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I TEN GELEIDE 

In deze publicatie wordt opnieuw aandacht geschonken aan emancipatiezaken. 
Na een moeilijke periode is thans een nieuwe re•geerploeg van start gegaan. 
Datgene wat in de laatste jaren in wat wei genoemd wordt de 'tweede eman
cipatiegolf' is aangezwenge·ld, uit de samenleving naar voren is gekomen, in 
het parlement aan de orde is geweest en door het kabinet ter hand genomen, 
zal een vervolg krijgen op allerhand terreinen. Oat is ook juist en nodig. 
lmmers in aile relativering die ook emancipatiezaken betreft, in aUe gevoel 
voor properties, gaat het hier om ontwikkelingen die het volledig-mens- kun
nen-zijn raken. Vanuit het scheppen van de daarvoor benodigde ruimte, ook 
en juist voor hen die die ruimte tot dusver niet hadden, kunnen aldus toege
ruste mensen, vrouwen en mannen met meer kracht en meer elan hun bij
drage leveren aan de totstandkoming van die verantwoordelijke maatschappij 
die het CDA voorstaat en nastreeft. 

Ieder mens heeft te maken met zijn eigen directe verantwoordelijkheid voor 
het wei en wee van diegenen die hem en haar het naaste staat. Ieder mens 
heeft evenzeer te maken met zijn mede-verantwoordelijk zijn voor het geheel 
van onze samenleving. De relatie tussen belden kan als benauwend ervaren 
worden. In dat spanningsveld optimaal te fungeren is een van de doeleinden 
die ook een emancipatiebeleid nastreeft. Zelfs daar waar een beknelling 
van de mens, het zich niet los durven maken uit vaststaande cultuurpatronen, 
niet eens als zodanig wordt ervaren, zelfs daar en dan wordt het vrijmaken 
van de weg, het openen van de ogen voor een anders mogen zijn, voor een 
in ve·rantwoordelijkheid toch bevrijder Ieven, voor het kunnen benutten van 
hetgeen innerlijk latent aawezig is, doelstelling van emancipatiebeleid. 

De zaken waar zo'n beleid mee te maken krijgt, liggen op tal van terreinen 
van overheidshandelen. Het is dan ook een coordinerend beleid, waarbij de 
bewindsvrouwe van CRM verantwoordelijkheid draagt voor die coordinatie. 
Het beleid zeH dient reeel gestalte te krijgen door het mede hierop gerichte 
beleid van praktisch aile ministers. 

Nog net in de vorige kabinetsperiode heeft de toenmalige regering daartoe 
een aanzet gegeven in de nota Emancipatiebele·id. Die nota is door een aantal 
CDA Vrouwen aan een kritische beoordeling onderworpen. Het resultaat van 
hun bevinding•en treft u in deze publicatie aan, deskundig toegelicht aan de 
hand van de betreffende passage door mevrouw Be·rthe Groensmit-v. d. Kallen, 
als voorzitster van de betreffende vrouwengroep. 
Het is ook ve11heugend dat thans belangrijk meer vrouwen dan vroeger In de 
regering zijn opgenomen. Haty Tegelaar-Boonacker wijdt aan hen en enke·le 
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van hun voorgangsters enkele woorden, en geeft tevens enig inzicht in de 
geschiedis van de Centrale van C.H. Vrouwen, waarvan zij presidente is. 

Voor de vormgeving van het bele·id zijn ook van belang hetgeen hierover stond 
in de twee regeera~koorden die ten tijde van de jongste kabinetsformatie een OP~ 
rol speelden. Het akkoord van CDA met PvdA/0'66 en dat van CDA met WD N01 
wordt door het CDA fractielid, Hanske Evenhuis-van Essen bekeken, waarbij 
ze ook meeneemt hetgeen emancipatolr van belang is uit de Regerlngsver- do01 
klaring van het Kablnet-van Agt. 

Het kennisnemen van hetgeen in deze publicatie is bijeengebracht en het 
in de discussie betreken ervan kan leiden tot het wegnemen van vooroordelen 
en tot het bruikbaar maken van de weg die leidt tot verwezenlijken van wat 
ook het CDA program o.m. als primaire uitgangspunten noemt, n.l. de totstand
koming van een samenleving, waarin 
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- menselijke verantwoordelijkheid en deelgenootschap veelkleu
rig tot hun reoht komen; 

- waarin wordt uitgegaan van de fundamentele gelijkwaardlg
heid van aile mensen, ongeacht onder meer hun levensovertul
ging, ras, geslacht, afkomst of economische positle. 

Eske Sleijser-Tegelaar 
directeur Lohmanstichtlng 
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OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE REGERINGS
NOTA EMANCIPATIE 

door Berthe Groensmit-van der Kallen* 

Hoofdstuk 1: ALGEMENE ASPECTEN VAN HET BELEID 

INLEIDING 
De nota draagt de titel 'Emancipatie; proces van verandering en 
groei'. Direct in het eerste hoofdstuk blijkt echter al, dat deze titel 
aileen maar bedoelt: de emancipatie van de vrouw. 
Het blijkt ons derhalve zinvol om te beginnen met de omschrijving 
van het begrip emancipatie in een ruime betekenis: Emancipatie 
houdt in een proces van verandering in de onderlinge relaties van 
mensen, waarvoor zij ongeacht godsdienst, aanleg, huidskleur of 
sexe, volkomen gelijkwaardig aan elkaar worden. 
In de nota staat aangegeven dat er door verschillende ontwikkelin
gen en in de loop der jaren een verschillend verwachtingspatroon 
met betrekking tot mannen en vrouwen is ontstaan. Daardoor blij
ken beiden- ondanks het feit dater in formele zin gelijke kansen 
in de maatschappij zijn - ongelijke kansen te hebben. 
In de Bijbel wordt er in het scheppingsverhaal over de man en 
de vrouw gesproken. Ze worden er naast elkaar geplaatst en niet 
boven elkaar. Ze hebben elkaar nodig. Zander de een kan de ander 
niet. Beiden zijn geroepen naar vermogen verantwoordelijkheid 
te dragen; elk dient zijn eigen unieke bijdrage te leveren aan de 
vormgeving van de samenleving. De maatschappij doet zich dan 
ook tekort wanneer de inbreng van een van beiden grotendeels 
gemist wordt. 
Het is de taak van de overheid op dit punt een zodanig beleid te 
voeren, dat deze tekorten kunnen worden weggewerkt. Helaas 
komt in de nota niet duidelijk tot uiting dat er bij het emancipatie
proces ook een proces nodig is waarbij de mensen elkaars eigen 
keuzen leren aanvaarden en respecteren. In het emancipatiebeleid 

* voorz~tter Werkgroep Emancipatie van het CDA-Vrouwenberaad 
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dient derhalve tot uitdrukking gebracht te worden dat men een 
emancipatie beoogt van de gehele bevolking; beperking van de 
emancipatie tot bepaalde groepen man/vrouw, jong/oud, links/ 
rechts etc. kan ten behoeve van bepaalde groepen op korte termijn 
wenselijk zijn. Op de langere termijn dient echter iedere burger in 
gelijke mate profijt te hebben van het emancipatiebeleid. 

WAT VERSTAAN W/J - IN VERBAND MET DEZE NOTA 
ZELF ONDER' EMANCIPATIE (HET LOSMAKEN VAN MANNEN 
EN VROUWEN UIT DE HUIDIGE MAATSCHAPP/JSTRUCTUUR)? 

Het streven naar een maatschappij waarin: 

- zowel mannen als vrouwen gelijkelijk optimale ontplooiings kan
sen hebben en over de keuzevrijheid beschikken om de eigen 
specifieke talenten te kunnen ontwikkelen en benutten, 

- de besluitvorming op allerlei terreinen door mannen en vrouwen 
samen tot stand komt, waardoor zij samen tot stand komt, WEJ 
waardoor zij samen verantwoordelijkheid dragen voor de maat- EM1 

schappij, TE 
- de nogal eens patriarchale gezinsstructuur veranderd in een, 

waarin man en vrouw meer gelijkwaardig zijn aan elkaar en a. I 
waarin ook het kind als eigen rechtspersoonlijkheid gaat mee c 
functioneren. c 

( 

WAT ZIJN DE OORZAKEN EN/OF DE BELEMMERINGEN WAAR
DOOR WIJ NOG STEEDS NIET TOT BEN DERGELIJKE GE-
EMANCIPEERDE MAATSCHAPPIJ KONDEN GERAKEN? b. l 

a. Door opvoeding en traditie is er een rolverdeling tussen mannen 2 

en vrouwen ontstaan, waarin de vrouw in de maatschappij c. ( 
slechts een aanvullende rol wordt toegedacht en waarin de man 1 

nog altijd de dienst uitmaakt; gedragspatronen van mannen en 1 
vrouwen die buiten de traditionele rolverdeling vallen, worden 
zelden voldoende gerespecteerd. 

b. Hieruit vloeit voort dat de vrouw veelal: 
- 'maatschappelijk onzichtbaar' is; 
- 'zichzelf' niet durft te zijn en zich zoveel mogelijk aan de 
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mannenmaatschappij 'confonneert' om maar voor vol aan
gezien te worden; 

- te weinig scholing heeft gekregen om volwaardig mee te kun
nen of willen draaien; 

- de vrouw als huisvrouw dikwijls te weinig of geen vrije tijd 
gegund wordt voor zelfontplooiing en eigen talenten omdat 
haar hele tijd opgeslokt wordt door 'huiselijke' taken, die 
haar enige taak en roeping 'dienen' te zijn; 

- de gehuwde vrouw dikwijls als enige status die van haar 
echtgenoot krijgt, waarbij haar eigen persoonlijkheid geen 
rol speelt; 

- vol zit met schuldcomplexen, omdat zij nog steeds meent 
een dubbele taak op zich te moeten nemen van buitenhuis 
werkende vrouw en huisvrouw, waarbij nog te zeer het reilen 
en zeilen van een gezin voor de volle 100% aan de vrouw 
wordt overgelaten. 

WELKE ZAKEN DIENEN DERHALVE IN ONZE OGEN BIJ BEN 
EMANCIPATIEBELEID IN NEDERLAND HOGE PRIORITEIT 
TE KRIJGEN? 

a. Het ombuigen van de mentaliteit van de mensen door opvoe
ding, onderwijs, voorlichting en wetgeving, waardoor een rol
doorbreking van man en vrouw mogelijk wordt en een mogelijke 
onderlinge herverdeling van taken. Het bevorderen derhalve van 
de emancipatie-gedachte zowel bij de vrouw als bij de man; 
immers: beider emancipatie is nog lang geen voldongen feit. 

! b. De structuur van het gezin dient zich tijdig om te vormen; wij 
moeten van gesloten gezinnen naar open gezinnen met het ge
zicht naar buiten, naar de maatschappij toe gericht. 

c. Onder andere via de vrouwenorganisaties dienen de vrouwen 
bewust gemaakt te worden van hun taak in de maatschappij en 
hun plicht om die mee op te bouwen. Ook die vrouwen, die 
maar liefst helemaal niet willen beginnen en het allemaal bij het 
oude willen laten dienen erbij betrokken te worden en op hun 
taak en opdracht in de maatschappij gewezen te worden. Drem
pels van onderschatting van zichzelf door opvoeding en traditie 
dienen weg genomen te worden. Kadertraining van vrouwen om 
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het bewustwordingsproces op gang te brengen is hierbij drin
gend nodig, maar ook scholing op allerlei gebied is daarbij een 
gunstig middel te noemen. SubsidH~ring van vrouwenorganisaties 
is een noodzakelijke aangelegenheid. 

d. Onder andere via mannenorganisaties dienen ook de mannen 
erop gewezen te worden, dat de man zich meer dient te wenden 
tot de gedachtenwereld van de vrouw. Slechts dan krijgt de 
vrouw de mogelijkheid om zichzelf te durven en te kunnen zijn. 

WANNEERWIJ HOOFDSTUK 1 en2 VANUIT BOVENGENOEMDE 
STELLINGNAMEN DOORNEMEN ZIJN DE VOLGENDE KANT
TEKENINGEN TE PLAATSEN: 

- De nota wil weliswaar een visie weergeven voor de middellange 
termijn. Zij Iijkt echter meer een lange termijn nota te zijn om
dat zij niet of nauwelijks geconcretiseerd wordt b.v. in een prio
riteitenlijst met mogelijkheden en beleidsvoornemens. Men 
hoeft met name niet meer te onderzoeken 'dat' er geemancipeerd 
moet worden, 'de manier waarop' is in discussie. Voorts hoeft 
het oprichten van alle mogelijke commissies niet altijd de daad
kracht van een kabinet te bevorderen! De instelling van een 
VBEO (Voorlopige Begeleidingscommissie Emancipatie Onder
zoek) lijkt ons bijvoorbeeld volstrekt overbodig (2.43). 

- De stelling in hoofdstuk 1 dat 'formele gelijke kansen alleen 
niet genoeg zijn en dat slechts een algehele herwaardering van 
de rollen van vrouwen en mannen in de maatschappij wezen
lijk leidt tot de emancipatie van de vrouw' (1.1), achten wij 
niet zorgvuldig geformuleerd: de samenstellers van de nota gaan 
er ten onrechte vanuit, dat aileen de vrouw moet emanciperen; 
maar het emancipatieproces voor de vrouw heeft aileen kans 
van slagen, wanneer tegelijkertijd ook de emancipatie van de 
man met kracht bevorderd gaat worden. Dit aspekt missen wij 
in bovengenoemde stelling. 

- In 1.1. komt 'het gezin' ter sprake: 
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Naar onze overtuiging heeft het gezin, ook nu, wei degelijk be
staansrecht! Immers ook in het 'moderne' gezin zijn wezenlijke 
funkties aanwezig, die het voor de samenleving kan vervuilen. 
Te denken valt b.v. aan het opvoeden van kinderen en het 
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psychologisch en emotioneel zekerheid bieden aan elkaar. 
Deze aspecten van het gezin willen wij - wellicht in tegenstelling 
tot anderen - bij de behandeling van deze nota betrekken. Het 
gezin blijft naar onze mening een der pijlers ook van een mo
deme maatschappij. 

- Wij ondersteunen de gedachte, dat een vrouw niet alleen alsge
emancipeerd mag beschouwd worden, als ze deelneemt aan het 
arbeidsproces. Geemancipeerd achten wij die mannen en vrou
wen die durven te Ieven naar eigen aanleg en talenten (1.2.). 

- De betiteling van hoofdstuk 1.3. 'doelstellingen en uitgangspun
ten van beleid lijkt ons aanvechtbaar. Immers, met het woord 
'doelstellingen' wordt hier bedoeld de middelen om het doel 
(stelling) te bereiken, te weten; de integratie van mannen en 
vrouwen binnen de huidige maatschappij. 

- Tenslotte moet het ons van het hart, dat de voorwaarden schep
pende maatregelen niet achter dienen te blijven bij de bij velen 
al levende bewustwording en acceptatie van de emancipatie
gedachte; 
lmmers, zoals ook de NVR zegt: 'Bewustwording zonder moge
lijkheden wekt (nog meer) frikties op. Sterker nog, de overheid 
zou hierin een voortrekkersfunctie dienen te vervullen'. 

Hoofdstuk 2: ALGEMENE BELEIDSMAATREGELEN 

2.2. 
Het is een onbegrijpelijke zaak dat in de ICE (lnterdepertemen
tale Coordinatie Commissie Emancipatiebeleid' het ministerie van 
VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) niet als vast lid 
deelneemt. 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting bepalen de toekomst, 
niet aileen van deze, maar ook van komende generaties. Zolang 
men nog steeds steden bouwt en ontwerpt waar 'groene weduwen' 
moeten wonen, die niet kunnen werken of zich ontwikkelen, omdat 
daarvoor geen voorzieningen zijn aangebracht; zolang we zitten met 
slaapsteden, een ongedifferentieerde bouw, die niet voldoet aan de 
woonwensen van vrouwen; zolang wij gebrek hebben aan leefbare 
woonomgeving; aan stadsvemieuwing en urbanisatie doen zonder 
voldoende vrouwen hierover te raadplegen; zolang behoort zo'n 
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departement bij de ICE mee te doen. 
Het is overigens een misvatting van bet kabinet den Uyl bet mini
sterie van VRO niet als 'Welzijns' departement te beschouwen. 
Dan krijg je dit soort omissies! 
Het ICE dient niet iedere twee jaar, maar ieder jaar bij elke me
morie van toelichting, bij aile met de emancipatie samenhangende 
departementen, een verslag uit te brengen over de stand van haar 
werkzaamheden. Tevens zullen de desbetreffende departementen 
in hun begrotingen gelden moeten reserveren voorop hun terrein 
liggende emancipatie-maatregelen of aktiviteiten. Anders blijft alles 
slechts bij woorden en goede voornemens. 

Part-time arbeid moet mogelijk zijn voor mannen en vrouwen. 
Wij moeten er voor oppassen om uitsluitend te pleiten voor part
time bevorderende maatregelen voor vrouwen. Ook full-time arbeid 
voor vrouwen moet gestimuleerd worden door ruimte biedende 
maatregelen; wil men thans de vrouw ook in leidinggevende func
ties meer kansen geven. Op al dit soort zaken zal de toekomstige 
maatschappijstructuur afgestemd dienen te zijn. 

2.3. 
Over bet instellen van een instituut voor emancipatie vraagstukken 
zal bet E.K. adviseren. 
Enkele voorwaarden voor bet instellen van dat instituut zijn naar 
onze mening: 
a. bet instituut dient samengesteld te zijn uit alle geledingen van 

de bevolking. 
b. bet instituut zal gevraagd, maar vooral ook ongevraagd, bet 

kabinet moeten kunnen adviseren. 
c. bet instituut moet bereid zijn aile wetenschappelijk en sociaal

maatschappelijk materiaal te verzamelen en als adviezen te ver
werken voor bet kabinet. 

d. Deze adviezen dienen uiteraard openbaar te zijn. 

Voor wat betreft een minister of staatssekretaris voor emancipatie
vraagstukken voelen wij meer voor een minister voor CREM (Cul
tuur, Recreatie, Emancipatie, en Maatschappelijk werk) met coor
dinerende bevoegdheden. 
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Zo'n minister heeft meer invloed op het kabinet, doordat hij of zij 
l- een 'zwaar' departement met een groot budget heeft; 
1. Voorts dienen emancipatievraagstukken een eigen plaats te heb

ben in het totale kabinetsbeleid; 
Dit gebeurt makkelijker via een minister dan via een staatssecre
taris, die immers als regel kabinetsvergaderingen niet bijwoont. 
Indien tijdens de kabinetsformatie echter toch zou besloten wor
den tot het instellen van een staatssecretariaat voor het emanci
patiebeleid, moet dit in ieder geval toegevoegd worden aan het 
ministerie van CREM. (Deze laatste opvatting is intussen gehono
reerd; het is in ieder geval een eerste stap in de goede richting en 
wij wensen onze eigen CDA bewindsvrouwen hierbij veel doorzet
tingsvermogen en veel sukses toe). 

2.4.1. 
Het argument dat het kind de geslachtsnaam van zijn vader en 
niet van zijn moeder moet krijgen 'in de optiek van de wenselijkheid, 
dat in het maatschappelijk verkeer het gezin als een eenheid ken
baar is' is een achterhaald argument. Immers dit argument stoelt op 
de gedachte: 
'man hoofd van het gezin, dus ook kinderen zijn naam'. 
De man is volgens de wet niet meer hoofd van het gezin, kostwin
nerschap moet kunnen wisselen. Dit argument is derhalve niet 
meer geldig. Wellicht pleiten andere argumenten nog wei voor 
het geven van de naam van de vader aan het kind, maar het aan
gehaalde argument hiervoor gaat niet meer op. 

2.4.2. 
Radio- en televisierubrieken dienen zowel aan mannen als aan 
vrouwenemancipatie aandacht te schenken. 
De vrouwen komen op deze wijze dan ook eens van het odium af, 
dat aileen zij een achterstand-positie hebben; de mannen hebben 
bewustwording en mentaliteitsverandering evenzeer nodig als 
vrouwen. Rolverwisseling in ontspanningsprogramma's, films en 
literatuur dient te worden gestimuleerd. 

2.4.4. 
Bij de financieringsparagraaf kunnen we ons niet aan de indruk 
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onttrekken dat dit een 'in en uit' gepraat is. Is emancipatiebeleid 
nu een prioriteit bij bet welzijnsbeleid, ja of nee? 
Duidelijk antwoord hierop is nodig. Zo ja, dan geen restricties als ~u 
in deze paragraaf mogelijk, zo nee, dan niet van alles in bet voor-- e 
uitzicht stellen wat uiteindelijk tach niet gebeurt. Ret mag als tel 

ee: bekend worden verondersteld dat tijd en geld noodzakelijk zijn, . 
dus een economische integratie voor dat sociale integratie mogelijk llll 
is. Ret standpunt dient verlaten te worden dat, omdat er geen geld vr' 
is, een bepaalde maatregel 'dus' niet voor vrouwen kan gelden. - Et 

2.4.5. 
De vraag is gerechtvaardigd of wij bet nu nog wei eens kunnen zijn 
met de inhoud van bet intemationale verdrag over de politieke 
rechten van de vrouwen, welk verdrag bier als maatstaf wordt aan
gegeven. Er zijn namelijk zoveel verouderde internationale ver
dragen, dat een zeker wantrouwen in deze gerechtvaardigd is! 

2.5. 
Ook al zijn ideeen over de niet-autochtone groepen vrouwen nog 
niet uitgekristalliseerd, dit is voor ons nog geen reden dan ook 
maar niets te doen. In ieder geval kan men deze mannen en vrou
wen zich bewust Iaten worden van de emancipatieaspecten in hun 
situatie (fase 1 van de bewustwording). Bovendien kan CRM ge
bruik maken van bet Wereldactieplan van de VN dat in juli 1975 
in Mexicocity is aangenomen. 
De opdracht aan de CRM Werkgroep Buitenlandse Vrouwen zou met 
emancipatievraagstukken uitgebreid kunnen worden, zodat versnip
pering van aktiviteiten vermeden kan worden. 

Ret mage als bekend worden beschouwd dat emancipatie niet op
houdt bij de Nederlandse grenzen. Roofdstuk 2 dient dan ook reke
ning te houden met de emancipatieproblematiek in mondiaal ver
band. 

Hoofdstuk 3: VROUW EN OPENBAAR BESTUUR 

ALGEMENE OPMERKINGEN 
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AI te gemakkelijk spreekt men over rolverwisseling zonder bier 
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~id 
gewoonweg niet bestaat. In feite spelen deze permanent een 

tis dubbelrol (werk + verzorging huis en haard). 
>r- - Een positief discriminatiebeleid bij het benoemingenbeleid ach
Lls ten wij wenselijk; een goed afgewogen quota systeem kan hierbij 
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een steun zijn en als waarborg dienen voor een juiste afspiege
ling van de maatschappij. Wij achten de eigen inbreng van de 
vrouw van wezenlijk belang. 

- Er moet een herwaardering komen van de factor arbeid (be
taald en onbetaald). Onbetaald vrijwilligers werk blijft van 
groot belang en moet daarom zowel door mannen als vrouwen 
uitgeoefend kunnen worden. 

[1- 3.2. 
r- - Dit hoofdstuk bevat vele vage algemeenheden en stellingen, die 

niet of nauwelijks voldoende worden uitgelegd: 

g 
k 
l-

[1 

~-

5 

t 

- Moeten de diverse beleidsvoornemens als limitatief worden be
schouwd? 

- Zelfs als de formele belemmeringen voor deelname van vrou
wen aan het openbaar bestuur zijn weggenomen, dan zijn daar
mee de mentale en materiele belemmeringen nog niet opgehe
ven. 

- Hoe en op welke wijze denkt de regering er op toe te zien dat 
aan vrouwen geen hogere eisen worden gesteld dan aan mannen? 

Hoofdstuk 4: ARBEID, INKOMEN, SOC/ALE ZEKERHEID, 
BELASTINGEN 

Dit hoofdstuk bevat wederom een aantal feitelijkheden, uitgaande 
van bestaande structuren, maar lost de knelpunten niet op: 

- Ad 4.1. Wie of wat bepaalt de inhoud van de te maken 'Collectieve 
keuze die bepaalde grenzen zal stellen aan de individuele vrij
heid'? 

- Er moet een einde komen aan de opvatting, dat vrouwen slechts 
in de dienstverlenende sector optimaal werkzaam kunnen zijn. 
Ook in de zogenaamde 'harde' sector is inbreng van vrouwen 
noodzakelijk. 

- Ad 4.3.3. Nodig is, dat de wetgeving zo wordt aangepast, dat de 
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vrouw bij huwelijk recht krijgt op een deel van het gezins- U IT( 
inkomen. Bij d 

- In verband met de fiscale aspecten van andere samenlevings- beha 
vormen dan het huwelijk achten we wijziging van de successiewet Dat l 
nodig: moellijkheden ter zake van vererving bij samenlevenden ook, 
zouden grotendeels ondervangen kunnen worden door verhoging Ten: 
van de belastingvrije voet (nu f 500,-) voor niet familieleden in toem 
de successiewet tot b.v. f 20.000,-. gelij1 
(de commissie Hofstra stelde destijds zelfs f 30.000,- voor). En j 

- Ad 4.3.4. Wat betreft de beschouwing van andere samenlevings- beidc 
vormen dan het huwelijk spreekt de benadering van de nota ons 
zeker aan. Zij sluit immers aan op het standpunt dat in het HooJ 
CDA-program is weergegeven. 

Hoofdstuk 5: OVERHEIDSPERSONEELSBELEID 

De vastgeroeste opvatting dat in Iagere rangen vrouwen de aange
wezen figuren zijn en in hogere functies de mannen, moet de over
heid in het personeelsbeleid van haar diensten doorbreken. 
Het vergemakkelijken van de toetreding van vrouwen binnen het 
overheidsapparaat (via positieve discriminatie) achten wij een 
goede start, maar geen garantie voor grotere doorstromingskansen 
voor vrouwen. Wederom dringen wij er op aan dat ook bij verplaat
sing van rijksdiensten naar gebouwen buiten de centra de overheid 
zorg draagt voor een aantal voorzieningen ten behoeve van wer
kende vrouwen. Ook bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden bij 
collectieve arbeidsovereenkomsten dient rekening te worden ge
houden met het feit dat niet ieder een verzorgend thuisfront 
heeft. 

HOOFDSTUK 6 EN 7 

ALGEMENE KRITIEK 
De toon van het geheel maakte op ons de indruk vriendelijk maar 
vrijblijvend door een man uitgesproken te zijn. 
- Voorbeeld 6.5. Voor de vrouw wordt postacademiaal onderwijs 

noodzakelijk geacht. De man, die nogal eens van beroep heeft 
gewisseld en dan toch weer zijn oorspronkelijke beroep wil 
gaan uitoefenen, hoeft niets. 
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1s- UITGANGSPUNTEN 
Bij de beoordeling van de nota zijn wij uitgegaan van een individuele 

~s-· behandeling van man en vrouw. 
et · Dat betekent voor ons het hebben van gelijke mogelijkheden, maar 
!n ook van gelijke rechten. 
1g: Ten aanzien van punt 6.7. constateren we dan, dat er wei over een 
in toename van leeftijd-funkties wordt gesproken, maar dat de on-

gelijkheid in pensioenrechten buiten beschouwing wordt gelaten. 
En juist die ongelijkheid kan betekenen dat man en vrouw niet 

s- i beide part-time gaan werken. 
IS 

!t Hoofdstuk 6: ONDERWIJS 

De voorbeelden die de nota in 6.3. geeft van emancipatie-bevorde
rende onderwijsvemieuwingen vinden wij niet overtuigend. 

~ .. I' 

r- : - Zolang we nog te maken hebben met voomamelijk kleuterleid-
sters en met mannen in de gezaghebbende funkties (direktie, 
dekanen) worden de kinderen dagelijks met de traditionele rol
verdeling gekonfronteerd. 

:t 
n 
n 
t

i 
·-
j 
:-

- Uitsluitend van struktuurvemieuwingen te verwachten dat ze 
het achterblijven van een meisje binnen de onderwijsmogelijk
heden voorkomen, lijkt ons een fiktie. Zo lijkt ons bijvoorbeeld 
een middenschool geen geeigend middel; veel16-jarigen verlaten 
dan zonder beroepsopleiding het onderwijs. 

- Het viertal aspecten van onderwijs: 
- opleiden voor beroep 
- opleiden voor maatschappelijke dienstverlening 
- opleiden in vrijetijdsbesteding 
- opleiden in verzorgingssectoren 
dienen in het kader van de emancipatiegedachte zowel voor jon
gens als meisjes uitgewerkt te worden. 

Wij vinden in de nota te weinig aandacht voor punten van algemene 
emancipatie, voor projekten van roldoorbreking bij jongens en 
mannen. Overigens achten wij het positief dat de nota niet aileen 
over meisjes en vrouwen spreekt, maar bewust ziet naar gelijke 
kansen voor man, vrouw, jongen en meisje. 
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Een in het algemeen betere emancipatie-mogelijkheid voor het 
meisje zou indien de middenschool er komt gezocht moeten worden 
in een verkorte middenschool. 
Een verhoging van de leerplichtleeftijd (van 16 naar 18 jaar) lijkt 
ons in de huidige situatie niet wenselijk. Wij hechten meer aan de 
mogelijkheid van wederkerend onderwijs. 

Hoofdstuk 7: VOLWASSEN EDUCATIE 

Wij realiseren ons dat zich bij wederkerend onderwijs een aantal 
problemen kunnen voordoen zoals: 
- educatief verlof dient in ruimere mate mogelijk gemaakt te 

worden 
- hoe ligt de financiering van de studie als de man of vrouw een 

minimum-loon heeft? 
- moeten de moeilijkheden die zich voordoen bij studieplannen, 

terwijl men van een uitkering leeft (zie 7.4.) niet opgelost wor
den vanuit het inzicht dat ontplooiing van de mens niet na 
een schoolopleiding is afgelopen? Zeker met het oog op een toe
nemend werkloosheidscijfer lijkt wijziging wenselijk 

- in 7.3. komt de provinciale consulente ter sprake. 
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Indien het in de toekomst regel zou worden, dat er van over
heidswege - via het ministerie van CRM - in iedere provincie 
een consulente kan aangesteld worden ten bate van het vormings
en ontwikkelingswerk voor volwassen vrouwen, dienen hier 
vooraf wei stringente, schriftelijk vastgestelde werkafspraken 
gemaakt te worden tussen bijvoorbeeld de Culturele Raden, waar 
zo'n consulente wordt ondergebracht en de provinciale federa
tieve Vrouwenraden, die het overkoepelend bestuursorgaan van 
de provinciale Vrouwenorganisaties vormen. Voorkomen dient 
immers te worden, dat de zgn. beroeps deskundigen de Ieiding 
van de Vrouwenraden trachten over te nemen en zelf de doel
stellingen voor de kursussen gaan bepalen, die beslist anders 
kunnen zijn als het mondigheidsideaal, dat de Vrouwenorgani
saties zelf voor ogen staat. 
Vrijwilligers willen graag zelf bepalen, welke doelstellingen zij 
willen verwezenijken; zij willen samen verantwoordelijk zijn en 
niet totaal afhankelijk gemaakt worden van beroepskrachten. 
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!t ~ Tenslotte pleiten wij voor wat bet V.J.V. (bet Vormingswerk voor 
n Jonge Volwassenen) betreft voor een extra leeftijdsverhoging ten 

behoeve van vrouwen. 
:t Jonge vrouwen zijn vaak door hun kinderen aan huis gebonden. 
e Er dient een totaal pakket van voorzieningen te komen; studie

verlof voor vrouwen dient bijvoorbeeld in ruimere mate moge
lijk gemaakt te worden. 

Hoofdstuk 8: EMANCIPATIEWERK 
1 

Ad. 8.1. en 8.2. 
:! Wij willen er met klem op wijzen dat de scholing, vorming, voor

lichting enz. die erop gericht zijn de emancipatie te bevorderen 
vooral ook de mannen bereiken, omdat bij hen vaak nog grate weer
stand en onkunde heerst ten aanzien van emancipatie. 
Wat betreft bet gebruik maken van bestaande kaders zouden we 
erop willen aandringen om subsidies te verlenen ·aan bestaande vrou
wen organisaties. (Zie motie no. 1394-23 d.d. 10-02-77). Deze organi
saties kunnen immers veel vrouwen bereiken, juist op een manier 
die voortbouwt op opvattingen en gedragspatronen van die vrou
wen. Ret gevaar van weerstand Iijkt ons dan zeer gering. Deze or
ganisaties kunnen hun leden stimuleren om bepaalde cursussen of 
andere vormen van onderwijs te volgen en hun daarvoor de finan
ciele middelen verschaffen. 

Ad. 8.4. 
Als een van de funkties van het emancipatiewerk wordt genoemd 
informatieverstrekking. Het zou ons inziens zeer nuttig zijn indien 
aile gemeenten aan nieuw-ingekomenen een folder zouden verstrek
ken met daarin vermeld de voorzieningen die in die gemeenten aan
wezig zijn op het gebied van scholing, vorming, cursussen, hulp
instanties op allerlei gebied, bibliotheken, verenigingen enz. 
Deze informatieverschaffing zou ook kunnen geschieden via een 
maandelijkse pagina in een plaatselijk blad of in een streekblad. 
Teleurstellend vinden we het, dat de nota voor informatie-verstrek
kingen en bewustwording aileen publicaties als van de uitgeverij 
'De Bonte Was' weet op te voeren en niet rept over de bladen van 
de vrouwenorganisaties, zoals 'Vrouwen en hun Belangen'. 
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Hoofdstuk 9: GEZONDHEIDSZORG 

Dat zwakke punten in de gezondheidszorg in deze nota (getuige 9.1) 
aandacht krijgen, verheugt ons. In de nota staat dat de vrouw in de 
gezondheidszorg een grote rol speelt als verzorgster. 
Wij pleiten ervoor dat er meer vrouwen verantwoordelijke en be
stuurlijke functies gaan vervullen in die sector, b.v. in zieken
huizen en inrichtingen. 

Wij onderschrijven de opmerking in de inleiding van dit hoofdstuk 
dat de traditionele rolpatronen van mannen en vrouwen met name 
in de gezondheidszorg nog een grote rol spelen. En dat de arts in zijn 
opleiding moet leren onderscheid te maken tussen dat wat medisch
wetenschappelijk gefundeerd kan worden en dat wat tengevolge 
van levensbeschouwing binnen bet medisch oordeel kan worden 
opgenomen. Een arts kan ouder(s) bet brengen van een kind naar 
een creche uitsluitend op basis van medische indicatie ontraden, 
in aile andere gevallen ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de 
ouder(s) zelve. 

Wij onderschrijven, dat de bedrijfsveiligheid van de Nederlandse 
huishouding in vergelijking met de bedrijfsveiligheid in de Neder
Iandse fabriek de toets niet kan doorstaan. 
Welke maatregel denkt de regering op korte termijn tegen dit eu
vel te ondernemen? 

Hoofdstuk 10: VOORZIENINGEN DIE HET EMANCIPATIE
PROCES KUNNEN ONDERSTEUNEN 

10.2.1.: De mogelijkheid voor kinderdagverblijven moet meer uitge. 
breid worden. De ouderbijdrage zou naar draagkracht moeten wor
den geregeld., zodat die voor niemand een belemmering kan zijn van 
een dagverblijf gebruik te maken. 
Bijscholing en vorming van meewerkende ouders in kindercentra 
behoort niet slechts experimenteel te gebeuren maar zou voor aile 
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Gastgezinnen: 11. 
Hoewel we de resultaten van de experimenten met belangstelling vet 
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tegemoet zien, achten we het regelen van gastgezinnen in eerste 
instantie een partuculiere zaak, die individueel moet worden ge-

l) regeld. 
e 

l-

Overblijfcentra: 
Huiswerkklassen verdienen in dit verband ook onze aandacht. 

Het gelijktrekken van schooltijden: 
Dit moet ook plaatselijk worden geregeld, maar is wel een belang
rijke zaak. Ten eerste voor het goed functioneren van het gezin en 
ook met het oog op de verkeersveiligheid van vooral jonge kinde
ren. 

Winkelsluiting wordt hier niet genoemd, maar voor moeders die al 
dan niet betaald werk zouden willen doen, is het doen van dagelijkse 
boodschappen een zware opgave. Men kan nl. vaak moeilijk de 
winkelcentra bereiken, hetzij door het ontbreken van openbaar 
vervoer of door lange wachttijden in winkels. 

10.2.2. Er moeten meer woonvergunningen worden verleend aan 
alleenstaanden. Er moet een einde komen aan de situatie dat alleen
staanden met een laag inkomen gedwongen zijn hun leven lang 
'kamerbewoner' te zijn. 

10.2.3. Met betrekking tot een-oudergezinnen, zou men betaalbare 
hulp moeten kunnen krijgen door: 
- betalen naar draagkracht 
- bemiddelen bij het zoeken naar hulp 
- buitengewone lasten aftrekbaar, gelijk aan een volledig gezin 
- het recht van de weduwnaar om zelf zijn gezin te verzorgen. 

Waarom zou een man niet zijn gezin mogen verzorgen en een 
vrouw wel? 

- het recht van de weduwe haar baan te behouden en gezinshulp 
van de belastingen te mogen aftrekken, zodat ze kan blijven 
werken. 

Hoofdstuk 11: INTERNATIONALE SAMENWERKING 

11.1.1. Nederland dient bij de behandeling van het VN ontwerp 
verdrag inzake uitbanning discriminatie ten opzichte van de vrouw 
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een stimulerende rol te spelen, aileen of in EEG-verband. Het ant
werp is een compromis: wat is de visie van Nederland op dit ant
werp? 

11.1.2. Wij juichen toe dat de nota het uitstralingseffect benadrukt. 
Maar men moet niet vergeten, dat vrouwelijke ambtenaren niet 
altijd bereid zijn vrouwenpunten naar behoren te behartigen. 
Deelname van niet-ambtelijke vrouwen is wenselijk. Argumenten 
als 'te duur' en 'de delegatie wordt te groat' mogen niet gehan
teerd worden om vrouwen te weren en mannen mee te nemen. 
Het grate uitstralingseffekt van vrouwelijke deelname aan inter
nationale delegaties en van internationale uitwisseling van !eden 
van vrouwenorganisaties verdient ruime erkenning. Deze deelname 
en uitwisseling dienen mede door de overheid te worden gestimu
leerd en gesteund. Jaarlijks rapportage en evaluatie van aantal 
deelnemers en kosten is wenselijk. 
11.1.3. Het streven om een full-time funktie van coordinator op 
te delen in deelfuncties, ontmoet bij ons bezwaar, mits de be
langrijkheid van de functie hiervan geen schade ondervind. 
Taakomschrijving: de coordinator moet zich o.a. bezighouden met de 
carriereplanning en het promotiebeleid ten aanzien van vrouwen. 
In verband met de aantoonbare achterstand van vrouwen in de 
buitenlandse dienst en in hogere depatementsfuncties moet een 
beleid gevoerd worden dat vrouwen op dit terrein goede kansen 
biedt. 
11.1.5. Wij pleiten in dit verband voor stimulering, mede door 
voorlichting, van de mogelijkheden tot uitwisseling die voor en 
van vrouwenorganisaties bestaat. Dit bevordert uitstraling naar 
de basis toe. 
11.2. Wij wensen in het algemeen te onderstrepen dat het werk 
van Niet Gouvermentele Organisaties belangrijk is: Zij werken 
aan de basis. Nederland dient daarom de rol van die NGO' s te be
waken en tegen verzwakking van de kant van andere landen te ver
dedigen. (In EG-verband en andere in aanmerking komende kaders) 

OOSTBLOKLANDEN: 

Deze alinea zou nader moeten worden uitgewerkt en besproken. 
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Dit is van belang voor vrouwen in Nederland en voor alle mensen die 
zich aldan niet officieel buiten de grenzen bewegen. 

