeschreven. Het ligt stellig wel in de aard der poli-
tieke partijen om te geloven, dat het, als men ztlfaanhet roerstaat, beter
gaat dan wanneer de tegenpartij stuurt. Maar er was hier toch ook
een andere factor werkzaam. De omstandigheden wijzigden zich. In
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de jaren rond de tweede wereldoorlog voltrok zich immers de opkomst
van totalitaire stromingen, die een „vrij mandaat" voor hun kamer-
leden in beginsel niet aanvaardden, ja, die zelfs niet los leken te staan
van buitenlandse machthebbers. Zij eisten hier de persvrijheid op ter
propagering van een stelsel, waarin voor de meningsvrijheid geen
levensruimte meer zou wezen. De vraag rees of een democratisch be-
stel zoiets moest dulden.

Als de regering echter met een voorstel kwam om in te grijpen, dan
schrok het parlement, met al zijn eigen bedenkingen, toch voor vtr-
gaande maatregelen terug. Zo bleef de volksvertegenwoordiging het
bolwerk der persvrijheid. Dat betekende niet, dat zij de pers metter-
daad als een „koningin der aarde" verheerlijkte. Geruime tijd werd zij
er eerder als een „zigeunerkoningin" behandeld, wier fantasierijke
tong men zei te verachten, doch aan wier suggestieve bezweringen men
zich soms toch niet geheel kon onttrekken. Maar al werd het tenslotte
parlementaire gewoonte, er in de vergaderzaal maar niet te veel over
te spreken, als het er op aan kwam, beschermde men toch haar vrij-
gevochten positie.

Dat is ook wel verklaarbaar. Toen de openbaarheid eenmaal prak-
tijk was geworden, leerden kamerleden al spoedig beseffen, hoe zij
hun positie ten opzichte van de regering konden versterken door, via
de pers, steun te zoeken bij de publieke opinie. „De hoofden van de
liberale partij in Belgie waren grotendeels dagbladschrijvers en ook
daarom was koning Willem I van hen afkerig", aldus het kamerlid
Knoop. 7 Ten aanzien van deze eerste koning leek het waarschuwend
woord van de Belgische graaf de Thiennes, uitgesproken in de grond-
wetscommissie van 1815, dat bij een stelsel van parlementaire open-
baarheid zonder ministeriele verantwoordelijkheid, het staatshoofd
geen middel zou bezitten om oppositie tegen te gaan en dus uiteinde-
lijk afstand zou moeten doen, in vervulling te gaan. Persbeschouwin-
gen wakkerden de Belgische opstand aan en droegen ook stellig bij tot
de  abdicatie  van  1840.  Zijn zoon Willem  II  deed  dan ook bijna alles
om de pers te vriend te houden.

In de staatsrechtelijke literatuur is het een twistpunt gebleven,
wanneer de beslissing viel in de strijd omtrent het overwicht tussen
Kroon en Kamers, ten gunste van het parlement. Kranenburg meende,
dat met de ontslagverlening aan het kabinet Heemskerk-v. Zuylen op
3 juni  1868 de parlementaire regeringsvorm definitief was gevestigd.  8
C. W. de Vries heeft er daarentegen op gewezen, dat ni 1870 tot aan

de grondwetswijziging van 1887 in de regel een vast aaneengesloten
,,

parlementsmeerderheid ontbrak, waarop een echte „partij-regering
viel te bouwen 9. De persgeschiedenis verklaart veel van deze contro-
verse. In het tussenliggend tijdvak 1868-'87 werd de positie van de
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Staatscourant als concurrerend dagblad ingenomen door het partij-orgaan. Het was ook de periode van wasdom der politieke partijen.Men   herinnere zich slechts enkele feiten:   op de afschaffing  van   het
dagbladzegel  in  1869  volgde  de  oprichting  van  het liberale Vaderland,dat  in 1885 hoofdorgaan  van de Liberale  Unie zou worden. De stich-
ting van De Standaard in 1872 luidde uiteindelijk de formatie van heteerste christelijke coalitie-kabinet Mackay  van   1888  in ! De greep   op
de pers van de overheid ging naar de partijen over!Het was echter bepaald niet zo, dat de partijbladen gedurig op demaat van de partijen wandelden. De parlementaire redacteur van
Het Volk, de Roode,  ging  er  in  1913  bijv.  dwars  tegen in  met  zijn
geslaagde poging  de  SDAP van toetreding tot het kabinet-Cort v. d.
Linden te weerhouden. 10 Het staatkundig monisme kon hier niet
aarden.  Maar er was wel verband; er bestond wisselwerking. Vormden
de politieke partijen in het parlement de infanterie, dan zorgde depers voor artillerie-vuur, dat s6ms de beslissing bracht maar toch
66k wel eens verwarring wekte in de eigen rijen.

Macht der Kroon

Weerspiegelde de pershistorie der vorige eeuw aldus de vestiging vanhet parlementaire stelsel, ook de latere constitutionele ontwikkeling,welke De Block heeft aangeduid als „toeneming van de macht der
Kroon" 11, vindt men er terug. Dit proces zette zich, mede onder in-
vloed van de economische teruggang van 1929, tussen de beide wereld-
oorlogen in. Het parlement moest noodgedwongen steeds meer be-
voegdheden aan de regering afstaan. En deze achtte zich daardoor
gerechtigd, haar maatregelen ook zelf, dus buiten het parlement omaan de bevolking te verduidelijken. Een symptoom van deze tendenz
was, dat Colijn zijn derde kabinet  op 2 augustus   1935 door middel
van een radio-toespraak aan het Nederlandse volk presenteerde, nogvoordat dit zich aan de Staten-Generaal had voorgesteld. 12 Dit no-
vum ontlokte kamervoorzitter Ruijs de Beerenbrouck een zachte te-
rechtwijzing: „In onze bijeenkomsten spreekt het volk tot de regering.
Omgekeerd zijn die bijeenkomsten voor de regering de aangewezenplaats om tot het volk te spreken."

Dit proces had ook gevolgen voor de parlementaire publiciteit. De
keerzijde ervan was n.1. dat cen belangrijk decl van de politieke deli-beratien werd verplaatst van de openbare vergaderzalen van de beide
Kamers der Staten-Generaal naar de beslotenheid van de minister-
raad en zijn adviseurs. Als surrogaat moest een regeringspers- ofvoor-
lichtingsdienst fungeren. Het woord „surrogaat" is hier met opzet
gekozen. Want bij de uitsluiting van de parlementaire correspondentvan De Folkskrant, H. C. Faas, wien in 1957 tijdelijk elke informatie en
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de toegang tot de ministeries werden ontzegd, omdat hij naar het oor-
deel der regering „voortijdig de belangrijkste zakelijke mededelingen
uit de Troonrede" had gepubliceerd, bleek, dat de overheid deze
maatregel als „slechts het ontnemen van een faciliteit" beschouwde.
Niet als inbreuk  op een recht !  13

Tenvijl de parlementaire openbaarheid grondwettig is gewaarborgd,
wordt - nu deze in de politieke praktijk is ingekrompen - de over-
heidsvoorlichting welke daarvoor in de plaats trad, dus als een gunst-
betoon voorgesteld. Het behoeft nauwelijks betoog, hoe fnuikend dit
kan wezen voor de politieke belangstelling.

Zoals aan het slot van het derde hoofdstuk is gesteld, is uit een opinie-
onderzoek gebleken, dat in 1954 liefst 47% van de kiezers zich niet gein-
teresseerd in de politiek verklaarde; de kamerverslagen werden gelezen
door degenen, die zich resp. zeer en tamelijk belangstellend toonden.