RICHTLIJNEN BEG EN RAAD VAN EUROPA 

De nota zegt, dat deze het meest van belang zijn. Dat is juist, 
maar nadere informatie is wenselijk, met name over het EEG-bureau 
voor vrouwenzaken. Is er ten aanzien van taak, functie, doel
stellingen, de Nederlandse materiele en personele bijdrage sprake 
van EEG-coordinatie, mede via de Emancipatiekommissie en de 
Nederlandse Vrouwenraad? 
11.3. Wij zijn blij met de Nederlandse bijdrage voor het CB fonds 
Decode van de Vrouw. Wel is de periodieke evaluatie noodzakelijk. 
Consulatief comite: De Rapportage van het lid namens de West-

i Europese en andere landen moet ter inzage gaan naar het parlement, 
de EK, en de NVR. Wat is de nationaliteit en het geslacht van de 
andere leden? 
Het intemationaal onderzoeks- en opleidingsinstituut te Teheran 
dient naast taken van onderzoek en vorming ook voorlichting te 
verzorgen. 
11.4. Aandacht voor de rol van de vrouw in het ontwikkelingspro
ces (zie art. 187c 'Niet bij brood aileen') dient ook tot uitdruk
king te komen in de keuze van de medefinancieringprojecten in 
opvang en begeleiding van vrouwelijke leden van missie en zending 
en inschakeling van laatsgenoemden bij de ontwikkelingssamen
werkingseducatie. 

SLOTOPMERKING 

Ons commentaar op deze nota moge een bijdrage leveren tot het wij
zen van de wegen om een einde te maken aan de achterstand en 
onderdruking van de vrouw. 
Immers het aileen constateren van discriminatie ten opzichte van 
de vrouw lost niets op. Geen woorden, maar daden ... 
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REGERINGSVERKLARING KABINET-VAN AGT 

Grondgedachten en uitwerkingen relevant 
voor het te voeren EMANCIPATIEBELEID 

grondgedachten 
- Onze gezamenlijke inspanningen dienen gericht te worden op verwerke
lijking van een maatschappij, die aan drie voorwaarden voldoet. 
De eerste voorwaarde Is gerechtigheid die, onder meer, noodzaakt tot de 
erkenning van de gelijkwaardigheid van aile mensen. 
De tweede voorwaarde Is ontplooiing die enerzijds lnhoudt dat de mensen 
naar behoren in staat worden gesteld om mede te bepalen onder welke om
standigheden zij hebben te Ieven en te werken, en ande·rzijds dat de mensen 
delen in de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de wereld om hen 
heen. 
De derde voorwaarde is zorgvuldigheid, die verplicht tot het voeren van een 
verantwoord beheer over de natuur die ons ter beschikking staat. -

welzijn 
- Het kabinet zal een doelbewust emancipatiebeleld voeren als geinte
greerd onderdeel van het algemeen beleid. Daarbij zullen de adv.Jezen van de 
Emancipatiecommissie worden betrokken. Speciale aandacht zal worden be
steed aan studie- en beroepenvoorlichting, her- en bijscholing en aan verant· 
woorde opvang van kinderen. Emancipatieactiviteiten van vrouwenorganisaties 
en andere groepen kunnen rekenen op een posltief onthaal. Discriminerende 
bepalingen in de wetgeving zul•len worden weggenomen. Hetzelfde geldt voor 
ongerechtvaardigde verschillen in rechtspositie tussen verschillende samen
levingsvormen. In het personeelsbeleid van de overheld zal grote aandacht 
worden gegeven aan het realiseren van gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen in aJ.Ie functies; deeltijdarbeid zal worden bevorderd. -

onderwijs 
- Het kabinet beschouwt de zorg voor vorming, onderwijs en wetenschappen 
als een hoeksteen van zijn beleid. Het onderwijsbeleid zal zijn gericht op 
drie doelstellingen: Ten eerste: het bevorderen van persoonlijke ontplooiing. 
Elke leerling moet onderwijs en vormlng kunnen krljgen, die passen bij zijn 
eigen aard en bekwaamheld. Bijzondere aandaoht zal worden gegeven aan 
kinderen in achterstandsituaties. Speciale zorg zal het kablnet ook besteden 
aan verbetering van de onderwijskansen voor meisjes en vrouwen, die in de 
praktijk nog steeds minder zijn dan die voor jongens en mannen. Voorsrellen 
daaromtrent zullen zo spoedig mogelijk ter discussie aan het onderwijsveld 
worden voorgelegd. Ten tweede: het bevorderen van actief en democratisch 
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staatsburgerschap. Het onderwijs dient Ieder individu te motiveren op eigen 
wijze, in kritische geest en in gemeenschapszin aan het maatschappelijk Ieven 
deel te nemen. Ten derde: het bevorderen van maatschappelijke en economi
sche weerbaarheid. Onderwijs dient mede om de overgang naar een maat
schappelijke werkkring zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Overleg ove·r de 

, wederzijdse afstemming van onderwijs en arbeldsmarkt zullen wij daarom 
bevorderen. Het kabinet wil voorts over de volwasseneducatle een nota aan 

• het parlement aanbieden. -
E.S.T. 
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VERGELIJKING REGEERAKKOORDEN * OP HET PUNT VAN HET 
A EMANCIPATIEBELEID 
VI 

CDA met H = Het kabinet zal een bewust emancipatiebeleid 
d voeren als geihtegreerd onderdeel van het alge-
II meen beleid, waarbij aandacht zal worden gege- PvdA/0'66 VVO h ven aan de voorstellen van de emancipatie-Com-
t; missie 

= Waar nodig zal nadere wetgeving ter opheffing 
van discriminatie die belemmerend werkt op de PvdA/0'66 VVO emancipatie ter hand worden genomen. 

- er komt een ombudsvrouw met een bijzondere 
taak ten aanzien van problemen betreffende PvdA/0'66 VVO de emancipatie van de vrouw. 

- Bezien zal worden op welke onderdelen van 

= sociale en belastingwetgeving indMdualise- PvdA/0'66 VVO ring het emancipatiebeleid kan ondersteunen. 

= Bij het aanstellingsbeleid van de overheid wordt 
een voorbeeld gegeven met betrekking tot het PvdA/0'66 VVO realiseren van ge,Jijke kansen voor vrouwen en 
mannen in aile functies 

- Aandacht zal worden besteed aan de moge- .. VVO lijkheden voor deeltijdarbeid. 

- Ruimere toepassing van deeWjdarbeid bij de 
overheid en bij door de overheid geubsidi- PvdA/0'66 
eerde instellingen wordt bevorderd. 

Ongerechtvaardigde verschillen in rechtspositie 
tussen verschillende samenlevingsvormen wor- PvdA/0'66 VVO den weggenomen. 

Bij het onderwijs zal begrip en deskundigheid van 
de leerkrachten met betrekking tot emancipatie, 
rolverwisseling man en vrouw en rolbepaaldheid PvdA/0'66 bij studiekeuze worden bevorderd. 

= Bij het onderwijs zal begrip en deskundigheid 
van de leerkrachten met betrekking tot emanci- .. patie, rolverandering man en vrouw en rolbepaald- .. VVO heid bij studiekeuze worden bevorderd. 
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Aktiviteiten van vrouwenorganisaties alsmede 
emancipatieprojecten worden waar mogelijl< ge
steund. 

= Aktiviteiten van vrouwenorganisaties worden 
waar mogelijk gesteund. 

Het beleid zal erop gericht zijn de vrouw volledig 
de kans te geven zich te ontplooien, haar moge
lijkheden te vergroten om kansen te benutten, 
haar zelf te Iaten bepalen op welke wijze zij haar 
talenten wil gebruiken, door ondermeer 

- speciaal aandacht te besteden aan studie- en 
beroepenvoorlichting 

- de mogelijkheden op her- en bijscholing te ver
groten en 

- aandacht te besteden aan een verantwoorde 
kinderopvang 

= Expe·rimenten inzal<e scholing en vorming worden 
voortgezet en uitgebouwd 

CDA met 

PvdA/0'66 

PvdA/0'66 

.. 
VVO 

WD 

VVD 

VVD 

VVO 

• Hiermede wordt gedoeld op de gedurende de formatle gemaakte afspraken 
over een te voeren regeringsbeleid in hoofdzaken, lndien de verdere on
derhandelingen inderdaad zouden leiden tot een coalitie met resp. PvdA/ 
0'66 of met WO. Het laatste ai<!koord heeft thans gelding en wordt in de 
regeringsverklaring van het kablnet-Van Agt nader ultgewerkt. 

• • Passages aldus aangeduid ontbreken niet geheel en al in het met de 
andere partner gesloten akkoord, doch komen in andere bewoordingen of 
enigszins gewijzigde vorm daarin voor. 
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KANTTEKENINGEN BIJ BEN EMANCIPATIEBELEID 

door Hanske Evenhuis-Van Essen* 

Voor het eerst in de geschiedenis is emancipatie van de vrouw een 
zo belangrijk onderwerp dat groepen mannen van verschillende 
politieke signatuur er zich niet aileen over gebogen hebben, maar 
het ook in een regeerakkoord vastlegden. 
Twee akkoorden, zo kort na elkaar overeengekomen, brengt ons 
tot een kritische beschouwing van heiden. Is de C.D.A. er niet in 
beide gevallen bij betrokken? 
'Een' emancipatiebeleid stond overigens vast en aile partijen, die 
zichzelf respecteerden, hebben er enige paragrafen aan besteed. 

Overeenkomsten en verschillen. 
Een antidiskriminatie-wetgeving wordt ter hand genomen en dat 
is een goede zaak. 
Gelukkig werd in de beide akkoorden aandacht besteed aan de in
dividualisering van de sociale- en belastingwetgeving. 
Waarom is dat zo belangrijk? Helaas wordt nog altijd bijv. het 
pensioen van de gehuwde vrouw opgeteld bij het inkomen van de 
man, ondanks het feit dat zelfs de Hoge Raad heeft bepaald 
dat pensioen uitgesteld loon is. Ook inkomsten uit vermogen van de 
gehuwde vrouw worden bij het inkomen van de man opgeteld. 
Bovendien hoop ik dat individualisering ook betekent, dat het ge
zinsinkomen eens onder de loup genomen wordt, zoals ook door 
mijn mede-fraktielid Beumer tijdens de Openbare Commissie Ver
gadering al ter sprake gebracht werd. 
In het eerste akkoord stond het weliswaar iets gedetailleerder, 
maar we hebben vertrouwen. 
De deeltijdarbeid. Ik noem het hier liever herverdeling van arbeid ! ! 
Wanneer ik de regeringsverklaring goed lees, wordt dat ook be
doeld en dat is een belangrijke stap voorwaarts. Niet aileen de 
vrouw, maar ook de man kan bij een evenwichtiger verdeling van 
de beschikbare arbeid tot meerdere ontplooiing komen. Is het 
rechtvaardig dat de vrouw van net even veertig, die de gezinsver
antwoordelijkheidv oor het grootste deel achter der ug heeft, daarna 
moeite heeft haar tijd te vullen, terwijl de man net begint aan zijn 
eerste hartinfakt? 

* Lid CDA-Tweede Kamerfra·ktie. 
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Zowel in de regeringsverklaring, als in de akkoorden wordt ge
sproken van 'ongerechtvaardigde verschillen in rechtspositie tussen 
verschillende samenlevingsvormen', die worden weggenomen. Op 
zichzelf opmerkelijk dat dit ook, net als deeltijdarbeid, onderge
bracht is bij emancipatiebeleid. 
Te veel denkt men bij emancipatie aan de vrouw, maar waar wij 
gelukkig mee bezig zijn is de emancipatie van man en vrouw, van 
'overwicht naar evenwicht'. 
Het onderwijs komt leuk uit de verf, wanneer ik het goed begrijp 
zullen wij eindelijk aan onderwijs voor mensjes en mensen toe
komen, ongeacht geslacht. Wel vrees ik, dat voor dat de ouders en 
leerkrachten gezamenlijk ook zo geemancipeerd zijn dat zij mens
jes opvoeden en les geven 'enige' mentaliteitsveranderingen nood
zakelijk is. -

V rouwenorganisaties en andere groepen worden gesteund! 
Dat werd tot nu toe weliswaar ook al gedaan, maar het is juist dat 
er nog eens de aandacht op wordt gevestigd. Vrouwenorganisaties 
en andere groepen bereiken nl. de basis en wat is een emancipatie
beleid zonder basis. 
Het verschil komt wel duidelijk aan de oppervlakte wanneer er 
gesproken wordt van de eigen verantwoordelijkheid, die aan de 
vrouw gegeven wordt. Geldt dat ook niet voor de man of zit daarin 
juist het verschil in benadering van man of vrouw? 
Hebben vrouwen aileen recht op ontplooiing of hebben zij ook de 
plicht hun talenten in dienst van onze medemens en samenleving 
te stellen. Krijgt zij op deze toch vrijblijvende wijze niet weer de 
kans zich te verschuilen achter het huwelijk en realiseert zij zich 
dat een man dit nooit kan doen. 
Natuurlijk, eigen keuze, maar ook mede-verantwoordelijkheid voor 
het reilen en zeilen van ons allen. 

Studievoorlichting, her- en bijscholing en kinderopvang worden 
voortgezet. Experimenten zijn zeker nodig en vooral op het gebied 
van de benadering van de emancipatie. 
De akkoorden vergelijkend, kun je spreken van zekere accentver
schillen, maar Iaten wij niet vergeten dat uiteindelijk het hele eman
cipatiebeleid staat en valt met de inzet van de mens, van de sa
menleving en van de overheid. 
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VROUWEN VAN TOEN EN NU 

door Haty Tegelaar-Boonacker• 

De tweede emancipatiegolf heeft thans ook de regering bereikt. 
Sommigen zien dit misschien als een natuurlijk gebeuren, omdat 
de vrouw steeds meer gewaardeerd wordt in haar maatschappelijke 
rol. Anderen weten hoe een niet-aflatende-druk vanuit de politieke 
vrouwenorganisaties hierin heeft meegespeeld. 
De drie CDA-vrouwen die nu regeringsverantwoordelijkheid dragen, 
zijn niet zomaar 'aangespoeld' door de emancipatiegolven. Zij had
den aile drie reeds hun sporen verdiend in het parlement. 
De KVP zette een traditie voort door een vrouwelijke minister te 
leveren. Til Gardeniers-Berendsen volgde (zij het na vele jaren) 
dr. Marga Klompe op, die in 1956 de eerste vrouwelijke minister 
in Nederland was. 
Voor ARP en CHU is het nu de eerste keer dat een vrouwelijke 
staatssecretaris uit hun gelederen voorkomt. Voor de ARP, die 
tot 1963 geen vrouw in het parlement bracht, betekent dit een ver
snelde emancipatie. De CDA-fraktie in de Tweede Kamer komt bier
door echter op nog minder vrouwen. 
Met de benoeming van mr. Bert Haars tot staatssecretaris is een 
mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de CHU. AI eerder werd 
Bert Haars de eerste vrouwelijke gedeputeerde in de CHU. Enige 
feiten uit de geschiedenis van de vrouw in de CHU zijn in dit kader 
wei de moeite waard om eens te noemen. 
Jhr. De Savomin Lohman maakte in 1917 nog onderscheid tussen 
het actieve- en passieve kiesrecht voor vrouwen, terwijl het voor 
hem ook verschil maakte of het gehuwde of ongehuwde vrouwen 
betrof. Dr. de Visser (ook een der oprichters van de CHU) daaren
tegen pleitte in 1921 voor volledige emancipatie der vrouw in zijn 
artikel 'Christus en de vrouw'. Zo werd de weg vrij gemaakt 
voor mr. Frida Katz, die in 1922 voor de CHU in de Tweede Kamer 
kwam. Hoewel zij zeer aktief was en veel uit spreken ging, bleef 
de invloed van de vrouw in de CHU beperkt. Voor enkele enthou
siaste vrouwen was dit z6 teleurstellend dat zij besloten tot op
richting van de Centrale van C.H. Vrouwengroepen, hetgeen in 1935 
een feit werd. Wei was daarbij voorwaarde van het bestuur van de 
CHU dat het vrouwelijk CH-tweedekamerlid als voorzitter van de 
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Centrale zou optreden. Zo heeft na de oorlog freule Wttwaall van 
Stoetwegen ook jarenlang de Centrale gepresideerd, waarbij poli
tieke voorlichting en propaganda de belangrijkste rol speelden. 
In het parlement werkte de freule samen met vrouwen uit de an
dere politieke partijen, aan de verbetering van de positie van de 
vrouw in de maatschappij. Felle discussies werden gevoerd over de 
ouderlijke macht, handelsbekwaamheid van de vrouw, ontslag voor 
de gehuwde ambtenares en equal pay (gelijk loon bij gelijke arbeid 
voor man en vrouw). 
Binnen de CRU moest zij daarbij opboksen tegen een sterke patri
archale instelling, die weinig ruimte liet voor de vrouw in het open
bare Ieven. In de Centrale had zij o.a. de steun van Bert Raars, die 
20 jaar lang het secretariaat voerde. 
In 1964 koos de Centrale van C.R. Vrouwen voor het eerst een pre
sidente die geen kamerlid was, t.w. mr. Tine Grooten-van Boven. 
Zij belegde in 1970 een studiedag getiteld 'De vrouw op weg ...... 
Waarheen?', waarbij vele onderwerpen inzake emancipatie door de 
bestuursleden werden ingeleid en gepubliceerd. 
Na de verkiezingen in 1972 kwam de CR-fraktie voor het eerst 
zonder vrouw in de Tweede Kamer. Teleurgesteld vroeg de Cen
trale zich af wat haar taak nog was. Een enquete onder de leden 
gaf het antwoord: 'De Centrale moet blijven en werken als aktie
groep in de Unie'. Onder Ieiding van de huidige presidente werd ge
koersd in de richting van het CDA, waarvoor 93% zich had uit
gesproken. 
In 1975 werkten de CR-vrouwen mee aan een brochure van het 
CDA Vrouwenberaad getiteld 'Samen op weg naar een verant
woordelijke maatschappij'. Ret was een duidelijk antwoord op de 
vraag uit 1970 'op weg waarheen?'. 

Ret was tevens de start van verder studiewerk, waarmee verschil
lende groepen in CDA verband bezig zijn. In deze publicatie wordt 
het 'Verder samen op weg'-zijn benadrukt en tevens een bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van een verantwoord CDA-eman
cipatiebeleid. 

Haty Tegelaar-Boonacker is gemeenteraadslid te Rijswijk vanaf 1966 en pre
sidente van de Centrale van CH-Vrouwen sinds 1972. 
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ONTVANGEN BOEKEN: 

Wiardi Beckmansticbting: 'En tocb beweegt bet'; een keuze uit 
zeven jaargangen van 'Socialisme en Democratie'. 
'Toen en tbans'; de sociale wetenscbappen in de jaren dertig en nu 
uitg. Ambo, Baarn; 

MEDEDELING VAN DE REDAKTIE 

Het volgende nummer van bet CH-Tijdschrift is een dubbele afleve
ring, gewijd aan bet zeventigjarig bestaan van de CHU. 
Dit tbemanummer zal ongeveer eind mei verscbijnen. 

28 

VOOA 

Op 9 
Het 't 
me en 

De d 
dit ju' 

Bij d1 
door 
ken l 

De p1 
Over 
Vers1 

Naas 
te le' 
Ook 
naar 

Het 
a ant 
R.ZI 

Bij I 
naar 
zich 
inh1 

Dit 
karf 

Me1 
van 
gep 
ligt 
led1 





CHRISTELIJK HISTORISCH TIJDSCHRIFT 
23e JAARGANG No. 2/ 3 mei 1978 

Het bestuur van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin 
Lohman Stichting is als volgt samengesteld : 
Dr. E. Bleumink, Vries . voorzitter; 
Mr. F. J. H. Schneiders, Almelo, vice voorzitter; 
Mej. Mr. L. G. Baud, Breukelen, penningmeesteresse; 
Drs. C. Dekker, Hattem, secretaris. 
Leden : Drs. J. v. d. Assem , Utrecht; Dr. C. Blanke
stijn, 's Gravenhage; mr. Sj . H. Scheenstra, As
peren; Dr. E. Schroten, Doorn ; Drs . H. van Spanning, 
's Gravenhage; drs. B. Woelderink, Bathmen . 
Adviserende leden : Mr. H. K. J . Beernink, Rijswijk; 
Drs. J . W. de Pous, 's Gravenhage; Mr. C. van 
Veen, Wassenaar. 

REDACTIE Dr. E. Bleumink, Mr. Sj. H. Scheenstra, Drs. B. Woel
derink en Drs. H. van Spanning (red. seer. en eindredacteur) 
Tomatenstraat 236, Den Haag. 

ADMINISTRATIE Wassenaarseweg 7, Den Haag, Telefoon 24 67 91. 

Abonnement f 12,50 p. j.; stud. abonn. f 10,-. 
Minimum donatie f. 20,-: giro 604500 t.n.v. Sav. Lohmanstichting, 
Den Haag. 

UITGEVER: 
Boek- en Offsetdrukkerij Jonker B.V. Postbus 132 - Apeldoorn -
Tel. 055- 21 42 00. 

lnhoud biz. 
De Christelijk Historische Unie voor de oorlog 
door Mr. Dr. J. van Bruggen 31 

Nolens en de C.H.U . door Dr. J. P. Gribling 47 
Van een goede buur of van een verre vriend ? door H. Algra 57 

Terugblik op de doorbraak . De CHU in de periode 1945-1946 
door Mr. G. E. van Walsum 62 
lndrukken van de CHU door R. Zegering Hadders 73 
Enkele kanttekeningen bij 20 jaren parlementaire 
naoorlogse CHU-periode door lr. M. A. Geuze 75 
Het CDA en de CHU door Mr. 0. W. A . baron Van Verschuer 84 



VOORWOORD 

Op 9 juli 1978 ·is het zeventig jaar geleden dat de CHU werd opgericht. 
Het bestuur van de Lohmanstichting en de redak:tie van het CH-Tijdschrift 
meenden dat dit felt niet ongemerkt voorbij mocht gaan. 

De dubbele aflevering van het CH-Tijdschrift, dat thans verschijnt, is aan 
dit jubileum van de Unie gewijd. 

Bij de samenstelling van dit nummer hebben we gezocht naar auteurs die, 
door hun politieke aktiviteit, herinneringen hebben aan verschillende tijdvak
ken uit het verleden van de Unie. 

De periode v66r 1940 wordt bezien door mr. dr. J. van Bruggen. 
Over de na-oorlogse tijd schrijven ir. M.A. Geuze en mr. O.W.A. baron van 
Verschuer. 

Naast hen hebben we auteurs uit enkele andere partijen verzocht een bijdrage 
te leveren. 
Ook hier werd in het overleg over de te behandelen onderwerpen, gestreefd 
naar een globale verdeling in periodes. 

Het verheugt ons bijzonder dat we onze lezers in dit nummer artikelen kunnen 
aanbieden van de heren H. Algra, dr. P.J. Gribling, mr. G.E. van Walsum en 
R. Zegering Hadders. 

Bij het zestig-jarig jubileum van de CHU - in 1968 - werd de eerste aanzet 
naar de christen- democratisohe samenwerking tussen ARP, CHU en KVP, 
zichtbaar. Tien jaar later is het moment waarop de CHU als partij definitief 
in het CDA zal opgaan- 1980- niet meer veraf. 

Dit geeft de herdenking van het 70-jarig bestaan van de CHU een bijzonder 
karak:ter. 

Met deze :terughlik willen het bestuur van de Lohmanst-ichting en de redaktle 
van het CH-Tijdschrift echter niet weemoedig omzlen. Met deze ultgave Is 
gepoogd vooruit te zien naar de komende tijd. Een nog onbekende toekomst 
ligt voor ons. Een toekomst die we, als mede-dragers van een rijk Unlever
leden, positief tegemoet mogen gaan. 

E. Bleumlnk 
H. van Spanning 
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER 

H. Algra: geb. 1896; werd opgeleid voor onderwijzer; studeerde aan de R.U. 
te Groningen; schreef verschillende werken op historisch gebied; was van 
1935 tot 1977 hoofdredakteur van het Friesch Dagblad; in 1916 werd de 
heer Algra voor het eerst afgevaa~digd naar de Deputatenve.rgadering van 
de ARP; hij was van 1946 tot 1969 l1id van de Eerste Kamer. 

Mr. Dr. J. van Bruggen: geb. 1889; studeerde wis- en natuurkunde (Leiden) en 
rechten (V.U.); was voorzitter van de Raad van Arbeid te Dordrecht en 
Amsterdam; voorzitter van de Verzekeringskamer; lid van de hoofdredaktie 
van het dagblad "De Nederlander" (1933-1941); lid van de Eerste Kamer 
(1956-1963); was penningmeester van de CHU; is erelid van de CHU; 

Jr. M.A. Geuze: geb. 1917; studeerde aan de Landbouwhogeschool te Wage
ningen; is voorzitter van de Ver. Cooperatieve Suikerfabrieken; was van 
1956 tot 1968 lid van de Eerste Kamer; was voorzitter van de CHU-senaats
frakti e ( 1956-1968) ; 

Dr. J.P. Gribling: geb. 1915; promoveerde in 1961 bij prof. Rogier op het 
proefschrift "P.J.M. Aalberse 1871-1947"; was leraar aan verschillende 
scholen; van zijn hand verschenen diverse publikaties o.a. "Uit de ge
schiedenis van de R.K. Staatspartij" (Politiek Perspectief 1976 nr 6) 

Mr. O.W.A. baron Van Verschuer: geb. 1927; studeerde rechten te Utrecht; 
was rentmeester bij het Kroondome·in; is sedert 1962 lid van Prov. Staten 
van Gelderland en sedert 1965 Hd van het college van G.S.; was van 1973 
tot 1977 voorziter van de CHU; 

Mr. G.E. van Walsum: geb. 1900; studeerde rechten te Utrecht; was werk
zaam bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (1925-1945); was burge
meester van Delft (1948-1952) en Rotterdam (1952-1965); was van 1933-1941 
lid van de hoofdredaktie van het dagblad De Nederlander; secretaris van 
de CHU (1939-1945); bestuurslid van de Nederl. Volksbeweging; hoofdre
dakteur van het dagblad De Nieuwe Nederlander (1945-1947); lid van de 
Tweede Kamer (PvdA) van 1946-1948; lid van de Eerste Kamer (1948-1955); 
was voorz. van het IKOR; was voorzitter van de staat·scommissie ter bestu
dering van de financiele verhouding tussen het Rijk en de Kerkgenoot
schappen; 

R.J. Zegerlng Madders: geb. 1912; was landontginner; is sedert 1939 wet
houder te Emmen; was voor de VVD l-id van de Eerste Kamer (1946-1948) en 
lid van de Tweede Kamer van 1948-1967 
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DE CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE VOOR DE OORWG 

door Mr. Dr. J. van Bruggen 

Toen de bezettende macht de politieke partijen ophief, verdween 
ook de C.H. Unie voorlopig van het toneel. De liquidateur legde 
niet aileen beslag op het geld maar ook op archief en inventaris. 
Trots aile pogingen, die daartoe zijn aangewend, is het niet gelukt 
het archief terug te vinden. 
Mijn bijdrage is niet te staven doorarchiefstukken en is dus 
subjectief. Ze is "een afdruk van indrukken". 
Bij de totstandkoming van de C.H. Unie in 1908 is welbewust de 
naam Unie gekozen. Partij is te beengd, Bond was te vrijblijvend. 
In het begrip Unie komt tot uiting ruimte voor eigen persoonlijke 
opvattingen ten aanzien van staatkundige problemen binnen een 
ruim verband. 
Om de C.H. Unie voor de oorlog te verstaan is het goed te letten 
op de geestelijke inbreng van de groepen, die toen samengingen. 
Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman was antirevolutionair, een gees
telijke zoon van Groen van Prinsterer (1). Daarbij was niet het "neo
Calvinisme" van Dr. A. Kuyper het geestelijke verenigingspunt bij 
Christelijke partijvorming maar "het evangelie" zulks vanaf het 
begin, ook voor hij dit in "de Scheidslijn" nader formuleerde. Loh
man dankte evenals Groen veel aan Stahl, d.w.z. de historische 
instelling ten aanzien van de aanpak van de staatkunde. Daarom 
geen a prioristisch staatkundig stelsel maar praktische aanpak 
hier en nu. 
Dat bracht mee dualiteit van Regering en Staten-Generaal in het 
bijzonder het eigen recht van de Overheid, in beginsel een gouver
namentele instelling tegenover het Kabinet, omdat het land gere
geerd moet worden, onafhankelijk van de politieke instelling van 
de personen, die in een bepaalde tijd een kabinet vormen. Maar 
ook een kritische instelling van de leden der Staten-Generaal ten 
aanzien van het Regeringsbeleid. Dit geldt in het bijzonder bij de 
behandeling van wetsontwerpen. 
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Voor Lohman en ook voor Schokking gold de noodzaak van de 
dialoog, omdat zij beseften de waarheid van "le droit accroit en 
plaidoyant." Die dialoog kende hij uit zijn praktijk als Rechter en 
later Raadsheer bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Men 
besliste tenslotte in Raadskamer of in politicis in de fractie over 
het uiteindelijke oordeel. Daarom is het simplistisch te zeggen, 
hetgeen wei geschiedde "Lohman spreekt tegen, maar stemt voor". 
Wat de verhouding kiezer en gekozene betreft: enerzijds bestond 
er vrijheid van de afgevaardigde bij zijn beslissingen, anderzijds 
de verantwoordingsplicht in ruime mate tegenover de kiezer. 
Als afgevaardigde van het Tweede Kamerdistrict Goes kwam hij 
daar niet aileen elke drie maanden maar sprak soms tweemaal per 
jaar in een openbare vergadering, waar men in ruime mate vragen 
kon stellen en die hij dan uitvoerig beantwoordde. 
Er is nog een punt, dat de aandacht verdient. Lohman was in Am
sterdam met de doleantie meegegaan, maar dat was meer op 
juridische gronden dan Calvinistisch in Kuyperse zin. Juridisch 
stond hij op het standpunt, dat in de verhouding "Algemene Kerk
plaatselijke gemeente" wat de beschikking over de kerkelijke goe
deren betreft het recht van de plaatselijke gemeente voorrang had. 
Wat zijn godsdienstige instelling betreft sprak hij uit: "Zij hebben 
mij nooit ouderling gemaakt". Trouwens wat dit laatste betreft is 
kenmerkend de uitspraak in de Scheidslijn: "De kerk verdeelt, het 
evangelie verenigt". 
Bij Lohman heb ik uitvoerig stilgestaan, omdat zijn inbreng bij de 
politieke opstelling van de C.H. Unie voor de oorlog zeer groot is 
geweest en nog steeds doorwerkt. 
Om Dr. J. Th. de Visser te verstaan bedenke men, dat deze oprichter 
was en van de Christelijk Nationale Werkmansbond en van de 
Christelijk Volksonderwijs (C.V.O.). Na de doleantie was zijn 
streven verenigingspunten te vormen voor de rechtzinnig Hervorm
den, die niet met de doleantie waren meegegaan. 
Aan hem - echt etisch in de goede zin des worods - is vooral te 
danken, dat in het beginselprogram van de C.H. Unie voorkomt de 
verklaring "dat het niet in de eerste plaats gaat om de macht van 
de partij maar om de doorwerking van het beginsel". 
Mr. Dr. J. Schokking was leerling van Dr. Ph. J. Hoedemaker (de 
Staat met den Bijbel). Van hem komt het theocratisch element, dat 
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in de C.H. Unie aanwezig is. Een afwijzing van de neutrale Staat, 
omdat het volksleven in ons land en zijn instellingen onder de 
invloed van het evangelie gestalte verkregen. Dit is een van de 
verschilpunten met de A.R., die onder Kuyper's invloed de facto 
de neutrale Staat hebben aanvaard en het zwaartepunt hebben 
verlegd naar de Overheidspersonen. Hierin komt indirect tot 
uiting de antithese, die de C.H. Unie steeds als politiek uitgangs
punt heeft afgewezen. 

Wanneer ik in 1915, toen ik kiezer was geworden (toen op de 
leeftijd van 25 jaar) aarzelde mij bij de C.H. Unie aan te sluiten, 
geschiedde zulks niet, omdat ik geen bewondering had voor hen, 
die bij de stichting in 1908 gelijk boven is uiteengezet, waren 
betrokken. Integendeel. 
Maar ik vond een tekort aan wat ik zou willen noemen Christelijk 
sociale instelling. Achter ons lag toen de behandeling van Talma's 
wetgeving. De behandeling van de afschaffing nachtarbeid voor 
bakkers (de facto ging het om het verse kadetje) en ook Talma's 
sociale verzekeringswetten waren mij niet sympathiek. Toen was 
men nog te sterk aan de economie van de liberale school uit Enge
land. Men kende trouwens geen andere en vond afwijkingen in de 
richting van meer sociale aanpassingen ingaand tegen wat men 
noemde de vrijheid in de samenleving en tegen de economische 
lijn. Sociale nood moest worden voorzien door armverzorging. 
"Filantropie had prioriteit boven sociale rechtsvorming". Hierover 
oordeel ik niet te hard, want zo waren toen economisch gezien de 
heersende meningen. 
Beslissend is voor mij geweest het feit, dat Slotemaker de Bruine 
na enige gesprekken met Lohman zich bij de C.H. Unie aansloot. 
Slotemaker was hoogleraar vanwege de Ned. Hervormde Kerk 
in Utrecht. Hem kende ik niet alleen door de studie van zijn Chris
telijk Sociale Studien maar vooral van de conferenties van de Ned. 
Chr. Studenten Vereniging en zijn cursussen voor studenten. Hij 
bracht in de C.H. Unie het sociale denken in. 
Slotemaker was een bewogen mens, snel ontroerd, wellicht een 
beetje ijdel, maar hij had een diep inzicht in de noden van de 
samenleving van zijn dagen vooral die van de arbeiders. 
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Als predikant was hij er bovenop gedrukt. Zo was hij door de de ' 
Ievenspraktijk gevormd. Zo kwam hij tot het "Christelijk solida- zenl 
risme", dat aan het historische elementin de naam van de Christe- lera 
Iijke Historische Unie de zin geeft "actueel". raac 
Niet terugblikkend op het voorafgegane, hoe zeer het goede daarin ronc 
moet worden bewaard (het zout), maar Ievend en werkend in eigen tege 
tijd moet getoetst worden welke de werkelijke noden zijn van d~ De : 
samenleving en hierop ingesteld (het gist) een waarlijk Christelijk- Iiet 
sociale politiek worden bedreven. Sta1 

WOI 

De grondwetsherziening van 1917 bracht behalve de financH!le noe 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder lager onderwijs voor de (nee 
wet ook algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging "de 
eerst voor mannen en later voor vrouwen. Mr. 
Dit ging op zichzelf niet in tegen wat vroeger door vooraanstaande hoc 
Christelijk Historischen was bepleit. Jhr. Mr. D.J. de Geer had cul 
reeds eerder een pleidooi voor algemeen kiesrecht gehouden. dar 
Dr. J.Th. de Visser had in "Christus en de vrouw" gewezen op de de 
rechtsgelijkheid van man en vrouw en dat impliceerde mannen- ou< 
en vrouwenkiesrecht (actief en passief). C.E. van Koetsveld - hoewel we, 
bestreden in zijn tijd - had een lans gebroken voor evenredige (th 
vertegenwoordiging. Uit 
Heus de C.H. Unie is waarlijk geen conservatieve partij tout court. he1 
Maar de breuk met het districtenstelsel en de overgang tot de ene me 
algemene Iijst van de Unie bracht ingrijpende wijzigingen in de Ka 
samenstelling van de Tweede Kamerfractie. Op die lijst kwamen Op 
voor mensen, die reeds via een Tweede Kamer district zitting sle 
hadden o.a. J.R. Snoeck Henkemans (later meer over hem) en ke 
Dr. J. Lovink (intemationaal bekend specialist op landbouwgebied), hie 
maar ook Jhr. Mr. D.J. de Geer. ha 
De eerste vrouw deed toen intrede in de C.H. Tweede Kamerfractie Tc 
Mr. Frida Katz, die advocaat was in Amsterdam, een zeer begaafde he 
spreekster, daamaast in alfabetische volgorde: Baron van Boet- we 
zelaer van Dubbeldam, oud zendingsconsul; J.M. Krol uit Gronin- ki' 
gerland; J.M. Krijger, opzichter bij de Rijkswaterstaat, een goed to 
kenner van de geschriften van Groen van Prinsterer, zoals bleek in V1 
debat met Ds. Lingbeek, de man van de Hervormde Staatspartij, ell 
die als eenling zitting had en meende, dat de C.H. Unie terzake van d~ 
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de verdediging der theocratie tekort schoot. Jhr. Rutgers van Ro
zenburg, burgemeester van Baarn; H.W. Tilanus, artillerie officier, 
leraar aan de K.M.A. te Breda, later secretaris van de Onderwijs
raad. Jan Weitkamp uit het oeroude Christelijk Historisch gebied 
rond Ommen {2), een originele boeren-afgevaardigde, zeer ad rem, 
tegendeel van een Koekoek. 
De Eerste Kamer stond minder in de algemene belangstelling. Men 
liet dat zonder inspraak over aan de leden van de Provinciale 
Staten, die vasthielden aan de idee, dat het Eerste Kamerlid moest 
wonen binnen de groep, die tot aanwijzen geroepen was. Laat mij 
noemen Jhr. Mr. B.C. de Savornin Lohman, hoogleraar in Utrecht 
(neef van Lohman Sr.); Jhr. de Gyselaar (burgemeester van Leiden) 
"de enig goede Leyenaar dat is De Gyselaar" zongen de studenten; 
Mr. R. Pollema, advocaat in Leeuwarden; Prof. Dr. J. de Zwaan, toen 
hoogleraar Nieuw Testament in Groningen, een goed kenner van 
cultuur en onderwijszaken; Jan ter Haar, wethouder van Amster
dam en handelsman en niet te vergeten "de Baron", d.w.z. Baron 
de Vos van Steenwijk van de Christelijke tak van deze bekende 
oud-adellijke familie. Hij is voorzitter van de Eerste Kamer ge
weest, beeindigde steeds de vergadering met de woorden: D.V. 
(theocratie) hoop ik de Eerste Kamer dan en dan bijeen te roepen. 
Uitte zijn grieven tegen de lieden, die in het parlement kwamen via 
het algemeen kiesrecht zonder kwaliteit, in een zin van twee regels 
met invectieven en beroemde zich er op, dat hij voor de Tweede 
Kamer altijd op Colijn stemde. 
Op een algemene vergadering van de C.H. Unie kwam hij nooit; 
slechts eenmaal toen de Eerste Kamer het ontwerp plaatselijke 
keuze (punt verkiezingsprogram C.H. Unie) had verworpen. Hij 
hield toen een donderende rede tegen hen, die daarop kritiek 
hadden uitgeoefend. Het was toch een "kerel". 
Toen de Grondwetherziening van 1917 behalve de gelijkstelling van 
het openbaar en bijzonder onderwijs in financieel opzicht voor de 
wet ook bracht algemeen mannen- en later algemeen vrouwen
kiesrecht met evenredige vertegenwoordiging, eiste dat in organisa
torisch oogpunt voor de C.H. Unie een geduchte aanpassing. 
Vroeger in de Kamerdistricten waren enkele centrale kiesver
enigingen voldoende. Men werd pas bij verkiezingen actief en deed 
dan een beroep op enkele meer gegoeden. Voor de kosten onder 
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de coalitie zorgden vooral de A.R. wei evenals voor de propaganda 
voor de coalitie-kandidaat in het district. Thans moest de C.H. Unie 
zelf het werk gaan doen. Daarom was het nodig een secretariaats
bureau (dat kwam ten kantore van Blommendaal, waar De Neder
lander werd gedrukt) een vast bezoldigde ambtenares op het bu
reau, dus een groter budget voor de centrale organisatie. 
Bovenal waren meer kiesverenigingen in het land nodig, die actief 
propaganda konden voeren voor de C.H. kandidatenlijst bij de 
Tweede Kamerverkiezingen. 
Hier ligt de grote verdienste van J.R. Snoeck Henkemans, die met 
ongelooflijke wilskracht samen met de tweede secretaris H. W. Tila
nuszich gegeven heeft om de zwakke organisatie van de C.H. Unie 
op te bouwen en te versterken. 
J.R. Snoeck Henkemans was eigenaar van een familiezaak, wijn
handel, dus behoorde tot wat vroeger gerekend werd de deftige 
middenstand (graan en wijn). Een zaak goed ingevoerd in de 
Hofstad. Hij was afgevaardigde voor het Kamerdistrict Apeldoorn, 
redacteur van het weekblad Koningin en Vaderland. Hij heeft ook 
nog een tijd het hoofdredacteurschap van het dagblad "De Neder
lander" waargenomen (3). Hij had veel invloed binnen de Unie, maar 
heeft die nooit ten eigen bate aangewend. Er was vaak kritiek op 
hem vooral van mensen, die aan de kant stonden en anderen het 
werk lieten doen. Daarom moet ik hier (hij stierf in de oorlogs
winter 1944/45) een woord van dank en hulde uitspreken. Weinigen 
hebben zo veel en practisch belangeloos werk voor de Unie gedaan 
als de brave Snoeck. 
Er kwamen dus meer kiesverenigingen en om leden te winnen was 
de contributie laag. Meestal f 1,- en daarvan moest een kwartje 
per lid worden afgedragen aan het Hoofdbestuur, een dubbeltje 
voor het werk van de Kamerkring en een stuiver voor de Staten
kring (samen 40 cent). Dit Iiep mis en moest mislopen voor wat 
betreft de afdracht aan het Hoofdbestuur voor het bureau der C.H. 
Unie. Daarom was er altijd een tekort bij de Algemene Penning
meester. Toen ik het penningmeesterschap overnam van Mr. van 
Rhijn, die Minister was geworden in het oorlogskabinet De Geer 
(vlak voor 10 mei 1940) vond ik de volgende toestand. Er was nodig 
f 10.000 per jaar en er kwam in aan afdrachten f 7.000. Dus een 
permanent jaartekort van f 3.000 ongeveer. Dan werd een beroep 
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gedaan op drie gegoede Amsterdammers, die samen het tekort voor 
hun rekening namen. Na de bevrijding werd de afdracht per lid 
drie kwartjes, maar de goede gevers van voor 1940 waren er niet 
meer. Ook was toen verdwenen de gratis inwoning van het bureau 
bij Blommendaal. Laat ik zeggen, dat het algemeen penningmeester
schap van de C.H. Unie het zuurste baantje is geweest, dat ik ooit 
heb gehad. Men moest op redelijke steunaanvragen altijd 'neen' 
zeggen. Het was in feite naar buiten een "fatsoen ophouderij" van 
het soort van de Hagenaar, van wie verteld wordt, dat hij met een 
vioolkist aardappelen gaat halen voor zijn vrouw in de groente
winkel. Laat ik de huidige penningmeester en zijn voorganger geluk
wensen, dat deze situatie totaal gewijzigd is. Thans geen politiek 
meer op een koopje zoals voor 1940 en een tijdlang na de bevrijding 
in 1945 het geval is geweest. 
De financien zijn altijd een zwakke stee bij de C.H. Unie geweest 
in de tijd voor de oorlog en ook nog een tijd daarna. In wezen was 
dat een handicap voor een in goede zin opbouw van een democra
tische volkspartij, zoals de C.H. Unie in beginsel was. Democratie 
eist, dat men algemeen bereid is de lasten van het bedrijf ener partij 
samen te dragen en niet op een soort mystieke wijze gelooft, dat 
men aan de top van de partij wel wegen vindt om bij enkele ge
goeden geld te verkrijgen. 
Er waren kiesverenigingen, die meer contributie vroegen, minstens 
een rijksdaalder. Daar kon men geregeld vergaderen zonder door 
een tekort aan geld belemmerd te worden en werd toch leden
werving bevorderd. 
Helaas werd ook wel in bepaalde steden het lidmaatschap beperkt 
gehouden, omdat dat voor de leiding gemakkelijker was als het ging 
om samenstelling van de kandidatenlijst voor gemeente, provinciale 
staten en Kamer in door hen gewenste zin te beinvloeden."" 

X X X X 

Genoeg hierover. Thans in het algemeen een beeld van de politieke 
opstelling van de C.H. Unie voor 1940. 
De C.H. Unie is en beginselpartij en volkspartij. Ze wenst het gehele 
volk in al zijn lagen te dienen. 
Dr. de Visser formuleerde het eens in een gesprek 'Wij zullen in 
elken tijd moeten zien wie onze minste broeders zijn, waar de zwak-
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ke kanten liggen en daar ons in de politiek op moeten instellen". Zo 
heb ik het steeds gezien en dit is de inhoud van 'Christelijk solidaris
me'. Onder het districtenstelsel kende men de afgevaardigden per
soonlijk. Onder de evenredige vertegenwoordiging gin:gen zij schuil 
achter de Iijsttrekker. 
Het is eveneens een verdienste van Snoeck H enkemans, dat hij 
toen begonnen is met de Zomerconferenties. Daar kon men deaf
gevaardigden persoonlijk ontmoeten. Hier werden over actuele 
onderwerpen degelijke referaten gehouden, die als brochures wer
den uitgegeven, (Tijdseinen). 
Weliswaar dateert de "De Savornin Lohman Stichting" van na 
1945, maar ook voor de oorlog werd er gestudeerd en men vergete 
niet toen was er de dagelijkse begeleiding van de politiek door mid
del van het dagblad "De Nederlander", dat in Den Haag bij Blom
mendaal werd gedrukt, waar toen het Uniebureau was gevestigd en 
de vergaderruimte voor het Algemeen en Dagelijks Bestuur van 
de C.H. Unie aanwezig was. 

X X X X 

Waar kwamen voor de oorlog de stemmen op de C.H. Unie vandaan? 
Wanneer ik de uitslagen van de jongste verkiezingen voor de Pro
vinciale Staten- wat het C.D.A. aangaat- bezie kwamen die uit 
dezelfde gebieden behoudens Limburg (geheel) en Noord-Brabant 
(de N.W. hoek en de streek rond Heusden stemden protestants
christelijk). 
De verdeling over C.H. en A.R. liep in hoofdzaak langs kerkelijke 
en bepaalde geestelijke lijnen. De Gereformeerden stemden A.R. 
Maar ook oudere Gereformeerde vrienden van Lohman wegens 
hun verontwaardiging over "Seinpost" stemden wei C.H. en bleven 
zo ste:r!men na Lohman's overlijden. De Gereformeerde Bonders in 
de Hervormde Kerk stemden A.R. Er was altijd een lijst van predi
kanten, die tot deze richting behoorden, met de opwekking om A.R. 
aan te bevelen. Maar merkwaardig: de V eluwe gaf toen overwegend 
aan de C.H. Unie haar stem. 
Behalve R.K. behoorden de C.H. kiezers tot aile dominanties op 
godsdienstig gebied. Zelfs uit zgn. vrijzinnige hoek gingen stemmen 
naar de C.H. Unie. Een liberaal Joods advocaat in Dordrecht zei 
eens tegen mij: Wei ben ik noch Christelijk, noch historisch, maar 
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ik stem Christelijk-Historisch want jullie zijn fatsoenlijke lui en 
geen drijvers. 
Wat de beroepen betreft: ik zou geen enkel eerbaar beroep of bedrijf 
kunnen noemen waarvan eigenaars of arbeiders niet onder de C.H. 
stemmers zouden voorkomen. Wel zijn het overwegend de stemmen, 
die komen van de landelijke bevolking, vissersdorpen en van mid
denstanders. Zo althans komt dat bij mij over als ik let op de leden 
van Kiesverenigingen, die ik geregeld heb ontmoet. 
Is er waarheid in de bewering, dat de C.H. Unie structureel een 
conservatieve partij moet zijn? Deze conclusie is onjuist. Vooreerst, 
omdat voor de oorlog niet de maatschappelijke instelling maar de 
godsdienstige overtuiging bij de politieke keus overwegend was 
(evenals in1978 t.o.v. het C.D.A.). De Hervormde predikanten, die 
godsdienstig niet vrijzinnig waren, gaven overwegend steun aan de 
C.H. Unie. Voorts kwamen de beslissingen, die gelet op de ruime 
vrijheid van de afgevaardigden, bij de leden en kiezers, vertrouwen
wekkend over. Als volkspartij kon en wilde de C.H. Unie nooit zijn 
een belangenpartij die een bepaald volksbelang eenzijdig behartigde. 
Elk voorstel werd getoetst aan het algemeen volksbelang. Daarom 
was destijds het bezwaar tegen evenredige vertegenwoordiging, dat 
daardoor tot schade van het geheel, typische belangenpartijen (plat
teland, middenstanders) de mogelijkheid kregen om in de Staten
Generaal vertegenwoordigd te worden. Dat is meegevallen en in 
1978 practisch niet meer relevant, maar voor de oorlog was dit toch 
het geval. Neen. Deze groepsbelangen werden voor de oorlog -
zulks blijkt uit de gespreide samenstelling van de Tweede Kamer
fractie - voorgestaan binnen het geheel van de volkspartij en 
werden nooit verwaarloosd. Maar ook hier werd geoordeeld in het 
besef van wat hier en nu gewenst en mogelijk is binnen het gehele 
volk. 
Wat er dan toch niet een zekere conservatieve instelling in het 
algemeen? Hierop antwoord ik: Ja en neen. Dat klinkt wat parado
xaal. Er is een gezond, maar ook een verkeerd conservatisme. Con
servatisme is gezond, indien het uitgaat van het besef, dat is uit
gedrukt in het spreekwoord: J e moet geen oude schoenen wegdoen 
voor je nieuwe hebt; en: niet alles wat oud is als kritische aanpak 
te verwaarlozen. Niet al het nieuwe is goed, omdat het nieuw is. 
Gezond conservarisme heeft een niet onbelangrijke functie4). 
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Ongezond is conservatisme, in de zin dat alles moet blijven omdat 
het altijd zo geweest is en omdat grootvader en vader er zo over 
geoordeeld hebben in hun tijd. 
Deze Iieden hebben geen oog voor de ingrijpende veranderingen, 
die voortdurend sociologisch hebben plaatsgevonden in de samen
leving ook in Nederland. Trouwens de ruim blikkende mensen pas
sen zichzelf aan. In de landbouw kwam concentratie van bedrijven, 
krachtige cooperatie ter zake van landbouwcrediet en mechanisa
tie, om hun plaats in de agrarische economie te versterken. 
Bij de middenstand zien wij dezelfde verschijnselen. Wei meer con
centratie (na de oorlog sterk), maar daartegen kwam op het coopera
tief samengaan op van kleine bedrijven (de Sperwer). 

X X X X 

Het is thans geboden in te gaan op het C.H. dagblad 'De Nederlan
der', dat helaas na 1945 is verdwenen. 
Ook hier waren steeds financiele moeilijkheden. Men voorzag er in 
door nieuwe aandelen uit te geven. Dat waren crypto giften. Zelf 
kocht ik twee aandelen f 100,- die ik nam terstond geheel afschreef. 
Toch was bezit van veel aandelen niet onbelangrijk, zoals na 1945 
is gebleken. 
Er was een N.V. Dagblad de Nederlander. Er bestond geen officiele 
band met de C.H. Unie. Aileen moest de hoofdredacteur lid zijn van 
de C.H. Unie. (Ook dat heeft na de bevrijding een rol gespeeld bij 
wat rondom De Nederlander zich heeft afgespeeld5). 

De commissarissen benoemden de redacteuren. 
Het is mij niet mogelijk te vermelden in juiste volgorde wie en hoe 
lang bepaalde personen hoofdredacteur waren. 
Na 1908 De Savornin Lohman. Toen verscheen veelal polemiek met 
Dr. A. Kuyper in de Standaard. Deze is eens afzonderlijk uitgege
ven; ik heb ze niet kunnen terugvinden. Gelukkig maar, want Slo
temaker de Bruine vond het niet al te best. Deze was ook een tijd
lang hoofdredacteur, evenals Snoeck Henkemans en in mijn tijd 
was er een redactieraad (geen beroepsjournalisten) met als secre
taris Q. A. de Ridder aan wie ik uitstekende herinneringen bewaar. 
De redactieraad bestond toen uit de volgende leden (alfabetisch): 
Mr. Dr. J. van Bruggen, Mr. Frans de Graaf, Dr. Ph. J. Idenburg, 
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Prof. Dr. P. Lieftink, Dr. Rozemond, Mr. G. E. van Walsum en Prof. 
Dr. J. de Zwaan. 
Hieraan bewaar ik goede herinneringen. Er was per jaar f 5000,
beschikbaar, dat proportioneel verdeeld werd naar verhouding 
van de artikelen die men had geleverd. Zelf betaalden wij daarvan 
de reiskosten want elke maandagavond om de 14 dagen kwamen 
wij samen bij de zaak Blommendaal (vlagbij het Staatsspoorsta
tion). De vergaderingen blijven bij mij in uitstekende herinnering. 
Hier noem ik in het bijzonder de naam van Prof. Dr. P. Lieftink, 
die hoogleraar in de economie was in Rotterdam. Hij had in Ame
rika gestudeerd en kende de wijze, waarop de toenmalige president 
van de U.S.A. het werkloosheidsprobleem had aangepakt en inge
grepen had ( ordening) om het economisch lev en weer op gang te 
brengen. Lieftink was de man van de macro-economie die toen in 
Nederland practisch onbekend was. Deze omvat het gebruik van 
economische instrumenten, die voor een land (staat) beschikbaar 
zijn. In een bepaalde tijd is niet bezuiniging het een en het al, maar 
men moet desnoods meer uitgaven doen en daarvoor lenen met de 
bedoeling de consumptie te stimuleren. 
Deze theorieen - na de oorlog zeer normaal - klonken als een ket
terij, want het ging in tegen het haast onaantastbare boekje van de 
liberale economie. 
De redactie van De Nederlander kreeg de naam van 'de ordenaars' 
en men sprak wei minachtend, dat er nodig zou zijn 'ordening van 
de ordening'. Hoezeer zelf ouderwets economisch gevormd heb ik 
veel van Lieftink geleerd en ben hem daarvoor dankbaar. Behalve 
Prof. de Zwaan en ik zijn de !eden van de redactieraad tot mijn leed
wezen met de doorbraak meegegaan, later lid van de P.v.d.A. ge
worden, maar thans zijn ze het niet meer voorzover zij nog Ieven 
en voorzover mij bekend is. De vraag moet worden gesteld: Waarom 
is in de Staten-Generaal voor de oorlog geen plaats gemaakt voor 
twee met name genoemden: Lieftink en Van W alsum. Na de! oorlog 
is gebleken welke uitnemende kwaliteiten deze hadden. Lieftink sa
neerde ons door de oorlog bedorven geld toen hij Minister was en 
Van W alsum was een verdienstelijk burgemeester van Rotterdam. 
De opmerking is gemaakt, dat wegens "Barthianisme" de overgang 
naar een niet-confessionele partij eigenlijk noodzakelijk was. Het 
antwoord op deze bewering is, dat en Prof. Th. Haitjema en Prof. 
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G. van Niftrik Barthiaan waren, maar Christelijk-Historisch bleven 
zonder enig bezwaar. Nederland en Zwitserland zijn historisch an
ders gevonnde Ianden. Laat men dat niet vergeten. 
Het enige bezwaar, dat De Zwaan en ik wei eens uitspraken als wij 
samen naar Leiden en Haarlem reisden: Zij kennen onze mensen on
voldoende en hebben bet te gemakkelijk over C.H. mannetjes en 
vrouwtjes. Heus, onze mensen hebben een zelfstandig en gezond 
oordeel ook over de politiek. 
Zij onderschatten onze mensen. 

X X X X 

De Nederlander stond critisch tegenover de Colijn politiek in de 
crisisjaren na 1929. 
Economisch oordeelden wij, dat via de instrumenten, die de Staat 
ter beschikking had, meer kon worden gedaan om de consumptie en 
dus de gehele samenleving weer op gang te brengen. 
Maar ook was er- dat was mijn terrein in De Nederlander voorna
melijk - een tekort aan sociale werkzaamheid. 
Alvorens bier op in te gaan wil ik er op wijzen, dat ik voor bepaalde 
zijden van Colijn grote waardering heb. 
Met hem keerde De Nederlander zich tegen fascisme en nationaal 
socialisme en besteed met name de N.S.B. Eveneens achtten wij bet 
juist zijn ijveren om de tolmuren, die overal de export belemmer
den, te slechten. Dat was voor ons land, op export aangewezen, een 
Ievenszaak. Verder had zijn streven om de waardevastheid van de 
gulden te handhaven onze instemming. Men zal bet een oud Voor
zitter van de Verzekeringsraad, die in nauw contact stond met Ie
vensverzekeringmaatschappijen en pensioenvoorzieningen, niet eu
vel duiden dat hij zulks van harte toejuicht. Sociaal is bet zeer te 
betreuren, dat spaargelden en pensioenuitkeringen van geld als ge
volg van inflatie belangrijk in koopkracht gaan verliezen. 
Als men zegt "Colijn aanbad bet gouden kalf" in casu hield hij de 
gulden aan bet goud vast, dan vind ik dat zeer onbillijk. Dat men 
internationaal de band met het goud losliet en devalueerde, kon 
hij niet helpen. Hij bleef tot bet laatste stand houden en moest wei 
mee. Maar Colijn was bij zijn "denken in geld" te eenzijdig. Be
zuiniging is voor een gezin een andere zaak dan voor de Staat. Ook 
in een gezin is er een grens. En wanneer ouders om de opvoeding 
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van hun kinderen te kunnen betalen moeten interen op hun kapi
taal, is dit wei een noodzaak, maar worden zij geleid door beste 
motieven: "Wij beleggen het geld in de kinderen". 
Een te eenzijdig denken in geld is sociaal gesproken onjuist en 
brengt geestelijke gevaren mee. Men moet allereerst. denken in 
mensen. "Aan stempellokalen - de steun was aan de grens van het 
noodzakelijke - zijn N.S.B.-ers en communisten gefokt", zoals 
iemand het eens uitdrukte. 
De tijden waren moeilijk. Door het "beter kanonnen dan boter" van 
Hilter c.s. stagneerde onze zuivel- en groente-uitvoer. Varkens en 
koeien werden afgeslacht en groente werd doorgedraaid, terwijl 
hongerige werklozen toezagen. Waaarom toen dit niet aangekocht 
van Overheidswege en met enig verlies in natura voor de werklo
zen beschikbaar gesteld? 
Eveneens herinner ik mij de afwijzing (via Colijn) van Slotemakers 
suggestie om uitbreiding te geven aan werkverschaffing voor werk
lozen tegen een normaalloon. Zulks had de Staat aileen gekost het 
verschil in geld tussen het loon en de steun; dat zou meevallen. 
Maar juist dit verschil was voor het werkloze gezin van overwegend 
belang. 
De toenmalige S.D.A.P. kwam met het Plan van den Arbeid (er was 
zelfs een planlied). Hiertegen was het bezwaar, dat het veel de
viezen kostte (50%) en die hadden wij wegens stagna tie van de uit
voer niet of zeer onvoldoende. 
Maar het plan van de Chr.-Historische landbouw-ingenieur Jr. West
hot: ontginning van woeste gronden, ontwatering, ruilverkaveling 
kostte practisch geen deviezen. Die bezwaren golden dus niet. Het 
goede resultaat van werkverschaffing had ik gezien in de gemeente 
Dordrecht. Daar zijn ze overwegend tewerkgesteld in de Biesbosch. 
Zo ook in Amsterdam, waar een groep gewerkt heeft om het Amster
damse Bos en de roeibaan gestalte te geven. 
Als ik in de Biesboschpolder kom en door het Amsterdamse Bos 
rijd dan zie ik hoe groot nut ook economisch hiermede voor het 
land is bereikt. 
Bovenal in die zware jaren zou het moreel van de bevolking- ik 
zeg niet op peil gebleven - maar toch in goede zin bewaard zijn. 
Maar dit is het ergste. Met aile goede bedoelingen, die Colijn had, 
is er bij de arbeidersbevolking van deze tijd van werkloosheid nog 
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altijd gebleven: "Nooit meer terug naar de tijd van Colijn". 
Toen de oorlog in mei 1940 over ons land kwam en bezetting kwam, 
is De Nederlander nog een tijd lang doorgegaan. Uiteraard voor
zichtig, maar men kon in die tijd "tussen de regels" lezen en deed 
dat. Nooit had De Nederlander tevoren zoveel abonnees gehad als 
ten tijde dat het blad door de bezetter werd opgeheven. 
Door mij wordt uitsluitend aandacht gewijd aan de C.H. Unie voor 
de oorlog. Bij de bezetting haak ik daarom af - al volgt in de noten 
wei een enkele opmerking, die met het voorgaande verband houdt. 

Om een overgang van de C.H. Unie van voor de oorlog tot na het 
oorlogsinterregnum te maken, meen ik goed te doen een tweetal her
inneringen op te halen. 
Toen na Dolle Dinsdag het westelijk front in beweging kwam en 
de bevrijding van Nederland nabij scheen, kwam het restant van 
het dagelijks bestuur (Van Bruggen, J. J. Wallien, J. de Zwaan en 
Mr. G. E. van Walsum, toen nog secretaris) bijeen ten huize van 
laatstgenoemde in Rotterdam. 
Van W alsum deelde mede, dat "hij de C.H. Unie niet weer zou op
richten". Algemeen protest: "De C.H. Unie bestaat, want het on
rechtmatig besluit van de bezetters heeft nooit rechtskracht gehad". 
Een andere zaak is ons te bezinnen op onze instelling in na-oorlogse 
verhoudingen". Daarover zullen wij in vrijheid moeten beslissen. 
Van Walsum bedankte wei als secretaris, maar bleef lid van de C.H. 
Unie. Het oordeel hierover laat ik aan de lezer over. 
Gedurende de oorlogswinter verbleef "de oude Snoeck Henkemans" 
in Heemstede ten huize van zijn zoon en sprak ik hem voor zijn 
laatste ziekte meermalen. Hij is daar gestorven. Ook Schokking en 
Slotemaker stierven in de oorlogsjaren. 
Bij het laatste gesprek met Snoeck tijdens zijn laatste ziekte -
hij was toen blind, maar zijn geest was helder- gaf hij uiting aan 
zijn zorgen over wat na de oorlog met de C.H. Unie zou gebeuren. 
In het gijzelaarskamp in Brabant zijn ze bezig allerlei plannen op 
te stellen en ook bij de Synode in Den Haag is zulks het geval8). 

Natuurlijk zal er na de bevrijding op brede schaal samengewerkt 
moeten worden en dat willen wij C.H. mensen graag om ons land 
er weer bovenop te helpen. 
Sommigen willen samengaan met de A.R. in een Protestants Chris-
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telijke Volkspartij. Ideologisch acht ik dat juist: als afstammelin
gen van Groen van Prinsterer horen wij bijeen. Trouwens Lohman 
en Kuyper hebben zich voor de dood van Kuyper verzoend. Maar 
meevallen zal het niet. Juist door Kuyper is daar de mentaliteit 
veranderd. Zij beschouwen zich als de echt principiele mensen; zij 
zijn krachtig georganiseerd en hebben er alles voor over ook finan
cieel. 
Als er een organisatie komt, zullen zij daar trouw aanwezig zijn. 
Onze mensen zijn en bescheidener en zijn geen geregelde vergade
ringbezoekers. 
Ja, dan geven de A.R. in de nieuwe organisatie de toon aan. 
Maar ik heb toch hoop, aldus Snoeck Henkemans. Er is nu eenmaal 
een bepaalde C.H. instelling, die door de oorlog niet verzwakt is, 
omdat onze mensen het anti-Christelijke van het nationaal socialis
me hebben leren kennen en de tegenstelling met het C.H. beginsel 
beter hebben leren aanvoelen. 
Snoeck Henkemans had naar mijn mening een vooruitziende blik. 
Er is waarheid in wat ik las in verband met de uitslag van de ver
kiezingen in Frankrijk. 
"Het gelukt niet meer om van bovenaf de mening van een volk in 
een bepaalde richting te beinvloeden. De mensen denken te zelf
standig". De "doorbraak" zowel in de Staat (Nederlandse Volks
beweging ter voorbereiding van de nieuwe P.v.d.A.) als in de Ned. 
Hervormde Kerk Banning, Kraemer en Gravemeijer, die later zich 
geheel afwendde, hadden geen blijvend succes in en na 1945. 
De C.H. Unie had voor de oorlog in de Tweede Kamer acht afge
vaardigden. Na de "vertraagde" verkiezing voor de Tweede Kamer 
onder het regime Drees en Schermerhorn kwamen er acht terug. 
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NOT EN 

1
) Niettegenstaande verschil van opvatting over 'de Staat' (men zie hierover de 

dissertatie van Dr. J. J. R. Schmall Tweeirlel staatsopvattlng onder het Re
vell) bleef de geestelijke band bestaan. De begrafenis van de 'confessionele' 
Groen van Prinsterer werd geleld door de 'ethische' Professor Dr. J. H. N( 
Gunning, toen predikant te 's-Gravenhage. 

2
) Oat waren oer-Christelijk-Historici. Toen bij een vacature in het Tweede 

Kamer district door de coalitie Dr. A. Kuyper kandidaat werd gesteld om hem 
weer in de Tweede Kamer een plaats in te ruimen, stelden de C.H. vrienden 
daar een onafhankelijke C.H. man: Bichon van IJsselmonde. Hij werd geko
zen ook, maar geen lid van de C.H. fractie. Zijn spoor is politiek verloren 
gegaan. 

3
) Toen ik eens op het Uniebureau ten kantore van Blommendaal kwam, zag 

ik in een zijkamertje een bed en wastafel staan. Hier slaapt de heer Snoeck 
Henkemans als hij na een avondzitting van de Tweede Kamer hier komt om 
een hoofdartikel voor De Nederlander van morgen te schrijven en er geen 
trams meer rijden om naar huis te gaan. 

4
) Zie hiervoor enige belangrijke opmerkingen in de Gedenkschriften van 

Mr. P. J. Troelstra, Deer Vier, biz. 45 en volgende. 

5
) Over wat zich rond 'De Nederlander' na 1945 heeft afgespeeld zwijg ik. Hier

aan is voor mij en professor J. de Zwaan te veer grievends en smartelijks 
verbonden. 

6) Men zie hierover Dr. L. de Jong, Nederland in de Tweede Wereldoorlog, 
Deer VIII: Gevangenen en Gedeporteerden Deer I, biz. 180/181. Men vindt 
behalve de naam Gravemeijer dezelfde namen voor beida groepen. 

46 

do 

T< 
m: 
de 
df 
te: 
df 
gr 
in 
in 
VI 
dt 
ee 
zi. 
dt 
dt 

" fil 
nl 
VI 

r<: 
Sl 
ql 
zi 
p, 
sl 
eJ 
Vi 

n 
s 
h 



NOLENS EN DE C.H.U. 

door Dr. J.P. Gribling 

Toen in 1894 De Savornin Lohman en zijn vrienden zich in feite los
maakten van de anti-revolutionaire partij van Abraham Kuyper was 
de katholieke priester-staatsman Dr. H. Schaepman in vele opzichten 
de politiek Ieider van de Nederlandse katholieken, zonder dat hij ech
ter kon rekenen op de steun van de katholieke kamerclub, welke in 
december 1891 geheel buiten hem om door een nogal conservatief 
groepje katholieken in het Ieven was geroepen. Schaepman had zijn 
intreden in de Tweede Kamer gedaan in 1880. Lohman een jaar eerder 
in 1879. Tussen beide mannen ontstond al spoedig een merkwaardige 
vriendschap. De een: een vurige dichter van Rome en het pausdom, 
de ander, een overtuigd christen, die er niet voor terugschrok de paus 
een usurpator te noemen, en wiens anti-papisme algemeen bekend was: 
zij vonden elkaar op vele terreinen van het politieke Ieven en bewon
derden elkaar zodanig, dat Lohman eens een brief aan Schaepman on
dertekende met deze woorden: Uw vriend: van U 'geen vijand tevens'. 

Waarop berustte deze vriendschap tussen twee zo totaal verschillende 
figuren? De joviale, rondborstige en strijdbare priester, de felle rede
naar, die op emotionele, rhetorische wijze opkwam voor de rechten en 
vrijheden van katholieke medeburgers, zocht niet aileen om politieke 
redenen de vriendschap van Abraham Kuyper, maar vooral van De 
Savomin Lohman door P. Verschave in zijn hoek La Hollande Politi
que (1910) genoemd: le type accompli du gentilhomme modeme, die 
zich onderscheidde door zijn kennis van recht en constitutie, door 'se 
parole elegante, son ironie fine, sa logique serree, impitoyarble'. Ten
slotte waren politieke verschillen in de beginselen tussen katholieken 
en protestanten groter dan men uit het ontstaan van de coalitie zou 
vermoeden. Als Schaepman dan sympathie had voor Lohman hield dit 
nog niet in dat hij welwillend stond tegenover diens beginselen. 
Schaepman had bewondering zowel voor Kuyper als voor Lohman en 
hij wist hun beider vertrouwen te winnen. Terwijl hij Kuyper als staats-

47 



man boger aansloeg dan Lohman stand hij veel dichter bij de laatste, 
die hij vooral als persoon hoogachtte. Schaepman betreurde het, dat 
de twee protestantse politici steeds meer elkaars tegenstanders werden. 

Anderen zullen beter dan ik de tegenstelling tussen Kuyper en Lohman 
uiteen kunnen zetten. Het is hier voldoende vast te stellen, dat Lohman 
wel het christelijke beginsel wilde doen gelden in de politiek. maar 
geen calvinistisch-georganiseerde partijstruktuur wenste. Voor hem lag 
de Ieiding van de wereld in Gods hand: de christen moest derhalve die 
Ieiding aan God overlaten en doen, wat op een bepaald moment van 
hem vereist werd. En wat van hem vereist werd, kon hij in het Evan
gelie vinden. Dit betekende, dat hij in de politiek eerst dan een rol als 
christen te spelen had, wanneer de overheid het christelijk handelen 
op een of andere wijze belemmerde. De Staat moest de maatschappij 
regelen; het parlement moest reageren tegen de overheid als zij faalde. 
Daarvoor was volgens Lohman geen strakke partijorganisatie nodig. 
Schaepman kon de visie van Lohman over de Ieiding van de wereld, 
liggend in Gods handen, niet delen, oak al schakelde hij de rol van de 
Goddelijke V oorzieningheid in bet wereldgebeuren niet uit. Maar hij 
kon bovendien Lohman niet zijn geestverwant noemen, omdat deze en 
zijn vrienden zich uitdrukkelijk 'tegen Rome' verklaarden. Volgens 
Schaepman kon er sprake zijn 'van een toevallig samengaan onder de 
een of andere bedreiging, tot het een of andere zeer bepaalde geval; 
van een samengaan uit geestverwantschap nooit'. De parlementaire ge
schiedenis tussen 1880 en 1903 (het sterfjaar van Schaepman) toont ons 
dan oak, hoe in het ene geval Schaepman en Lohman samengingen en 
in bet andere geval tegenover elkaar stonden. 

Schaepman overleed, toen Lohman nog vele jaren van politieke activi
teit voor de boeg had. Zelfs de definitieve oprichting van de Christe
lijke Historische Unie zou pas 5 jaar later plaatsvinden. De officieuze 
opvolger van de overledene was de Venlose afgevaardigde Dr. Willem 
Hubert Nolens (1860-1931), eveneens een priester, die een uitermate 
belangrijke politieke rol in Nederland heeft gespeeld. Nolens was door 
toedoen van Schaepman in november 1896 in de Tweede Kamer geko
men. De beide priesters beschouwden elkaar als vriend, oak al bestond 
er tussen hen een soort leermeester-leerling-relatie. Nolens was even
zeer als zijn meester anti-Iiberaal, anti-socialist en v66rstander van de 
coalitie tussen de christelijke groeperingen. Maar oak hij zag in een 
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coalitie eerder 'een toevallig samengaan' dan 'een samengaan uit geest
verwantschap'. 
Nolens had grote achting voor Kuyper en Lohman, doch bewees vooral 
in latere jaren dat hij niet in de schaduw van beide mannen wilde 
staan. Waarschijnlijk is een zekere band tussen Lohman en Nolens 
ontstaan door toedoen van Schaepman. Deze schreef immers op 5 
augustus 1899 aan zijn vriend, die toen leraar in Roldus was, dat 
De Savomin Lohman met zijn familrie in Valkenburg op vakan
tie was. 'Ik geloof. dat zij gaame Rolduc zouden zien. Doe nu wat 
Uw hart U zegt en wat bet meeste van Uw gading is.' Of Lohman 
toen in Roldus is geweest, staat niet vast. Wei mag men aannemen, 
dat hij de oude abdij van Rolduc later heeft bezocht. Om die reden 
zond Nolens hem in 1904 bet hoek van R. Corten: Rolduc in Woord 
en Beeld (Kerkrade, z.j.), dat uitgegeven was ter gelegenheid van 
het 800-jarig bestaan van de abdij. 

Lohman dankte de schenker in een merkwaardige brief, welke niet 
onvermeld mag blijven: 'Ik begrijp (nu beter nog dan vroeger) zo 
schreef hij, de veneratie voor de beenderen van die voortreffelijke 
Christen. Men verplaatst zich bij de Iezing in de M.Eeuwen. Wat was 
het toen toch een andere tijd en een andere toestand. In vele opzich
ten zou ik mij daar beter thuis voelen, dan in de tegenwoordige, al 
behoor ik geenszins tot hen, die, zo mogelijk, ons naar bet tijdperk 
zouden willen terugvoeren. Er is in bet Ieven van toen heel wat meer 
poezie en bezieling, dan in onze tijd van spoorwegen en ontgonnen en 
netjes aangelegde Ianden, bossen en wegen. Hoe jammer, dat de Chris
tenwereld gescheiden is. Het zal wei niet anders gekund hebben. Maar 
ook bij bet Iezen van een zo echt-katholiek Ieven gevoel ik hoe toch, -
als zult Gij dit niet toegeven - in de diepste grond de eenheid bestaat. 
Nihil christiani a me alienum puto. Vergeef mij deze in Uw ogen ket
terse ontboezeming.' 

Nolens werd in 1910 voorzitter van de Katholieke Kamerclub. De R.K. 
Staatspartij als partij bestond toen nog niet, wei een Algemene Bond 
van R.K. Kiesverenigingen. Meer dan Schaepman werd Nolens de wer
kelijke politieke Ieider van de Nederlandse Katholieken. Hij was afke
rig van de simplistische eenheid, waarover Veraart in zijn brochure: 
De reorganisatie tot R.K. Staatspartij (1927) sprak, een eenheid welke 
het gevolg zou zijn van de opvatting onder de katholieken, dat 'room-
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sen' nu eenmaal 'rooms' dienden te stemmen, maar des te vuriger zocht 
hij de sterkte van zijn partij in een democratische eenheid. Daardoor 
aileen zouden de katholieken in de coalitie een waardige plaats kunnen 
innemen. Die coalitie van de drie christelijke partijen moest een wer
kelijkheid zijn, niet aileen omdat men nog altijd in de schoolstrijd ver
wikkeld was, maar oak omdat dan aileen het socialistische gevaar be
zworen kon worden. Opmerkelijk is het, dat Nolens in de twintiger 
jaren uitdrukkelijk verklaarde niet tegen een politieke samenwerking 
met de S.D~A.P. te zijn, maar dan op voorwaarde. dat die samenwer
king door de uiterste noodzaak zou worden opgedrongen en dat oak 
andere partijen zich daartoe bereid zouden verklaren en bier dacht hij 
op de eerste plaats aan de coalitiepartners. 
Toen de schoolstrijd in 1921 ten einde was (althans voor bet lager 
onderwijs), moest de coalitie blijven bestaan, oak al waren er vooral 
in de C.H.U. mensen, die meenden, dat daaraan definitief een einde 
kon worden gemaakt. 
Was de coalitie in wezen tach niet een fata morgana? Reeds in de jaren 
tussen 1905 en 1913 had o.m. Troelstra herhaaldelijk gezegd, dat de 
coalitie was achterhaald. De verschillen tussen de conservatieve vleugel 
van de coalitie (en hij bedoelde hiermee de C.H.U.) en de katholieken 
waren grater dan tussen katholieken en liberalen, ja zelfs tussen katho
Iieken en socialisten. Nolens is voor de tegenstellingen niet blind ge
weest. Met name de individualistisch aandoende staatsleer van Lohman 
achtte hij in strijd met de organische staatsleer, waarvan hij voorstan
der was. En in het praktische politieke optreden zag hij, met aile ach
ting voor mannen als Lohman en De Visser, in de C.H.U. een lastige 
coalitiepartner, een mogelijke spelbreker. 

Voor Nolens stand sociale politiek op de voorgrond, zoals hij bij her
haling verklaarde. Op het sociale vlak aanvaardde hij staatsbemoeienis 
en het ingrijpen van de staat in deze was op deze gedachten gegrond
vest: De overheid heeft de plicht de rechten van aile onderdanen, dus 
oak van de werknemers te beschermen. lmmers: het belang van ieder 
onderdeel van de maatschappij is bet belang 'van bet geheel'. Lohman 
ging niet zover. Staatsinmenging was voor hem aileen gerechtvaardigd, 
als het algemeen belang deze in bepaalde gevallen vorderde. Ondanks 
aile tegenstellingen stand Nolens aanvankelijk niet wantrouwend tegen
over de C.H.U. Bij diverse debatten, waarbij bet anti-papisme soms 
sterk naar boven kwam, zoals rondom de encycliek Pascendi in 1907 
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of de pauselijke rondzendbrief Editae Saepe in 1910, st~lden met 
name Lohman en De Visser zich zeer verdraagzaam op. En in de be
vredigings-commissie-Bos op 8 januari 1914 geinstalleerd, hebben voor
al Lohman en Nolens, ondanks het verschil van opvattingen op enkele 
details. er voor gezorgd, dat de zo lang gewenste onderwijspacificatie 
werkelijkheid werd. 