Nu wordt het bestaan van politieke onverschilligheid op grote
schaal eigenlijk algemeen als een ongunstig verschijnsel in een demo-
cratisch bestel aangemerkt. Uit een dergelijke lethargie vloeit uiter-
aard politieke ongeschooldheid voort. En deze houdt het gevaar in,
dat als die onverschilligen eens voor een bepaalde zaak in vlam ge-
raken, zij makkelijk voor onverantwoordelijke invloeden bloot staan.
Al lang geleden heeft de Nederlandse wetgever zich derhalve gerech-
tigd geacht, de staatsburgerlijke vorming van de kiezers te bevorderen.
Onder de principiele argumenten, welke er in 1917 voor pleitten,
tegelijk met het evenredig kiesrecht, de opkomstplicht in te voeren,
nam immers de opvoedkundige kracht ervan, een eerste plaats in. Zo
kan, onder de tegenwoordige omstandigheden, naast een plicht der
overheid, haar beleid ook buiten het parlement te verduidelijken, ook
een aanspraak van de burgers op dergelijke aanvullende informatie
worden gesteld. 14

In de Nederlandse grondwet is deze ontwikkeling niet voorzien en
niet verwerkt. Zij kent geen bepaling analoog aan art. 5 van de grond-
wet van de Duitse bondsrepubliek, luidende: „Jeder hat das Recht,
seine Meinung in Wort, Schrift und Bild zu biussern und zu verbreiten
und sich aus allgemein zugbinglichen Quellen zu unterrichten", en
aan § 5 van de Beierse perswet: „die Auskunft darf nur verweigert
werden, soweit auf Grund beamtenrechtlicher oder sonstiger gesetz-
licher Vorschriften eine Verschwiegenheitspflicht besteht." 15

Sinds Nederland is toegetreden tot het verdrag van Rome, betref-
fende de rechten van de mens, kan echter worden gesteld, dat de vrij-
heid „om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen  of door te ge-
ven", 16 krachtens art. 10 ook hier geldt en aanspraak geeft op daad-
werkelijke bescherming   (art.  13).  Het  is  waar, dat volgens  lid 2  van
art. 10 dit recht kan worden onderworpen aan beperkingen, welke
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„bij de wet worden voorzien, en die in een democratische samenleving
nodig zijn in het belang van's-lands veiligheid, de bescherming van
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescher-
ming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de
goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van ver-
trouwelijke mededelingen te voorkomen, of om het gezag en de on-
partijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen." Maar al deze
voorwaarden nemen het recht op informatie niet weg. En de vraag
mag worden gesteld, in hoeverre dit ten onzent wordt ingelost.

Ministerraad
Het geldend staatsrecht gaat uit van het openbaarheidsbeginsel voor
de vertegenwoordigende lichamen en van het vertrouwelijkheidsbe-
ginsel voor de bestuurscolleges. Ten aanzien van de ministerraad
heeft dit beginsel jarenlang niet op geschreven regels berust. Het werd
afgeleid uit het feit, dat in de grondwet de koning en de ministers sa-
men een gesloten geheel vormen. Het staatshoofd is onschendbaar en
de ministers zijn verantwoordelijk; van hun onderling verkeer mag
derhalve naar buiten niets blijken. Overeenkomstig deze constructie
heeft de Parlementaire Enquete-Commissie naar het Londense rege-
ringsbeleid nauwgezet alle handelingen van koningin Wilhelmina
buiten haar onderzoek geplaatst. Zij heeft zich dus niet begeven in die
puzzle voor historici of paleisgeheimen onthuld mogen worden na de
dood of reeds na de abdicatie van een staatshoofd. Aan haar onder-
zoek heeft deze beperking echter niet in de weg gestaan. 17

Naar aanleiding van haar voorstel om de EnquBte-wet te wijzigen,
ontstond echter een diepgaand dispuut tussen de beide Kamers der
Staten-Generaal over de vraag hoever zich de vertrouwelijkheid van
de beraadslagingen in de ministerraad uitstrekt. Het wetsvoorstel, dat
de Enqu6te-Commissie in de gelegenheid wilde stellen om de Lon-
dense oud-ministers te ondervragen naar hun besprekingen in de
ministerraad, werd door de Eerste Kamer verworpen als zijnde in
strijd met „de fundamentele beginselen van de openbare orde." Later
werden beide Kamers het eens over een constructie, waarbij de minis-
ters terzake wel een „zwijgrecht" werd toegekend doch geen „zwijg-
plicht" werd opgelegd. 18 Het was deze gelukkige vondst, welke de
Enqu6te-Commissie haar belangrijke verslagen deed publiceren, wel-
ke aantoonden hoeveel m66r er zonder bezwaar over de recente poli-
tiek geopenbaard kan worden dan thans het geval is.

Door een herziening van zijn Reglement van Orde heeft de minister-
raad later evenwel toch een zekere geheimhoudingsplicht geconstru-
eerd. In Staatsblad K 160 van 24 april 1950 werden „de agenda, het-
geen ter vergadering besproken wordt of geschiedt, de notulen, een
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uittreksel of een gedeelte daarvan" geheim verklaard. Slechts door of
namens de ministerraad zou daarvan ontheffing kunnen worden ver-
leend, al werd erkend „dat bovendien uit de aard van de materie
kan voortvloeien, dat niet onder alle omstandigheden geheimhouding
geboden is."

Gelet op de toeneming van de macht der Kroon was deze beperking
niet geheel zonder bedenking. Het valt toch niet vol te houden, dat
alles wat in de ministerrraad komt onder de rubriek „staatsgeheimen"
moet worden ondergebracht. Men herinnere zich hoe een serieus ge-
leerde als Oppenheim het voor mogelijk heeft gehouden om over te
gaan tot de openbaarheid van de vergaderingen van de colleges van
B. enW. Daar zijn wel bezwaren tegen ingebracht. Maar  v. d. Pot vond,
dat er iets voor te zeggen was voor die zaken, welke door de gemeente-
raad aan het college van B. en W. werden gedelegeerd. 19 Meer re-
cent heeft de staatscommissie-de Quay - na haar onderzoek in-
zake de bestuursvorm der grote gemeenten - in overweging gegeven
of de openbaarheid van het bestuur kan worden uitgebreid in die zin,
dat reeds in het stadium van de voorbereiding van te nemen beslis-

singen de pers in de daarvoor in aanmerking komende gevallen ge-
legenheid krijgt kennis te nemen van de beraadslagingen en beschou-

wingen, waartoe een bepaald plan aanleiding geeft. Zij was n.1. van
oordeel, dat de beslotenheid, welke over de voorbereidende arbeid
ligt, zeker niet altijd gerechtvaardigd is en weinig gunstig op de be-
langstelling werkt. 20

Nu is er uiteraard groot verschil tussen een college van B. en W. en
de ministerraad. Daarom zal hier ook niet worden bepleit, deze sug-
gestie zonder meer over te planten. Maar de gedachte kan wel dienen
om de redelijkheid te onderstrepen van het verlangen naar meer open-
baarheid omtrent de beslissingen en overwegingen van de minister-
raad.

De wenselijkheid daarvan is in 1957 door de socialistische afgevaar-
digde Vondeling- voordat hij tot het ministerschap werd geroepen -
onderkend met de volgende woorden: „Als men bijv. bedenkt, dat in
Belgie, naar ik meen, elke week na de zitting van de ministerraad een
communiqud wordt verstrekt over hetgeen in de raad is besproken en
besloten, dan moet ik zeggen, dat ik dit alleen maar verstandig kan
vinden, want het lijkt mij toe, dat allerlei speculaties en halve inlich-
tingen uit andere bronnen daardoor de kop worden ingedrukt. 5 21

Raad uan State
Ook ten aanzien van de publicatie van adviezen, welke aan de rege-
ring door de vaste colleges van advies en bijstand worden uitgebracht,
pleegt de Nederlandse overheid een uiterste behoedzaamheid in acht
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te nemen. Opnieuw zou verwezen kunnen worden naar de ontwikke-
ling op internationaal niveau, welke in het eerste hoofdstuk van dit
boek werd geconstateerd, volgens welke Europese adviescolleges zelfs
herhaaldelijk in het openbaar beraadslagen. Maar ook als men voor
deze aangelegenheid terug grijpt in de Nederlandse parlementaire
geschiedenis, springt   - wat Romme heeft genoemd: „de geheim-zinnigheidsdrang", duidelijk in het oog! 22

Reeds bij de voorbereiding van de wet op de Raad van State van
1861 werd van de Tweede Kamer uit o.a. door de Bosch Kemper
aangedrongen op publicatie van de adviezen over gewichtige onder-
werpen. 23 De regering verzette zich daar echter tegen onder het aan-
voeren van de stelling, dat een advies van de Raad van State het
grondwettig eigendom des konings zou zijn, waarover de wet, door
openbaarmaking te bevelen, niet mocht beschikken.