Wantrouwen begon eerst in juni 1915 gestalte te krijgen, toen naar 
aanleiding van het voorstel van de regering om gelden ter beschikking 
te stellen voor een tijdelijke en bijzondere vertegenwoordiging bij de 
H. Stoel, Lohman in de Kamer verklaarde het voorstel van de regering 
te willen steunen, als deze uitdrukkelijk het tijdelijke karakter van het 
buitengewoon gezantschap bij de H. Stoel zou onderstrepen. Nolens, 
die op verzoek van de regering in Rome deze kwestie had besproken 
binnen het kader van de vredesactiviteiten van het Vaticaan en van de 
Nederlandse regering, moet met een zekere ergernis de woorden van 
de C.H.U.-leider hebben aangehoord, ook al noemde hij in de Kamer 
het regeringsvoorstel 'van zuiver opportunistische aard'. Het ging, zo 
verklaarde hij, om een tijdelijke vertegenwoordiging, hoewel de katho
lieken het liefst een blijvende vertegenwoordiging bij de H. Stoel zou
den zien. Water later zou kunnen gebeuren, was op dat moment niet 
van belang. Heeft Nolens de opmerking van Lohman niet voldoende be
grepen? Of was zijn verklaring- in de ogen van zijn eigen partijgeno
ten wat al te nuchter - slechts bedoeld om verdere discussies op dat 
moment (midden in de oorlog) te vermijden? In ieder geval: na 1915 
zou de kwestie van het gezantschap van de H. Stoel een behmgrijke 
factor zijn bij de verschillende kabinetsformaties en zelfs zou zij de 
directe aanleiding worden van het uiteenvallen van de coalitie, zo dier
baar aan Nolens en zijn leermeester Schaepman. 

De moeilijkheden tussen de R.K.S.P. (sinds 1918 werd deze naam min 
of meer officieel) en de C.H.U. begonnen na de verkiezingen van 1918. 
Opmerkelijk is het, dat in juli van dat jaar vooral de anti-revolutio
nairen weinig enthousiasme toonden voor een regering, te vormen door 
de coalitie. Abraham Kuyper met name voelde veel meer voor een 
gemengd kabinet dan voor een coalitie-kabinet, waarin volgens hem de 
katholieken een dominerende rol zouden kunnen gaan spelen. De 
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christelijk-historischen toonden veel meer bereidwilligheid om mede te 
werken aan de totstandkoming van een rechts kabinet. Het is zelfs in 
belangrijke mate te danken aan Lohman, dat de anti-revolutionairen 
tenslotte toch bereid waren steun te verlenen, nadat op 13 juli Nolens 
de opdracht had gekregen een rechts kabinet te formeren. Toen op een 
bepaald moment de antirevolutionair Idenburg in een brief aan Loh
man de vertraging in de kabinetsformatie weet aan de katholieke Ka
merfraotie en aan Nolens; antwoordde de C.H.U.-leider: 'Wij (nl. hij 
zelf en Nolens) gingen steeds uit van dit standpunt: laat ons samen 
eerlijk alles overleggen; ook alles met anderen bespreken, ten einde, 
wie dan ook tenslotte {als premier) komen moge, deze de taak zo 
gemakkelijk mogelijk te maken.' Volgens Lohman was bet gehele op
treden van Nolens en van de R.K. Kamerfractie correct geweest. 

Nadat Ruijs de Beerenbrouck. na bet voorbereidende werk van Nolens, 
de kabinetsformatie tot een goed einde had gebracht, werkte de C.H.U. 
loyaal mee. Op bet moment, dat de nieuwe regering zich aan de Kamer 
presenteerde, duurde de oorlog nog voort en van moeilijkheden random 
het gezantschap bij de H. Stoel was geen sprake, omdat immers in 1915 
afgesproken was, dat bet gezantschap gehandhaafd zou blijven, zolang 
de oorlog voortduurde. Maar bij de behandeling van de begroting van 
bet Ministerie van Buitenlandse Zaken voor bet dienstjaar 1920-1921 
kreeg tegen de zin Van Lohman in bet gezantschap in Rome een blij
vend karakter. Nu ging de gezantschapskwestie bij de kabinetsformaties 
wei een rol spelen. 
Bij de C.H.U. gingen steeds meer stemmen op zich tegenover de R.K. 
Staatspartij onafhankelijk op te stellen, waarschijnlijk mede, omdat de 
christelijk-historischen meenden, dat in Nederland te veel politiek werd 
gevoerd: Nolens Volens, zoals De Geer bet in 1927 uitdrukte. 

Nadat De Savomin Lohman op 8 februari 1921 de Kamer had ver
laten, werd Mr. J. Schokking, een minder krachtig figuur, fractievoor
zitter. Oud heeft aangetoond, dat Schokking van bet woord 'coalitie' 
niets wilde weten, omdat er geen regeeraccoord tussen de rechtse par
tijen bestond. Wei waren er toezeggingen van steun op bepaalde alge
mene punt en aan bet rechtse kabinet. Van bet begin of aan heeft hij 
dan ook geen enkele toezegging willen doen aan de katholieken ten 
aanzien van de kwestie, die voor hen van principieel belang was. Bij 
de kabinetsformatie in 1922 lieten de christelijk-historischen op 15 
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augustus aan Ruijs het volgende weten: 'Naar aanleiding van hetgeen 
in de vorige parlementaire periode is gebeurd inzake de vestiging van 
het gezantschap bij de Paus, waarmede naar ons gevoelen op emstige 
wijze werd afgeweken van de politieke opvatting, die aan de groepen 
der rechterzijde kan heten gemeen te zijn en eenzijdig werd overgegaan 
naar de rooms-katholieke, menen wij te moeten vorderen, dat zulks niet 
weder zal voorkomen. Wij achten ons voorts verplicht reeds thans mede 
te delen. dat door ons, mede in verband met de uitslag der verkie
zingen, bij de eerstvolgende behandeling van het desbetreffende begro
tingsartikel, opnieuw over de post voor het gezantschap bij de Paus 
een uitspraak van de Kamer zal worden gevraagd.' 

Het was voor Ruijs duidelijk, dat de christelijk-historischen (en ook 
vele anti-revolutionairen) aan het gezantschap een einde wilden maken. 
Nolens en zijn fractie beschouwden 'het toegeven aan deze typisch 
protestantse eis als een karakterloos opzij gaan voor protestantse inti
midatie', zo schrijft Puchinger in zijn boek: Colijn en het einde van de 
coalitie. (19722). Nolens verlangde nu van de christelijk-hitorischen 
een duidelijke belofte, dat zij zich zouden verzetten tegen een voorstel 
inzake de opheffing van het gezantschap. De christelijk-historischen 
zouden toch, zo hoopte hij, weigeren 'het odium van anti-papisme' op 
zich te nemen door zulk een voorstel te steunen, terwijl zij van het 
kabinet zouden deeluitmaken. Die belofte kwam er niet; wei beloofden 
de christelijk-historischen, dat zij zelf in deze zaak geen initiatief zou
den nemen, een compromis, dat geen wezenlijke partij-overeenkomst 
was, maar dat slechts gesloten werd tussen Schokking, Colijn (namens 
de anti-revolutionairen), Nolens en Ruijs de Beerenbrouck. De laatste 
heeft er dan ook terecht op gewezen, dat aan een dergelijk compromis 
voor het nieuwe kabinet risico's verbonden waren. 
In 1922 mislukte een poging van Kersten om een post voor het gezant
schap bij de H. Stoel te doen schrappen. De christelijk-historischen 
hadden v66r het amendement gestemd, omdat naar de mening van 
Schokking de handhaving van het gezantschap in strijd was met 'de 
zelfstandigheidspolitiek' van de Nederlandse regering. Tegen aile af
spraken in stelde Schokking bij de behandeling van de begroting van 
1924 de opheffing van het gezantschap voor. Marchant en Nolens vie
len Schokking heftig aan. Diens voorstel werd verworpen. 

Na de verkiezingen van 1925 bleek, hoe broos de coalitie was gewor-
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den. Nadat Koningin Wilhelmina in een brief aan Nolens had gevraagd, 
of deze van mening bleef (zoals hij in zijn advies van 10 juli had mede
gedeeld), dat aan Colijn de formatie van een nieuwe regering moest 
worden opgedragen, ondanks diens bezwaren. verbonden aan de uit
voering van een dergelijke opdracht, antwoordde de katholieke fractie
voorzitter nog diezelfde dag bevestigend. Het was waar, zo zette hij in 
zijn brief uiteen, dat de christelijk-historischen het de katholieken moei
lijk maakten tot samenwerking te komen. Maar de katholieken moesten 
wei de eis stellen, dat men 'met het gesol met het Gezantschap' zou 
ophouden. Doch als een rechts kabinet nu niet mogelijk zou zijn, zou 
van een rechtse combinatie lange tijd geen sprake meer kunnen zijn. 
En wat belangrijker was: iedere partij moest uiteindelijk het lands 
belang hoven het partijbelang stellen. Er zou dus een oplossing gevon
den moeten worden zoals in 1922. Een rechtse regering zou weliswaar 
niet zonder risico zijn, maar de christelijk-historischen waren het onder
ling over de gezantschapskwestie niet eens en voordat de begroting van 
buitenlandse zaken aande orde zou komen (dus ongeveer in november) 
zou men wellicht enkele leden van de Iinkerzijde er toe kunnen bren
gen zich v66r het behouden van het gezantschap te verklaren. 

Colijn kreeg de opdracht tot kabinetsformatie. De katholieken vroegen 
de christelijk-historischen zich te verplichten niet te stemmen voor een 
amendement, dat beoogde het gezantschap bij de H. Stoel op te heffen. 
Schokking en de zijnen weigerden, waarop Nolens verklaarde het kabi
net-Colijn te aanvaarden, maar met volledige vrijheid van handelen, 
als de gezantschapskwestie aan de orde zou komen. Colijn waagde het 
avontuur kennelijk in het 'vermetele' vertrouwen, dat het t.z.t. niet tot 
een breuk tussen de drie christelijke partijen zou komen. In dit kabinet 
kreeg Schokking het beheer over het departement van Justitie. De Vis
ser werd de nieuwe fractie-voorzitter van de C.H.U. 
Toen op 10 november 1925 de gezantschapskwestie in de Tweede Ka
mer aan de orde werd gesteld, waren de katholieken ervan overtuigd, 
dat het door dominee Kersten in te dienen amendement om de posten 
voor de vertegenwoordiging bij de paus te schrappen ( omdat dit gezant
schap, zoals Kersten zei, als 'een krenking van het calvinistische karak
ter van het Nederlandse volk' werd gevoeld) aileen zou worden aan
vaard als aile christelijke-historischen v66r zouden stemmen. Aan de 
christelijk-historischen was reeds medegedeeld, dat de katholieken geen 
steun meer aan het kabinet-Colijn zouden geven, als het amendement 
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zou worden aanvaard. Nolens deelde het katholieke standpunt duidelijk 
in de avond van 10 november in de Kamer mee. De christelijk-histori
schen van wie J. R. Snoeck Henkemans in dit de bat de woordvoerder 
was, omdat De Visser, vermoedelijk met opzet. afwezig was, stemden 
in de nacht van 10 op 11 november v66r het amendement-Kersten. In 
zijn notitieboekje tekende Nolens op 11 november aan: 'Dies ater'. 
Voor hem betekende de gebeurtenis 'in de nacht van Kersten' het feite
lijke einde van de coalitie. In zijn advies aan de Koningin gaf hij in 
bedekte termen De Geer en Schokking de schuld van de crisis, die volg
de op de kamerbeslissing. Na een mislukte poging van Marchant om 
een kabinet te formeren, kreeg De Visser een formatieopdracht. Tegen 
de zin van zijn fractie in trachtte hij voor de moeilijkheden rondom de 
gezantschapskwestie een voor de katholieken aanvaardbare oplossing te 
vinden. Daar de christelijk-historischen echter weigerden ook maar 
enige toezegging te doen ten aanzien van de gezantschapskwestie, mis
lukte de formatie-opdracht van De Visser. Nadat ook een poging van 
J. Limburg niet was geslaagd, kreeg De Geer de opdracht tot kabinets
formatie. Deze voltooide op 4 maart 1926 zijn formatie-opdracht. 

Slechts een katholiek nl. de Heerlense burgemeester M.A. M. Waszink 
had zitting in dit kabinet en dat nog zonder dat hij met Nolens ook 
maar enig overleg had gepleegd. Het kabinet-De Geer plaatste opnieuw 
een post op de begroting voor het gezantschap bij de H. Stoel. Ook 
ditmaal werd het desbetreffende artikel afgestemd, een 'decision indig
ne, ingrate, nuisible surtout a !'interet de mon pays', schreef Nolens 
aan de pauselijke staatssecretaris, kardinaal Gasparri. Voor de Tweede 
Wereldoorlog werd over het gezantschap niet meer gesproken, maar het 
vertrouwen tussen de katholieken en christelijk-historischen was vooral 
door de gebeurtenissen in de nacht van Kersten en de nasleep ervan 
diep geschokt. Nolens was daarover zeer teleurgesteld. Toen na de 
verkiezingen van 1929 het niet meer mogelijk bleek de coalitie te her
stellen, noteerde hij in zijn notitieboekje: 'Finis coalitiae!'. Voor hem 
was nu de coalitie definitief van de baan en dit verklaart waarom hij in 
1931 op zijn sterfbed tegenover zijn vriend Aalberse de nogal bittere 
opmerking maakte: 'Het herstel van de coalitie, maak je daar geen 
illusie over. Daar komt niets meer van. De christelijk-historischen zijn 
volkomen onberekenbaar, ze zijn veel te zeer onder elkaar verdeeld, 
daar zit geen lijn meer in.' 

55 



Het is duidelijk, dat Nolens evenals Schaepman zich geen geestverwant 
van de christelijk-historischen voelde, maar dat hij tot 1925 voldoende 
aanknopingspunten zag om met hen in bepaalde omstandigheden samen 
te werken in een coalitie, die volgens hem een permanent verschijnsel 
in de Nederlandse politiek diende te zijn. Zijn pogingen om de coalitie 
in stand te houden hadden succes, zolang Lohman de Ieider van de 
C.H.U. was. In De Visser zag hij mogelijkheden de banden met de 
C.H.U. te bestendigen. maar men ontkomt niet aan de indruk, dat hij 
veel minder vertrouwen had in De Geer en Schokking en m.i. kon hij 
daarom met hen niet tot overeenstemming komen. 

Llteratuur en Bronnen 

Voor het samenstellen van deze studie is gebruik gemaakt, vooral van de 
archfeven van H. Schaepman en W. H. Nolens, wefke zich bevinden in het 
Kathoiiek Documentatie Centrum in Nijmegen, en van de volgende werken: 
H. van Mafsen: A. F. de Savornin Lohman: 'Caivijn en Rome' (1927) en 'Leiding 
en Splitsing der Antirevofutionafre Partij' ('s-Gravenhage, z.j.) 
H. van Mafsen: Jhr. Dr. A. F. de Savornin Lohman: 'Ontwlkkelingsgeschiedenis 
dar Chrfstelijk-Historische Unie". ('s-Gravenhage, z.j.) 
P. Kasteef: Abraham Kuyper (Kampen, 1938) 
P. J. Oud: Het Jongste Verleden. Parlementaire Geschledenis van Nederland. 
1918-1940. (Assen, 1948-1951). 
G. Puchinger: Colijn en het efnde van de Coalitie, Di. I (Kampen, 19702) 
L. C. Suttorp: Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924 
('s-Gravenhage, 1948). 
J. A. Veraart: De Reorganisatle tot R.K. Staatspartij (Hefmond, 1927). 
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VAN EEN GOEDE BUUR 
OF VAN EEN VERRE VRIEND ? 

door H. Algra 

Zal mijn bijdrage, die niet als een studie is bedoeld, maar als de neer
slag van vele herinneringen, een woord zijn van een goede buur of van 
een verre vriend? Of misschien als het er op aankomt, ook nog van 
iemand anders? Ik hoop, dat de lezer aan het einde het antwoord zelf 
wel weet te vinden. 
Ik heb zeer bewust de tijd van het districtenstelsel nog meegemaakt en 
het zou mij weinig moeite kosten, al de bezwaren tegen dat systeem op 
een rijtje te zetten. Maar het had een voordeel: zij die bij elkaar h66r
den, moesten die saamhorigheid in praktijk brengen bij de stembus, of 
ze werden samen van de kaart geveegd. Als anti-revolutionairen en 
christelijk-historischen niet samen optrokken, dan was er misschien in 
heel Nederland nauwelijks een district te vinden, waar een van beide 
groepen toch de kamerzetel zou veroveren. 
Bij het districtenstelsel werden we wel gedwongen, om samen op te 
trekken en het eens te worden over een lijst (bij de statenverkiezingen) 
of over een gemeenschappelijke kandidaat (als het om de Tweede Ka
mer ging). 
De evenredige vertegenwoordiging heeft bij de verkiezingspropaganda 
een ander effect. Dan zijn de partijen, die het meest aan elkaar verwant 
zijn, elkaars zwaarste concurrenten. Dan doen ze !hun best, de kiezers 
uit te leggen: kijk die andere partij, geestelijk onze naaste buur, is wei 
goed, wij willen er ten minste geen kwaad van zeggen, maar de onze is 
eigenlijk toch beter, geeft wat zekerder geluid, heeft een vlek minder 
in haar blazoen. Het beste is toch, op onze partij te stemmen. Tijdens 
de evenredige vertegenwoordiging heeft de ARP al gauw naast en 
tegenover zich de SGP tot ontwikkeling zien komen en de CHU kreeg 
last van de HGS. Kersten en Ungbeek kwamen in de Kamer en heb
ben geen enkele keer aan de Algemene Beschouwingen deelgenomen. 
of zij hebben proberen uiteen te zetten, wat hun partij ten diepste on
derscheidde van resp. de ARP en de CHU. 
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En wat bij die kleinere partijen werd gezien, dat werd ook zichtbaar, als 
de ARP en de CHU de onderlinge scheidslijn nog eens extra trachten 
te arceren. 
In de aantekeningen van wijlen Prof. mr. P. S. Gerbrandy vond ik een 
schrijnende herinnering aan de Kamerverkiezingen van 1897. De vader 
van Pieter Sjoerds was naar Sneek geweest, om op de uitslag van bet 
district Sneek te wachten. En de zoon herinnerde zich, hoe pijnlijk bet 
was: wij hebben bet verloren. Het scheelde een stem. De Iiberaal had 
de AR kandidaat Mr. Heemskerk verdrongen. En dat kwam, doordat 
sommige kiezers, politiek overigens de CH beginselen van harte toege
daan, thuis waren gebleven, omdat zij niet op een Dolerende kandidaat 
wilden stemmen. Wie zich herinnert, hoe sterk de kerkelijke sentimen
ten bij de verkiezingen een rol konden spelen, die verwondert zich niet 
al te zeer, wanneer ik vertel, dat een zeer vooraanstaand Christelijk 
Historisch man, maar niet al te sterk in de vaderlandse kerkgeschiede~ 
nis, mij wantrouwend aankeek, toen ik staande hield, gelijk ik tot heden 
doe, dat de oude Lohman een van de voormannen van de Dolerantie 
is geweest, en meer dan Dr. Abraham Kuyper met de 'paneelzagerij' te 
maken heeft gehad. 

Wie zich dit allemaal - zo in bet voorbijgaan - herinnert, die 
begrijpt ook beter, dat in de districtentijd de Iiberalen zich vaak 
met een witte das tooiden, voor zij op bet verkiezingspad gingen. 
In 1905 hadden zij in Sneek als hun kandidaat Dr. Niermeyer van 
Bolsward, een van de grote voormannen van de vrijzinnigheid. En 
in een strooibiljet hebben zij er hun verbazing over uitgesproken, 
dat zoveel Hervormde predikanten in dat district hun steun gaven 
aan de kandidaat van de coalitie, mr. H. Okma, de politieke 
bondgenoot van Rome. Het was de vraag, of die predikanten -
zo stelden de Iiberalen bet- daarmee niet in strijd kwamen met 
de belofte, bij hun ambtsaanvaarding plechtig afgelegd. 

Maar meestal ging die vlieger niet op. En ik herinner mij zo levendig 
bet jaar 1913, bet jaar van de nederlaag van de coalitie. Maar in dat 
jaar bevatte de Rotterdammer een driestar, die begon met de woorden: 
Friesland bravo! bravissimo! bravo! 
Want terwijl bet op verschillende plaatsen in bet land mis ging, Waren 
in de vier Friese districten, waar rechts een kans had, bij de eerste 
stemming de coalitiekandidaten al gekozen, in Dokkum, Sneek, Har
lingen en Tietjerkstradeel. De AR en CHU hadden in Friesland elk:aar 
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trouw geholpen. Juist in Friesland, waar kerkelijke gedeeldheid soms 
een grote rol kan spelen, vooral als gevolg van de Doleantie, die een 
scheur sloeg dwars door families heen, waar men toch vasthield aan 
een en dezelfde belijdenis. 

Mijn herinneringen gaan verder. 
In 1916 kwam de Evenredige vertegenwoordiging in zicht, de ARP 
hield haar Deputatenvergadering in Tivoli in Utrecht, zoals gebrui
kelijk, en Dr. Kuyper presideerde en hield weer een grote rede. Het 
was de eerste Deputaten-vergadering. die ik, hoewel zelf nog geen kie
zer, als deputaat meemaakte. We gingen als gevolg van de grondwets
herziening een nieuw tijdperk tegemoet. Dr. Kuyper constateerde, dat 
ons Nederlanders, 'de neiging tot splitsing steeds eigen blijft', zodat de 
Evenredige vertegenwoordiging tot groter verdeeldheid zou kunnen 
leiden. 
Maar toen sloeg hij opeens andere toetsen aan. Toen werd zijn toon 
anders. Ik herinner het mij nu nog goed. Hij ging spreken over de 
mogelijkheid tot hereniging met de Christelijk-Historischen, al noemde 
hij die naam niet. 
De tijd zal leren 'of her-aaneensluiting mogelijk is met niet weinigen, 
die in 't verleden ons verlieten.' 
Die hereniging was niet aileen Kuypers begeerte geweest, maar ook 
zijn bede, en daarom ging hij er vast op in: 'Vroeg of laat komt :re, al voel 
ik zelf, dat het Iichter vlotten zal als mijn zelfverdwijning een grendel 
te meer van de scheidsdeur zal hebben afgeschoven.' 
En dan glijden mijn herinneringen als vanzelf naar 1940. Dr. L. de 
Jong heeft geschreven over een AR Reveil. Maar dat is een minder 
gelukkige term. Het waren de anti-revolutionairen en de christelijk
historischen, die samen, een van geest en zin, in grate meetings, met 
Colijn en Slotemaker de Bruyne als sprekers (in Friesland was mr. 
Pollema de CH-spreker) in de verwarring van die tijd het Christelijk 
Nationale beginsel aan het hele volk voorhielden. En toen is ook weder
zijds de gelofte gedaan: voortaan zullen Juda en Efraim elkaar niet meer 
benauwen. 
Maar toen na de bevrijding werd gezegd: Iaten we dan ook maar ver
geten, dat we vroeger twee verschillende partijen hadden en samen een 
nieuwe start beginnen, toen bleek, dat daartegen het verzet opeens 
weer heel groot en hier en daar zelfs hevig was. 
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Een van degenen, die van zulk een gezamenlijk optrekken niets moest 
hebben, was mr. Pollema. 'Wij willen ons zelf blijven.' Samen hebben 
we, vooral op de vele gemeenschappelijke reizen naar Den Haag, veel 
over de politiek gesproken. En altijd weer probeerde mr. Pollema mij 
duidelijk te maken: de CHis geen partij, maar een Unie. En omdat zij 
een Unie is, kan en mag men bet onderling over heel veel dingen oneens 
zijn. Het klinkt misschien wat parodoxaal, maar paradoxen formuleren 
vaak een irreele waarheid ... 
Maar dat men het in de CHU wei heel sterk oneens kon zijn, dat heb 
ik in de Eerste Kamer meegemaakt. Niet met leedvermaak, maar soms 
wei met enige verwondering. 
Dat kwam mee, doordat ik in de Eerste Kamer veel vertrouwelijk con
tact had met het CH lid Dr. F. C. Gerretson. Ik heb de indruk, dat hij 
zijn fractie soms tureluurs maakte. Eens liet hij mij v66r de vergadering 
twee bundels papieren zien: 'kijk, dit is mijn rede, en dit is mijn repliek'. 
Hij had ze beide thuis uitgetikt of Iaten uittikken. Ik van mijn kant: 
'maar Professor, u kunt toch geen repliek concipieren, zonder eerst de 
Minister gehoord te hebben?' De professor van zijn kant: 'Van deze 
minister weet ik bij voorbaat wathij zeggen zal.' 

En onvergetelijk blijft voor mij zijn rede, die hij hield op 22 maart 
1955 over de instelling van een Raad voor de Kunst. Die instelling 
moest mede dienen om de regering aan adviezen te helpen, over de 
vraag, waar en bij wie een steun uit de staatskas nodig was in bet belang 
van de kunst. Gerretson was daar furieus op tegen, wanneer het er om 
ging, van kunstenaars 'diakenhuismannetjes' te maken, doordat de 
regering een 'bescheiden en schamel broodje legt in de broodkorf van 
de beeldende kunstenaars'. Gerretson was in zijn jeugd dichter geweest 
en zijn schrijversnaam was Geerten Gossaert. Aan bet slot van zijn 
rede vertelde hij, dat iemand hem had gevraagd, wat Gossaert van 
zulke bedeelde kunstenaars zou gezegd hebben als hij nag leefde. En 
Gerretson heeft toen namens Geerten Gossaert bet antwoord gegeven: 
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'De dichters zijn, onder de kinderen der mensen, de Gods-onmid
delbaren, de amorelen. de Vrijen van nature 
opstandelingen tegen de staat, vreemdelingen in de maatschappij. 
Hun zijn de eenzaamheid en de smart en de armoede en de ver
stoting geschonken tot een eigen rijk. Tracht niet, Overheid, door 
uw fooien en gunsten hen van dat rijk te vervreemden, hen te de-



classeren tot van staatswege vrijgestelde kleinburgers. Zij kunnen, 
zij mogen dat niet zijn! 
Ze1fs de stoutste fantasie kan zich Sappho niet verbeelden als 
erepresidente van een koninklijk goedgekeurde en gesubsidieerde 
vrouwenvereniging tot bevordering van de Lesbische poezie. 
Laat hen dan, bid ik u, onberaden en buiten rade, ongemoeid op 
de gewijde vrijplaats, waarop God hen op deze aarde tussen de 
heiligen en de hoeren heeft gesteld: radeloos, redeloos, reddeloos!' 
Oat deze man in de Eerste Kamer zijn kans kreeg, kwam dat in
derdaad, doordat de CHU geen partij is, maar een unie? Wel, dan 
kan een Unie zorgen voor verrassingen, die onvergetelijk zijn voor 
hen, die willen en kunnen luisteren. 

Luisteren, dat kon Gerretson ook. Maar niet naar zijn fractievoorzit
ter. Dan was hij 'als doof'. Dan was zijn gehoorapparaat defect. 
Kolff ijsbeerde door de Kamer en Reijers hoorde his masters voice en 
Pollema scheen een sfinx, maar leden van andere fracties stonden bij 
elkaar en waren vol bewondering. En Schermerhorn zei tegen mij: 
hoeveellui hebben in de gaten, dat dit van een heel ander niveau is dan 
wat hier anders wordt gehoord? 
Heb ik nu geschreven als een goede buur of als een verre vriend? 
De uitdrukking stamt uit de Bijbel. Maar in Spreuken 27 staat bet toch 
een beetje anders: Beter een buur dichtbij dan een broeder ver af. 
Wat m.i. niet wil zeggen, dat een broeder altijd veraf blijft. 
Met broedergroeten, 

H. Algra 
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TERUGBLIK OP DE DOORBRAAK 
De CHU in de periode 1945 -1946 

door Mr. G. E. van Walsum 

V ertrekpunt en omlijsting 
Het valt niet te ontkennen dat de doorbraak in de geschiedenis van de 
CHU een belangrijke rol heeft gespeeld en met name de periode 1945-
1946 voor de partij tot een kritieke heeft gemaakt. De formulering van 
dit onderwerp is van de redactie, die daarbij suggereerde dat ik rnijn 
opvattingen over de politieke ontwikkelingen na 1945 zou weergeven 
met een terugblik van uit bet heden. 
Het is op zijn minst genomen opvallend dat aan mij werd gevraagd dit 
onderwerp te behandelen terwijl juist ik door de loop der omstandig
heden voor de CHU een steen des aanstoots werd. De hoog oplopende 
emoties van degenen die in de doorbraak een bedreiging zagen voor bet 
voortbestaan van de CHU richtten zich na de oorlog speciaal tegen rnij 
omdat men mij als een van de belangrijkste exponenten van de door
braak zag. Het zijn vooral twee omstandigheden die dat in de hand 
hebben gewerkt. Na van 1933 tot 1941, toen de bezetters een einde 
maakte aan bet verschijnen van de krant, nauw betrokken te zijn ge
weest bij de hoofdredactie van De Nederlander, werd ik vlak na de 
bevrijding hoofdredacteur van De Nieuwe Nederlander die de band 
met de CHU verbrak. En in de tweede plaats werkte ik via mijn lid
maatschap van bet hoofdbestuur van de Nederlandse Volksbeweging 
mee aan de oprichting van de PvdA. Ik heb altijd bet gevoel gehad dat 
dit mij bet zwaarst is aangerekend. Als ik rnij bepaald had tot de Ieiding 
van De Nieuwe Nederlander als onafhankelijk dagblad zou bet rnis
schien nog wei te verdragen zijn geweest maar mijn toetreden tot de 
PvdA, waarvan ik een der oprichters was en waarvoor ik bovendien 
nog in 1946 lid van de Tweede Kamer werd deed de deur dicht. 

Dat men mij desondanks gevraagd heeft aan dit jubileumnummer mee 
te werken laat zich op verschillende wijze interpreteren. Het kan een 
uiting van grootmoedigheid zijn omdat men na verloop van dertig jaren 

62 

e 
d 
v 
Il 

I 
Il 

I 
Il 

( 

r 
r 
~ 
t 
I 
( 

2 

( 

t 
i 
I 

i 
l 



er geen behoefte aan heeft vroegere tegenstellingen nog te koesteren 
doch er in tegendeel prijs op stelt de drijfveren van de voorstanders 
van de doorbraak recht te doen. Het zou echter ook kunnen zijn dat 
men van mij wei eens wil horen dat de doorbraak en met name de 
PvdA, waarvan ik immers stedert het eind van 1972 geen deel uitmaak, 
niet aan mijn verwachtingen hebben beantwoord. 
Ik houd het het liefst op de grootmoedigheid maar heb ook tegen een 
nadere verantwoording geen enkel bezwaar. 
Overigens hoeft die grootmoedigheid niet veel pijn te kosten, zeker nu 
niet. Onmiddellijk al bij de Kamerverkiezingen van 1946 -de eerste 
na de bevrijding - bleek dat de CHU zich ten onrechte bedreigd had 
gevoeld. Zij kwam terug met hetzelfde aantal zetels als in 1937 terwijl 
haar percentage opliep van 7.48 in 1937 tot 7.84 in 1946. 
Daarentegen klom het aantal zetels van de PvdA in vergelijking met 
die van de SOAP in 1937 wei van 23 op 29, maar wanneer men de 
zetels van VDB en de CDU, die immers in de PvdA hadden moeten 
opgaan, in de vergelijking betrekt, bleek de PvdA van 31 op 29 te zijn 
teruggevallen. De KVP kwam in vergelijking met de R.K. Staatspartij 
in 1937 van 31 op 32 zetels en bleef dus de grootste partij. 
De dag na de verkiezingen constateerde De Nieuwe Nederlander .in 
een hoofdartikel: 'Men kan rustig zeggen dat de doorbraak die de Par
tij van de Arbeid heeft beoogd, niet geslaagd is'. Zo was het toen 
inderdaad. Het herstel won het van de vernieuwing. De bezettingstijd 
bleek geen breuk in de ontwikkeling maar louter een onderbreking. 
Wat dat betekent wordt duidelijk als men het ziet tegen de achtergrond 
van de vernieuwingsbewegingen die reeds voor de oorlog op gang kwa
men en die hierin overeenkwamen dat de partijverhoudingen niet 
meer klopten op de werkelijkheid en vooral in het Iicht van het optre
den van de Nederlandse Unie tijdens de bezetting. Die wilde niets 
weten van de bestaande partijen en meende dat opnieuw kon worden 
begonnen met een schone lei. Zij was er blind voor dat bet gros van 
haar niet geringe aanhang het protest tegen de NSB en de bezetters 
doorslaggevend was. 

De Doorbraak en de Confessionele Partijen 

De verkiezingsuitslag van 1946 kon niet verhinderen dat de strijd om 
de doorbraak voortging. Een belangrijke rol speelde daarbij het ver
band tussen geloof en politiek. 

63 



Bij de antirevolutionairen overheerste de opvatting dat de keus voor 
een christelijke partij - en voor christelijke organisaties in het alge
meen - een eis van het geloof was. Het was voor hen onaanvaardbaar 
in een partij samen te werken met mensen van een andere levensover
tuiging zoals b.v. de humanisten. Dit vloeide voort uit de antithese
gedachte, door Abraham Kuyper met zoveel overtuigingskracht en 
organisatorisch geweld geponeerd. Dit principiele uitgangspunt gaf de 
discussie over de doorbraak in de eerste jaren na de bevrijding een 
grimmig karakter. De verdedigers van de doorbraak hadden zich niet 
zelden te verweren tegen het verwijt van geloofsverzaking. 
De christelijk-historischen wilden eveneens niets van de doorbraak 
weten. Hun verzet was evenwel minder principieel dan dat van de anti
revolutionairen. Voor hen stood voorop de voorkeur voor een niet te 
knellend partijverband dat bijeen gehouden werd door de onderlinge 
band van een verwant type van geloofsbeleving. Bestond de ARP 
hoofdzakelijk uit gereformeerden, in de CHU waren de hervormden 
het sterkst vertegenwoordigd. 
Het was opvallend dat de CHU na de bevrijding niet aileen de door
braak afwees maar ook een samengaan met de ARP in zodanige vorm 
dat het als een voorschot op een fusie zou kunnen worden uitgelegd. 
Daarop is zeker van invloed geweest dat de christelijk-historische tra
ditie de antithese verwierp en van een opdeling van het volk in een 
christelijk en een niet-christelijk volksdeel niet wilde weten. Het kwam 
dan ook voor dat vooraanstaande christelijk-historischen leidende pos
ten hadden in algemene of neutrale maatschappelijke organisaties. 
De nadruk die de strijd over de vraag of een christen zich bij een niet 
christelijke partij kon aansluiten kreeg had tengevolge dat het andere 
aspect van de doorbraak dat hierin bestond dat de PvdA een socialis
tische partij wilde zijn in de schaduw kwam te staan. Ook dit riep in 
de ARP en in de CHU bezwaren op en die hebben stellig de afwijzing 
van de doorbraak vergemakkelijkt. 

Geleidelijk gingen zich verschuivingen in het hier geschetste beeld 
voordoen. Ik beperk mij er toe een enkele te signaleren. De opzet van 
dit artikel en de daarvoor beschikbare ruimte Iaten niet toe er dieper 
op in te gaan. 

Dat een christen op grond van zijn geloof in een christelijke partij thuis 
hoort zal men nu niet meer horen, ook niet van de kant van de anti-
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revolutionairen. Illustratief en verheugend is in dit verband dat de 
afwijzing door de Gereformeerde kerk van Dordrecbt als predikant van 
iemand die lid van de PvdA is 'n protestactie teweeg bracbt van gere
formeerde theologen. Het verdient ook de aandacht dat het initiatief 
voor deze actie binnen de Vrije Universiteit genomen werd, die van een 
calvinistisch bolwerk geeovlueerd is naar een christelijke instelling van 
wetenschap, waaruit weer te verklaren is dat de oorspronkelijke distan
tie in christelijk-historische kringen tegenover deze universiteit voor 
een goed deel verdwenen is. 
De verscbuivingen in de katholieke wereld krijgt men bet beste in het 
zicht als men zich realiseert hoe snel het bisschoppelijke mandement 
van 1954 dat beoogde ook op politiek terrein de eenheid veilig te stel
len, was uitgewerkt en in de periode van Kardinaal Alfrink vervangen 
werd door een tolerante opstelling. 
In het confessionele kamp wordt nu erkend dat uit het christelijk geloof 
een bepaalde partijkeus niet vanzelfsprekend en dwingend voortvloeit. 
Ieder moet zelf uitmaken hoe hij of zij zijn of haar politieke verant
woordelijkheid bet beste kan waar maken. Terloops valt op te merken 
dat dit kan impliceren dat men zich niet aan een partij bindt en bij de 
stembus en met betrekking tot de belangrijke problemen die zich tussen 
de verkiezingen voordoen van geval tot geval zijn standpunt bepaalt. 
Het ligt voor de hand dat deze ontwikkeling iets te maken heeft met de 
omstandigheid dat de kerken zich tegenwoordig gezamenlijk of afzon
derlijk over belangrijke vragen die in de politiek aan de orde komen 
uitspreken en zich onthouden van stembusadviezen ten gunste van een 
met name genoemde partij. 

Belangrijk is ook de poging om KVP, ARP en CHUte laten optrek
ken in het CDA. Daarin ligt duidelijk de bedoeling ten grondslag om 
verder terreinverlies te stuiten. Het CDA won in 1977 in vergelijking 
met 1972 een zetel en verbeterde zijn percentage met 0.62. Het CDA 
is dus in deze toeleg geslaagd. althans voor het ogenblik. 
Het zou een vergissing zijn verband te leggen tussen deze uitslag en de 
doorbraak. Men kan er beter uit concluderen dat de doorbraak heeft 
afgedaan. Het ging immers bij de doorbraak om de erkenning van de 
eigen inbreng van hen die vasthielden aan het verband tussen geloof en 
politiek. Welnu, de teruggang van de confessionele partijen was het 
gevolg enerzijds van de voortschrijdende onkerkelijkheid, van de secu
larisatie, en anderzijds van de onverschilligheid van hen die nooit onder 
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de indruk zijn geweest van het verband tussen geloof en politiek of 
daarvan los zijn geraakt en zich, nu het klimaat daarvoor gunstig was 
geworden, hebben bevrijd van de druk van de traditie om te stemmen 
op een confessionele partij. 
Om het CDA een kans te geven moest de frontlinie worden gelijk- en 
teruggetrokken. De verschillende overgangsfasen die voor de definitie
ve eenwording van bet CDA zijn uitgestippeld zijn daarvan bet bewijs. 
In dit verband mag niet worden vergeten dat de totstandkoming van 
bet CDA krachtig gestimuleerd is doordat men op plaatselijk en regio
naal niveau plezier kreeg in deze samenwerking en van bet nut daarvan 
overtuigd raakte. Men tilde aan de basis niet zo zwaar aan de verschil
len in opvattingen en mentaliteit tussen de samenwerkende partijen. 
Aan de top had men daar meer moeilijkheden mee. 
Dit sluit het gevaar in zich dat men deze voorstellen, die ook wei bin
nen de samenwerkende partijen voorkomen, om opportunistische rede
nen gaat gladstrijken. Er is geen reden bet CDA te verwijten dat bet 
bij stemmingen in de Kamers niet altijd als een gesloten blok optreedt. 
Het versterkt de geloofwaardigheid en de menselijkheid van de demo
cratie wanneer de politieke partijen niet doorlopend als machtsblokken 
functioneren. Maar het verdeeld optreden van bet CDA in deze over
gangsperiode kan makkelijk gezien worden als een teken dat de inte
gratie van de samenwerkende partijen niet zo best vlotten wil. Het is 
in dit opzicht ook al verwarrend dat er regels worden gehanteerd die 
moeten waarborgen dat bij de bezetting van leidende posten elke partij 
aan haar trekken komt. De geschiktheid wordt dan ondergeschikt 
gemaakt aan de partijpolitieke herkomst. Zelfs bij de bezetting van de 
het CDA toekomende zetels in bet kabinet-Van Agt is dienovereen
komstig gehandeld. 

Naar mijn mening is het CDA te heterogeen naar herkomst en samen
stelling om zonder twijfels te zijn ten aanzien van het welslagen van de 
integratie. De C in de naam van de nieuwe partij wordt in deze over
gevoelige tijd nie.t ervaren als een verwijzing naar de historie maar als 
een pretentie. Men komt daar niet onder uit door op de opzichzelf 
juiste constatering dat de politicos een eigen verantwoordelijkheid heeft 
die hem kan noodzaken moreel geladen eisen niet te honoreren. Doch 
bovenal: een partij met deze pretentie begeeft zich op glad ijs als zij 
onder de verdenking komt om redenen van interne partij-taktiek haar 
normen te gaan bijstellen. 
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De doorbraak en de PvdA 
Om de mensen uit bet kerkelijke kamp de overstap naar de PvdA te 
vergemakkelijken moest duidelijk gemaakt worden dat de PvdA geen 
ongodsdienstige en anti-kerkelijke partij was zoals vroeger een gang
bare opvatting was. Daarom erkende de PvdA in de oproep die zij voor 
de verlciezingen van 1946 lanceerde en die als een voorlopig beginsel
program kon worden gezien, bet innig verband tussen levensovertuiging 
en politiek en gaf zij binnen haar verband aan groeperingen op de 
grondslag van een gemeenschappelijke levensovertuiging ruimte tot be
zinning en eigen activiteit. Zij achtte deze een verrijking en versterking 
van bet Ieven in eigen kring en in bet gehele volk. 
Verder rekende zij bet tot haar beginselen dat de overheid geroepen is 
bet zedelijk en geestelijk Ieven van. bet volk te beschermen en te bevor
deren maar daarbij wei gehouden is de verdraagzaamheid te betrachten, 
de geestelijke vrijheid te eerbiedigen en rekening te houden met de 
verscheidenheid van levensovertuiging. 
Bovendien stelde zij dat aan de kerken de vrijheid wordt gewaarborgd 
haar roeping te vervullen zowel met betrekking tot de verkondiging 
van haar boodschap als ten aanzien van de betoning van haar dienst 
aan de wereld. Erkend werd verder dat de kerken bet haar taak kun
nen achten terwille van bet geestelijk en zedelijk heil van bet volk haar 
woord te spreken met betrekking tot het staatkundige en maatschappe
lijke Ieven. Zij verklaarde voorts dat de overheid voorzover dat binnen 
haar bevoegdheid ligt behoort mee te werken de verhoudingen te schep
pen die de kerken in staat stellen haar taak te vervullen. 

Deze aandacht voor de kerken, waarin ook bet geluid van de ijveraars 
voor de vemieuwing van de Hervormde kerk doorklinkt, is klaarblijke
lijk geinspireerd door de bewondering voor de standvastige en moedige 
houding van de vertegenwoordigers van de kerken in het verzet tegen 
het nationaal-socialisme en vermoedelijk gebaseerd op de verwachting 
dat de kerken hun positie zouden handhaven of misschien wei verster
ken. 
Elk van deze elementen vindt men terug in het beginselprogram van 
1947, dat werd vastgesteld door bet congres van de nieuwe partij, zij 
het ook bier en daar wat afgeslankt wat de formulering aangaat. 
Het beginselprogram van 1959 onderscheidt zich van dat van 1947 
hierin dat het uitvoeriger is en meer gespecialiseerd en geactualiseerd. 
Ten aanzien van de hier weergegeven punten valt het echter in hoofd-
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zaak de lijn van 1947. Die wordt zelfs nog toegespitst in de veroorde
ling van de levensbeschouwing als het enig mogelijke en vanzelfspre
kende organisatiebeginsel op aile terreinen van de samenleving. Het 
program noemt dit het automatisme der verzuiling en wijst dit af zowel 
in het overheidsbeleid als in het organisatieleven. Verder corrigeert dit 
program de in het vorige wat eenzijdig op de kerken gerichte belang
stelling door het op te nemen voor de vrijheid van de genootschappen 
op geestelijke grondslag die zich richten op niet-kerkelijken. 
En tenslotte ziet het program van 1959 zelfs nog een taak weggelegd 
voor de werkgemeenschappen! 
Tien jaar later werden de werkgemeenschappen opgeheven. Het paste 
niet in het prioriteitenschema van de in financiiile moeilijkheden ge
raakte partij nog Ianger daarvoor gelden beschikbaar te stellen. Voor
zover de werkgemeenschappen bedoeld waren om de leden uit de con
fessionele partijen overgekomen de overgang te vergemakkelijken was 
dat begrijpelijk. Men mocht aannemen dat die langzamerhand wel ver
trouwd waren geraakt met de partij. Maar het besluit betekende ook dat 
men aan de bezinning op de achtergronden van het politiek handelen 
in het kader van de levensbeschouwelijke groeperingen binnen de partij 
geen behoefte meer had. De ontwikkeling heeft aangetoond dat men 
daarin gelijk had. Aanvankelijk werd gedacht aan een bezinnings
organisatie in plaats van de werkgemeenschappen en uiteindelijk kwam 
het Centrum voor levensbeschouwing en politiek tot stand dat wei uit
ging van de PvdA maar ook toegankelijk is voor niet leden. Meer dan 
een concessie aan de beperkte groep die aan de bezinning verknocht 
was is dit Centrum naar mijn indruk niet geweest. 

Het lijkt te simpel de opheffing van de werkgemeenschappen te ver
klaren uit de omstandigheid dat de doorbraak aanvaard is en niet meer 
verdedigd behoeft te worden. Na de oprichting van de partij liep de 
belangstelling voor de doorbraak aan de basis al gauw terug toen bleek 
dat zij niet het electorale succes opleverde dat men ervan had verwacht. 
Wei heeft men in navolging van de Ieiding van de partij nog jarenlang 
er trouwhartig naar gestreefd exponenten van de levensbeschouwelijke 
groeperingen ook in de lagere vertegenwoordigende lichamen een plaats 
te verzekeren. Onder de invloed van de democratisering van de PvdA 
die de inrvloed van de basis versterkte is ook dat veranderd. Op zi~hzelf 
is dat een gezond verschijnsel. Het numerieke overwicht echter van de 
vroegere SDAP-ers binnen de partij heeft echter de integratie wat 
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scheef getrokken. Bij de oprichting van de PvdA zat de oprechte wil 
voor deze als een nieuwe partij te presenteren maar er waren daarbij 
grenzen. Zo moesten de symbolen van de SDAP worden overgenomen 
omdat men anders de groep die het grootste aantal leden zou inbren
gen van zich zou vervreemden. Het effect daarvan was dat het voor 
anderen moeilijker werd de PvdA als een werkelijk nieuwe partij te 
zien. 
In het nieuwe beginselprogram van 1977 is geen spoor van de door
braak meer te bekennen. Dit program is het demasque van de PvdA 
als doorbraakpartij. De politici uit de doorbraak afkomstig hebben over 
bet algemeen daar blijkbaar geen moeilijkheden mee. Het tegendeel 
is tenminste niet gebleken. 
Conclusie: de kaars van de doorbraak is van twee kanten opgebrand. 

Ter afsluiting nog enkele notities. 
- Nu de PvdA dit stuk pluriformiteit heeft prijsgegeven komt zij als 

geseculariseerde actiepartij nog sterker in de verleiding een ideolo
gische onderbouw te zoeken. Dit kan op een beperking van haar 
draagvlak uitlopen, zeker wanneer zij zich daarbij dogmatisch op
stelt en in conflict komt met de levensovertuigingen binnen haar 
achterban. 
Dat het gevaar van dogmatisme niet denkbeeldig is leert de wijze 
waarop zij doorgeschoten is met betrekking tot de democratise
ring. Democratisering betekent voor de PvdA dat de macht bij de 
basis moet berusten en dat daarom de door de kiezers gekozen 
leden van de vertegenwoordigende lichamen de aanwijzingen van 
de partijorganen hebben op te volgen en, wanneer hun optreden 
de partijorganen niet zint 'teruggeroepen' kunnen worden. De PvdA 
kan zich de luxe van dit soort interne regelingen veroorloven zolang 
zij landelijk in de minderheid is. Omdat bet in strijd is met de gel
dende rechtsregels heeft het terugroepen intussen aileen effect als 
bet slachtoffer er aan meewerkt. Dit is aileen te ondervangen door 
van iedereen die daarvoor in aanmerking komt een verklaring te 
verlangen dat hij zich aan bet terugroepingsrecht onderwerpt. 
Krijgt de partij in bet parlement de meerderheid dan kan zij haar 
regels dwingend opleggen aan aile andere partijen maar dan zou zij 
tevens de grondslagen van de parlementaire democratie aantasten. 
Heel duidelijk demonstreert zich dat als bet gaat om de verhouding 
tussen de Tweede Kamerfractie en de hoogste partij-instanties. Uit 
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het leerstellige uitgangspunt van de PvdA vloeit voort dat de partij 
het beslissende woord heeft. Dit is in strijd met de positie die de 
fracties in ons parlementair bestel toekomt. Evenmin als de regering 
op den duur zich niet tegen de wil van de meerderheid van de volks
vertegenwoordiging kan handhaven, kan een fractie niet blijvend de 
uitspraken van de competente partijorganen negeren, maar dat bete
kent niet dat de fractie aan de instructies van de partijorganen is 
onderworpen. Het behoort tot het wezen van de democratie dat 
onder erkenning van de eigen verantwoordelijkheid en opdracht naar 
een beslissing wordt gezocht. In de praktijk blijkt in gespannen situ
aties soms de ruimte voor rustig en echt overleg te ontbreken. Dat 
dit tot fatale kortsluitingen kan Ieiden is bij de jongste kabinets
formatie gebleken. 
Ook bij de vorming van bestuurscolleges van de lagere vertegen
woordigende lichamen valt deze dogmatische instelling soms te 
constateren. Wanneer in gemeenten waar de PvdA in de meerder
heid is, de partij aile zetels voor zich opeist is dat een logisch uit
vloeisel van de leer dat de macht bij de basis rust. Waarom zou men 
als men de macht heeft deze niet gebruiken? Wie meent dat het hier
bij om de baantjes gaat begrijpt niet dat het systeem waarvoor men 
heeft gekozen de doorslag geeft. 

Kenmerkend voor dit systeem is dat men met negering van aile 
bestaande regels anticipeert op wat men in de toekomst tot alge
meen geldend recht wil verheffen. Ben voorbeeld daarvan is ook 
de actie voor de gekozen burgemeester. Er zijn mensen die in hun 
onnozelheid zeggen dat het tach wei goed is dat de gemeenteraden 
wat te zeggen krijgen over de aanwijzing van de burgemeester. In 
wezen gaat het er echter om de burgemeester afhankelijk te maken 
van de gemeenteraad en hem langs die weg aan de zeggenschap te 
onderwerpen. En zolang de wet de gekozen burgemeester nog niet 
kent modelleert men, waar dit kan, de positie van de burgemeester 
zodanig dat deze bet ideaal van de gekozen burgemeester zo dicht 
mogelijk benadert. 
Ook actiegroepen kunnen een gevaar zijn voor de parlementaire 
democratie. Hoe kan men van een generatie die er mee vertrouwd 
is geraakt dat men naar harde maatregelen grijpt wanneer men zijn 
zin niet krijgt, blijvend de bereidheid verwachten beslissingen van 
een parlementaire meerderheid te respecteren? In de oproep van de 



PvdA voor de verkiezingen van 1946 aanvaardt zij de democratie 
als beginsel en niet uit opportuniteit. Opportunistisch is bet als men 
de parlementaire democratie aanvaardt met de bijgedachte dat men 
die kan loslaten als bet beter uitkomt. Principieel is bet de parle
mentaire democratie trouw te blijven ook als er nog geen uitzicht 
is op een meerderheid voor de eigen opvattingen. Is het te zwart
gallig te veronderstellen dat in deze turbulente tijd voor velen het 
geduld op een zware proef wordt gesteld? 

- De doorbraak en de ontwikkeling sedertdien heeft wei bevorderd 
de bewustwording in ruime kring van bet allang bekende verschijn
sel dat bet christelijk geloof leidt tot een grote diversiteit van gevol
gen voor de politiek. Dat heeft enerzijds te maken met de normen 
die aan het geloof worden ontleend en anderzijds met de waardering 
van de politieke en maatschappelijke werkelijkheid. 
Zo zal een fundamentalistische interpretatie van de bijbel tot ande
re conclusies leiden dan wanneer men er vanuit gaat dat de bijbel 
veel bevat dat bepaald wordt door de cultuur van de tijd waarin bet 
werd te hoek gesteld en daarom niet zonder meer kan worden ge
transponeerd naar de verhoudingen waarin wij Ieven. De politieke 
conclusies van de eerste opvatting zullen doorgaans meer naar 
rechts tenderen en die van de tweede naar links. 
De uiteenlopende waardering van de maatschappelijke verhoudin
gen blijkt b. v. uit de houding tegenover bet kapitalisme. Hoewel wij 
de geschiedenis tegen ons hebben omdat fundamentele verande
ringen van de samenleving bijna nooit zonder schokken en botsin
gen zijn tot stand gekomen, zijn we geroepen een geleidelijke over
gang na te streven, omdat die menselijk leed beperkt en minder 
ontwrichting met zich brengt. 
De voorstanders van een geleidelijke ontwikkeling zullen er op 
wijzen dat de overheid al zover in bet economische en sociale Ieven 
is gepenetreerd dat niet meer van een kapitalistisch maar van een 
gemengd stelsel moet worden gesproken. Daartegenover staan zij, 
die gestimuleerd door de ontwrichting van de economie, nationaal 
en mondiaal, de gebreken van de huidige situatie breed uitmeten. 
Volgens hen heeft het kapitaal nog veel te veel macht en zij wijzen 
daarbij speciaal op de multi-nationals, waarvan nog niet zo heel 
lang geleden werd aangenomen dat zij de welvaart in de wereld 
bevorderden. 
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- Er zijn stromingen die het verband tussen geloof en politiek radi
caal interpreteren en de enige uitkomst zien in de aanvaarding van 
het socialisme, wat men zich daarbij dan ook voorstelt. Te denken 
valt aan de groep van de 'Christenen voor het socialisme' en aan 
sommige basisgroepen en kritische gemeenten. Dergelijke groepen 
komen daarin overeen met hun antipoden: de fundamentalistisch 
denkende orthodoxen. Voor beiden speelt kennelijk geen rol dat 
bij de transformatie van de bijbelse boodschap in politieke richt
snoeren louter menselijke en dus voor discussie vatbare overwegin
gen een relativerende invloed hebben. 
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Sedert Karl Bath weten we dat de mogelijkheden voor ons mensen 
niet verder reiken dan het oprichten van tekenen van het komende 
Godsrijk. De profetisch gedrevenen wekken dikwijls de indruk dat 
dit Rijk hier en nu door onze inspanning is te verwezenlijken. 
Men bepleit tegenwoordig - ook los van het geloof - met klem 
dat de structuren van de samenleving veranderd moeten worden. 
Dat hoeft niet kritiekloos aanvaard te worden maar kan inderdaad 
verbeteringen ten gevolge hebben en geluk en welzijn van de men
sen dienen, maar het geeft geen garantie voor andere en betere 
mensen. 
Dit inzicht is geen vrijbrief voor lijdelijkheid maar pantsert wel tegen 
de teleurstelling van te hoog gespannen verwachtingen. 
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INDRUKKEN VAN DE CHU 

door R. Zegering Badders 

Hoe hebt u in de vijfentwintig jaar, dat u kamerlid was de CHU erva
ren, was de vraag van de redaktie. Ik zal trachten deze vraag in enige 
zinnen eerlijk te beantwoorden. 

De CHU-vertegenwoordigers(sters) hebben nooit nagelaten om anderen 
duidelijk te maken, dat de CHU geen partij is maar een Unie. Dus 
grote vrijheid van meningsuiting, ook in de fractie. Het was een zeld
zaamheid dat iemand namens de fractie sprak, behalve dan door de 
Voorzitter bij de algemene beschouwingen en bij heel belangrijke 
wetsontwerpen, bijv. de Souvereiniteitsoverdracht. Het gevolg hiervan 
was, dat de leden zich zeer verantwoordelijk voelden voor hetgeen ze 
naar voren brachten, omdat bij de aanvang van de behandeling van 
een wetsontwerp er dikwijls nog geen officieel fractiestandpunt was. 
Toch werd in verreweg de meeste gevallen eensgezind gestemd. Het 
vertrouwen in elkaar was groot. Ik heb altijd de indruk gehad, dat men 
er vast van overtuigd was, dat ieder lid bij de practische kant van het 
voorstel dat op dat moment aan de orde was, nooit vergat, dat de ach
terban er rotsvast van overtuigd was, dat de benadering van de proble
men steeds zou geschieden vanuit Het Evangelie en een grote bewo
genheid voor de sociale omstandigheden, waarin de medemens verkeer
de. Zander daarbij uit het oog te verliezen wat economisch haalbaar 
was. 
Zeer koningsgezind, wars van lawaai, demonstraties of ondemocratisch 
gedoe. Gaarne bereid tot het dragen van medeverantwoordelijkheid en 
loyaal in de oppositie. 
Een zeer bekend geworden uitroep van de heer Tilanus sr. 'Heren 
moet dat nu zo', past typisch bij de sfeer van de Unie. 
Ook de uitroep van 'de freule' in een zeer langdurige avondvergadering 
van de kamer, waarin zeer veel amendementen in snel tempo werden 
behandeld, 't is gekkenwerk om nog Ianger door te gaan', past niet 
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aileen bij de freule, maar kenmerkt een sfeer van gedegenheid en 
menselijkheid. 

Het is voor een politieke partij of Unie van het grootste belang, dat de 
afgevaardigden in de openbare lichamen een afspiegeling zijn van de 
leden en aanhangers. Niet aileen als kamerlid, maar ook als statenlid 
en wethouder, moet ik zeggen dat de verantwoordelijke instanties bier 
wonderwel in slaagden. Mensen van zeer verschillend practisch inzicht 
en met een zeer uiteenlopende benadering van de vraagstukken, die 
opgelost moesten worden, vonden elkaar in de beginselen van de Unie. 
Zij wisten elkaar een grote mate van vrijheid te geven. En dan is er 
nog iets wat mij opviel. De verdeling over het land van de CHU-kamer
leden was voortreffelijk. Als de grootte van de fractie het maar toeliet, 
waren ze er uit aile windstreken. Ook het platteland (zeer belangrijk 
voor de CHU) was goed vertegenwoordigd. 
Tenslotte moge ik mijn oprechte gelukwensen overbrengen met het 
70-jarig bestaan. Ondenkbaar dat er geen CHU geweest zou zijn. 
Spijtig, dat door het opgaan in groter verband, de typische trekken van 
een Unie-vertegenwoordiger steeds minder zuilen opvallen. 
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ENKELEKANTTEKENINGEN BIJ 20JAREN PARLEMENTAIRE 
NAOORLOGSE CHU-PERIODE 

door lr. M. A. Geuze 

Vlak nadat ik via een ontvangen brief en een telefoongesprek daarop 
aansluitend, aanvaard had wat notities over de CHU 1946-1966, zoals 
ik die ervaren had te schrijven, las ik in een van Heldrings 'Dezer Da
gen'. 'Het is altijd hachelijk om een waardering over je eigen tijd te 
geven. De tijdgenoten zijn eerder geneigd tot over- dan tot onderwaar
dering van hun tijd. Misschien heeft dat iets te maken met de behoefte, 
ons allen eigen, om ons beiangrijker te vinden dan we zijn. Door de 
omgeving of de tijd waarin je leeft groat te noemen, Iaat je iets van die 
grootheid op jezelf afstralen'. Men dient er zich wei van bewust te zijn 
dat in dit tijdperk verschijnselen zich voordeden als noodparlement, 
politionele acties, plan Marshall. watersnood en Deltaplan, onafhanke
Iijkheid Indonesie, Korea, Hongarije en Tsjecho-Slowakije, Mande
ment, schrijven Herv. Synode, overgang van gebonden op vrije Ioon
politiek, AOW. Kortom 20 jaar Staatkundige en wereldpolitieke ver
anderingen, terwijl er nog geen D'66, PPR, DS'70 optraden, aileen de 
Boerenpartij. Liever dan een veel te summiere en dorre opsomming van 
feiten te geven, zullen we wat aren Iezen in de sfeer van het Binnenhof 
uit die jaren, wei jaren waarin vooruitlopend op nog veel grotere en 
snellere veranderingen van het laatste decennium bakens werden ver
zet. Ik hecht er niet aan prioriteiten te bezigen, ongetwijfeid waren en 
zijn die er. Over het noodparlement handelde ik in mijn bespreking van 
'De politieke geschiedenis van Nederland' van J. S. Hoek (CH Tijd
schrift nov./dec. '70). 

Over de conflicten met Indonesie in die eerste naoorlogse jaren is veel 
gepubliceerd. Het lijkt mij beter te trachten iets weer te geven van de 
sfeer waarin een participant in de Unie-gelederen zich in die jaren be
woog en hoe die sfeer en sommige feiten en personen op hem over
kwamen. Ik heb in het beschikbare bestek niet kunnen streven naar bet 
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noemen of behandelen van aile Unievertegenwoordigers en er zullen 
dan ook - niet opzettelijk - medespelers ontbreken. 
Ook zonder Heidring's waarschuwing zou ik niet geneigd zijn de ge
noemde periode, noch de bijdrage van de CHU in parlementair ver
band ter zake te overschatten. Wat het Iaatste betreft: een van de ken
merken van de CHU, die deze partij uit het tijdperk v66r de 2e wereid
oorlog op haar presentatie na 1945 overdroeg, was het vermogen tot 
een zekere bescheidenheid, een zekere distantie soms zelfs in en tot bet 
politieke bedrijf, o.i. ingegeven door bet besef dat het Evangelie wei 
de medewerking van zijn belijders vraagt, doch men ten allen tijde in 
God's hand is. 

Doch men aanvaardde wei de uitspraak van de theologische hoog
leraar Van Niftrik. dat politiek een heilige zaak was, een opdracht die 
niet ontweken mocht worden, een Christenplicht. In 't aigemeen was er 
contact met mensen als Haitjema en van Ruler. Zoals we in de KVP
fractie in de Eerste Kamer mensen ais pater Beaufort en Magister 
Stokman leerden kennen, zoais de AR 'Berkhouwer e. a. had', zo 'bad
den' wij b.v. de theoloog Prof. de Zwaan in de Eerste Kamer. Onein
dig veel is er geschreven in en na die jaren over de 'vrijblijvendheid' 
van de positie van de Unie, de 'vaagheid'; het feit dat men een Unie 
vertegenwoordigde en geen partij; dat men verdeeld stemde en zo zich
zelf ontkrachtte; over de houthakkers en waterputters, een Iegende die 
wij soms zelf in stand leken te houden. Veel daarvan berustte op onbe
grip of een niet willen begrijpen. Men moest ook wei een goed inzicht 
hebben in de Protestantse Kerkelijke kaart van Nederland en zijn his
torie om aile stromingen en richtingen die in de Unie een grater stroom
bed zochten te doorgronden. Er hestand aanvankelijk nog een grate 
kloof tussen het Rooms Katholiek theologisch denken en de Protes
tantse benadering van de oecumene, welke kloof eerst bij een meer 
synchrone en/of paralieie opstelling in een gevorderd stadium voor op
heffing in aanmerking zou komen. Er bestond bij de felle, doelgedre
ven socialisten een polarisatie, een zich afzetten tegen de in hun ogen 
politiek lauwe CHU, bevorderd door de doorbraakverwezenlijking en 
de omzwaai met name in de Ned. Herv. Kerk onder Ieiding van 'rode' 
-of zoals men in de CHU ook wei zei de: 'rood geworden dominees'. 
In dit zich afzetten was en is b.v. een man ais Burger exemplarisch. 
Een doorbraak waartegen omgekeerd Unieleden zich ais trouw aan hun 
beginsel afzetten. Veei van deze in een te kart bestek weergegeven 
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sfeer, berust niet altijd op een juiste waardering. Het niet precies (kun
nen) aanvoelen van een innerlijk en naar aard en interpretatie gedreven 
evangelisme moest tot vertekening leiden. Na de 2e wereldoorlog -
onze parlementaire ervaring strekt van na de Grondwetswijziging van 
1956 (uitbreiding Eerste Kamer tot 75 leden) tot eind 1967- is de 
Unie ongetwijfeld gegroeid tot politieke partij. Zo is bet verhaal van bet 
verdeeld stemmen grotendeels een fabel. In de 11 jaar dat wij lid wa
ren van de Eerste Kamer stemde de fractie, naar we menen twee of 
drie keer verdeeld en na 1963 practisch net meer. Wei was dat zo bij 
bet overigens op initiatief van Lichtenauer (1960) verworpen Archief
wetje. Op een van die gevallen (Mammoet-wet) komen we nog terug. 
Die discipline heeft de Tweede Kamerfractie niet in die mate opge
bracht. Wij waren overigens eensluidend tegen stemdwang, als zijnde 
een principieel uitgangspunt dat niet te verenigen zou zijn met toleran
tie en vrijheid van geweten. Gelet op de wenselijkheid, als bet immer 
kon de fractie-eenheid te bewaren, heeft dat in onze jaren geleid tot 
veelvuldig fractieberaad, waarin de bereidheid om naar elkaar te luis
teren en zich zo mogelijk te Iaten overtuigen, overheersten. Tolerantie 
was in menig opzicht een sleutelbegrip tot Unie-handelen. 
Prof. v. Niftrik liep zich bet vuur uit de sloffen bij de Herv. Synode 
om de pacifist Krijn Strijd, theologisch hoogleraar te krijgen; Pollema 
verdedigde bet latere PvdA-Kamerlid Fedde Schurer, toen deze door 
zijn Friese bestuur van een Christelijke school wegens 'socialisme' 
werd ontslagen. 
Niet afstoten, maar aantrekken. zoals Lohman Kuyper voorhield of 
zoals ik indertijd (Ben getuigenis 1958) zelf schreef: 'Geen verzuiling 
als beginsel. Het steeds reserveren van een etiket christelijk voor ons 
alleen, wij vermogen bet niet'. 
Ds Hoedemaker moge weliswaar na de oprichting van de Unie (1908) 
reeds in 1910 overleden zijn, zijn 'vrije' nalatenschap is nog meer dan 
een halve eeuw daama een stempel blijven drukken op een groot deel 
van de Unie. 

Veel bing daarbij af van de persoon en de inzet van de fractievoorzit
ter. Deze speelde een bepalende rol. Het aangezicht vanaf 1939 en na 
1945 werd in belangrijke mate bepaald door dat van de fractievoor
zitter in de Tweede Kamer, Tilanus Sr. Tilanus zouden wij willen 
karakteriseren als een niet sterk geprofileerde persoonlijkheid, wei een 
persoonlijkheid, die door een grote integriteit en een eenvoudige pre-
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sentatie een groot gezag en vertrouwen in eigen kring had weten op te 
bouwen. Zijn verblijf in het concentratiekamp, zijn - typisch Neder
landse - fiets om naar de Kamer te gaan, zijn 'Moet dat nu zo?' bij 
de val van het Iaatste kabinet-Drees (1958), dergelijke zaken bepaalden 
in sterke mate zijn positieve image bij het CHU stemmende volksdeel. 
Dat zijn tolerantie wei eens door collega's van andere partijen werd 
uitgebuit, mogen wij vermoeden; dat diezelfden soms op een onverzet
telijke koppigheid meenden te stranden, kwam o.i. voort uit begrips
falen t.a.v. in wezen- althans in dat tijdsbestek- onaantastbare CH
principes. De strubbelingen, die de zo geheel anders en veel nadrukke
lijker geprofileerde Beernink na zijn opvolgen van Tilanus Sr, wei heeft 
ondervonden, moet ik ten dele toeschrijven aan de abrubtheid van wis
seling van 'gezicht' van de Unie. Trouwens, wanneer Tilanus Sr. zich 
eerder had Iaten aflossen als fractievoorzitter door Beernink, had deze 
dan zijn vleugels ook niet wijder kunnen uitslaan? 

Ook sterker geprofileerd waren wei de fractievoorzitters in de Eerste 
Kamer in dat tijdvak, onze voorgangers Kolff en Pollema. Kolff, de Gel
dersman, oud en ervaren in het politieke bedrijf, onafhankelijk tot en 
met als oud-lid van de Rechterlijke Macht. redelijk, tolerant, trouw aan 
de partijlijn doch niet geneigd tot compromissen, evenmin als zijn kort
stondige opvolger de Fries Pollema, die overigens een der meest er
varen Eerste Kamerleden naar ancienniteit (meer dan 30 jaren) en 
politiek-juridische inbreng was. Kolff verwoordde het tegenstemmen 
bij de overdracht van de Souvereiniteit over Indonesie (20-12-'49) als 
volgt: 'Naar onze opvattingen is de Grondwet thans nog voor ons bin
dend en wij zouden in strijd komen met onze eed, wanneer wij daarvan 
afweken'. De stemmenverhouding, die 2/3 meerderheid vroeg, was 34 
tegen 15, waarvan 5 CHU. Pollema overtrof zeker Kolff nog in onaf
hankelijkheid, hij vertegenwoordigde in de Unie, via het Weekblad 'de 
CH Nederlander' de Hoedemakerrichting. Pollema was ondanks zijn 
physieke handicap (verlamming aan de handen o.a.) een uitermate 
strijdbaar man, die anderzijds ook zijn tijd kon afwachten om een tegen
coupe te lanceren. W at die strijdbaarheid betreft, zo had Lieftinck in 
1946 (Wetsontwerp V AB) 6 kolommen van de 14 nodig om Pollema 
te antwoorden, die het onoirbaar vond in een wetsontwerp de normale 
spaarder naast de oorlogsprofiteur te rangschikken. De fractie was 
echter in 1956 zo vergrijsd met verdere leden als Vixeboxse, die o.a. 
als lid van de Kolen- en Staalgemeenschap zijn mannetje wei stond, 
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Reyers, de Zwaan en Gerretson, dat aanvulling met een aantal jongeren 
maar net op tijd kwam. Wij traden aan even na van Hulst en Lichte
nauer. Ik herinner mij dat de NRC bij van Hulst's eerste optreden 
(begroting van OKW) hem bet predicaat 'een aanwinst' vedeende. Van 
Bruggen, ook al niet meer van de jongsten destijds, overigens een man 
met op breed sociaal terrein een encyclopaedisch geheugen, kwam 
gelijk met mij. 

Mijn voorganger was eigenlijk Gerretson, tenminste zo zag hij dat zelf. 
Gerretson was een geval op zichzelf. Hij was met hulp van de kleine 
KNP-(Welter) gekozen en Kolff c.s. hebben dat wei geweten. Hij begon 
al direct mij met brieven te bewerken. Ondanks mijn bewondering voor 
de dichter Geerten Gossaert en de historicus Gerretson heb ik slechts 
uit beleefdheid een enkele keer in de beginfase aan zijn aandrang ge
deeltelijk gevolg gegeven, en daarna is zijn vlammetje trouwens snel 
gaan afnemen. 

Gerretson moet men zien in bet kader van zijn op latere leeftijd sterk 
toegenomen doofheid. die hem in eigen 'wantrouwende' sfeer te zeer 
isoleerde. Zo bleef hij bij iedere regeling met Belgic storm lopen tegen 
de muiters van 1830. Zo bestond hij bet de CH-minister van Over
zeese Gebiedsdelen, Kernkamp, die bet Statuut van bet Koninkrijk 
'rondzette', te beschuldigen van 'to bamboozle' (vernaggelen) the Com
mons'. Toen bleek hoe Kernkamp deze aanval uit eigen kamp bedroef
de, verklaarde Gerretson hoogst verbaasd dat er geen persoonlijke 
bedoelingen achter staken. Ret was toentertijd 'gefundenes Fressen' in 
de publiciteit. Hij trok tegenstand aan evenals Reyers die vaak op de 
lijn van Gerretson zat. Deze gold als de rechtse radicaal van de fractie; 
ik kreeg de speciale opdracht te trachten hem meer op bet spoor te 
houden, wat beslist niet altijd gelukt is. Toch kon ik hem menigmaal 
door de bocht krijgen en ik heb pas laat begrepen en geweten dat veel 
van zijn karakteristieken, b.v. ter zake van zijn houding in bet N.Guinea 
vraagstuk, terug te voeren waren op bet feit dat hij een zoon verloor bij 
de slag in de J avazee. 

De Tweede Kamerfractie onderging bij de uitbreiding eveneens een 
aanzienlijke verjonging, met o.a. v.d. Mey (de huidige staatssecretaris) 
en v.d. Peyl. Vander Peyl volgde 'n andere Zeeuw, Baron v.d. Felz op, 
die zich zeer had ingespannen voor de oorlogsgetroffenen. In 't alge-
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meen had de Unie na de oorlog geen moeite - later ook niet gelet op 
b.v. Mellema, Bos en Scholten (de man van het fiscale schijventarief) 
- voor die jaren jongere kandidaten voor te dragen. Moeilijker had 
men het met mensen die op een of andere manier moeite hadden zich 
in het geijkte spoor te houden en die te snel en te onvoorzichtig de 
bakens wilden verzetten. Ben vaste koers was eerste vereiste, men moest 
zich 'voegen', eerst wanneer men voldoende tijd had meegelopen en 
bewijzen van 'invoeling' in het Uniepatroon had overlegd, kon men via 
opgebouwd en dientengevolge verkregen gezag een potje breken, maar 
zeker niet meer tegelijk. Mensen als van Rhijn, Lieftinck en van Wal
sum vielen dan ook als bakstenen of hadden 't er naar gemaakt en 
nadien zag men evenmin veel in als eigengereide hardlopers gekwalifi
ceerden, waarbij namen als Houwaart en Buddingh mij voor de geest 
komen. Ben Huysen, die, hoezeer omstreden, wei de kans kreeg, ging 
toch later de mist in. 
Bij de Unie kende men in die jaren niet zozeer vleugels, als wei stro
mingen. Niet vergeten mag worden dat aile denominaties in en van, ook 
de kleine kerken, voorkwamen en samenwerkten. Met Kikkert, van 
Mastrigt en v.d. Mey zaten er oud-vakbondsmensen in de tweede ka
merfractie; waren er ook leden die in 't algemeen niet veel voor de 
PvdA voelden; van de freule, die met Tilanus en Beernink de 3 promi
nenten in de fractie uitmaakten, kon dit in 't algemeen beslist niet 
gezegd worden, zij had terzake geestverwanten, en in die richting was 
ook een Berste Kamerfractie allerminst blind. Terwijl ik niet de illusie 
koesterde dat 'het socialisme' pal zou staan ter verdediging van het 
Christendom, kan ik niet dan met genoegen terugzien op de goede ver
houding die ik zelve - en ook mijn opvolger Biihrmann - met de 
PvdA fractievoorzitter Vos veelal onderhielden. 
De Unie was, naar ik in de kiesverenigingen ervoer, wei een volkse 
partij en wat de ouderen wat archaeisch nog de werkman noemden, 
ging de Unie aan. Met name op het platteland kon men kiesverenigin
gen aantreffen waar men vrijwel uitsluitend georganiseerde arbeiders 
en nog enkele zelfstandigen ter vergadering vond. 

Belangrijker dan dit onvolledige 'tableau de Ia troupe' - hoewel: de 
samenstelling kenmerkt de kwaliteit van ieder Ieger - waren uiteraard 
de politieke vraagstukken en diegenen die van onze zijde daarbij een 
rol in de opvolgende Regeringen hebben gespeeld. 
Uit deze opstelling moet wei voortgevloeid zijn, dat veel van de al of 
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niet voorgedragen bewindslieden naar fractiemening te vaak eigenlijk 
buitenstaanders waren. Zelfs van de jarenlang, toen hij eenmaal op het 
politieke toneel verschenen was, zeer invloedrijke Staf moet geconclu
deerd worden dat hij weinig geintegreerd was in het Unie-verband. Staf 
was echter een 'geblokt' type, met veel bekwaamheden en bestuurs
ervaring, het type steunpilaar waarop Tilanus gaame bouwde. Het zijn 
soms bijzaken die blijven haugen en niet hoofdzaken. Zo komt men zijn 
liftverbod voor militairen vandaag nog tegen, doch ook het legenda
risch geworden verhaal dat Eisenhower Hare Majesteit toevoegde: 
'Keep that man'. 

Kon de Unie een krachtfiguur als Staf alleen maar waarde toekennen, 
in een geval als de eerder volledig onbekende Helders, die in het laatste 
Ministerie Drees (56-'58) en interim kabinet Beel ('58-'59), naast Staf 
minister van Zaken Overzee werd, bezorgde men de fractie aileen maar 
frustratie, in tegenstelling tot bv een veel later optreden van een van 
Veen (Staatsstr. BZ Min. de Jong ('67-'70) en Min. OKW in Min. Bies
heuvel ('71-'73), die tevoren goede betrekkingen met de Unie onder
hield. Evenals toch ook wel een steile figuur als de Staatssecr. van 
Defensie Calmeyer in het Min. de Quay ('59-'63), die trouwens eerder 
2e Kamerlid was. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de Pous in het Kabinet de Quay 
('59-'63) als Minister van Econ. Zaken, een van de benoemingen die 
waarschijnlijk in Kamerkringen met de meeste instemming is ontvan
gen. Een analyse van bet werk van de Pous thans (Prof. Stevers) stem
pelt hem tot een figuur met zienersgaven. Overigens deed zich wel een 
merkwaardige situatie voor ten tijde van de eerste formatiepogingen 
van de Quay. Daarbij moet van Uniezijde de toenmalige secretaris mr. 
J. W. van Gelder, een man toch met visie, naar voren geschoven zijn, 
doch tengevolge van een persoonsverwarring met een gelijknamige of 
gelijkluidende naam viel deze van de Quay's lijstje af. Toen dit mis
verstand de volgende dag werd opgehelderd had de Quay al bedankt. 
Door dit bedanken (Hazenbos mocht niet van de AR - zie Duynstee 
- of van bet CNV - zie Schaafsma over Roolvink - en toen moest 
de Quay stoppen), viel onze oud-collega de dynamische en geziene 
Rotterdammer Lichtenauer uit. In de eerste instantie was hij door de 
Kabinetsformateur benaderd voor een portefeuille, waarbij men tot 
overeenstemming kwam. 
Er kwam een andere Rotterdammer voor terug, nl. Beerman, een man 
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waarvan men niet kan zeggen dat de fracties er zich ( o.a. door zijn spijt
optantenbeleid) mee verbonden gevoeld hebben. 