Het trekt de aandacht, dat de juistheid van deze stelling door „zeer
vele leden" werd betwist. Zij wezen er op, dat het horen van de Raad
van State inzonderheid in die gevallen, waarin de grondwet daartoe
verplicht, niet is een persoonlijke daad des Konings, maar een
regeringsdaad, welke - indien achterwege gelaten - het feit van
grondwetsschennis zou opleveren. Ook het uitbrengen van een advies
beschouwden zij als een handeling, waarbij aan een „vertrouwe-lijke wisseling van gevoelens in 's-Konings kabinet" niet te denken
viel. Het uitvloeisel van de regeringshandeling, het advies zelf,
kon - naar hun mening - dan ook nimmer geacht worden
„het bijzonder geheim des Konings te zijn, uit zijn aard bestemd om
geheim te blijven." Zij konden zich zelfs gevallen voorstellen, waarin
mededeling van een advies volstrekt gevorderd zou kunnen worden.
Als voorbeeld noemden zij de mogelijkheid, dat „eene aanklagt tegen
het hoofd van een ministerieel departement bij de Tweede Kamer
aanhangig is gemaakt en de commissie van onderzoek krachtens art.
11 der wet van 22 april 1855 bescheiden tot opheldering van feiten
verzamelt." 24

Intussen vond de gedachte, de openbaarheid van de adviezen ver-
plicht te stellen of de Tweede Kamer het recht te geven publicatie er
van te verlangen, toch weinig voorstanders. Erkend werd, dat er zich
gevallen zouden kunnen voordoen, waarin mededeling onraadzaam
zou wezen. Men realiseerde zich, dat, vooral wanneer een advies over
een voorstel van een bepaalde staatkundige kleur handelt, openbaar-
making de positie van de daarbij betrokken ministers zeer zou kunnen
bemoeilijken. In dergelijke gevallen wilden vele kamerleden het gou-
vernement het recht van weigering gunnen.

In de Memorie van Toelichting bij het nieuwe wetsontwerp van
1860-'61 verenigde de regering zich met dit gevoelen van deze meer-
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derheid. Haar vroegere stelling van onvoorwaardelijke geheimhou-
ding werd opgeofferd. Zij betwistte echter, dat deze publiciteits-
kwestie vatbaar was voor regeling bij de wet 25. Minister Godefroi
bepaalde zich tenslotte tot de enkele opmerking, dat „de vrijheid der
regering - om, zo zij het goed vindt, adviezen over aanhangige wets-
ontwerpen, aan haar uitgebragt, en waarover zij alzoo te beschikken
heeft, te publiceren,  niet kan betwijfeld worden....en dienaan-
gaande de wet niets heeft uit te maken." 26 Met het oog op de moge-
lijkheid van publicatie van hun adviezen, werden de leden van de
Raad van State door art. 45 echter wel van een strafrechtelijke im-
muniteit voorzien !

In de praktijk is openbaarmaking der adviezen nochtans hoge uit-
zondering gebleven. 27 De leden van de Raad van State hebben dit in
de hand gewerkt door een meer volstrekte geheimhouding te betrach-
ten dan waartoe art. 44 der wet verplichtte. 28 Niet ten onrechte heeft
Huart het aan de geheimzinnigheid, waarmee de adviezen van de
Raad worden omhuld, toegeschreven, dat deze staatsinstelling zich
niet in een algemene waardering mocht verheugen. 29

Nog weinige jaren geleden heeft een insider als Hagen - raad-ad-
viseur van staat - derhalve gepleit voor een wettelijk voorschrift op-
dat „de regering, indien zij op een belangrijk punt tegen het advies
van de Raad zou ingaan, bij het indienen van een wetsontwerp in de
Memorie van Toelichting - althans in geval van uitdrukkelijk ver-
langen van de Raad - het afwijkend standpunt van dit college sum-
mier vermeldt:' 30

Vaste colleges uan advies

De geheimzinnigheid, waarmee de Raad van State pleegt te worden
omkleed, schijnt er zelfs mede toe hebben geleid, dat de regering er
herhaaldelijk toe is overgegaan, adviezen te betrekken buiten het
grondwettig daarvoor aangewezen college om. 31 Langzamerhand is
het door allerlei bijzondere adviesinstanties overvleugeld. Deze ont-
wikkeling heeft de sociaal-democratische leider Troelstra er toe be-
wogen, bij de grondwetsherziening van 1922 voor te stellen, de instel-
ling van vaste colleges van advies en bijstand door de regering aan
wettelijke regels te binden. Daarbij bracht hij nadrukkelijk ook de
openbaarheidskwestie in het geding. Vrij algemeen was de Tweede
Kamer van oordeel, dat - zoals de liberaal Dresselhuys het uitdrukte
- Troelstra de vinger had gelegd op „een wonde plek in onze staats-
organisatie, in die zin, dat er meer en meer adviescolleges opkwamen,
wier adviezen ook ten aanzien van het parlement als toonaangevende
technische opinie werden gebruikt zonder dat de inhoud, vorm en
stichting van die colleges door de volksvertegenwoordiging beoordeeld
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werd." Het amendement-Troelstra werd z.h.s. aanvaard. In de Eerste
Kamer werd nog naar de publiciteit der adviezen geinformeerd.
Schamper hekelde Huart de reactie der regering daarop. „Was het
omdat een ander dan een bevestigend antwoord ondenkbaar was,
dat de regering  niet de moeite  nam die vraag te beantwoorden?" 32

Zonder vrees voor tegenspraak kon de grondwetscommissie-van
Schaik in 1954 vaststellen, dat het amendement-Troelstra in de prak-
tijk herhaaldelijk niet was nageleefd en dat verschillende vaste colleges
buiten de wet om waren ingesteld. Een meerderheid der commissie
verweet dit aan de te stringente bepaling en wilde het voorschrift
derhalve laten vervallen. Maar een minderheid hield terecht vol, dat
colleges als hier bedoeld, een zo belangrijke invloed op de rechts-
vorming uitoefenen, dat de instelling ervan niet zonder medewerking
van de Staten-Generaal behoort te geschieden. De samenstelling van
deze minderheid die met vereenvoudiging wilde volstaan, deed vermoe-
den, dat zij een meerderheid in de Tweede Kamer vertegenwoordigde!33

Bij de voorbereiding van de wet op de bedrijfsorganisatie moest
in het Voorlopig Verslag terecht door „vele leden" de klacht worden
geuit, dat aan „de eis van openbaarheid vrijwel niet was gedacht".
Na zeer veel aandrang wist de Tweede Kamer pas in een derde nota
van wijzigingen te bereiken, dat de S.E.R. althans over ontwerp-
verordeningen in beginsel in het openbaar zou vergaderen. 34 In de
publiciteit van de S.E.R.-adviezen werd echter door de wet niet voor-
zien. In parlement en pers werd naderhand echter herhaaldelijk op
publicatie ervan aangedrongen en in de regel werd daaraan, zij het
aarzelend, ook wel gevolg gegeven 35. Het bleef echter een omstreden
kwestie of de S.E.R. een advies ook in een openbare vergadering kon
vaststellen. Daarbij werd een ietwat gekunsteld onderscheid gemaakt
tussen gevraagde en ongevraagde adviezen. Hier mag er terloops
aan worden herinnerd, dat een in 't openbaar vergaderende advies-
instantie in ons staatsbestel geen nieuwe figuur zou zijn. In de volks-
raad van het voormalige Nederlands-Indie en in de oude Statencolleges
in Suriname en Curagao vallen voorlopers aan te wijzen.