Het is zelden zo dat jaren van beleid in 's mensen geest blijven hangen 
als bloeiende tuinen van Babylon. Veeleer worden ze gekenmerkt door 
incidenten. Sommige blijven verscholen tot zoveel tientallen jaren later 
stukken uit archieven bloot komen. Freule Van Stoetwegen tipt even 
aan moeilijkheden die Minister Mulderije had i.v.m. gratiering (2e 
Kabinet Drees '51-'52)*) Vermoedelijk moeten we die passage zo dui
den dat de Amsterdammer Mulderije - Amsterdam was in 1952 nog 
wei het centrum van Anti-Deutschtum- een meningsverschil had op 
het allerhoogste niveau ter zake van het al of niet gratie verlenen aan 
Lages c.s. - prerogatief van de Kroon - en dat hij zelf de oplossing 
schiep door het vraagstuk de enkele maanden tot de verkiezingen voor 
zich uit te schuiven, om daama niet meer beschikbaar te zijn. 
* De Freule vertelt, biz. 164/165 

In de tijd van het Kabinet de Quay heeft ook de kwestie van de Mam
moet-wet gespeeld. Minister Cals sprak zowel in de Tweede Kamer als 
in de Eerste Kamer het onaanvaardbaar uit. In de Tweede Kamer werd 
de Wet, waartegen zelfs constitutionele bezwaren bestonden, aangeno
men dank zij de steun van de PvdA (100-44); KVP. PvdA en 4 AR's 
stemden voor. In de Eerste Kamer werd tenslotte de uitslag (49-16) nog 
wat sprekender; 2 CHU, Kranenburg en ikzelf stemden eveneens voor. 
Het feit dat ik vier jaren als Voorzitter van een gemengd Departemen
tale Commissie aan een wet op het Landbouwonderwijs had gewerkt 
en dat dit beroepsonderwijs, deze wet gereed gekomen zijnde, in de 
Mammoetwet werd geincorporeerd, is daaraan niet vreemd geweest. 

Een onzer allermoeilijkste perioden - voor de crisis inzake Indonesie 
zij naar werken als van Srnit en Stikker verwezen - betrof het Nieuw
Guinea beleid waar de Eerste Kamer een dominante rol in gespeeld 
heeft. Ethisch voelden we ons verantwoordelijk voor de toekomst van 
deze niet-Indonesiers. Terugtrekken had het stigma van handen wassen 
als Pilatus. Doch we hadden door eerdere debacles toch wei geleerd 
dat men mondiaal gesmeed ijzer moeilijk met de handen kon breken. Al 
veroorzaakte de Quay's coctail party 5 sept. 1960 een malaisegevoel, er 
bestond toch begrip dat een impasse doorbroken zou moeten worden. 
De troonrede 1961 behelsde stappen tot intemationalisatie van het 
Nieuw-Guinea probleem via de Ver. Naties. Pollema zei bij de Alge-
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mene Beschouwingen in de Eerste Kamer dat er zonder lndonesie 
moeilijk een oplossing denkbaar was. De KVP had bet er bijzonder 
moeilijk mee en was zeer verdeeld. Opzienbarend was de bekering van 
Bruins Slot, een van de weinige ware bekeringen die ik in de politiek 
heb meegemaakt. Velen trokken zijn houding in twijfel. Toen ik hem 
later zeer goed leerde kennen. heeft dat rnijn respect te dezen nog doen 
toenemen. In april '62 stelden wij ons, n.b. bij monde van Reyers, ach
ter het Kabinet. Uiteindelijk werd Luns' begroting van Buitenlandse 
Zaken met aileen de PvdA tegen, aangenomen en kwam na veel over
leg op 15 aug. de overeenkomst met Indonesie tot stand. 

Een aantal van de persoonlijkheden uit Uniekring die een rol speelden 
in bet voorgaande - en ik kon daarbij allerminst volledig zijn - is 
niet meer of is uit de gezichtskring verdwenen als 'ships that pass in 
the night'. Enkelen vieren omgekeerd een come-back: W. Soholten, 
Mevr. Haars. Misschien kunnen we een volgende keer nog andere col
lega's, zoals Beerekamp, belichten* en/of de relaties met Kerk en Sy
node, die ook destijds een bron van spanningen vormden. Het blijkt 
mogelijk jong te blijven in de politiek, doch niet iedereen weet 'mee' of 
'om te turnen'. Iedereen hoeft ook niet de uitputtingsslag die politieke 
arbeid vaak is voort te zetten. Het is als het bouwen aan een domkerk, 
waarover men in de Middeleeuwen enige mensenlevens lang werkte, 
de medewerkers droegen, hakten of legden slechts een aantal stenen. 
De vlotte daagse journalistiek heeft wei de neiging zich af te vragen hoe 
men in bepaalde opzichten in nog jong verleden zo - naar de huidige 
maatstaven gemeten - behoudend, kortzichtig of dom kon zijn of fou
ten kon maken. Een dergelijk oordeel is meestal net zo kortzichtig, als 
men van de anderen veronderstelt. Men kan slechts meten en oordelen 
naar de situatie in die tijd, naar het toenmalige 'Gebot der Stunde'. 
Vele malen heb ik in het Parlement de lans gebroken voor milieu
bescherming en er over gepubliceerd; men knikte vriendelijk en geen 
sterveling, althans politieke sterveling, die er zich in 't begin om bekom
merde. Trouwens wat wilde men: in de Eerste Kamer zaten drie inge
nieurs op 72 juristen, economen enz. Voor veel wat tegenwoordig van
zelf spreekt was toen vaak nog geen begrip, maar ook geen geld. Veel 
van het 'brood' der nog magere naoorlogse jaren is thans verwezenlijkt. 
* Zie ook CH Tijdschrift aug. '74 

De verhouding tussen heil en werkelijkheid tussen geloof en handelen. 
Zoals de Bijbel die ziet, blijft volgens de confessioneel gerichte mens. 
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actueel. De veranderingen na '70 in de Nederlandse politieke structu
ren, moge slechts mogelijk geweest zijn via enorme veranderingen en 
openbreking van bet Rooms-Katholicisme, wij moeten niet aannemen 
dat wijzelve niet veranderd zijn, in de opvolging onzer generaties. Het 
moge zo zijn dat het gesprek tegenwoordig aileen maar agressief Iijkt, 
geen dialoog meer is, maar dispuut; het moge verder zijn dat men 
Kamerleden en burgemeesters tot mandatarissen van een partij wil 
smeden, er moeten wallen blijven om schepen te keren. 
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HET CDA EN DE CHV 

door Mr. 0. W. A. baron Van Verschuer 

De CHU bereikt de leeftijd der sterken. Het CDA moet, als eenheids
partij, nog geboren worden. Welk onderscheid, welke overeenstemming, 
welke relatie liggen er tussen beider ontstaan en bestaan. 

Waarschijnlijk is bet nog te vroeg dit via een heldere analyse aan te 
geven. Daarvoor zijn de beelden van de eerste fase van bet ontstaan 
van bet CDA nog te vers. Op de foto in ons geheugen staan hoofd- en 
bijzaken nog teveel bij elkaar. 

Toch lijkt bet mogelijk vanuit de CHU aan te geven wat in de CDA
totstandkomingsstrijd bet belangrijkste, de essentie was. 

Om dat te schetsen moet eerst bet beeld geschetst worden van de CHU 
in bet begin van de zeventiger jaren. 
Het accent lag bij de CHU nooit in de eerste plaats op de te voeren 
politiek. Het accent lag primair op bet beginsel dat voor bet Ieven 
gekozen werd. Maar de toepassing van dat beginsel in bet dagelijkse 
Ieven was er niet een van een scherp varen op de door bet beginsel aan 
te geven koers. Het was de toepassing van een beginsel dat een menta
liteit bewerkstelligde (of waar een mentaliteit bij hoorde) van bet ver
zoenende verontschuldigende relativeren. Het tegenstrijdige in de opzet 
en de uitwerking van bet Unie-profiel was dat men enerzijds op bet 
a-politieke terecht kwam terwijl anderzijds in toenemende mate politie
ke standpunten moesten worden ingenomen. De CHU was en rnisschien 
is een verzameling van mensen die hechten aan een beginsel en met 
name het beginsel en daarmede naar hun mening voldoende hebben 
aangegeven waar ze staan. Van mensen die moeilijk politieke keuzes 
kunnen maken en bet vrije in de Unie (bet niet drammerige, getuigende 
en scherpslijpende) aanspreekt. Van hen die de ruimte van de hervorm
de volkskerk vertalen en beleven in de ruimte van de CHU. 

Zei niet Tilanus sr. nog aan zijn volgelingen, en hoevelen waren er dat 
na de tweede wereldoorlog niet (tot blijdschap maar ook tot ergernis 
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van vele Nederlanders) 'Let op bet Christelijk Ieven, toon dat, degenen 
die op u willen stemmen hebben dan automatisch vertrouwen in de 
politiek die u zult bedrijven'. 

Maar dan komt de tijd van de verscherping van de politieke tegenstel
lingen. De weerbarstige vraag van welk standpunt neemt u als politieke 
partij in de vele vragen van de tijd in. Waarschijnlijk was, als er in die 
tijd een werkelijke Ieider was geweest in de CHU bet verval minder 
hard gegaan. De CHU leed van de discussies die gezien de mentaliteit 
van de leden niet bij haar paste. Het verketteren, politiseren en polari
seren was de Unie wezensvreemd. Het Ieger van de CHU was met 
deze wapens niet vertrouwd en wenste daar oak niet mee vertrouwd te 
raken. Maar van de aantrekkingskracht van een partij als de CHU 
ging onvoldoende naar de kiezers uit. Voor hen was bet in de politieke 
supermarkt geen vis en geen vlees. 

Bij bet bepalen van de nu te kiezen koers van de CHU stonden eigen
lijk twee wegen open. De ene weg was die van op politiek niveau bren
gen van de CHU wat dus betekent: Het niet aileen blijven staan bij bet 
elkaar aanspreken op basis van bet beginselprogramma maar bet door
trekken daarvan naar een duidelijke politieke lijn. 

De andere weg was bet niet meer aileen als CHU zoeken van de poli
tieke lijn op basis van bet uitgangspunt maar dat te doen met de gelijk
gezinden van ARP en KVP. 

Bij het aanvaarden van het voorzitterschap van de CHU stand velen 
(en oak mij) die tweede weg voor ogen. Het Kabinet Biesheuvel zou, 
als bet zijn rit volbracht een hechte basis kunnen vormen voor een 
nieuwe politieke partij op christen democratische grondslag. Weliswaar 
zouden een aantal met name CHU-leden maar oak wei KVP- en ARP
leden deze rit niet volbrengen maar beter, zeker met bet oog op bet 
wegvallen van een groat gedeelte jong kader (met name naar de PPR), 
sneller met nu rninder leden een partij met aantrekkingskracht voor 
anderen. dan later met meer eigen leden een partij zonder aantrekkings
kracht. 

Vanuit de CHU gedacht zou de aantrekkelijkheid van een partij met 
KVP en ARP, na vele malen de ARP-aanzoeken te hebben afgewezen 
liggen in bet feit dat met de KVP beter bet vaak als machtsstreven uit-

86 

gele 
den 

Er 
een 
pun 
toe1: 
het 
kun 
poli 
cus: 

He1 
KV 
vin• 
WOJ 

Wa 
dez 
het 
chr 

Ho 
par 
en 
van 
tij ( 

He1 
wa! 
pa~ 

Uy~ 

Pre 
en 
K~ 

ver 
var 
zer 
de 
vee 
ker 



gelegde sterke organisatorische ARP-kader het hoofd zou kunnen wor
den geboden. 

Er waren twee feiten welke het begaan van de tweede weg (het samen 
een politieke invulling geven van het christen democratisch uitgangs
punt) onmogelijk maakte. Het eerste feit was de met name door de 
toenmalige KVP-voorzitter De Zeeuw op gang gebrachte discussie of 
het uitgangspunt van het Evangelic niet nevengeschikt zou moeten en 
kunnen worden gemaakt aan andere inspiratiebronnen die tot eenzelfde 
politieke koers zou kunnen leiden. Dat luidde het tijdperk van de dis
cussie over de open partij in. 

Het motief voor deze discussie was gelegen in het feit dat velen in de 
KVP, de RK-ontkerking beschouwende, het geen goede zaak zouden 
vinden als een enge en met name reformatorische interpretatie zou 
worden gegeven aan de toelatingseisen voor christen democraten. 

Waarschijnlijk speelde bij DeZeeuw ook nog een rol het feit dat hij met 
deze oud kerkelijke humanistisch getinte aanhang een versterking van 
het links van het midden en dus progressieve karakter van de nieuwe 
christen democratische partij gerealiseerd zag. 

Hoe het ook zij het was duidelijk dat met zijn streven naar een open 
partij hij de ARP en CHU als het ware op een ( oppositie )hoop duwde 
en met het links gerichte gedeelte met name het meer behoudende deel 
van ARP en CHU afkerig maakte van een christen democratische par
tij (centrumgespreksgroep activiteiten). 

Het andere feit dat misging om snel tot een partij te kunnen komen 
was de voortijdige val van het Kabinet Biesheuvel, de daarmede ge
paard gaande verkiezingen en de totstandkoming van het Kabinet Den 
Uyl. 

Probeerde de CHU in die tijd nog met een lijst uit te komen, de KVP 
en ARP steunden deze gedachte niet. Van de ARP begrijpelijk van de 
KVP niet. Waarschijnlijk te verklaren uit het feit, dat in die partij het 
verlangen heerste vanuit eigen kracht nog definitief afstand te nemen 
van het trauma t.o.v. de Partij van de Arbeid van de nacht van Schmel
zer. De KVP zou nog eenmaal op eigen gezag en macht de Partij van 
de Arbeid in zijn armen sluiten. Men had daarbij de stille hoop dat 
veel arbeiders van het NKV weer naar de KVP zouden willen terug
keren. Voor de CHU was deze ontwikkeling desastreus. Verteerd door 
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interne verdeeldheden, geen duidelijke politieke Ieider, geen ander pro
fie! dan de bereidheid onder bepaalde voorwaarden met KVP en ARP 
een partij te gaan vormen. Dat was het beeld van 73. 

Tilanus offerde zich op lijsttrekker te worden maar hij stand voor een 
onmogelijke opgave. De ARP lokte met Biesheuvel veel kiezers (de 
communicerende vaten theorie tussen CHU en ARP) maar liet hem 
na de verkiezingen met evenveel gemak de politieke woestijn ingaan. 
De KVP brokkelde ondanks een kwalitatief goed opererende Andries
sen verder af. 
Het einde van de christen democratische partijvorming was, dat tot 
genoegen van PvdA en VVD, weer dichterbij gekomen. 

De totstandkoming van het Kabinet Den Uyl versterkte deze tendens. 
Voor de ene partijvorming een fatale, en zoals met name de PvdA for
en informateurs hoopten, finale afrekening. 

Nu de weg naar een partij althans voorlopig was afgesneden stand 
aileen de eerste weg nag open. Het op politiek niveau brengen van de 
CHU. Het was en is de verdienste van Kruisinga dat hij de stoat daar
aan gaf. De CHU telde weer mee, opiniepeilingen gaven stijgende aan
hang te zien, men schaamde zich niet meer om er voor uit te komen 
dat binnen het christen-democratische kamp de CHU het meeste vlees 
en het meeste vis was! 

Minderwaardigheidscomplexen kunnen een gevaar zijn, meerderwaar
digheidscomplexen oak. Waarom nu nog met anderen gepraat, het gaat 
tach goed? Gelukkig heeft partijleiding en kader zich door deze aan
trekkelijke schijn van gewin op korte termijn niet Iaten verleiden door 
het oog op de lange baan te houden. Daarmede werden in wezen twee 
onverenigbare grootheden onder de noemer van een doelstelling ge
schoven namelijk: 
Het profileren van de CHU, men kan immers nooit weten of bij volgen
de verkiezingen niet weer als afzonderlijke partij moet worden opge
treden ('KVP en ARP zijn niet te vertrouwen'). In elk geval bereikt 
men een sterke onderhandelingspositie voor het samensmelten der par
tijen. 

Het actief en positief meebouwen aan het CD A. 
Om heiden in wezen onverenigbare doelstellingen minder strijdig te 
maken gold voor die eenwording als absolute voorwaarde dat dit de 
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politieke profilering van de CHU niet zou mogen scbaden. In de prak
tijk kwam dit laatste neer op een politieke integratie met stukjes en 
beetjes. Naarmate de partij principiele discussies vorderden en daar
mede bet geloof en dit vertrouwen dat ook andere deze weg onvoor
waardelijk in zouden willen gaan. 

Het meest principiele gedeelte van de discussie over de partijvorming 
was niet bet afrekenen met de gedacbten van De Zeeuw over neven
scbikking van uitgangspunten. Die slag werd door ARP en CHU over
tuigend bij de discussie over bet maken van de statuten in Woudscbo
ten binnengebaald. Het was ook niet de discussie over bet formuleren 
van de politieke lijn. Ben verbeugend berontwaken van de koppeling 
van uitgangspunten aan politiek vindt en vond plaats. 

Het meest principiele gedeelte in de CDA-totstandkomingsstrijd vond 
plaats naar aanleiding van Aantjes' bergrede in bet eerste congres van 
bet CDA in augustus 1975. Domme uitlatingen van Andriessen in Her
vormd Nederland braken oude discussies via nieuwe lijnen weer open. 
Hoewel door velen met name gezien als een bernieuwde strijd over 
open of gesloten partij waar ARP en CHU tegenover de KVP stonden, 
ging bet over de discussie Lohman-Kuiper. We bereikten bijna aan bet 
eind van een afzonderlijke CHU en ARP een discussie die aan beider 
beginpunt stond. Het gaat daarbij niet over de vraag of men al dan niet 
geloofsbelijdenissen wil gaan vragen aan hen die wiHen toetreden. Het 
gaat over de vraag of men bereid is zoveel ruimte te scbeppen in de 
partij dat men ook als een niet-gelovige via de politieke doelstelling 
tot een bezinning op bet uitgangspunt kan en wil komen. Hiermede 
worden ook zij die zicb primair door dit politiek programma voelen 
aangesproken en niet door bet uitgangspunt bepaald bij bet in de statu
ten vastgelegde en enige uitgangspunt van bet CDA. 

Anders dan bij bet formuleren van bet uitgangspunt is dit niet primair 
en aileen een kwestie van een formule waarover na een gevecbt over 
punten en komma's overeenstemming kan worden bereikt. 

Het is een kwestie van mentaliteit. De totstandkoming van bet CDA is 
door velen genoemd een kwestie van een politieke oecumene. In een 
tijd dat de kerkelijke oecumene tot stilstand, dus aohteruitgang is geko
men komen Rooms Katbolieke kerk, vertegenwoordigd door de KVP
ers, de Geref. Kerk, vertegenwoordigd door ARP'ers (en CHU'ers 
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zie onze voorzitter) en de Nederlands Hervormde Kerk, vertegenwoor
digd door CHU'ers (en ARP'ers zie Aantjes) politiek in het CDA bij
een. Voor velen betekent dit een extra dimensie of een versterking van 
de geloofsbeleving. 

Ondanks het feit dat veel Nederlanders, politiek geinteresseerd, nauwe
lijks begrijpen waar het om gaat, dat het voor buitenlanders helemaal 
een onverklaarbare zaak is men ik dat in deze worsteling om deze 
kwesties de kracht en de zwakte van het CDA liggen. 

De kracht omdat het unieke uitgangspunt van ons vraagt een voort
durende discussie hoe we eigentijdse vragen moeten benaderen vanuit 
het God en mens beeld van de bijbel. Welke gelijkenissen, eigentijdse 
beelden, zou Jezus als Hij nu op aarde kwam gebruiken om ons geloof 
te toetsen? 
Als zodanig is er niets nieuws onder de zon, want was dat ook niet 
datgene waar regenten en profeten die ons voorgingen mee bezig 
waren? 

De zwakte omdat op de weg van de actualisering van dat uitgangspunt 
veel voetangels en klemmen liggen. Het socialisme en het liberalisme 
houden ons voor dat aileen zij bij de bantering van hun principes tot 
duidelijke politieke stellingname kunnen komen. En hoevelen hebben 
de mond vol over links en rechts; progressief en conservatief? 

Zeventig jaar CHU. Een einde of een nieuw begin? 
Het laatste is ons doel, onze opdracht. 

Er is niet zoveel reden om ons zorgen te maken voor de toekomst. 
Tenminste als er geloof is in de kracht van het uitgangspunt en het ver-
mogen elke keer weer het politiek beleid daaraan te toetsen. -
Als het waar is dat en de CHU en het CDA herkenbaar zijn en waren 
aan uitgangspunt, politiek en mentaliteit dan is van die drie de menta
liteit het belangrijkste mogelijke struikelblok van het CDA. 
Want die vorm je niet om door compromissen. De mentaliteit van 
Lohman, Kuiper en Schaapman zal nog lang in onze aderen door blij
ven vloeien. Het zal ergemis kunnen geven, nostalgisch verlangen naar 
het verleden toen we nog Unie konden zijn. 
Het zal ons echter ook inspireren op onze weg omdat de zeventigers 
van nu, de achtigers van morgen, 'niets' anders te doen hebben vanuit 
de historie lijnen te trekken naar de toekomst. 
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U.S.S.R. EN DE NUCLEAIRE BEWAPENING 

door N. M. M. L. Hameleers 

Inleiding. 
De enorme publiciteit en de activiteiten verband houdende met het 
ERRB wapen (neutronenbom) tonen duidelijk aan dat nucleaire 
wapens bijna iedereen met zorg vervullen. Het terugdringen van 
de rol van kemwapens staat in de nederlandse politiek bij alle par
tijen in- en op het programma. De problematiek van de nucleaire 
bewapening moet worden bezien in samenhang met het geheel van 
politieke- en militaire factoren die bepalend zijn voor de bestaande 
machtsverhouding in de wereld. 1) 

De samenhang tussen de conventionele en nucleaire bewapening 
wordt vooral de laatste tijd (en n.m.m. zeer terecht!) sterk bena
drukt. In de nota over het ERRB (neutronenwapen) die de vorige 
minister van Defensie aanbood aan de Tweede Kamer werd hier 
eveneens uitdrukkelijk op gewezen.2) 'Van zeer groot belang zijn 
in dit verband (nucleaire wapens) de conventionele verdedigings
mogelijkheden, want, zoals gezegd aileen bij een krachtige conven
tionele defensie kan de afhankelijkheid van de nucleaire wapens 
worden verminderd. Daaraan willen wij ook de technologische 
verbeteringen die zich momenteel in de conventionele bewapening 
voordoen, dienstbaar stellen'. 
J. H. Kahan die thans deel uitmaakt van de beleidsstaf in het 'De
partement of State' in de Verenigde Staten stelt het nog nadrukke
lijker. Hij ziet maar een mogelijkheid om de rol van kemwapens 
een halt toe te roepen en terug te dringen n.l. de rol van conven
tionele strijdkrachten belangrijker maken. Op de gevaren die het 
afstoten van conventionele verdedigingsmiddelen met zich bren
gen werd door het CDA reeds in 1974 gewezen.3) 

Het is steeds weer opnieuw noodzakelijk dat we ons in Nederland 
realiseren dat het terugdringen van de rol van de kemwapens altijd 



een gezamenlijke aanpak zal vereisen van alle grootmachten die 
dergelijke wapens bezitten. 
Voor een juiste oordeelsvorming v.w.b. de mogelijkheden die de 
politiek ons biedt om de rol van kemwapens terug te dringen is 
het ook noodzakelijk inzicht te hebben in de zienswijze van de po
litieke- en militaire Ieiding van de USSR op de nucleaire bewape
ning. 
Ret doel van deze korte beschouwing is dan ook de USSR visie op 
de nucleaire bewapening en de eventuele ontwikkelingen daarin 
globaal te belichten. 
Om enig inzicht te verkrijgen is ook gebruik gemaakt van (ver- De 
taalde) Russische bronnen. Nu kan men stellen dat deze officiele m~ 

USSR geschriften (b.v. handboek voor officieren, publicaties van ev« 
de Minister van Defensie) geen juist beeld geven omtrent de wer- M< 
kelijke visie van de politieke Ieiding in de USSR. Een feit is dat mi 
deze literatuur de basis vormt voor training en uitrusting van de de 
strijdkrachten. De voormalige ambassadeur van de VS in de ba 
Sowjet Unie stelt het als volgt4): 'However uneasy we may be Ht 
about Soviet capabilities for secrecy in action, Americans can have U~ 
no grounds for complaining that Moscow hides from us its pur- tul 
poses'. Maarschalk A. A. Grechko, Minister van Defensie van de 
USSR stelt 'We have never and will never hide the basic funda- BE 
mental provisions of our military doctrine.s) Bi 

lei 

Militaire doctrine en strategie in de USSR. he 
Om enig inzicht te verkrijgen in de betekenis die aan de officiele te' 
USSR visie moet worden toegekend is het nodig de plaats van de lir 
militaire doctrine en het militaire apparaat te schetsen. he 

or 

Betekenis van de Russische strategie. st' 
De basis voor de militaire strategie in de USSR is de Soviet mili- U: 
taire doctrine. Deze doctrine is gebaseerd op het fundamentele UJ 
uitgangspunt dat doelstellingen en belangensferen van het kapita- kt 
lisme en bet communisme niet te verenigen zijn. lu 
In oktober 1977 heeft de Opperste Sovjet een nieuwe grondwet te 
aangenomen. Gesproken wordt van de z.g. Breznjew grondwet. b1 
Belangrijk en veelzeggend zijn in dit verband de volgende wijzi- w 
gingen ten opzichte van de vorige Russische grondwet6) w 
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- De overheersende positie van de communistische partij in maat
schappij en staat krijgt nog meer nadruk; 'burgers hebben 
rechten in overeenstemming met de doeleinden van de opbouw 
van het communisme'. 

- De controlerende functie van de hoogste staatsorganen krijgt 
nadruk. 

- De rol van de strijdkrachten wordt nog meer benadrukt. In 
het artikel 32 van de grondwet wordt gesteld dat 'de staat het 
Ieger van al het nodige voorziet'. 

De militaire doctrine is bepalend voor het algemeen beleid, terwijl 
men in de militaire strategie meer de concrete problemen van een 
eventuele oorlog bestudeert en de wijze van oorlogvoering7). 

Macht een oorlog uitbreken dan krijgt de militaire doctrine wat 
minder nadruk omdat de concrete situatie niet door doctrinair 
denken kan worden opgelost. 'In een oorlog wordt gehandeld op 
basis van militair-politieke en militair-strategisch beschouwingen8). 

Het is ook deze wijze van op de praktijk gericht denken die in de 
USSR een belangrijke rol heeft gespeeld in de verschenen litera
tuur over de nucleaire bewapening. 

Belang nucleaire bewapening van de USSR. 
Bij een uiteenzetting over de visie van de politieke en militaire 
Ieiding van de USSR op de nucleaire bewapening mag nimmer uit 
het oog worden verloren dat de USSR vele jaren (tot ± '1970) een 
technologische achterstand heeft gehad vooral op de ontwikke
lingen in de bewapening. Vooral de achterstand die men had op 
het gebied van de nucleaire bewapening werd voor een grootmacht 
onaanvaardbaar. Een sterke nucleaire macht zou de USSR in staat 
stellen voldoende afschrikking te bezitten om iedere aanval op de 
USSR onmogelijk te maken. In 1960 werd daarom in de Sovjet 
Unie een apart krijgsmachtdeel opgericht de z.g. Strategische Ra
ketstrijdkrachten. Dit krijgsmachtdeel bestaat naast de marine, 
luchtmacht en de grondstrijdkrachten. De erkenning dat de stra
tegische rakettroepen een afdoende afschrikking kunnen betekenen 
brengt een accepteren mee van de strategie van het machteven
wicht. In de Sovjet Unie wordt het belang van de nucleaire be
wapening voor de positie als grootmacht zeer groat geacht. 'De 
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snelle opbouw en uitbouw van de nucleaire bewapening is nood- oc 
zakelijk opdat de VS de USSR niet Ianger kan benaderen vanuit H 
een positie van sterkte'9). p< 
Het is daarom begrijpelijk dat de Ieiding in de USSR doorgaat met u1 
het ontwikkelen van allerlei strategische wapensystemen of met b1 
verbeteringen aan de systemen voorzover e.e.a. niet door wapen-
beperkingsovereenkomsten (SALT I en II) verboden is. Immers Q; 

militair strategische superioriteit geeft macht in hun gedachten- Ir 
gang. w 

dl 
Positie USSR tot begin zestiger jaren. 
De militair strategische denkers in de USSR ontdekten - in na
volging van het Westen - de onvermijdelijke risico's van een 
nucleaire oorlog. In de NA VO Ianden had men dit al eerder onder
kend. De ontwikkeling van de NA VO strategie van 'flexibility in 
response' (officieel aanvaard in december 1967) vond in het begin 
van de zestiger jaren plaats10). 

McNamara wilde bovenal een totale nucleaire oorlog vermijden en 
kwam met de gedachte in ieder geval steden te vermijden. In de 
Verenigde Staten was men er voorstander van het nucleaire slag
veld zo beperkt mogelijk te houden. 
Tot ± 1967 werd in de Russische militair-politieke en militaire 
'vakliteratuur' de mogelijkheid om een nucleaire oorlog beperkt 11 
te houden ontkend. S 
Het was moeilijk te beoordelen of deze afwijzing gebaseerd was rc 
op een politieke houding of een noodzaak uit het oogpunt van mili- E 
taire mogelijkheden op het gebied van nucleaire en conventionele It 
bewapening. Het is evenwel een feit dat eind vijftiger jaren/begin u 
zestiger jaren de conventionele strijdkrachten minder nadruk g' 
kregen dan de strategische (nucleaire) Raketstrijdkrachten. Ook c1 
de tactische nucleaire bewapening kreeg minder aandacht. :C 
Krushev maakt in zijn memories11 ) zelfs gewag van incidenten met j; 
Maarschalk Grechko die aandrong op meer tactische nucleaire 
wapens met een klein vermogen. Dit kostte echter - aldus Krushev L 
- verhoudingsgewijze te veel grondstof. 'Therefore we had to con- E 
centrate first and foremost on intercontinental that is strategic n 
rather than tactical missiles'. E 
In 1960 was ook de westerse wereld ervan overtuigd dat iedere 0 
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oorlog met de USSR een totale (nucleaire) oorlog zou betekenen. 
Henry Kissinger drukte het als volgt uit12): 'Current military 
policy still holds the view that any aggression involving the Soviet 
Union or Communist China is general war, by definition, which will 
bring our retaliatory force into play at the outset'. 

Ontwikkelingen in de USSR in de zestiger jaren. 
In de Sovjet Unie werd door de massale invoering van de nucleaire 
wapens de gedachten over de wijze van oorlogvoeren door de USSR 
drastisch gewijzigd. Enkele belangrijke punten zijn: 
- De nucleaire aanval (offensief) krijgt een beslissende betekenis 

toegekend. Zelfverdediging kan alleen nog goed plaatsvinden 
door offensieve nucleaire acties13). Voor de Sovjets is een oor
log 6f een nucleaire of een conventionele oorlog. 

- De snelheid waarmee beslissingen kunnen worden geforceerd 
wordt zeer groot geacht. Het element verrassing wordt in de 
USSR literatuur een belangrijke rol toegekend bij militaire 
acties. 

- Tactische nucleaire wapens (nu wel in voldoende aantallen 
aanwezig) vormen de basis voor de vuurkracht van de grond
strijdkrachten 14) 

In het standaardwerk Soviet Military Strategy van Maarschalk 
Sokolovski wordt zelfs gesteld15): 'On the battlefields the decisive 
role will be played by fire of nuclear weapons'. 
Eind zestiger jaren werd de westerse wereld en vooral de VS vol
ledig in beslag genomen door de oorlog in Vietnam. De Sovjet 
Unie had omstreeks 1967 de strategische Raketstrijdkrachten goed 
georganiseerd en was bezig met een grootscheepse opbouw van 
conventionele- en 'verfijning' van tactisch nucleaire bewapening16). 

Deze ontwikkeling zette zich in de eerste helft van de zeventiger 
jaren voort. 

De positie van de USSR in de zeventiger jaren. 
Begin zeventiger jaren kon de USSR spreken van een militaire 
machtspositie die praktisch de evenknie was van die van de VS. 
Bovendien was men er in geslaagd een conventionele strijdmacht 
op te bouwen die in de Europese sector superieur was aan die 
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van de NA VO landen. Hierdoor ontstond voor de USSR een bij
zonder gunstige positie. De militaire machtsfactor in Europa was 
verschoven ten gunste van de USSR. Daardoor kunnen de Sovjet 
Unie ook een andere politiek voeren. 
Wanneer men in de USSR stelt dat nucleaire oorlog en conven
tionele oorlog totaal andere zaken zijn manoevreert de USSR zich 
in een gunstige positie. Immers het accepteren in de NAVO landen 
van een volledige scheiding van conventionele en nucleaire bewape-
ning zou een strategie van 'flexibility in response' (met een inge- 0, 
bouwde onzekerheid omtrent aard van het antwoord) onmogelijk fli 
maken. Het is de USSR zelf die Europa voor de conventionele su- h( 
perioriteit waarschuwt. Maarschalk A. A. Grechko, Minister van fli 
Defensie schrijft onder meer17): vc 

'Due to a qualitative improvement in conventional means of st 
destruction and the increase of these weapons in units and h€ 
formations, there has been a great improvement in the fire, nc 
shock and maneuver capabilities of troops, which permits U 
assigning them very decisive missions on the battlefield which m 
they are capable of accomplishing without resorting to nuc- Sc 
lear weapons'. kl 

en m 
'In characterizing wars from the standpoint of use of modern g( 
means of warfare, the question of nuclear weapons stands Ir 
apart'. de 

De huidige sterkte en samenstelling van de strijdkrachten van de rc:: 
USSR maakt het mogelijk een geheel scala van militaire offen- Zll 

sieve acties te initit!ren. In feite hebben de strijdkrachten van de in 
USSR een grotere flexibiliteit v.w.b. mogelijkheden dan de NAVO ta 
strijdkrachten. Deze mogelijkheden zijn o.a. r( 
- totale nucleaire oorlog; al 
- conventionele oorlog op grote schaal, mogelijkerwijs onder- si 

steund door tactische nucleaire wapens; A: 
- conventionele oorlog van geringe omvang - gericht op een of st 

twee bepaalde delen van het NA VO grondgebied - met of d1 
zonder gebruik van tactische nucleaire wapens; vi 

- nucleaire of conventionele operaties die beperkt blijven tot V 
het zeegebied van de NA VO en gericht zijn op NA VO zeestrijd- w 
krachten, scheepvaart en verbindingswegen over zee; s1 
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- een beperkte agressie gericht tegen een individuele NA VO 
Iid-staat; 

- een blokkade van, of een aanval op West Berlijn; 
- infiltraties, grensschendingen etc.; 
- politiek-militaire druk en dreiging gericht op een of meerdere 

NAVO lid-staten waarbij inbegrepen ultimatums, militaire de
monstraties, ontplooiing van strijdkrachten, mobilisatie, etc. 

Overwegingen omtrent de waarschijnlijkheid en de aard van con
flicten hebben altijd een speculatief karakter, temeer omdat voor 
het quantificeren van de waarschijnlijkheid van een bepaalde con
flictsvorm men zich in feite aileen maar kan baseren op een aantal 
voorgekomen conflicten van dezelfde vorm. Het enige dat onom
stotelijk vaststaat is dat de militaire machtsmiddelen van het W. P. 
het mogelijk maken het gehele scala van conflictsvormen zoals ge
noemd te initieren. Wei kan worden aangenomen dat de Sowjet
Unie tot het inzicht is gekomen dat onder de huidige strategische 
machtsverhoudingen met een totale nucleaire oorlog ook voor de 
Sowjet-Unie geen enkel politiek doel meer zou worden gediend. De 
kans op een weloverwogen, door de Sowjet-Unie geinitieerde totale 
nucleaire oorlog, moet n.m.m. dan ook uiterst gering worden 
geacht. 
In de Sowjet Unie staan de deskundigen zeer sceptisch tegenover 
de idee dat in een oorlog beperkte inzet van nucleaire wapens te 
realiseren is. Wanneer eenmaal nucleaire wapens zijn ingezet dan 
zal dat in het betreffende gebied (b.v. Europa) escaleren naar een 
inzet op grote schaal. Het principe van het initiatief zal de mili
taire Ieiding - aldus de deskundigen in de USSR - dwingen di
rect de mogelijkheid van een grootscheepse vijandelijke nucleaire 
aanval te voorkomen en zal derhalve zelf snel een nucleair offen
sief daartegen moeten starten. 
Aan de eerste grootscheepse nucleaire offensieve aanval (first 
strike) wordt in de USSR een grote betekenis toegekend. 'Een van 
de beslissende voorwaarden voor succes is zorg te dragen dat de 
vijand nucleaire aanvallen kan uitvoeren'. 1a en 19). 
Voor wat betreft mogelijkheden van beperkte inzet van nucleaire 
wapens in een geografisch gebied zijn er evenwel ook in de USSR 
studies aan de gang. De Chef van de Generaal V. Kulikov (plv. min. 
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v. Def.) wijst daar op in een artikel in Kommunist van februari 1973. 
Formeel is deze beperkte inzet nimmer als reele mogelijkheid naar 
buiten gebracht. 
De NA VO-verdedigingsconceptie dwingt het bondgenootschap te 
beschikken over de nodige militaire middelen waarmede men 
tegenover het aan de vijand beschikbare agressie-spectrum een 
overeenkomstig en op alle niveau's geloofwaardige afschrikking kan 
bieden. 
Daarbij heeft de USSR zeker in het Europese theater het voordeel 
dat t.g.v. de conventionele superioriteit men - in theorie - een 
scheiding tussen nucleaire en conventionele oorlog kan maken. 
De NA VO zou zo'n scheiding aileen kunnen maken indien er een 
in vergelijking met de USSR gelijkwaardige conventionele strijd
kracht zou worden opgebouwd. Dit is uit het oogpunt van de be
wapeningswedloop in algemene zin geen goede zaak. Alhoewel de 
conventionele verdediging m.i. zeker geloofwaardiger zal moeten 
worden20) dan thans het geval is, zal de theorie van 'flexible respon
se' (bij de huidige militaire verhoudingen) uiteindelijk altijd geba
seerd zijn op een eventuele inzet van nucleaire wapens. De onzeker
heid over de aard van de NA VO reactie is zeer belangrijk in de 
strategie van het bondgenootschap. 