Over het algemeen doet de houding der regering ten opzichte van
de publicatie van adviezen willekeurig aan. Deze wekt niet de indruk,
dat het verlangen naar zo groot mogelijke openbaarheid de doorslag
geeft. Toen het socialistisch kamerlid Vrolijk in 1957 aandrong op
publicatie van een advies van de Radio-Raad, kon de staatssecretaris
van O.K. en W. H6ppener geen daartoe nopende zwaarwichtige
redenen ontwaren 36.

Zijn geestverwant, Romme, de fractieleider der KVP - vond dit
antwoord nogal bedenkelijk. In een democratie, die op openbaarheid
steunt, had hij eerder verwacht een opsomming van de zwaarwichtige
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redenen, waarom in dit bijzondere geval publicatie achterwege zou
moeten blijven, dan de opvatting, dat publicatie alleen aan de orde
kan komen, wanneer zwaarwichtige redenen daartoe nopen. Hij in-
formeerde derhalve op 28 februari 1957 naar de gedragslijn, welke
de regering met betrekking tot de al dan niet openbaarmaking van
adviezen van vaste colleges van advies en bijstand volgde. In het ant-
woord van minister-president Drees werd erkend, dat een algemene
gedragslijn niet kon worden aangegeven. Dit werd echter toegeschre-
ven aan het zeer uiteenlopend karakter van de verschillende colleges
en hun adviezen.

Van de 54 instanties waarvan een opsomming werd gegeven, bleek
dat slechts in twee gevallen de adviezen steeds openbaar werden ge-
maakt (behoudens een beperking  in het algemeen belang),   In  niet
minder dan 30 gevallen daarentegen vond de publicatie niet of in het
algemeen niet plaats. Daartussen in lagen allerlei tussengevallen,
waarbij publicatie „soms, veelal of veelvuldig" geschiedde.

Bij de algemene politieke beschouwingen over de begroting 1958 sprak
Romme derhalve van „een droevig resultaat", Hij vond het verkeerd,
dat de vaste colleges ontsnapten aan iedere publieke verantwoordings-
plicht. De minister-president wees hem er weliswaar op, dat het hier om    '
adviescolleges van de regering handelde, Romme bleefvolhouden, dat
misschien dan niet van een rechtsplicht, maar wel degelijk van een
„staatkundige, democratische plicht" kon worden gesproken. Van de
drie argumenten tegen publicatie kon hij er in het algemeen slechts
66n onderschrijven, „met name, wanneer de adviezen betrekking
hebben op individuele gevallen - maar de beide andere argumenten
tegen (leken hem) meer in het algemeen gesproken, alleen koren op de
molen van hen, die ook hier de openbaarheid in de democratie beleefd
willen zien. Het is het argument, dat geheimzinnigheid ten goede
komt aan de vrijheid der regering om haar standpunt te bepalen, en
het argument, dat openbaarheid van nadelige invloed zou kunnen
zijn op de inhoud van het advies". Tegenover deze argumenten vroeg
hij aandacht voor art. 17 van de Warenwet, waarin publicatie werd
voorgeschreven indien de regering van een advies zou afwijken.
Naar de Memorie van Antwoord indertijd mededeelde, was dit voor-
schrift opgenomen om te waarborgen, dat met de adviezen deuadelijk
rekening zou worden gehouden. Hij vond dat beslist een gezondere
grondgedachte.37

Het gevolg van dit debat was, dat het vierde kabinet-Drees zich
ging beraden over de vraag of men de vaste colleges van advies zelf
over deze publiciteitskwestie zou horen. Tenslotte werd daartoe echter
- mede op praktische gronden - niet overgegaan. Wel werd af-
gesproken, „dat de ministers bijzondere aandacht zouden schenken
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aan de vraag of er gevallen zijn, waarin meer dan tot nu toe tot
publicatie kan worden overgegaan . Wanneer deze aBpraak er"  38

toe zou leiden, dat als regel tot publicatie wordt besloten, zou dit,
met name voor de controlerende arbeid van het parlement, van belang
kunnen wezen. Het zou de positie van de volksvertegenwoordiging
verstevigen, indien deze in staat zou zijn, de beslissingen der regering
te vergelijken met de zienswijze van de colleges, welke haar advies
hebben verstrekt.

Fricties  over ficties
Als bijkomend voordeel zou kunnen worden genoteerd, dat de kans
op wrijving zou verminderen met de pers, welke ten onrechte van
indiscretie wordt beticht, als zij belangstelling voor dergelijke ad-
viezen aan de dag legt. Men mag zich echter niet vleien met de hoop,
dat daardoor de mogelijkheid van fricties geheel zou verdwijnen.

„The press lives by disclosures", zo heeft The Times het reeds meer
dan een eeuw geleden gesteld. „The duty of the journalist is the same
as that of the historian - to seek out the truth, above all things, and
to present to his readers not such things as statecraft would wish them
to know, but truth as near as he can obtain it". 39

Zulk een uitgangspunt kan soms botsen met de belangen van het
bestuur. Bewindslieden zijn soms genoodzaakt allerlei compromissen
aan te gaan, welke zij  zelf ook niet als het toppunt van wenselijkheid
beschouwen, doch welke zij toch aanvaarden als zijnde het best mo-
gelijke resultaat. Zij kunnen het moeilijk apprecieren als journalisten -
lieden, die in hun ogen lang niet zulk een verantwoordelijkheid torsen
als zij zelf - als spelbrekers fungeren.

Ook een wrijving met de constitutionele praktijk kan zich voordoen.
Voor een kabinet is bijv. de staatsrechtelijke fictie omtrent de minis-
teriele homogeniteit een soort van opperste gebod, totdat officieel
ontslag is aangevraagd. Toch zijn in het vierde hoofdstuk enkele
voorbeelden genoemd, waarin dagbladen melding maakten van on-
enigheid in de ministerraad. Een staatsrechtelijke fictie bestaat er ook
omtrent de homogeniteit van een minister met zijn departement. Een
minister van Marine  als de jonge, onervaren antirevolutionair Bijle-
veld,   die   voor de behandeling   van de begroting   voor   1920   de   staf-
officieren aan zijn departement, die met hem van mening verschilden,
vrijheid gaf zijn kruisersplannen zakelijk te bestrijden, opdat de
Kamer veelzijdige voorlichting zou krijgen, groef zijn eigen politieke
graf 40 Nochtans doen zich binnen een departement uiteraard wel
vaker spanningen voor. De bewindslieden plegen dan voorkeur te
geven aan een voorlichting, welke ficties voor feiten geeft.
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Voorbeelden

Een tweetal historische voorbeelden kan het soms schijnbaar onver-
mijdelijke van fricties tussen overheid en pers enigermate verduide-
lijken. Het eerste voorval doet zien, hoe een oud-journalist, z8lf
minister geworden - blijkens de notulen van de ministerraad - ook
ficties voor feiten meent te moeten geven.

Het tweede voorbeeld toont hoe - omgekeerd - een staatsman,
die zich aanvankelijk door de regering had laten overtuigen, dat
publiciteit in een bepaald geval ongewenst was, door een journalist
tot een tegenovergesteld inzicht komt. De moderne techniek van de

'3off-the-record -informatie komt hierbij even om de hoek zien.,,

1.   In   1868   trad  de  voormalige  hoofdredacteur van de Arnhemsche

C'ourant,  Th. M. Roest van Limburg, die inmiddels in diplomatieke
dienst was getreden, als minister van Buitenlandse Zaken toe tot het
ministerie v. Bosse-Fock, dat o.m. de afschaffing van het dagblad-
zegel zou bewerkstelligen. Bij zijn komst werd in de Staatscourant

uitdrukkelijk vermeld, dat hij op bijzonder verlangen des Konings
was opgetreden. Onwillekeurig herinnerde men zich immers, hoe hij
onder de vorige Koning de meest gevreesde penvoerder van de libe-
rale oppositie was geweest. Was destijds niet beweerd, dat om hem als
zodanig onschadelijk te maken, hij bij de buitenlandse dienst was

geplaatst ?   Bij de behandeling   van de afschaffing   van de doodstraf
gaf een der oppositiebladen zijn collega van Justitie een raadseltje op:
het beweerde, dat de Arnhemsche Courant in 1845  Willem II naar het
leven had gestaan en vroeg zich af of daarop niet de doodstraf had
behoren te worden toegepast. 41 Blijkbaar onder verantwoordelijkheid
van Roest van Limburg had er in dit blad destijds nl. een doorzichtig
artikel gestaan over een sultan Melliwman II, die zijn Piassen (minis-
ters) niet had willen ontslaan en toen gevallen was onder de bijl van
een verbitterde menigte !

De parlementaire positie van minister Roest v. Limburg bleef
zwak. De Frans-Duitse oorlog brak uit. En een week nadat de
ministerraad had besloten, de dagbladschrijvers te wijzen „op het

,,

onraadzame van het vermelden van legerbewegingen hier te lande,
verscheen Roest van Limburg op 25 juli 1870 in de ministerraad met
de mededeling, dat „hij hedenmorgen met Z.M. heeft besproken de
steeds aanhoudende berichten over eene aftreding van hem, minister
- dat Z.M. daarop te kennen heeft  gegeven, dat in de Staatscourant

zal worden vermeld, dat op last van Z.M. wordt berigt, dat alle ge-
ruchten omtrent die aftreding onjuist zijn".

„De Raad" - zo gaan de notulen verder" - is algemeen van oor-
deel, dat soortgelijke vermeldingen in de Staatscourant de zaak niet
zal beter maken, maar integendeel de berigten daaromtrent eerder
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zal verergeren dan verbeteren. - Wijders beschouwt de Raad het
van groot belang, dat de minister van Buitenlandsche Zaken de hem
toevertrouwde portefeuille op dit ogenblik niet nederlegge. De mi-
nister, het algemeen belang boven zijne private belangen op denvoorgrond stellende, verklaart zich bereid om aan te blijven, zo lang
zijn gezondheid hem dit toelaat". 42

Deze geheime notulen maken duidelijk, dat er in de persberichten
meer waarheid stak dan de regering lief was. Men zou er echter
vrede mee kunnen hebben, dat de Koning onder de gegeven omstan-
digheden ficties boven feiten verkoos, ware het niet, dat de minister
op 12 aug. toch ontslag vroeg. Het duurde tot 12 dec. 1870 eer dit
herhaald verzoek werd ingewilligd, nadat de Koning nog op 20 nov.
de ministerraad streng had meegedeeld dat „zo lang de tegenwoordige
ministers van de waarneming hunner betrekking niet ontheven zijn,
zij zich ook van de verantwoordelijkheid voor eenen geregelden en
richtigen gang van 's-lands zaken niet ontslagen kunnen achten

I   43

2. Hoe klemmend de publiciteitsvraag voor de pers soms is, blijkt
anderzijds uit een drukke briefwisseling tussen Kuyper, de hoofd-
redacteur van de Standaard, en zijn grote voorman Groen v. Prin-
terer, die zich toen al uit het gewoel der politiek had terug getrokken. 44
Kuyper had uit Nederl. Indie een memorie van het oud-kamerlid
Keuchenius ontvangen, waarin op scherpe wijze stelling werd gekozen
ten aanzien van het optreden van G.-G. Loudon tegen Atjeh. Over
deze aangelegenheid had Kuyper ook contact met het geestverwante
kamerlid Elout van Soeterwoude, die door minister Fransen v. d.
Putte vertrouwelijk was ingelicht. Maar deze schreef Kuyper enkel,
dat  alles  goed was behandeld !

„Is dat voldoende voor een redacteur" ? zo klaagde Kuyper bij Groen
die hij op 4 juni 1873 advies vroeg. De antirevolutionaire leidsman
ried tot voorzichtigheid. Hij voorzag de mogelijkheid van een ver-
volging: „Men zou het stuk een pleitmemorie voor de vijand noemen.
„Edoch: Heeft Keuchenius in den grond der zaak, zoals ik denk
gelijk, dan zou ik de verantwoordelijkheid eener zwijgenstactiek even-
min als gij op mij durven nemen".

Voor een vervolging was Kuyper niet bang, wel, dat Loudon
Keuchenius uit de Indien bannen zou, gelijk reeds met Winckel, de
redacteur van de Semarangsche Courant was geschied. Hij verzocht
Groen spoedige terugzending van de memorie en zond tegelijk een
conductoire van Keuchenius mee. De beslissing was voor hem al
gevallen. „De zaak moet zoo aangelegd, dat ze attentie wekt en in-
druk maakt".

„Spreekt men met ingewijden," zo antwoordde Groen op 6 juni,
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„dan geven zij U mysterieus te kennen, dat er iets is in het oorlogsmotief,
dat geen publiciteit mag hebben". Deze geheimzinnigheid had op hem
echter kennelijk nog niet veel indruk gemaakt. Hij zond de memorie
tenminste op. Maar kort daarop gaf Elout hem opening van zaken.
Groen   werd   hierdoor   gealarmeerd:   hoe   moest de Standaard zijn

figuur redden? Hij schreef Kuyper,  dat de moeilijkheid hierin lag,  dat
er zaken zijn, die voor geen publiciteit vatbaar zijn.  Op zijn beurt
hulde   hij    zich  nu   ook in nevelen: „Wist Keuchenius, hetgeen   ik  nu
weet, hij zou zich niet aldus uitlaten".

„Wees zo goed ook mij deelgenoot te maken van die wetenschap
onder stipte verklaring mijnerzijds van geheimhouding" vroeg Kuyper
toen, „Men moet aan mijn artikel kunnen zien, dat ik geen blunder
maak".

Toen legde Groen hem een brief van Elout over, waaruit moest
blijken, dat de regering „niet alles, zelfs niet het voornaamste, kon of
mocht meedeelen". De inhoud viel Kuyper echter nogal tegen:
„Dit zie ik duidelijk, men heeft in zijn belang gehandeld. Van recht
zie  ik  nog geen spoor".

Op  10 juni gaf Groen hem toe,  dat hij misschien te zeer onder de
indruk van zijn bespreking met Elout was geraakt. „Ook mogen wij
niet vergeten, dat onzen vriend eenigermate betrokken is in het overleg
en dus, ook tegen wil en dank, niet geheel neutraal. Op Uw standpunt,
ook nu gij alles weet, zult gij m.i. de stukken met mogen achter-
houden".

Partementaire ficties
Ook met het parlement blijken zich fricties omtrent ficties voor te
kunnen doen. In het derde hoofdstuk is gememoreerd, hoe bezwaar
werd gemaakt tegen de verslaggeving omtrent die onderdelen uit een ka-
merdebat, welke door het kamerpresidium als ontoelaatbaar uit de
Handelingen zijn geschrapt. Aan de andere kant bekwam de journalist
Hans een reprimande van het c.h. lijfblad van A.F. de Savornin Loh-
man, toen hij een fictief verslag uit bracht omtrent  een zeer zwijg-
zaam kamerlid. En in de zitting 1927-28 kreeg de parlementsredacteur
van het Folk het stevig aan de stok met de socialistische senator
Henri Polak omdat hij kritiek had uitgeoefend op het houden van
korte en nutteloze avondvergaderingen   - dus fictieve openbare
beraadslaging - in de Eerste Kamer, welke z.i. alleen ten doel hadden

45de  leden een volledige vergoeding voor verblijfkosten te bezorgen .
Ook is in de pers soms aanmerking gemaakt op het absenteisme
tijdens avondvergaderingen, welke formeel doorgang kunnen vinden
op grond van de fictie, dat het aantal handtekeningen op de presentie-

227



lijst der middagvergadering nog voldoende is voor de bepaling van
het quorum, zo lang het tegendeel niet uitdrukkelijk blijkt.