Conclusie. 
In de USSR wordt oorlog nog immer beschouwd als een voortzet
ting van de politiek. De nucleaire bewapening wijzigt dit uitgangs
punt niet. Maarschalk V. D. Sokolovski formuleert het in het mili
taire handboek 'militaire strategie' als volgt: 'Het is een bekend 
feit dat de wezenlijke aard van de oorlog als voortzetting van de 
politiek niet verandert met veranderende technologie of bewape
ning. Met de toename van de militaire mogelijkheden op nucleair 
gebied zijn er in de USSR literatuur wijzigingen aan te tonen 
v.w.b. de taak en rol toegekend aan nuclaire wapens. Voor de in
voering op grote schaal van de nucleaire wapens werd vooral de 
noodzaak en het belang van de strategische wapens voor de USSR 
belicht. Zulks i.v.m. de positie als grote mogendheid. 
Na invoering op grote schaal van strategische en beperkte invoering 
van tactische nucleaire wapens werd het standpunt gehuldigd dat 
inzet van enig nucleair wapen direct een escalatie naar een totale 
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nucleaire inzet tot gevolg zou hebben. Na de invoering en verfijning 
van de tactische nucleaire wapens en een enorme groei van de con
ventionele middelen wordt formeel het standpunt gehuldigd dat 
nucleaire en conventionele oorlog gescheiden zaken zijn. Wei wordt 
er in de USSR studie verricht over de mogelijkheden m.b.t. beperkte 
inzet van nucleaire wapens in een geografisch gebied. De westerse 
wereld heeft geen inzicht in mogelijke ontwikkelingen van nucleaire 
wapensystemen in de USSR. 
We moeten beseffen dat het vanuit het USSR standpunt bezien een 
goed recht is om te trachten de bestaande militaire machtspositie 
voor politieke doeleinden te benutten. Immers 'Vreedzame samen
werking betekent niet het einde van de strijd tussen de twee sociale 
wereldsystemen. De strijd tussen het proletariaat en de bourgeoisie, 
tussen het wereldsocialisme en het imperialisme zal worden ge
voerd tot de algehele en uiteindelijke overwinning van het com
munisme over de gehele wereld21). 

Het voortdurend verhinderen van een militaire superioriteit van 
een machtsblok is een bittere doch noodzakelijke voorwaarde om 
de overtuiging te doen postvatten dat evenwicht op een lager 
niveau een goede zaak is. 
De auteur en de lezer is dan weer terechtgekomen in een der im
pulsen van de z.g. bewapeningsspiraal. Aileen een groeiende toe
nadering tussen Oost en West op het gebied van volledige open
heid (dus verificatie) m.b.t. militaire middelen kan de bewapenings
wedloop doorbreken. 

99 



NOTEN: 

1) Zie o.a. - The reform of power 1971; L. Beaton; ISS Landen. 
- Security in the Nuclear Age; 1975, J. H. Kahan 

The Brookings Institution Washington D.C. 
- How to think about Arms Control and Disarmament 1973 

J. E. Dougherty (National Strategy Information Center New York) 
- Politics of non violation deel 1, 2 en 3, 1974, Prof. G. Sharp. 

2) Zie biz. 17 van de Nota van Min. van Defensie over het ERRB wapen d.d. 
3 ) Zie biz. 8 Commentaar op de Defensienota Rapport van de politiek weten

schappelijke lnstituten van KVP, ARP en CHU. 
4) Zie voorwoord 'Science and Technology as an Instrument of Sovie·t Policy 

door M. L. Harvey, L. Goure e.a. Universiteit van Miami 1972. 
5) Zie biz. 319 Armed Forces of Soviet State A. A. Greohko 1974. 
6) Zie lnternationale Spectator oktober 1977, biz. 40. Dr. G. P. van den Berg. 
7) Sokolovskiy V. D. Soviet Military Strategie, 3e uitgave 1975 New York 

Crane, Russak en Company. 
8 ) Biz. 116 e.v. 'The Officers Handbook' (voor Russische Officieren), 

S. N. Kozlov, vertaald door U.S. Air Force (AD 733-207 26-10-1971 ). 
9) K. M. Georgiew en M. V. Kolosow 'Sovjet - US Relations of a new stage' 

(SSLA: Ekonomika Politika, ldeologica nr. 3, maart 1973). 
10) 'The McNamara Strategy' New York Harper and Row 1965. 
11) Zie biz. 52, Krushchev Remembers; The Last Testament 1974, 

(uitg. Boston, Little, Brown and Company). 
12) Zie biz. 56. The Necessity for Choice. H. Kissinger 1960. 

(New York: Harper and Row). 
13) Biz. 42 en 43 van 'The Offensive' A. A. Sidorenko, Moskou 1970. 

Vertaald 'Soviet Military Thought nr. 1'. 
14) Biz. 230 en 282 van 'The Basic Principles of Operational Art and Tactics'. 

Moskou 1972. Vertaald 'Soviet Military Thought nr. 4'. 
15) Biz. 291. Soviet Military Strategy (3de uitgave 1968), V. D. Sokolovskii. 

(New York, Crane Russak and Company 1975). 
16) Zie o.a. het verzamelwerk 'The Nuclear Revolution in Soviet Military 

Affairs' van Kintner, William R. and Scott, H. Tast. University of Oklahoma 
Press 1968. 

17) Zie biz. 173 en 322 van 'Armed Forces of the Soviet State' 1974 Moskou. 
18) Biz. 147, N. A. Lomov Moskou 1973, vertaald Soviet Military Thought nr. 3. 

Washington Government Printing Office 1974). 
19) Zie verder biz. 134 Sidorenko A. A. 'The Offensive' vertaald Washington 

Government Printing Office 1974. Soviet Military Thought nr. 1. 
20) Zie ook biz. 142. Transaktie 1977/3, artikel 'Het wapenprobleem' doo·r Prof. 

Mr. B. V. M. Roling. 
21) Zie Prawda 22 augustus 1973. 
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WETENSCHAPSBELEID: Tegen de stroom in 

door E. Bleumink 

De benoeming van Drs. M. W. J. M. Peijnenburg tot Minister voor 
Wetenschapsbeleid is in de wereld van wetenschap en technologie 
met gemengde gevoelens begroet. Niet omdat men twijfelde aan zijn 
kundigheden of dat men het als bezwaar opvatte, dat hij geen 
specifieke kennis op het betreffende gebied had, maar wel omdat 
de schijn werd gewekt (ook door de uitlatingen van de huidige 
Minister President), dat wetenschapsbeleid als een restaktiviteit 
moet worden beschouwd en dat het kabinet het een weinig belang· 
rijk aandachtsgebied vondl). 
Het politiek geweten van de PPR, Trip, werd ingeruild voor het 
economisch geweten van de minister-president. 
Bovendien waren er, ondanks vele adviezen ( ondermeer van de 
Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, de RAWB) bij de 
kabinetsformatie geen duidelijke afspraken gemaakt omtrent de 
bevoegOheden van de minister en leek het erop, dat, evenals bij de 
voorganger Trip, het landelijk wetenschapsbeleid niet veel verder 
zou komen dan de instelling van weer nieuwe organen en raden en 
het uitspreken van beleidsvoornemens, die vervolgens door 0. en 
W., Landbouw of Economische Zaken onder de tafel worden ge
werkt. Zonder duidelijke afspraken en afbakening van bevoegdhe
den dreigt wetenschapsbeleid onder te sneeuwen in competentie
conflicten en elkaar tegenwerkende adviezen en beleidsinitiatieven. 
De nieuwe minister had dus, jammer genoeg, een valse start. 

De taken en bevoegdheden van de minister 
Nederland telt een groot aantal goed geoutilleerde instituten en 
instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Een uitgebreid 
netwerk van adviesorganen en wetenschappelijke colleges staat borg 
voor een goed samenspel2). De instrumenten (wettelijk, structureel, 
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financieel) om een effectief en doorzichtig wetenschapsbeleid te 
voeren zijn dus aanwezig. Rest aileen de bereidheid het instrumen
tarium optimaal te benutten en dit in handen te Ieggen van een mi
nister die wetenschapsbeleid tot overheidsbeleid wil maken3). Het 
kabinet heeft begin september inderdaad besloten tot een taak
verruiming van de minister van wetenschapsbeleid. Die taakver
ruiming, die al werd aangekondigd in de regeringsverklaring, komt 
er op neer, dat Peijnenburg de bevoegdheden krijgt tot vaststelling 
van de rijkssubsidie aan TN04) en de wettelijke zorg voor TNO 
krijgt overgedragen. De ministerraad heeft nadere regels goedge
keurd voor een grotere bemoeienis van de minister met ZW05) en 
de technologische instituten6), met de wetenschappelijke informatie
verzorging en de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen (de 
KNAW). De minister kan echter weinig invloed uitoefenen op het 
universitair onderzoek. 
Peijnenburg heeft geen gemakkelijke taak. De ministeries van Land
bouw, Economische Zaken, Onderwijs, waren (ook onder Trip) 
gewend een eigen wetenschapsbeleid te voeren, zodat competentie
kwesties niet denkbeeldig zijn, terwijl de noodzakelijke bezuini-
gingen met name het onderzoek zullen treffen. Voor een doorzichtig 
landelijk wetenschapsbeleid zijn ondermeer essentieel: 

1. Duidelijkheid scheppen over die gebieden van wetenschaps
beoefening, die prioriteit, extra steun of stimulans behoeven. 
Noodzakelijk is dat de landelijke overheid omtrent de priori
teitenkeuze en de beleidsdoeleinden van wetenschapsbeleid op 
een Iijn komt; dat de beleidsinitiatieven van alle ministeries op 
elkaar zijn afgestemd en dat er een prioriteitenkeuze wordt 
gemaakt van het zogeheten beleidsonderbouwende onderzoek 
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op een bepaald terrein). Tot nu toe heeft het hieraan ontbroken. 
Het wordt ook hoog tijd ,dat er eens wat richting komt in de 
discussie over de in de Nota Wetenschapsbeleid verwoorde 
doelstelling van wetenschapsbeleid, namelijk 'het afstemmen Tee 
van het onderzoek op de prioriteiten van de samenleving'. De Tijc 
samenleving als geheel stelt echter geen prioriteiten; som- mir 
mige (belangen)groepen hebben voorkeuzen, maar in de regel bur 
zijn de prioriteiten tegenstrijdig. Relevant voor een landelijk een 



wetenschapsbeleid is aileen de prioriteitenkeuze door de overheid 
(na afweging van de belangen) en die geschiedt in gemeen over
leg met parlement en bevoegde organen. 

2. Wetenschapsbeleid behoort te worden gekenmerkt door coor
dinatie op hoofdpunten en integratie van de uitvoering naar de 
researchinstituten en organen van wetenschapsbeoefening. De
centralisatie bovenal van de besluitvorming over de verdere rea
lisatie van het door de overheid gewenste beleid. 

3. Het veilig stellen van het fundamenteel onderzoek en het toege
past onderzoek, dat door universiteiten, landelijke research
instituten en TNO geschiedt. De wetenschapsminister heeft hier 
een 'waakhond'-functie. 

4. Een samenhangend beleid t.a.v. de internationale wetenschap
pelijke organen, instellingen en projekten. Met name dient de 
coordinatie in EEG-verband te worden aangepakt. 

5. Een beleid gericht op technologische vernieuwing in de industrie 
(ook wel innovatie genoemd). 

6. Stimulering van de voorlichting omtrent de ontwikkeling op 
wetenschappelijk terrein7). Het besluit van Peijnenburg mede te 
werken aan de instelling van een dienst wetenschapsvoorlichting 
bij de Academie van Wetenschappen is daartoe een stap. Voor
lichting heeft tot doel dat meer mensen na gaan denken en be
trokken raken bij discussies over de ontwikkeling op weten
schappelijk terrein en in de technologie. Daarom is het te be
treuren dat de minister de aanbevelingen van de Commissie
Boeker8) niet heeft overgenomen om te komen tot een subsi
dieregeling van organisaties die het publiek vanuit een bepaalde 
maatschappelijke visie over wetenschap en technologie willen 
informeren. 

7. Stimulering van de uitbouw van wetenschappelijke informatie
verzorging zodat de wetenschappelijke gegevens sneller be
schikbaar en gemakkelijk toegankelijker worden. 

Technologische vernieuwing 
Tijdens de kabinetsformatie heeft D'66 zich sterk gemaakt voor een 
minister voor technologische vernieuwing (innovatie). Drs. Peijnen
burg heeft dit punt direkt opgenomen en verklaart, dat innovatie 
een hoofdpunt van zijn beleid zou zijn. 
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In het rapport van de drie wetenschappelijke instituten van het 
CDA over de economische orde, getiteld 'Van afwentelen naar·ver
antwoorden'8) wordt een indringende analyse gegeven van de huidige 
malaise op sociaal-economisch terrein. Een beleid gericht op tech
nische vemieuwing kan een bijdrage leveren aan de noodzakelijke 
geachte herorentering op economisch en technologisch gebied. 
In dit kader zijn de beleidsaanbevelingen die voorkomen in het 
rapport opgesteld ten behoeve van het zeslandenprogramma betref
fende het overheidsbeleid gericht op technologische innovatie in 
het bedrijfsleven, zeer relevant10). 

Ik noem de belangrijkste: 
- in de jaren vijftig en zestig lag de nadruk op kapitaalsintensieve 

technologien en arbeidsbesparende automatisering. Thans moet 
meer de nadruk worden gelegd op kapitaal-, energie- en grond
stoffen besparende uitvindingen, aangezien aileen door een ver
laging van de investeringskosten een terugkeer tot de volledige 
werkgelegenheid mogelijk zal zijn; 

- het accent dient te worden verlegd van het thans gevoerde bij
zonder kapitaalsintensieve kemenergiebeleid naar veel arbeids
intensieve nietconventionele energieproduktie en - opslag (wind 
en zonne-energie); 

- het beleid van steun aan de commerciele ontwikkeling van kapi
taalintensieve technologien moet worden afgeremd t.b.v. grotere 
steun aan fundamenteel onderzoek; 

- er dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan de 
problemen van de kleine- en middelgrote bedrijven. Deze moeten 
ook in technisch opzicht doelmatig kunnen functioneren. In 
hoeverre zij dat kunnen hangt af van de toegang die zij hebben 
tot nieuwe technische ontwikkelingen; 

- het is vereist, dat er nauwe samenhang tot stand wordt gebracht 
tussen het wetenschapsbeleid, het technologisch- en industrieel 
beleid, aangezien grote vertraging bij de aanpassing zal leiden 
tot een vicieuze cirkel van achteruitgang. Ook voor de universi
teiten is hier een belangrijke taak weggelegd. 

Wetenschapsbeleid en innovatiebeleid zijn dus elkaars verlengstuk. 
Er staan Peijnenburg verschillende instrumenten ter beschikking 
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als wetenschapsminister een bijdrage aan een innovatiebeleid te 
leveren. 
Om te beginnen TNO, dat een grote ervaring heeft met voor de in
dustrie uitgevoerd toegepast onderzoek. Door bij de keuze van de 
aandachtsgebieden nadruk te leggen op innovatie zullen TNO, uni
versitaire en landelijke researchinstituten gestimuleerd kunnen 
worden afzonderlijk of gezamenlijk op innovatie gerichte projecten 
op te zetten. 
De minister dient voorts stappen te ondememen in europees kader 
gezamenlijke innovatieprojekten te starten. De overheid heeft er 
tot nu toe van afgezien researchprojekten in het bedrijfsleven met 
gerichte middelen te steunen. Dat lijkt mij een verstandige bena
dering. Via de Wet op de Investerings Rekening (de WIR) zal het 
echter wei mogelijk zijn de industriele research te steunen via een 
innovatiecomponent. 
De Kon. Ned. Chemische Vereniging heeft recentelijk in een me
morandum aan de minister van economische zaken aanbevolen een 
studie te Iaten uitvoeren omtrent de researchdoeleinden van de 
chemische industrie. Zo'n studie is essentieel in het kader van een 
op lange termijn gericht innovat.iebeleid van deze bedrijfstak. Maar 
niet aileen voor deze industriele sector maar voor vele andere. De 
studies zouden kunnen worden gefinancierd uit het stimulerings
fonds, beheerd door de wetenschapsminister. (zie ook 14) 

Universitair onderzoek op de tocht 
Het universitair onderzoek staat duidelijk op de tocht. Daarvan 
getuigden de redes, uitgesproken bij de opening van het academisch 
jaar (begin september). Bij de universiteiten en hogescholen is de 
bereidheid aanwezig een bijdrage te leveren aan de algemene ver
sobering, door waar mogelijk te bezuinigen en mee te werken aan 
meerjarenafspraken met de rijksoverheid. 
Het is echter gemakkelijk in te zien, dat bij bevriezing van de 
overheidsbijdrage (de zogeheten 'nullijn' of 'nulgroei') en een stij
ging van het aantal studenten in de planperiode 1979- '83 met 30% 11 ), 

er een inkrimping van de onderzoeksruimte zal optreden. De cijfer
matige modellen (eufemistisch als planning aangeduid) willen ons 
doen geloven, dat het zo'n vaart niet loopt. Op het papier klopt het 
bedriegelijk goed. Men doet doorgaans niet veel anders dan een of 
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meerdere rekeneenheden (parameters) veranderen, zodat de uit
komst voldoet aan het geschetste beleid, of de rekengrootheden 
nog enige realiteitswaarde bezitten, schijnt niemand zich meer af te 
vragen12}. 

Twee voorbeelden uit een lange reeks: 

- Door de autonome kostenstijgingen elders en de sterke groei 
van het aantal studenten in de alpha- en gamma-richtingen dalen 
de budgetten van de wis- en natuurkunde en medische facul
teiten en de technische richtingen. Dat leidt er toe, dat in de 
investeringssfeer 40-50% van het volume aan noodzakelijke ver
vang envan apparatuur kan worden gerealiseerd (de gemiddelde 
gebruiksduur van apparatuur is tien jaar; daarna zijn de man
kementen van dien aard dat gebruik niet langer verantwoord of 
doelmatig is). De conclusie moet dan ook zijn, dat de doelmatig
heid van veel onderzoek in de betreffende faculteiten zal dalen, 
en dat er een achterstand zal ontstaan t.o.v. andere landen 
(Japan, Rusland). 
In de cijfermatige modellen heeft men voor de medische facul
teit het aantal formatieplaatsen aan wetenschappelijk personeel 
dat toe te rekenen is aan de patientenzorg uit de berekeningen 
geelimineerd. De einduitkomst voldoet aan de norm, te weten 
tenminste 30% onderzoek. De werkelijkheid is dat in deze facul
teit slechts 10-15% van het wetenschappelijk personeel zich 
met onderzoek kan bezighouden (waarin begrepen het bijhouden 
van vakliteratuur, toegepast onderzoek t.b.v. de patientenzorg 
en zuiver wetenschappelijk onderzoek). De groei in de vraag 
naar patientenzorg (met name in de duurdere en arbeidsinten
sieve voorzieningen) en de pogingen tot kostenbeheersing in de 
rest van de volksgezondheid maken, dat meer patienten naar de 
academische ziekenhuizen worden verwezen. Om de groei in de 
vraag op te vangen zal in de periode 1979-'83 het aantal academici 
voor patientenzorgtaken in te zetten, met ruim 20% stijgen. 
Dit betekent dat voor het einde van de bedoelde plan-periode 
de resarchinspanning in manjaren tot nul zal dalen, tenzij de 
vraag naar patientenzorg drastisch wordt beperkt (d.w.z. het 
onbehandeld Iaten van patienten). 
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Er doen zich kortom allerlei afwentelingsverschijnselen voor: af: 
wenteling in de richting van het onderzoek. 

Duivels naaigaren van de RWO-werkgroep 
Recent is het eindrapport verschenen van de zogeheten werkgroep 
RWO-overleg, waarin voorstellen worden gedaan betreffende de 
organisatie en financiering van het universitair onderzoek13). De 
werkgroep is drie jaar geleden door de toenmalige staatssecretaris 
Klein ingesteld als uitvloeisel van de voorstellen, die in de nota 
Wetenschapsbeleid omtrent de uitbouw van ZWO en RWO werden 
gedaan. 
Het rapport voldoet geheel aan de heersende mode: het creeeren 
van weer nieuwe organen die aile bestaande in ingewikkeldheid 
overtreffen. De doelstelling van de voorstellen staat op pag. 19, 
namelijk 'dat een structuur met een rijk gescharkeerd beinvloe
dingspatroon voor het universitair onderzoek ontwikkeld moet 
worden'. Dat de nieuwe structuur ingewikkeld is, wordt door de 
werkgroep toegegeven en blijkens de inleiding waren er bij verschil
lende !eden problemen gerezen. Men vroeg zich af 'of de complexe 
structuur, die voor de RWO wordt voorgesteld wei past bij de 
karakteristieken, die deze organisatie moet hebben......... of de 
realisatie van deze organisatie niet op kostenproblemen zou stui
ten...... of niet onvoldoende ruimte wordt geschapen voor inter
disciplinair en multidisciplinair onderzoek en voor probleemge
richte vraagstukken'. 
De nieuwe organisatie zal bestaan uit vier bestuurs/advies lagen. 
Naast financiering van projekten zal de RWO een adviserende taak 
hebben voor delen van universitair onderzoek. De voorstellen be
helzen meervoudige advisering over projektaanvragen. De RWO 
dient over een budget te beschikken van 300 miljoen (30% van het 
universitair onderzoek). De extra benodigde bedrag (200 miljoen 
hoven het thans beschikbare bedrag van ZWO) zal aan de universi
taire middelen onttrokken moeten worden. 
De RWO zal bestaan naast de universitaire organisatie die reeds 
drie bestuurslagen kent en de Academische Raad die zorgt voor de 
dwarsverbindingen tussen de universiteiten en mede een taak kan 
vervullen bij de discipline-gewijze coordinatie van researchplan
nen. 
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Hoe met een ingewikkelde structuur de grotere herkenbaarheid 
en de doelmatigheid van onderzoek bevorderd kan worden, is voor 
mij een raadsel. De werkgroep heeft achterwege gelaten haar voor
stellen te toetsen aan aile reeds bestaande organisaties (inclusief 
de sectorraden); multidisciplinair en probleemgericht onderzoek is 
in de voorgestelde structuur niet in te passen en zij gaat voorbij 
aan het fijne netwerk van reeds bestaande internationale organen 
en contacten. Op deze wijze wordt elke creativiteit, elk initiatief 
gedood in een eindeloze papierwinkel. 
Duivelsnaaigaren in optima forma. 

Roeien tegen de stroom in 
De nieuwe minister voor wetenschapsbeleid heeft duidelijk de 
stroom tegen. In deze tijd van economische terugval wordt er sterk 
bezuinigd op wetenschappelijk onderzoek. Het resarchpotentieel 
in het bedrijfsleven loopt achteruit, evenals dat bij de universi
teiten en hogescholen. 14) Voor een europees beleid inzake weten
schap en innovatie zijn weinig kansen aanwezig. Voorts is door de 
eindeloze rapportenstroom en de centralisatie-tendens er een 'laat 
maar waaien'-mentaliteit ontstaan. Toch is het gelukkig dat een 
CDA-minister de wetenschapsportefeuille beheerst. Hij is wellicht 
in staat aanzetten te geven voor een landelijk wetenschapsbeleid, 
dat een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van de 
kernproblemen van deze tijd. Een wetenschapsbeleid dat weer 
ruimte geeft voor creativiteit en initiatief. 
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NOTEN 

1) lllustratief zijn de uitlatingen van oud-minister Trip tijdens de kabinets
formatie. Zie b.v. Staatscourant d.d. 29 november 1977. 

2) Zie voor een overzicht: 'Wie, wat, waar, wetenschapsbeleid'. Uitgave 
RAWS juli 1976. 

3) Bleumink, E. 'Het proefschrift van wetenschapsminister Trip, een zesje'; 
C.H. Tijdschrift 20 (1975) 7-16. 

4) TNO: organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Deze 
researchinstelling krijgt rijkssteun, maar heeft ook inkomten uit onder
zoeksopdraohten van het bedrijfsleven. De naamsaanduiding is verouderd, 
omdat er niet aileen natuur-wetenschappelijk onderzoek wordt bedreven; 
het onderzoek draagt een multi-disciplinair karakter. 

5) ZWO: organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. De organisa
tie werd opgericht ter financiering van onderzoek, dart niet uit de univer
sitaire middelen kon worden betaald. Het merendeel der gelden gaat naar 
natuurkundig, chemisch en medisch onderzoek. De bijdrage van ZWO 
wordt wei als 'tweede geldstroom' aangeduid. In de nota Wetenschaps
beleid (1974 wo~dt voorgesteld ZWO om te bouwen in een Raad voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (RWO). 

6) Zoals Energie-Onderzoek Nederland, Nationaal Lucht- en Ruimtevaa,~ Labo
ratorium; Ned. lnstituut voor Vliegtuigontwikkeling; Watel"bouwkundig La
boratorium. 

7) Vergelijk het rapport Wetenschapsvoorlichting van de Academie van We
tenschappen van mei 1977. 

S) Commissie van advies voor begeleiding voorlichtingsaktiviteiten; voor
zitter Prof. Dr. E. Boeker. 

9) 'Van afwentelen naar verantwoorden': een ohristen-democratische bijdrage 
aan de discussie over de economische orde. Rapport van de drie weten
schappelijke instituten van het CDA (septembe,r 1978). 

10) 'Het huidige internationale economische klimaat en beleidsbeslissingen 
inzake technische innovatie'. Uitgave Staatsuitgeverij juli 1978. 

11) Zie 'Ontwikkelingsplannen van de universitaire instell-ingen '79-'83' en de 
'intentionele taakstelling en toewijzing '79-'83' van 0. en W. juni 1978. 

12) Planning: 'Who plans the planners'. Universiteit en Hogeschool 24, num
mer 5, februari 1978. 

13) Publicatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetensohappen, uitgave 
Staatsuitgeverij 1978. 

14) Toelichting van prof. dr. lr. A. A. Th. M. van Trier, voorzitter van de 
RAWB op rapport "Relatie overheid-industriele research en development" 
(sept. 1978) 
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Medewerkers aan dit nummer 

Dr. E. Bleumink; geb. 1934, is als bioohemicus werkzaam aan het Academisch 
Ziekenhuis in Groningen; is voorzitter van de Lohmanstichting; 

luit. Kol. N. M. M. L. Hameleers; geb. 1934; is werkzaam bij de Koninklijke 
Lucht!macht; lid van de Defensiestudiecommissie van de wetenschappelijke 
buro's van het CDA; is rechtstreeks lid van het CDA en als zodanig afge
vaardigde in het CDA-congres; 
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Ontvangen boeken Dez 

"Vrijheid van onderwijs" (onder redaktie van L. Box e.a.); u<itg. LINK, Nijmegen Aar 

"Higher education and research in the Netherlands" (verslag NUFFIC-seminar) 

"Jaarboek 1977" van het Studie en Documentatiecentrum Neder. poHtieke 
partijen 

H. H. Sietsma: "Subsidie: steun of teugel"; uitg. Groen van Prinsterer Stich
ting 

"Uitgelezen 3; reakties op boe:ken; uitg. NBLC, Den Haag; onder redaktie van 
het Christelijk Lektuur Centrum; 

"Ondernemer en overheid"; opstellen geschreven t.g.v. de vijftigste jaargang 
van "Bedrijfskunde"; onder redaktie van C. van Dam; uitg. Kluwer-Samson 

"Toen en thans", de sociale wetenschappen in de jaren dertig en nu; uitg. 
Ambo-Baarn 

"Elite en buitenlandse politiek in Nederland"; uitg. Staatsuitgeverij, Den Haag 

"Een verjongingskuur voor de PvdA" (Opkomst, ontwikkeling en betekenis 
van Nieuw Links); serie Cahiers Nederl. politiek; uitg. Kluwer, Deventer. 

110 

Ra~ 
Mr 

Ge1 
kin! 
luk: 
ken 





CHRISTELIJK HISTORISCH TIJDSCHRIFT 
23e JAARGANG No. 5/6 december 1978 

Het bestuur van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin 
Lohman Stichting is als volgt samengesteld : 
Dr. E. Bleumink, Vries. voorzitter; 
Mr. F. J. H. Schneiders, Almelo, vice voorzitter; 
Mej. Mr. L. G. Baud, Breukelen, penningmeesteresse; 
Drs. C. Dekker, Hattem, secretaris. 
Leden: Drs. J. v. d. Assem, Utrecht; Dr. C. Blanke
stijn, 's Gravenhage; mr. Sj. H. Scheenstra, As
peren; Dr. E. Schroten, Doorn; Drs. H. van Spanning, 
's Gravenhage; drs. B. Woelderink, Bathmen. 
Adviserende leden : Mr. H. K. J. Beernink, Rijswijk; 
Drs. J. W. de Pous •. 's Gravenhage; Mr. C. van 
Veen, Wassenaar. 

REDACTIE Dr. E. Bleumink, Mr. Sj. H. Scheenstra, Drs. B. Woel
derink en Drs. H. van Spanning (red. seer. en eindredacteur) 
Tomatenstraat 236, Den Haag. 

ADMINISTRATIE Wassenaarseweg 7, Den Haag, Telefoon 24 67 91. 

Abonnement f 12,50 p. j.; stud. abonn. f 10,-. 
Minimum donatie f. 20,-: giro 604500 t.n.v. Sav. Lohmanstichting, 
Den Haag. 

UITGEVER: 
Boek- en Offsetdrukkerij Jonker B.V. Postbus 132 - Apeldoorn -
Tel. 055- 21 42 00. 

lnhoud 

Voorwoord 

Molukker en Nederlander 

Naschrift 

Van de redaktie 

Rede van Drs. G. van Leijenhorst . 

Nabeschouwing over het Molukkerdebat 

biz. 

121 

122 

141 

142 

143 

147 



VOORWOORD 

Op verzoek van de besturen van wetenschappelijke instituten van het CDA werd 
in het najaar van 1977 een "Beraadgroep inzake Molukse Vraagstukken" in
gesteld. 

Deze groep kreeg tot taak de fractie van de Tweede Kamer van advies te dienen 
bij de beraadslagingen omtrent de in december 1977 te verwachten Regerings
nota over deze problematiek. De Nota verscheen in februari 1978 en is inderdaad 
onderwerp van diverse besprekingen tussen de groep en de fractieleden ge
weest. A Is bijlage zijn enkele stukken betrekking hebbend op de bijdrage van het 
CDA aan het Molukkerdebat in de Tweede Kamer opgenomen. 

Tevens kreeg de beraadgroep het verzoek om een neerslag van de gevoerde dis
cussie neer te leggen in een Notitie die deels de situatie zou analyseren en te
vens een handreiking zou kunnen zijn op de verdere weg tot verbetering van de 
relatie tussen Molukkers en Nederlanders in de beleidsonderbouwende zin. 

Deze laatste opdracht leidde tot de Notitie die U hierbij wordt aangeboden. 

Aan de besprekingen in de Beraadgroep namen mondeling en schriftelijk deel: 

Mr. H.W.J. Droesen 
Ds. G.J. Geels 
L.A. Hartman 
J. Hazenberg 
Mevr. Dr. M.A.M. Klompe 
Ds. C.M. Koetsier 
D. Rijnders 
Drs. A. Schouten 
H.C. Vermaat Jr. 
Ds. J. Wessel 

Voorburg 
Eindhoven 
Driebergen 
Bovensmilde 
Den Haag 
De Bilt 
Amstelveen 
Den Haag 
Den Haag 
Assen 

Rapporteur van de groep was Mevrouw E. Sleijder-Tegelaar, directeur van de Jhr 
Mr A. F. de Savornin Lohmanstichting te Den Haag. 

Getrouw aan hetgeen ook in de Notitie als leidraad wordt gegeven met betrek
king tot het samen-verantwoordelijkheid-betrachten, zal deze Notitie in het Mo
luks vertaald ook voor het Molukse volksdeel in Nederland ter beoordeling en 
kennisneming beschikbaar worden gesteld. 
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MOLUKKER EN NEDERLANDER 

aaJ 

tie 
ge1 

De 
Perspectieven van een relatie ve1 

De 
INLEIDING tot 
De groep die deze Notitie hielp opstellen telde geen Molukse leden. ge1 

gn 
Daaraan lag tweeerlei reden ten grondslag. Beide redenen hebben direct fer 
te maken met de te behandelen problematiek zelf, vandaar dat dit ver- va 
meld wordt in de inleidende paragraaf. ke 

en 
De eerste en voornaamste reden werd gevormd door de constatering dat di< 
de in eerste instantie aangezochte personen zelf wel kennis doch nog 
geen voldoende klaarheid over de gehele veelomvattendheid van het He 
vraagstuk hadden om op verantwoorde wijze daarover met een repre- de 
sentatie van de Molukkers te kunnen spreken. Vooral bestond aanvan- va 
kelijk nog geen inzicht in datgene wat tot het bereik van de Nederlandse ko 
samenleving kon worden gerekend om daarover een oordeel te mogen wi 
en te kunnen hebben. 

In 
Het ging en gaat immers om leden van een andere ethnische groep, hun na 
problemen, hun samenleven. Samenleven weliswaar in het midden van ne 
het Nederlandse volk, maar daarom nog niet identiek daaraan. 

H 
Juist door de besprekingen van de groep, waarvan de meeste leden ieder de 
op eigen wijze contacten met de Molukse wereld hadden, groeide snel re: 
het inzicht dat men eenvoudig een scheiding zou moeten aanbrengen m 
tussen datgene waarover Nederland zich mocht en zou moeten uitspre-
ken en datgene wat in eerste instantie door de Molukse samenleving zelf 
zou moeten worden ''aangedragen''. 

Daarmee kwam men tot de constatering dat men hoogstens door middel 
van een beperkte Notitie enige kanttekeningen zou kunnen maken bij 
het te hunnen aanzien te voeren resp. gevoerd beleid. Tevens conclu
deerde men dat daarna het woord aan de Molukkers zou zijn en dan ook 
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aan hen alleen om zich uit te spreken over die zaken, die in eerste instan
tie door henzelf kenbaar moeten worden gemaakt, omdat zij uit bet ei
gen Molukse bewustzijn voortkomen. 

De tweede reden was geheel andersoortig en speelde voordat bo
venstaand inzicht in de groep gegroeid was. 
Deze betrof de moeilijkheid, dat als men Molukse leden zou vezoeken 
tot deelname aan bet beraad, men onmogelijk de garantie kon verkrij
gen, dat met bet kiezen van hen men de juiste representatie van de totale 
groep zou hebben gekozen. Het zou altijd individuele Molukkers betref
fen en nooit representatief kunnen zijn voor de gehele gemeenschap of 
van groepen daaruit. Waar in de Molukse cultuur bet individuele den
ken en handelen veelal zich afspeelt binnen bet raam van groepsdenken 
en handelen, zouden de aldus aangezochte Molukse leden wellicht om 
die reden moeilijk representatief kunnen meewerken. 

Het bovenstaande splitst tevens de summier te behandelen stof in twee 
delen. In bet navolgende zal daarom eerst kort worden ingegaan op rele
vante aspecten van de problematiek, historische, huidige zowel als toe
komstig te verwachten ontwikkelingen, van belang voor de beleidsont
wikkelingen in Nederland. 

In deel II worden dan die aspecten aangeroerd doch niet behandeld, die 
naar de mening van de werkgroep door de Molukkers zelf geregeld die
nen te worden. 

Het niet geschreven deel III is bet hoofdstuk dat hopelijk eens Nederlan
der en Molukker in vertrouwensvolle samenwerking met wederzijds 
respect - in kennis en inzicht gegroeid - samen zullen schrijven en waar
maken. 
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DEELI 

Historie 
Bij de behandeling van het Molukse vraagstuk, hebben wij met een be
langrijk stuk geschiedenis te maken. Een goede geschiedschrijving, ge
baseerd op een officieel geschiedkundig onderzoek, onafhankelijk op
gesteld en inzicht gevend over hetgeen zich werkelijk heeft voorgedaan 
is er over dit vraagstuk niet. De historische bijlage bij de regeringsnota is 
te beperkt. 

Met nadruk wordt hier gepleit voor het doen verrichten van zo een 
officieel, geschiedkundig onderzoek 

door een onafhankelijke instantie of persoon met speciale opdracht. 
Dusdanige officiele boekstaving van historische gebeurtenissen moet 
een zeer belangrijke beoordelingsrol vervullen. 
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Met nadruk moet gemeld worden dat het er niet om gaat om op grond on 
van de dan officieel vastgelegde feiten een beleid hier en nu meer legiti- ui1 
miteit te kunnen geven. Het beleid kan daar ook niet op wachten; de wa- he 
re reden van zo'n zo objectief mogelijk historisch onderzoek is gewoon lij 
te vinden in de constatering dat de Molukkers daar recht op hebben. Het tie 
bevredigt hun eigen rechtsgevoel. Het doen verrichten van dusdanig on-
derzoek moet een integrerend onderdeel van een te voeren beleid zijn. Ol 
Het kim klaarheid verschaffen omtrent deal dan niet volkenrechtelijke He 
legitimiteit van het RMS-streven. Daarover is kennelijk ondanks de vo 
laatste bijdrage aan de historie die in de Nota wordt gegeven, nog niet en 
het laatste woord gesproken. to· 
Het kim die klaarheid verschaffen, maar misschien zal ook blijken dat ke 
wat voor de ene groep betrokkenen legitiem was, voor de ander met tn 
evenveel recht als volstrekt illegaal werd opgevat. Factoren als tijdstip, de 
plaats, geografische reikwijdte, functioneren van de betrokkenen zelf gr, 
binnen het geheel, positie etc. etc. spelen daarin soms een bepalende rol. Dl 
Ook dat is mogelijk. to 

de 
Wat het RMS-streven zelf betreft, zij opgemerkt, dat, hoe wortelend in ID< 

dat verleden, dit toch ook nu niet voor aile Molukkers en hier in Neder- ve 
land zelf en elders wonend, een en dezelfde duiding heeft. Voor de een is to 
het een volstrekt bindend tot nastreven verplichtend ideaal, voor de ze 
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ander betekent het meer historische gerechtigheid, voor een derde zegt 
het aileen wat als "element van saamhorigheid" van aile Molukkers sa
men. 

Al zal het historisch onderzoek dan wel niet doorslaggevend zijn voor 
het interne beleid toch zal aan dat beleid naast het onderzoek veel aan
dacht moeten worden besteed. De overheid heeft n.l. te maken met het 
Molukse volksdeel dat hier leeft en met daarin levende verschillende op
vattingen. 
Allen komt echter het recht toe vanuit de eigen opvattingen een bijdrage 
te geven tot de vorming van het beleid. Als volksgroep binnen onze 
grenzen met een historie die nauw verweven was met een bewogen deel 
van de Nederlandse geschiedenis is voor hen ook beleid de realisering 
van het recht op hun officiele geschiedschrijving. 
Internationaal en nationaal zal het mogelijk moeten zijn te komen tot 
vreedzaam samenleven van elke ethnische minderheidsgroep in de hen 
omringende samenleving, waarvan ook zij - tijdelijk of blijvend -deel 
uitmaken. Om daartoe te komen zijn een historisch onderzoek, bereid
heid om met de uitkomsten ervan en met de mogelijkheden (of onmoge
lijkheden) die het heden biedt, rekening te houden, factoren van essen
tieel belang. 