Zo  kan ook bezwaar worden gemaakt tegen het fictief karakter van
de Voorlopige Verslagen der Kamers. Zij worden anoniem samenge-
steld, opdat de vertrouwelijke beraadslaging in de afdelingen inder-
daad een voorlopig karakter behoudt, hetwelk nog voor herziening
- door het antwoord der regering - vatbaar is. Toen het Kamerlid
Kolthek in oktober 1918 in Recht uoor Allen weergaf, wat in zijn
afdeling was geschied, werd hij door de voorzitter op de vingers ge-
tikt. 46 Kort daarop werd de vertrouwelijkheid in het Reglement voor-
geschreven.

Het openlijk van opinie veranderen wordt een kamerfractie door
haar tegenstanders niet gemakkelijk gemaakt. Haast klassiek is de
anecdote omtrent een ervaren Engelse parlementarier, die zich er
bij zijn afscheid op beroemde, wel eens van mening, doch nimmer
van stem veranderd te zijn. Zo bezien, zou er voor de anonymiteit
iets te zeggen vallen, ware het niet, dat, als het er op aan komt, deze
een fictie blijkt te zijn. In de praktijk maken de geachte afgevaardigden
er elkander openlijk een verwijt van als zij een ander standpunt ver-
tolken  dan in de afdelingen naar voren werd gebracht.  Of zij  doen al-
thans suggesties in die richting. Men leze bijv. hoe in de Handelingen
der Tweede Kamer  van 17 december  1954 de afgevaardigden Peters
en van Sleen, woordvoerders der KVP en P.v.d.A., suggereerden, dat
de liberale mevr. Fortanier-de Wit door haar amendement tot uit-
breiding van het kosteloos onderwijs in strijd kwam met de principiele
bezwaren, welke zij in de afdelingen tot uiting had gebracht 47.
Onder die omstandigheden verdient opheffing van de anonymiteit
- zoals deze in 1950 vergeefs werd bepleit bij de behandeling van het
voorstel van der Goes van Naters c.s. tot wijziging van het Reglement
van Orde der Tweede Kamer - aanbeveling. Dit zou inderdaad de
belangstelling voor de verslagen bij het publiek kunnen doen toene-
men. 48

De commissie-Witteman, welke   in   1951    aan het Centrum   voor
Staatkundige Vorming rapport uitbracht over „Samenstelling en
Werkwijze der Staten-Generaal," sprak zich tegen opheffing van de
anonymiteit uit, doch achtte het (op pag. 10) wel „logisch verant-
woord om de mogelijkheid van openbare commissie-vergaderingen te
bepleiten".

Bij die gelegenheid werd de anonymiteit o.m. verdedigd omdat
men dan bij het vaststellen van een Voorlopig Verslag niet altijd
behoefde na te gaan of werkelijk alle leden van een bepaalde groep
een bepaalde uitspraak onderschrijven. Hier demonstreerde zich dus
weer een andere fictie, welke de pers soms met een korreltje zout
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neemt: de propagandistische betuiging van de fractie-eenheid. Nu
zou het uiteraard volstrekt irreetl zijn de invloed van het partijwezen
in het parlementaire bestel te negeren. Opinie-peilingen hebben uitge-
wezen, dat de kiezers meer belangstelling hebben voor de partijlijsten
dan voor de personen, welke daarop voorkomen. De afgevaardigden
zelf brengen vaak niet meer hun persoonlijke zienswijze tot uiting, doch
een standpunt, dat in vooroverleg met hun fractie is bepaald en vaak
aansluit bij opvattingen, welke in venvante maatschappelijke groe-
peringen leven. Dat heeft tot gevolg gehad, dat de kans elkander in
het openbaar parlementair debat te overtuigen, geringer is geworden
en dat men over en weer vrijwel vaststaande visies verdedigt, welke
achter gesloten deuren zijn opgesteld. Hoewel niet van een imperatief
mandaat mag worden gesproken, pleegt men het kamerlid toch vaak
als woordvoerder van zijn partij te beschouwen. Ja, het is zelfs een
twistpunt geworden of hij zijn zetel eigenlijk niet dient te verlaten als
partij-instanties dat van hem verlangen. 49 Het zal de plicht der pers
blijven, de ogen geopend te houden voor de gevaren, welke daaraan
vast kunnen zitten. Vooral wanneer een kabinet op bredere basis is
geformeerd, kan het juist het partijwezen gezond houden wanneer
binnen een partijverband niet elke oppositionele uitlating wordt
gecamoufleerd terwille van de schone schijn naar buiten. De par-
tijen zullen iets minder benauwd moeten worden voor het bloot
leggen van meningsverschillen. Ook een partijblad zal niet moeten
schromen, zo nodig met kritiek op de eigen richting te komen! 50

Tenslotte zal de pers het zich altijd tot taak kunnen rekenen op
haar hoede te zijn als „pressure groups" - een modewoord voor een
oud verschijnsel - door aanwending van onaanvaardbare middelen
als omkoping, chantage e.d. het „vrij mandaat" der kamerleden
pogen uit te hollen en de zedelijke band tussen kamerleden en
kiezers in een onkiese lastgeving doen ontaarden. 51

In Nederland is dit probleem gelukkig niet acuut. Maar in de
Verenigde Staten heeft president Roosevelt,   anno   1944,  in een  bood-
schap aan het Congres opgemerkt, dat „there are the pests who swarm
through the lobbies of Congress and the cocktailbars of Washington,
representing special groups as opposed to the basic interests of the
nation as a whole". Het gevolg was, dat in  1946 een wet tot stand  kwam
welke bepaalde, dat particulieren en organisaties, die invloed op de
wetgeving zoeken uit te oefenen, zich moesten laten registrer3n en in-
zicht dienden te verschaffen omtrent hun inkomsten en uit-
gaven.

Volgens het Hof was deze „Federal Regulation of Lobbying  Act"
niet in strijd met het grondwettelijk recht van petitie, doch strekte de
bevoegdheid zich niet uit tot „indirect lobbying by the pressure of
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public opinion on the Congress", welke als „the healthy essence  of the
democratic process" werd aangeduid. 52

Uiteraard zal een dagbladwezen, dat zich geroepen acht de ver-
schillende organen van staat en maatschappij aldus een zedenspiegel
voor te houden, de openbaarheid niet kunnen schuwen als het om
zich zelf gaat. Een zekere publiciteit omtrent de financiele achter-
gronden van persorganen lijkt gewenst, sinds het gevaar voor commer-
cialisatie is toegenomen en tegen bepaalde bladen zelfs de verdenking
van buitenlandse beinvloeding is geuit. In 1935 verlangde de vrijz.
democratische senator van Embden zelfs een onderzoek naar de in-
vloed van de wapenfabricage. „Eigenlijk, " zo betoogde hij, „moesten
de financien der pers-organen evenzeer openbaar zijn als die van an-
dere gemeenschapsorganen. Want die functie vervult de pers sinds
lang. Hier ware eigenlijk nog meer vereist dan een enqu6te voor een
maal: hier moest duurzaam een perswet haar eisen stellen.   53

Wie een dergelijke financiele openbaarheid gewaarborgd wil zien,
dient echter te bedenken, dat de onderlinge concurrentie-verhoudin-
gen in het dagbladbedrijf de realisering van deze wens tot een
niet eenvoudige zaak stempelen. Eerder dan een direct-wettelijke
ingreep van boven af - waardoor de financiele onafhankelijkheid
der pers van de overheid in het geding zou kunnen komen - lijkt
op dit terrein de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie geschikt
om dit doel geleidelijk-aan te bereiken. Want zo er 66n bedrijfstak
is waarvan een het belang van het Nederlandse volk dienende bedrijfs-
uitoefening mag worden verwacht, dan is het wel het dagbladwezen.
En hoewel het aantal verordenende bevoegdheden, dat tot dusver
aan de diverse, elders bestaande „schappen" is toevertrouwd, be-
scheiden is gebleven,   treft men daaronder veelvuldig   aan:   het   ver-
strekken van gegevens, de inzage van boeken, welke ter vervulling van
de taak van een bedrijfschap nodig zijn  . 54 Terecht heeft Rooy echter
gesteld, dat de huidige wet op de Bedrijfsorganisatie te sterke, louter
sociaal-economische trekken vertoont om een bevredigende grondslag
te vormen voor een regeling van het dagbladbedrijf, dat vooral ook
aan eisen van geestelijke aard moet voldoen. Een afzonderlijke rege-
ling van de P.B.0. voor het dagbladbedrijf, voor te bereiden door
overleg van de organisaties van werkgevers en werknemers, zou ver-
eist zijn. 55
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BULAGE I
Gronden waarop de Commissie-van Hogendorp in 1815 voorgesteld heeft

de publiciteit der zittingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

1. Dat het geheele publiek deelagtig wordt van de raadplegingen en van
de raderen die eene wet, dewelke somtijds de regten van sommigen
beperkt, of anderen drukt, nuttig of noodzakelijk maken; dat de natie
zig als het ware met het gouvernement associeert, en daardoor een
publieke geest geboren wordt die de natie vertrouwen in het gouver-
nement inboezemt, en haar tot de grootste opofferingen in staat stelt.

2. Dat de natie zig zelve kunnende overtuigen dat hare belangen niet
worden verwaarloosd en aan onberadene drift of eigenbelang opge-
offerd, maar dat hare vertegenwoordigers hun tegenzeggen hebben
gehad, bij het volk eene meerdere tevredenheid, zelfs bij zoodanige
maatregelen die andersints als drukkend worden beschouwd, te weeg
gebragt wordt.

3. Dat het gouvernement in de gelegenheid wordt gesteld openlijk het
voordeel der te nemen maatregel aan de dag te leggen, en de tegen-
werpingen die daartegen worden gemaakt op te lossen, terwijl bij ge-
heime zittingen ieder het vermogen heeft zijne bedenkingen algemeen
bekend te maken, zonder dat dezelve op een officieele wijze kunnen
worden wederlegd.

4. Dat in het algemeen het openleggen der motieven van alle wetten
bij een goed gouvernement de rigtige uitvoering derzelven verzekert,
daar men niet schroomt met de egte redenen voor den dag te komen,
en den waren geest open te leggen, waarin dezelve moeten in toepassing
gebragt; terwijl dezelve publiciteit een slegt gouvernement beteugelt
om deszelfs bedoelingen bekend te maken, en noodzaakt ten minste
eene uiterlijke hulde aan de vrijheid toe te brengen, weshalve dan
ook deze publiciteit tot een gematigd gouvernement schijnt te behoren.

5. Dat alle deze gronden door de ondervinding in Amerika, en aller-
bijzonderst in Engeland worden bevestigd, waar de publiciteit der
zittingen het algemeen belang opwekt en zodanig eenen nationalen
geest veroorzaakt, die geheel Europa aan Engeland in zekeren zin
heeft onderworpen.

6. Dat daartegen niets doet, dat door de publiciteit der zittingen en de
begeerte om 's volks gunst te capteeren eene oppositiepartij ontstaat,
die zig dikwijls onaangename aanmerkingen veroorlooft, en zwarig-
heden veroorzaakt, daar deze oppositie in het geheim werkende veel
gevaarlijker is, en ook in een land waar de Koning door de hem toe-
gekende macht genoegzame klem aan het gouvernement kan bijzetten,
niet is te dugten.

7. Dat het oogmerk om de natie in de raadplegingen te doen deelen
niet wordt bereikt door het openlijk bekend maaken van hetgeen in
besloten zitting gebeurd is, aangezien zoodanige bekendmaking altijd
in den geest der wet moetende zijn, weldra het vertrouwen van on-
partijdigheid verliest, waar het in dezen bovenal op aankomt.
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8. Dat zoo al in eene republiek of in eene eenhoofdige regeering waar
wetgevende macht voorstellen doen kan, somtijds gevaar bestaat dat
aan de begeerte (van) te bevallen kan worden toegeschreven dat zeer
vreemde voorstellen worden gedaan, dit gevaar in de tegenwoordige
Grondwet niet bestaat, alzoo de voorstellen der Tweede Kamer niet
tot den Koning komen zo de Eerste Kamer zig niet daarmede vereenigt.

9. Dat bij het maken eener Grondwet vooral moet worden gezien op
den staat der maatschappij in het land waarvoor men wetten geeft;
dat de ondervinding sedert eenen geruimen tijd in Europa leert, dat
alle eenhoofdige regeeringen tot eene gematigde regeeringsvorm neigen;
en wel bijzonderlijk tot de Engelsche, waarvan ook veel in de nieuwe
Grondwet overgenomen is, en er also allen rede is orn ook deze be-
schikking over te nemen, die met de overige in verband staat.

10. Dat de verbroedering tusschen de noordelijke en zuidelijke provincien
daardoor wordt bevorderd, zoo door de noodzakelijkheid om eene
gemeenschappelijke landtaal beter te beoefenen, als omdat in eene
openbare vergadering de onderscheidene leden meerdere bedenking
zouden vinden altijd de grondbeginselen hunner provincien te blijven
behouden.

BIJLAGE II
Reactie van de Staten-Generaal op dit voorstel:
Wij kwamen verder   in onze beschouwingen  tot het 108ste artikel, waarin
wij eene bepaling ontmoetten, die, wij bekennen het, Edel Mogende
Heeren ! aanloopt tegen alles   wat wij meenden   door de geschiedenis   en
door eigen ondervinding tot waarschuwing geleerd te hebben, en niettegen-
staande alle aangewende moeite om gronden te vinden tot het toelaten
van openbare zittingen der vertegenwoordigende vergadering, niettegen-
staande de herhaalde overweging der opgegevene redeneringen, bleef de
overtuiging van deszelfs nutteloosheid en schadelijkheid onwrikbaar. Wij
konden niet bevroeden, hoe zulk eene openbare tentoonstelling tot iets
anders geschikt kan zijn dan tot voldoening der nieuwsgierigheid bij eenige
weinigen en van de zucht bij anderen, om door welbespraaktheid te
schitteren.

Wij konden ons niet voorstellen, hoe het bijzijn van eenige menschen
in deze residentie, waaronder nog onbevoegde beoordeelaars en lieden uit
het onbeschaafd gemeen, beredeneerde overtuiging bij het volk kan te weeg
brengen; hoe 's lands Regeering meer kracht en gehoorzaamheid kan be-
komen door eene openlijke redekaveling; hoe het bijwonen van zulk eene
openlijke zitting kan beschouwd worden als plaatsvervangende voor het
niet onbeduidend aandeel, 't welk eertijds de gezamenlijke burgers in de
bestiering der zaken hadden. Neen, met leedwezen zien wij hier eene
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stremming van die vrijheid en vertrouwelijkheid, die er plaats moet hebben,
wanneer vertegenwoordigers des volks over de voorstellen van hunnen
souverein raadplegen; en wel verre dat de voorbeelden, zoo zij iets bewijzen,
tot aanprijzing zouden dienen, hebben onze tijden en ons eigen vaderland
die voorbeelden tot vermijding in het ware licht gesteld; - en zou dat
van andere volken, hoe hoog geroemd en ter navolging voorgesteld, niet
tot afschrik dienen, wanneer wij hier ergerlijke tooneelen van wanorde
den loop der beraadslagingen zagen stuiten, daar openlijk volksvertegen-
woordigers gevoelens hoorden uiten, die beter eeuwig bedekt waren ge-
weest, of lofredenen uitboezemen op den vijand der menschheid? wanneer
wij familiegeheimen verraden zagen, die de eerbaarheid doen blozen en
de  verontwaardiging van elken braven man gaande maken ?

Het kwaad, het onvermijdelijk kwaad wordt misschien gelenigd door
de bijgevoegde bepaling,  die  naar het goedvinden van den president of het
10de gedeelte der leden de deuren sluit, die welligt nooit hadden geopend
moeten worden. En daar mogelijk eene gewoonte der laatste tijden bij
eenigen deze publiciteit tot eene onweerstaanbare behoefte gemaakt had,
heeft de wijze toegevendheid der ontwerpers der Grondwet ten overvloede
aan  de  ondervinding  van lateren tijd  ook  dit  ded  ter  votmaking wilten ouer laten,
en wij kunnen dit dan ook verwachten van den tijd, die, zooals zij wel
aanmerken, alles verandert en alles wijzigt.

Dr. H. T. Colenbrander, „Ontstaan der Grondwet",
Tweede deel 1815, Blz. 487-489-606.

BIJLAGE III
Vergaderingen van de Tweede Kamer

Openbaar Besloten Openbaar Besloten

1815/16 106          7 1915/16 100         2

1816/17       44         8 1916/17 118        6

1817/18       49          3 1917/18 106        5

1818/19       54          3 1918/19 122         5

1819/20 48 4 1919/20 106         4

1820/21       31         29 1920/21 105        5

1821/22       74        27      1921/22      96         3
1822/23       38        21 1922/23 101         2

1823/24       46        15      1923/24     91         1

1824/25       40          2      1924/25      90         2
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STELLINGEN

I.

De verwijzing door H. J. WITTEVEEN naar het slot van The general
theory of employment, interest  and  money ted. 1936, p. 38314) van
JOHN MAYNARD KEYNES, waarin gesproken zou zijn over het langzaam
doorwerken van economische ideeen als gevolg van de omstandigheid,
dat zij die in de politiek de leiding geven, hun economische opleiding
30 jaar tevoren hebben gehad, mist voor ons land onder de huidige om-
standigheden  doel.

(Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging voor de Staat-
huishoudkunde d.d. 23 nov. 1957, p. 22)

II.

De waarschuwing, welke TH. L. M. THuRLINGs in de Eerste Kamer deed
horen,  dat de herinnering  aan de tragische gebeurtenissen  na  1929  aan
de hedendaagse conjunctuur  mede een kwetsbaar karakter geven;  dat
alarmerende berichtgeving in de dagbladen op zich zelf reeds een terug-
houdendheid in de investeringen zou kunnen uitlokken - mag geen aan-
leiding geven tot terughoudendheid in de sociaal-economische overheids-
voorlichting.

(Hand. 1 1957 - '58, p. 3421)

III.

De grote voldoening, waarmee de toenmalige minister van Financi8n,
P.  LIEFTINCK,  in  1947 ter kennis bracht,  dat  het  H.M. de Koningin  had
behaagd hem te doen weten, dat bij Hoogstdezelve gene bedenkingen
bestonden tegen een voorstel om ook de stuiver en de cent de Koninklijke
beeldenaar te doen dragen, was inconstitutioneel.

(Hand. 1946-'47, Bijl. 487, no. 3 p. 11)

IV.

Ten onrechte schreef A. M. DONNER, dat „niet erg duidelijk is", wat men
in de Grondwet van 1814 (art. 27) heeft willen zeggen met de uitdrukking
dat de Prins van Oranje is „des Konings eersten onderdaan".

(Gedenkboek Beatrix - Amsterdam 1956)



V.

De gewoonte om in de openbare vergadering van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State geen voorlezing te doen
van het verslag over een aanhangige zaak, als de belanghebbenden of hun
gemachtigden niet zijn verschenen, is in strijd met de bedoeling van
art. 38 van de Wet houdende regeling der zamenstelling en de bevoegd-
heid van den Raad van State.

VI.

Aanvaarding van het voorstel der grondwetscommissie-1950 - tot
beperking van de begrotingscontrole in de Eerste Kamer - zou een stap
wezen in de richting van de door J. J. LoEFF aanbevolen versterking der
volksvertegenwoordiging, door middel van een taakverdeling van de
wetgevende en de controlerende functie over de beide Kamers der STATEN-
GENERAAL.

(Hand. Ned. Jur. Ver. 1953, p. 171)

VII.

Als P. J. OUD het ontbreken van het verbod van last en ruggespraak voor
gemeenteraadsleden   in de grondwet   voor 1848 historisch meent   te
kunnen verklaren uit de omstandigheid, dat onder de oude Republiek
der Verenigde Provincien de stedelijke bestuurders „de meest onaf-
hankelijke regenten" waren - dan onderschat hij de betekenis van het
recht van recommandatie der Erfstadhouders.
(Handboek van het Nederlands Gemeenterecht, Zwolle   1956,   p.   239)

VIII.

De kenschetsing van het z.g. processie-verbod door J. R. H. VAN
SCHAIK als Ware dit „een vrucht van godsdienstige onverdraagzaamheid"
is aanvechtbaar.

(De Beiaard, le Jrg. 1916. Deel II p. 81)

IX.

Het voorstel om in de nieuwe regeling voor het archiefwezen te bepalen,
dat tenminste eenmaal per tien jaar archiefbescheiden, die ouder zijn dan
vijftig jaar naar de archiefbewaarplaatsen moeten worden overgebracht
- d.w.z. dat zij eerst na een periode van 50 tot 60 jaar openbaar worden
- is door de regering onvoldoende gemotiveerd.

(Hand. 11, 1956-'57, Bijl. 4549)



X.

De Handelingen der STATEN-GENERAAL, welke - naar algemeen oordeel
- onontbeerlijk zijn voor het inzicht in de ontwikkeling der wetgeving,
worden te weinig gebezigd als bron van kennis omtrent toestanden en
opvattingen in het verleden.

XI.

Het verloop van max. 2 weken, dat het nieuw ontworpen B. W. in 5.2.6
lid 3, met het oog op de bewaarkosten, in acht wit nemen alvorens een
burgemeester de bevoegdheid krijgt een gevonden dier te doen verkopen
of afmaken, staat niet in een redelijke verhouding tot de voorgestelde
regel van 5.2.1 volgens welke een vinder pas na drie jaar de eigendom
van een gevonden goed kan verkrijgen.

U:land. 11 1956-'57. Bijl. 4572)

XII.

Bij M. Rooy valt een ontwikkeling waar te nemen met betrekking tot de
fundering van zijn pleidooi voor verplichte arbitrage tussen werkgevers
en werknemers in het dagbladwezen. Meende hij hiervoor in zijn disser-
tatie een aanknopingspunt te vinden in het recht van het publiek om ge-
informeerd te worden, zoals dat is vastgesteld in art. 10 van de Europese
Conventie inzake de rechten van de mens - in zijn inaugurele rede
erkende hij terecht, dat deze Conventie dit recht met zoveel woorden
alleen vrijwaart tegen inbreuken vanwege de overheid;  dat men derhalve
niet zonder meer kan stellen, dat de vrijheid van de journalist niet langer
het stakingsrecht zou inhouden.

(Het economisch-sociale beeld van het dagbladbedrijf in Nederland,
Leiden 1951, p. 391; De vr#heid van de journalist, Leiden 1958,
p. 10)
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