Over de grenzen 
Het Molukse volk zetelt niet alleen in ons land. Het zetelt zelfs maar 
voor een zeer klein deel in ons land. ( ± 40.000). De Molukse eilanden 
en elders in Indonesie herbergen het leeuwendeel (3 miljoen) van hen die 
tot dit volk behoren. Individueel als ieder mens is, is ook de ene Moluk
ker de ander niet. Toch vertonen zij als volk meer gemeenschappelijke 
trekken dan vele europese volkeren. Zeer sterke liefde voor en gebon
denheid aan eigen "land", cultuur, zed en en gewoonten (adat), 
groepstrouw zijn enkele van die gemeenschappelijke eigenschappen. 
Dat leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat het richting geven aan eigen 
toekomst een zaak is van aile Molukkers samen en niet aileen van dat 
deel daarvan dat zich binnen de Nederlandse grenzen bevindt. Samen 
moeten zij zelf uitmaken wat hun idealen zijn, welke doelen zij nastre
ven en langs welke geordende wegen zij zuilen gaan, afgestemd op het 
totale beeld van de samenleving waarin zij mede functioneren. Van
zelfsprekend hebben zij met overheden te maken, zal er ook een dialoog 
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met hen moeten zijn, maar geen overheid kan zelf bepalen hoe een in 
hun midden levende andere ethnische groep hun samenleving richting 
wil geven. Dat is en blijft een zaak van de Molukkers zelf, waar zij ook 
verblijven, tijdelijk of blijvend. Als bij elkaar behorende groep is dat in 
eerste instantie hun eigen taak. 
Daarom is ook van zeer groot belang dat belemmeringen die de dialoog 
tussen de Molukse volksdelen en de mensen daaruit verhinderen, 
geslecht worden. Een gerichte gedachtenwisseling in eigen totale kring 
heeft nog weinig plaatsgevonden. Wei zijn er tal van hartelijke inter
menselijke betrekkingen tussen de verschillende Molukkers die steeds 
opnieuw bewijzen dat men elkaar wel degelijk ervaart als mensen die 
bijeen horen. Bevordering van dit overleg door de Nederlandse regering, 
het onderhouden van contacten hierover met de lndonesische overheid, 
kan niet anders opleveren, dan dat de Molukker hier ook weer zelf zijn 
mogelijkheden bespreekt. Het kan met meer inzicht in het leven en de 
kansen van hun mede-Molukkers elders hun aller plaats beter bepalen. 
Ieder der onderscheiden groepen doet dit vanuit eigen situatie en kan al
dus in duidelijkheid en harmonie samen hun toekomst richting geven. 

Integratie 
Elk overheidsbeleid kan slechts met vrucht gevoerd worden als het door 
de samenleving wordt gekenmerkt als rechtvaardig. Rechtvaardig t.o.v. 
de Nederlandse burger, rechtvaardig t.o.v. hen die evenzeer deel uitma
kend van de samenleving hier, doch daarin een eigen plaats wensen te 
bekleden. 
Het is duidelijk dat daarbij het proces wat zich achter het woord integra
tie verschuilt een belangrijke peiler van het geheel zal zijn. 
Terecht wijdt dan ook de Regeringsnota hier belangrijke passages aan. 

lntegratie op zichzelf is geen beleidsdoel, het is een middel waarmee een 
beleid van vreedzaam samenleven mogelijk wordt. Het woord wordt 
herhaaldelijk misverstaan. lntegratie betekent letterlijk "volledig rna
ken". 
lets wat onderhavig is aan het proces van integratie is iets dat het geheel 
"wezenlijk volledig maakt". Dat en niets anders wordt daarmee be
doeld en slaat als zodanig dus geheel op de positie van alle groepen en 
personen die door hun leven hier de Nederlandse samenleving 
volledig(er) maken. 
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Het woord wordt vaak misverstaan in de term van opgaan in, onder
gaan, vernietigd worden, onnaspeurbaar verdwijnen etc. Dusdanig pro
ces heet echter "assimilatie", dat versmelting betekent en uiteindelijk 
resulteert in bovenomschreven termen. 

De Molukkers die hier Ieven, zijn als zodanig deel van de nederlandse 
samenleving. De regels die die samenleving voor haar gehele reilen en 
zeilen treft, slaan ook op het Molukse volksdeel. 
Omdat ook zij echter recht hebben op het kunnen blijven behouden en 
tot uiting doen komen van eigen cultuurbeleving, dienen speciale maat
regelen te worden getroffen die pogen de synthese tot stand te brengen 
tussen algemene maatregelen van bestuur en beheer en specifiek op de 
betrokken groep gerichte regels. 

De synthese komt tot stand onder de noemer van een verantwoord inte
gratiebeleid. 

Voor de Molukker zelf is verwarring aangebracht omdat tot dusver de 
term integratie - vaak misverstaan in zijn betekenis - en het uitsluitend 
beheer van zijn problematiek door het departement CRM, voeding ga
ven aan de gedachte dat het hier om door hem te ontvangen gunsten 
ging i.p.v. om zaken waar hij gewoon recht op had, die hem net zoals el
ke andere inwoner van ons land ook, in staat stellen moesten te Ieven zo
als dat een ieder in Nederland mogelijk wordt gemaakt. Aan de eisen 
beantwoordende huisvesting, goede scholing en vorming voor de jeugd, 
voorzien in voldoende middelen van bestaan, delen in de gezondheids
zorg, participeren in welzijnsvoorzieningen etc. etc. Daartoe werden in 
het verleden al aanzetten gegeven, op die weg zal moeten worden voort
gegaan wil niet dat volksdeel in een (ook materieel) isolement komen. 

Wij gaan niet in op de wijze van huisvesting, scholing, vorming, gezond
heidszorg etc., omdat dit naar de mening van de werkgroep nog niet aan 
de orde is voordat hetgeen in Deel II wordt bepleit kracht van werking 
heeft gekregen. 
Wei kan worden opgemerkt dat integratie nooit een slechts met het 
woord en niet met de daad beleden proces kan zijn. Als men uitspreekt 
op zodanige zuivere wijze diensten en voorzieningen te integreren dat de 
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Molukse eigenheid geen geweld wordt aangedaan, dient men tevens tc 
waarborgen te scheppen dat de bijpassende structuren tot stand komen v1 

of dat bestaande structuren in die richting worden gewijzigd. in 
Integratie op verantwoorde wijze is meer dan alleen het creeren van rna- 01 
teriele voorzieningen. Het is een wijze van samenleven, die de eigen aard 01 
van een ieder zo optimaal mogelijk tot zijn recht doet komen en daaraan H 
de voorzieningen aanpast. Zo is b.v. bi-cultureel onderwijs een voorzie- SI 
ning die het elkaar kunnen verstaan (letterlijk en figuurlijk) primair mo-
gelijk maakt. H 

lV 

Indien het goed is dient groei van beneden naar hoven bevorderd te wor- la 
den bij het opzetten van stichtingen, instituten en centra. Ook hier dus sc 
geen van bovenaf opgelegde structuur, maar een die logisch aansluit op di 
wat zelf van onderaf groeit. gc 

f( 

Zo'n proces is er een van vrij lange adem en moet behoedzaam worden L 
gevoerd. Thans bestaande gemengde instituties die t.z.t. zullen worden la 
vervangen door Molukse organisaties in plaats, regio en landelijk over- k' 
koepelend moeten niet met een klap worden opgeheven als er nog geen el 
adequate vervanger is (ICCAN b.v.). Ook moet zorgvuldig worden be- o' 
keken hoe het tere plantje van de communicatie tussen beide leefwerel- n 
den zoals dat toch ook hier en daar wel goed functioneerde, gered kan g1 
worden uit het geweld van de ombouw van structuren. o 
Anders gezegd: gooi met het bad water het kind niet weg.... P 

Het zgn. "atomiseren", d. w .z. alle beleid opsplitsen in de kleinste mo
gelijke onderdelen, (wat vaak nodig zou zijn) is geen goede zaak als niet 
regionaal en landelijk de lijnen ergens samenkomen. Ook in eigen land 
dient contact bevorderd te worden tussen de toch ook daar verschillende 
Molukse groepen; dient men ergens elkaar te kunnen ontmoeten en ken
nis van elkaars inzichten - ook wat integratiezaken betreft - te hebben. 

Gewelddaden 
In een Notitie die poogt op verantwoorde wijze een handreiking te doen 
in de richting van een beleid dat uiteindelijk resulteert in het blijvend op 
vreedzame en menswaardige wijze samenleven van Nederlander en Mo
lukker kim niet ontbreken een passage over kapingen, gijzelingen en an
dere gewelddaden die het samenleven van Molukker en Nederlander in 
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toenemende mate vertroebelen. Dat niet alleen, die daden brengen ook 
veel menselijk leed met zich mee, kosten mensenlevens. Geweld maakt 
inbreuk op doet afbreuk aan de algemeen aanvaarde en geldende rechts
orde, waaronder Molukker en Nederlander leven. Geweld bemoeilijkt 
ook in ernstige mate de dialoog tussen beiden. 
Het uit de weg gaan van deze zaken, het niet aandurven daarover te 
spreken, is de kop in het zand steken. 

Het is echter een probleem waarmee en de Nederlandse overheid en de 
Molukse gemeenschap op verschillende wijze te maken heeft. De Neder
landse overheid heeft de zorg voor de veiligheid van zijn burgers, be
scherming van leven, van have en goed. Zijn burgers, dat betekent ook 
diegenen die in ons land gastvrijheid genieten, het betekent ook have en 
goed van welke Molukker dan ook. Ook diens bestaan geniet dezelfde 
rechts- en andere bescherming. 
Langzamerhand echter verandert onze toch tamelijk besloten Neder
landse samenleving in een die ruimte biedt voor velen van andere her
komst. Hen allen als individu en als groep de nodige ruimte te bieden is 
een proces van lange adem. Nederland heeft de opdracht, ook met het 
oog op die anders wordende samenleving binnen ons grondgebied en in 
reactie op veranderende internationale situaties, te aanvaarden dat er 
groepen zijn met eigen cultuurpatroon en inzicht die blijvend of tijdelijk 
op verantwoorde wijze in de Nederlandse samenleving participeren. Dit 
proces zo evenwichtig mogelijk te laten verlopen en in respect voor ie
ders eigenheid is nog lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. De ge
wenning eraan breekt slechts aarzelend door. Het is echter vanuit de 
oogpunten van gerechtigheid, solidariteit, mede-menselijkheid en mede
verantwoordelijkheid de hoogste tijd dat men zich mentaal meer op die 
anderde samenleving instelt en het beleid in brede zin daaraan aanpast. 

Ook de Molukse gemeenschap, gesloten als zij ook nu nog in vele op
zichten is, is draagster van de eigen cultuur. 
Die leefwereld is in vele opzichten een andere dan de leefwereld van het 
overgrote deel van de Nederlanders. Die wereld kent haar zeden en ge
woonten, haar adat, haar ongeschreven wetten. Die wereld koestert ook 
eigen idealen. 

Dat is vanzelfsprekend het goed recht van een ieder. Op die weg echter 
kwam en komt de Molukker obstakels tegen; men luisterde te weinig, 
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men deed te veel met een schouderophalen af, men was niet bereid om 
nate denken over de mogelijkheden van een mee helpen slechten van die 
obstakels. Oat is en was, fout. Evenals nooit iets geheel zwart of geheel 
wit is, ligt ook bier echter de fout aan beide zijden. Het is eigen aan de 
Molukse aard, de Molukse cultuur, dat men liever geen hulp aanvaardt, 
trots is, tegemoetkoming snel ziet als bemoeien-met, gesloten is, op zich
zelf, en eigenlijk vindt dat de ander, wie dan ook, hem maar vanzelf 
moet steunen om datgene te bereiken wat in Molukse ogen recht is. Die 
ander moet dat gewoon doen uit rechtvaardigheidsoverwegingen, uit 
plichtsgevoel, uit bet nakomen van eens gegeven beloften. 
Zo zag en ziet de Molukker dit en zo groeide de kloof. 

En als dat ailes dan steeds maar weer op teleurstellingen uitloopt, als dat 
ailes hem geen stap verder brengt, bet ideaal steeds onbereikbaarder 
wordt, dan grijpen sommige jonge Molukkers opgevoed in die tradities, 
ingekapseld enerzijds in eigen cultuur die anderzijds moeten leven in een 
hem in wezen vreemde, soms als vijandig ervaren andere cultuur, zij 
naar bet enige wat hen in hun ogen rest, geweld. 

Geweld om dan maar kwaadschiks af te dwingen wat naar zij menen 
niet goedschiks schijnt te realiseren te zijn. 
Er komen nog ailerlei faktoren bij, zoals de grote werkloosheid, drugge
bruik e.d. onder jonge Molukkers, gebrekkigheid in scholing, onvol
doende mogelijkheid tot zinvol meefunctioneren, "besmettingsgevoelig
heid" voor buitenlandse terreurgroepen etc. etc. Oat zijn echter aile fac
toren die meespelen, maar niet bepalend zijn. Bepalend is bet niet af
gestemd zijn van twee culturen. Deze botsing heeft geleid tot geweld 
(gijzelingen, wapengebruik, bedreigingen, terreur etc.) Helaas! 
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Daarmee belandt men dan in de sfeer van de politieke aanwending van m; 
criminele middelen, daarmee plaatst men zich dan buiten de sfeer van de ui1 
democratische rechtsorde. Daarmee dwingt men (helaas ook de ander) 
waar aile andere middelen falen, tot bet uiterste te gaan in de bescher- lei 
ming van de samenleving. de 

he 
Toch kunnen we geen van allen zo verder leven met elkaar. Oat wil in or 
wezen geen Molukker, dat wil zeker geen Nederlander. Oat kan ook he- Vc 
lemaal niet, omdat ook tolerantie zijn grenzen heeft, omdat ook aan Ne- he 
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delandse zijde aldoende een ongezond geestelijk klimaat kan ontstaan 
waarin eigen rechtspleging, volksgerichten en meer "oog om oog, tand 
om tand"-ideeen, voedsel vinden. Ook dan zullen onschuldigen letsel 
oplopen, ja zelfs het Ieven Iaten. 

Dan is het hek van de dam en kunnen wij met recht alle hoop laten varen 
om ooit nog vreedzaam in alle ruimte samen te leven. Zo ruim in geogra
fische zin is Nederland niet, dat men elkaar letterlijk die wijdte kan ge
ven. Nederland heeft er geen ruimte voor, noch wil zij een staat-in-de
staat creeren. 
Maar wat wei kan en waar oprecht aller streven op gericht moet zijn, is 
het elkaar geestelijk de meest mogelijke ruimte geven. Alleen als daten 
door de Molukker zelf en door de Nederlandse overheid, van binnenuit 
door alle burgers gedragen, als oplossing wordt gezien, dan kan de wet
geving daarop aansluitend die ruimte ook werkelijk geven. 

Het handhaven van de orde 
Met opzet wordt hier nu ingegaan op het vraagstuk van deal dan niet in
standhouding van ordediensten. Voor velen immers worden deze 
diensten op zijn minst gezien als bewapende ordediensten, door anderen 
weer worden zij gezien als gebruikers van wapenen. 

Vooropgesteld dient te worden dat van dergelijke opvattingen van orde
diensten met niet genoeg kracht gedistancieerd kan worden. 

Geen enkele zich respecterende staat met democratisch tot stand geko
men wetten en een bevoegd gezag dat langs die lijnen strikt onpartijdig 
de orde in de staat handhaaft en de naleving van de wetten controleert, 
heeft behoefte aan los daarvan apart opererende diensten die een deel 
van de politietaak zouden overnemen. Niet alleen geen behoefte aan, 
maar het is zelfs tegen de wet in en betekent een gevaar voor onbevoegd 
uitoefenen van gezag, wat niet onderschat mag worden. 

lets anders is het, als blijkt dat een volksdeel met eigen cultuur met an
dere zeden en gewoonten, op eigen bijeenkomsten behoefte blijkt te 
hebben aan een groep die grote manifestaties helpt regelen, de interne 
orde handhaaft en ook de communicatie onderhoudt met autoriteiten. 
Vele andere groepen in onze samenleving kennen die behoefte ook en 
hebben daar mensen voor. 
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Zo'n groep is vaak ook de autoriteiten behulpzaam in het intern voorko- Dl 
men van onrust. Zij zijn herkenbaar en worden aanvaard door de be-
trokkenen; zij zijn vrijwillig en van tijd tot tijd werkzaam. W1 

VO 

Dusdanige diensten die intern regelend en extern communicatieonder- lee 
houdend zijn, behoeven niet in strijd te zijn met de Nederlandse wetten, en! 
mits zij zich zelf ook aan de regels houden. Het ligt wederom aan de 
Molukker zelf of deze diensten in stand gehouden kunnen worden. Gr 
Zodra blijkt dat wapenbezit en wapengebruik bij leden ervan voorkomt, uit 
zodra blijkt dat i.p.v. onrust voorkomend onrustaanwakkerend gewerkt de 
wordt, moet overgegaan worden tot opheffing ervan. 

WI 
Het bestaan echter van diensten waarvan het gezag intern erkend wordt at< 
en die een bijdrage kunnen leveren tot het open houden van kanalen tus-
sen de Molukse wereld en de Nederlandse samenleving, is een goede H( 
zaak. lijl 

gel 
Het is echter ook een tijdelijke zaak, een instituut dat eens vanzelf zal da 
verdwijnen. Immers, zodra een blijvend goede samenleving bereikt is, 
als wederzijds wezenlijk begrip en goed contact bestaat, dan behoeft van In 
hun diensten geen gebruik meer te worden gemaakt. wi. 
Dan immers kunnen Molukse bijeenkomsten in aile rust en vrede, intern ga. 
zowel als extern, op andere wijze gehouden worden: dan is er geen reden de 
meer voor "noodkanalen" in de communicatiesfeer. Die communicatie 
verloopt dan wellangs veel meer kanalen en op normaal geregelde wijze. Vc 
Dan immers verdwijnen ook de ordediensten vanzelf. Re 
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DEEL II 

Werden in deel I wat kanttekeningen geplaatst bij een door Nederland te 
voeren beleid m.b.t. dat deel van het Molukse volk dat in ons midden 
leeft, hier willen wij schetsen wat vooreerst nodig is, wil er ook maar van 
enig vermoeden van vruchtbaar samenwerken sprake zijn. 

Grondslag van beleid, van elk beleid, is immers datgene wat voortkomt 
uit de samenleving in het algemeen en specifiek datgene wat leeft onder 
de betrokken groep zelf. 

Welnu, die grondslag ontbreekt of is in het gunstigste geval slechts zeer 
atomair aanwezig. 

Het is de Nederlandse regering en eigenlijk elke Nederlander ongeloof
lijk moeilijk kennis te nemen, laat staan "zich een oordeel aan te mati
gen', over datgene wat zich afspeelt in de Molukse wereld, over alles wat 
daar leeft. 

In zekere zin bestaat er een machteloosheid om het beleid op de juiste 
wijze daarop te kunnen grondvesten. Zij moet er voorshands wel vanuit
gaan dat haar vermoedens ervan althans zoveel mogelijk gegrond zijn en 
de juiste grondslag zullen vormen voor de verder te nemen maatregelen. 

Voorshands schrijven wij. Wat wezenlijk nodig is en waartoe ook in de 
Regeringsnota enige structurele aanzetten worden gegeven, is dat Mo
lukkers hier in Nederland zelf aangeven welke structuur zij de juiste ach
ten, welke procedures zij wenselijk achten. Structuren en procedures die 
de waarborg geven dat als het ware elke Molukker ''in kaart gebracht 
is"; elke Molukker op de juiste democratische wijze bij het eigen beleid 
betrokken is. Structuren en procedures ook die de moeilijke kwestie van 
het creeren door de Molukkers zelf van een representatieve 
gesprekspartner moeten oplossen. Niet Nederland dient de Molukkers
voor te schrijven hoe dit moet gebeuren, zij mag legitiem aan hen vragen 
dat zelf te doen. Lukt dit niet, geheel zelfstandig, dan zijn de Nederland
se overheden vanzelfsprekend bereid hulp te bieden, waar en wanneer 
dat door de Molukkers gewenst wordt. Wordt niet om die hulp gevraagd 
en lukt het scheppen van bovenbedoelde structuur niet, dan 
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belanden we inderdaad blijvend in de situatie dat de Nederlandse over
heid zo goed en zo kwaad als dat gaat in de leemtes voorziet op een wijze 
die naar haar mening het beste bij de Molukse cultuur aansluit. 
Behalve het dus tot stand komen van een representatieve gesprekspart
ner behoort ook uit de Molukse wereld een "wensenpakket" ter tafel te 
komen. Een "wensenpakket" dat ingaat op hetgeen voor de eigen groep 
nodig is om geestelijk en materieel tot hun recht te komen. Dat kunnen 
onderwijskwesties zijn, dat kan gaan om wijkraden, om huisvestingsza
ken, om pensioenen en uitkeringen, kortom dat betekent zelf met voor
stellen komen zodat het uiteindelijk beleid op de juiste wijze aansluit bij 
de groep of de mens die dit raakt. Ruimte ook voor hetgeen op pag 4 
m.b.t. de aanvaarding van de consequenties van het historisch onder
zoek is beschreven. 
Hiervoor biedt de Regeringsnota wei aansluiting, maar niet op deze wij
ze. Als n.l. niet de Molukker zelf zich uitspreekt, zich uitspreken wil, in 
dialoog met de Nederlandse overheden, blijft elk beleid giswerk en kan 
aanleiding zijn tot onbehagen en misvatting. De Molukker zelf zal ook 
deze uitdaging aan moeten durven; de uitdaging zelf actief mee te den
ken en met voorstellen te komen. 

Het helaas beeindigen van het werk van de gemengde overlegcommissie 
Kobben/Mantouw wijst ook in de richting van een reorganisatie van de 
contact-mogelijkheden en pleit voor baanbrekende initiatieven in de 
Molukse gemeenschappen zelf en open bespreekbaarheid daarvan aan 
Nederlandse zijde. 
Daartoe is nodig doorbreking van een zelfgekozen isolement. Zelfgeko
zen omdat men meende aileen op die manier de eigen identiteit voldoen
de te kunnen waarborgen. Het zal een uitdaging zijn voor de Molukker 
om zelf waar te kunnen maken dat ook met een doorbreking van dat iso
lement, door het te durven wagen in vol besef van eigen waardigheid de 
dialoog aan te gaan, dat ook dan de eigen indentiteit volop gewaarborgd 
blijft. Die eigen cultuurbeleving op open wijze temidden van de Neder
landse samenleving te ervaren zou een verrijkend element van het geza
menlijke cultuurleven kunnen zijn, dan zou de letterlijke betekenis van 
integratie, n.l. "volledig maken" tot zijn recht komen. Dat zou beide 
culturen ten goede komen en geen van hen enige schade toebrengen. 

Een beleid dat hierin zijn grondslag vindt is een goed beleid. Het bete-
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kent ook doorwerking ervan naar alle onderdelen; naar onderwijs en 
vorming, naar huisvesting, naar bestuur, naar gezondheidszorg, naar 
sociale dienstverlening zowel centraal als gedecentraliseerd naar de an
dere bestuursniveau's. De Molukker heeft recht op a! deze zaken, niet 
als aalmoes, zelfs niet als verplichting uit een ver verleden, maar als dee! 
van ons aller samenleving. 
Hij kan daarvan ook voluit gebruik maken net zoals de Nederlander, 
zonder daarvoor de prijs van de eigen identiteit te moeten betalen. 

Maar nogmaals, dat kan aileen in een goede open verstandhouding, in 
een gesprek tussen gelijkwaardige partners, tussen mensen die weder
zijds tot de dialoog bereid zijn, die structuren hebben waarin zij zich re
presentatief vertegenwoordigd zien en die door hen allen als zodanig er
kend worden. De zorg voor de totstandkoming daarvan ligt in deMo
lukse wereld zelf, de Nederlandse overheid kan ook hierin slechts een 
helpende hand bieden. 

Men komt dan tot het creeren van een Moluks Gespreksorgaan, dat kan 
gaan functioneren als wezenlijk verantwoord representatief voor de hele 
gemeenschap. 
Hoe dit te creeren valt, is geen eenvoudige zaak. Men zou in dit verband 
b.v. kunnen denken aan de mogelijkheid dat men van Molukse zijde zelf 
nagaat hoe men een dergelijk gespreksorgaan intern "kiest". De bena
ming "Molukker" schept soms ook verwarring. Zij die zich Molukker 
"weten en/of voelen" hebben niet aile dezelfde nationaliteit en/of de
zelfde soort paspoorten. Het gaat echter wei om aile Molukkers en daar 
worden dan ook mee bedoeld allen die zich zodanig willen "voelen of 
weten". Het gaat er ook om dat ieder van hen werkelijk de kans krijgt 
zich uit te spreken ove de benoeming van !eden voor het Molukse 
gespreksorgaan. 

Het gaat ook om het onder de aandacht kunnen brengen van die zaken 
(het "wensenpakket") die voor het Molukse volksdeel van essentieel be
lang zijn; zij zelf moeten die aangeven. Ook de wijze van belangenbe
hartiging, van de totstandkoming van instituten en organen, het onder
houden van plaatselijke vormen van kontakt en samenwerking, a! die 
zaken kunnen eerst dan geregeld worden, nadat zij zelf intern door de 
Mol~kkers onderling zijn doorgepraat en kenbaar gemaakt. 
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De uitkomsten van het te voeren overleg met het aldus gevormde repre
sentatieve Molukse orgaan zouden dan ook door de hele Molukse ge
meenschap kunnen worden aanvaard. 

Wellicht biedt de toe te wijzen zendtijd voor Molukkers uitkomst voor 
de totstandkoming van het Gespreksorgaan. Via dit medium zouden 
b.v. oproepen kunnen worden gedaan om de mening kenbaar te maken. 
Gedacht kan worden aan het verkrijgbaar stellen van daartoe bestemde 
formulieren bij Molukse instanties en personen. 

Het moet wei snel gebeuren. Hulp zal niet worden opgedrongen, maar 
als er om gevraagd wordt, moeten handreikingen mogelijk zijn, zelfs als 
het gaat om tijdelijke regelingen die wellicht een ongewoon karakter 
dragen. Het uitzicht op blijvend vreedzaam samenleven, het werkelijk 
tot zijn recht doen komen van Molukker en Nederlander, het veilig kun
nen gaan op de weg die de kloof overbrugt, is van zodanig groot belang, 
dat daaraan veel moet worden getoetst. Ook waar de Molukker vaak 
zijn verblijf alhier tijdelijk ziet, dan ook dient die tijdelijkheid blijvend 
rechtvaardig en vreedzaam te zijn. 
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DEEL III 

Richting van toekomstig samenleven 
Dit is het hoofdstuk dat niet geschreven wordt. 
De tekst hiervan zal worden ingevuld door Molukker en Nederlander sa
mi!n als de arbeid die van Molukker in Deel II gevraagd wordt verricht is 
en als dan gelijk daarmee en/of daarna het Nederlandse beleid zoals in 
Deel I in enkele kernpunten aangeduid, gestalte heeft gekregen. 

Op dat punt zijn weer nog lang niet. Het is wellaat, maar nog steeds 
niet te laat om in te zien dat de Nederlandse samenleving m.i.v. de over
heid begane fouten ongedaan kan maken. Er is ook al een begin mee ge
maakt; pensioenenrecht is hersteld, beleidsvoornemens zijn bekend ge
maakt en al draagt de Nota niet de ondertitel discussienota toch mag ge
hoopt worden dat niet ongewijzigd op het hier en daar verkeerde spoor 
zal worden voortgeschreden. Het is heel duidelijk geworden, ook uit de 
reacties, dat andere wegen moeten worden bewandeld wil men voor zo
lang dat nodig is vreedzaam samen in ons land kunnen Ieven. 

Ook voor de Molukkers zelf is het laat, maar nog niet te laat om in te 
zien dat bij hen levende verkeerde inzichten en ook hunnerzijds gemaak
te fouten niet behoeven te leiden tot blijvend onbegrip en wantrouwen. 

Voor zolang dat nodig is, staat hier geschreven. Niet Nederland heeft te 
bepalen hoe lang zij gastvrijheid zal betrachten. De Molukker zelf zal 
bepalen 6f, en het tidstip waarop, hij als individu of als volk zijn gast
land weer zal willen verlaten voor een bestemming elders. Het Molukse 
volk koestert eigen idealen voor de toekomst, idealen die voor velen van 
hen RMS-bepaald zijn. Niet allen delen deze in gelijke mate en op gelij
ke wijze, maar dat is voor de Nederlandse overheid geen beleidsbepalen
de factor. Die overheid had vanaf 1950 en heeft nu te maken met de vele 
Molukkers die hier wonen en Ieven. Voor hen wordt, evenals voor aile 
Nederlanders, het beleid bepaald en ten uitvoer gebracht in geest en 
vorm zoals dat in onze samenleving past en zoals dat allen samen het 
beste dient. 

Dat betekent ook dat binnen dat Nederlands beleid ruimte was en is en 
naar behoefte nog verruimd tot stand komt voor de ander met zijn eigen 
cultuur, zijn adat, zijn identiteit. 
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Ook dat past in de allengs gegroeide opvatting omtrent overheidsbeleid, 
om trent verhouding overheid en burger, om trent centraal beheer en toe
wijzing van verantwoordelijkheid naar lagere overheden. Dat past ook 
in de CDA opvatting van gezamenlijke verantwoordelijkheid, van ruim
te voor het beleven daarvan voor een ieder persoonlijk en voor de parti
culiere groepen waarvan ieder deel wenst uit te maken. 
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SAMENV ATTING EN CONCLUSIES 

1.1. Er dient een officieel historisch onderzoek te komen door een onaf
hankelijke instantie m.b.t. de geschiedenis van de Molukkers. 

2.1. Er dient een wezenlijk representatief Moluks gespreks- en overleg
orgaan van uitsluitend Molukse samenstelling tot stand te komen; 
dit Moluks orgaan treedt in overleg met de Nederlandse overheid 
over het door deze te voeren beleid, voorzien van een eveneens voor 
de gehele Molukse gemeenschap representatief pakket ideeen over 
het toekomstig samenleven van Molukker en Nederlander. 

2.2. Het is aan de in Nederland wonende Molukkers zelf om wegen te 
bepalen waarlangs men komt tot het "kiezen" van leden voor het in 
te stellen Gespreksorgaan. Eveneens intern dient een ideeenpakket 
vorm te krijgen. Teneinde het overleg met dit orgaan zo verant
woord mogelijk te kunnen voeren dient echter bij de totstandko
ming ervan een ieder die zich Molukker "weet en/of voelt" betrok
ken te worden. Eigen t.v. zendtijd kan hierbij een organisatorisch 
hulpmiddel zijn. De Nederlandse overheden bieden hierbij slechts 
op verzoek hulp. 

3.1. Het thans door de Nederlandse overheid (voorlopig) te voeren be
leid en de toekomstige vormgeving ervan dient gebaseerd te zijn op 
een dusdanige opvatting en uitwerking van het begrip integratie, 
dat hiermee de benodigde ruimte (zowel geestelijk als op het vlak 
van de materiele voorzieningen) aan beide culturen geboden wordt. 

3 .2. Met nadruk wordt gewezen op het feit dat integra tie in bovenbe
doelde zin op het vlak van de materiele voorzieningen, zoals onder
wijs, huisvesting, vorming en scholing etc. verplichte consequenties 
heeft voor de Nederlandse overheid, met name op het niveau van 
het plaatselijke bestuur. Landelijke richtlijnen dienen ruimte te hie
den voor de nodige diversiteit ter plaatse. 

4.1. Er dient herorientatie van de Nederlandse samenleving tot stand te 
komen m.b.t. het blijvend op Nederlands grondgebied samenleven 
van mensen van verschillende nationale en/of ethnische herkomst. 
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Aanbevolen wordt studies in breed kader te doen verrichten door 
daartoe geeigende Adviesraden of Staatscommissies. 

4.2. Het CDA dient zich ook zelf over deze problematiek te buigen met 
name over de gevolgen van deze zgn. "internationalisering" van de 
samenleving voor de Nederlandse rechtsorde. Herorientering wat 
betreft de wetgeving zal ertoe kunnen leiden, dat het voortdurende 
ontstaan van conflicten, voortkomend uit onvoldoende onderlinge 
afstemming van diverse culturen, wordt voorkomen. 
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Het CDA zal zich daarbij toetsen aan de eisen die het betrachten 
van gerechtigheid, het beschermen van de rechtsorde, het scheppen 
van mogelijkheden voor mede-verantwoordelijkheid en het respect 
voor de eigen aard van andere ethnische groepen, stellen. 



NASCHRIFT 

Dit GOA-rapport "Molukker en Nederlander" verschijnt na het officiele kamerde
bat, dat handelde over de problematiek van de Molukse minderheid in Neder
land. 

Men kan beweren dat het beter zou zijn geweest dit rapport te Iaten verschijnen 
v66rdat de Kamer zich ging zetten aan de behandeling van de desbetreffende re
geringsnota. Hiervoor zijn gewichtige argumenten aan te voeren. Niettemin heb 
ik de werkzaamheden van de commissie nauwlettend gevolgd en hebben mijn 
collega's en ik, die belast waren met deze materie, onze winst kunnen doen met 
hetgeen door haar werd geproduceerd. 

Het voordeel van de verschijning nu is in elk geval dat allen die bij het beleid met 
betrekking tot de Molukse problematiek betrokken zijn, nu tijdens de windstilte 
na het parlementaire debat, opnieuw geconfronteerd worden met de vraag welke 
perspectieven er bestaan voor een nieuwe relatie tussen Molukkers en de rest 
van onze bevolking. Naar het mij voorkomt wil het rapport opwekken tot een na
dere bezinning daarover. De conclusie aan het eind van het werkstuk laat duide
lijk zien dat het niet bij reflexie is gebleven. Nadere bezinning moet tot iets lei
den. Moge dit rapport eraan bijdragen dat het wederzijds verstaan tussen Moluk
kers en Nederlanders en het samen-leven tussen beide bevolkingsgroepen in de 
oorspronkelijke betekenis van het woord er door wordt bevoordeeld. 

Drs. G. van Leijenhorst 
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VAN DE REDAKTIE 

Ter bevordering van een brede gedachtenwisseling over dit onderwerp zijn bij de 
publicatie van dit rapport twee bijlagen toegevoegd. 
Te weten: 

de speech van CDA-woordvoerder drs. G. van Leijenhorst, gehouden op 29 mei 
1978 tijdens de openbare commissievergadering van de Tweede Kamer. De 
heer Van Leijenhorst sprak hier bij de behandeling van de nota "De problema
tiek van de Molukse minderheid in Nederland" bij het agendapunt: Eigen iden
titeit. 

de nabeschouwing over het Molukkersdebat in de Tweede Kamer. Dit artikel 
van de heer Van Leijenhorst werd eerder gepubliceerd in "De Nederlander"; 
"Nederlandse Gedachten" en "Politiek Nieuws". 

Het rapport "Molukker en Nederlander" verschijnt als publikatie van de weten
schappelijke instituten van het CDA; en tevens als december nummer 1978 van 
het Christ. Historisch Tijdschrift. 
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REDE VAN DRS. G. VAN LEIJENHORST (CDA) TIJDENS DE 
OPENBARE COMMISSIEVERGADERING VAN DE TWEEDE KA
MER D.D. 29 MEl 1978 

ONDER WERP: de nota ,De problematiek van de Mo/ukse minderheid 
in Nederland, 

AGENDAPUNT: ,Eigen identiteit, 

De nota laat zien dat er tussen het belijden der Regering om de Molukse 
identiteit te honoreren en het door haar uitgestippelde beleid een zekere 
spanning bestaat. Veelal heeft deze iets weg van hinken op twee gedach
ten. Dit vergroot niet de helderheid. 
Nu is het begrip culturele identiteit, toegepast op deze minderheidsgroe
pering, niet een eenduidige zaak. Zo is de identiteit van de Molukkers 
hier te Iande onder andere mede bepaald door: 

1. de geschiedenis van bet Molukse volk (adat, kolonialisme, militaire 
omgeving, zending, missie, Japanse bezetting, periode 1945-1951, 
sindsdien het verblijf in Nederland onder de bekende omstandig
heden). Hierbij zijn nog weer te onderscheiden de verschillende ge
biedsdelen van herkomst, bij voorbeeld Midden- en Zuid-oost Mo
lukken. Verder hebben veel Molukkers hun Ieven lang op Java, Su
matra of elders gewoond; 

2. De aanraking met het Nederlandse volk. Hier valt weer te onder
scheiden naar generatie. Van de jongeren geldt het sterkst dat zij in 
twee werelden Ieven; 

3. de aanraking met de westerse cultuur als geheel waar wij allen deel 
aan hebben, waarbij ik denk aan het verschuiven van normen en 
waarden in de internationale wereld, angst voor de toekomst, gemis 
aan perspectief, economische teruggang, het opkomen van revolutio
naire bewegingen en internationaal terrorisme. 
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AI deze elementen zijn in meer of mindere mate constitutief voor wat w 
wij onder de verzamelnaam Molukse culturele identiteit kunnen vangen. d 
Ik zeg verzamelnaam, omdat er nuances zijn, afhankelijk van leeftijd, Cl 

opleiding, woonplaats en huisvesting, etc. Niettemin is de groepsgebon- r:: 
denheid groat. Oak de nota registreert dit. De Regering erkent dat ze t( 
zich hierop wei eens verkeken heeft. le 
Constitutief voor de huidige Molukse identiteit is oak het RMS-ideaal. V 
Maar oak het woord RMS is geen eenduidig begrip. Bij het woord RMS d 
hoeft men niet altijd uitsluitend te denken aan een vrij stuk grondgebied d 
ergens in de Oost. rc 
Aan deze drie letters kan zijn opgehangen het geheel van teleurstellende [ 
ervaringen welke de Molukkers in twee of drie generaties hebben be- z1 
leefd. Het drukt oak zoiets uit dat men behoort tot een volk. Het kan n 
oak duiden op wat men wei noemt de Molukse zaak, wat men daar oak I( 
precies voor wil invullen. Kortom, in het gevoelsleven van veel Moluk- o 
kers neemt dit begrip een wezenlijke plaats in. Op de Jaarlijkse RMS- v 
dag op 25 april in de Houtrusthallen in Den Haag zie je dan oak Moluk- 1 
kers die, hoewel zij het ideaal van een vrij stuk grondgebied voor deMo- n 
lukkers niet meer zo zien zitten, tach komen, omdat zij niettemin op de z, 
een of andere wijze hun verbondenheid met de Molukse zaak gestalte d 
willen geven. d 
Juist omdat het antwoord RMS een diepere en ruimere betekenis heeft d 
gekregen, is het oak bijzonder onverstandig om hiermee de spot te drij- v 
ven. Uitspraken van oud-bewindslieden als 'de RMS is een hersenschim' b 
komen veel harder aan dan zuiver verstandelijk denkende mensen zich b 
realiseren. a 
Hoewel er dus nuances bestaan binnen wat de Molukse identiteit heet, c 
gaat mij het antwoord van de Regering op vraag 45 te ver. Ik meen dat li 
de Regering op grand van de ervaringen van de laatste jaren tot een iets l 
andere opvatting had moeten komen. Het lijkt mij daarom het beste om d 
voorshands maar uit te gaan van het bestaan van de identiteit van de k 
Molukse minderheid, oak al bestaan er duidelijke nuances en is het te- s 
vens een identiteit in beweging. Oat betekent oak dat men in zijn beleid t 
daar duidelijk rekening mee zal moeten houden. z 
In dit verband lijkt het me van belang om tevens iets over de 'bevol- 11 

kingsboekhouding' te zeggen. Uit de nota - en door de beantwoording t 
van de gestelde vragen wordt dat bevestigd - blijkt dat de Regering ei- t: 
genlijk heel weinig weet van de Molukkers in Nederland. Registratie t 

144 



wordt om principiele redenen afgewezen. Dit laatste spreekt aan. Maar 
dan zit ik met de vraag: hoe wil de Regering een beleid opzetten, dat de 
culturele identiteit van deze minderheidsgroep volledig wil honoreren? 
Dan moet je toch over gegevens beschikken, over aantallen betrokkenen 
ten behoeve van de te scheppen voorzieningen? De Regering extrapo
leert wel gegevens van de boekhouding van het CAZ. Dat kan wel. 
Waarom mag men dan geen exactere gegevens verzamelen ter on
dersteuning van een coherent beleid? Ik mag hier toch niet uit afleiden 
dat de Regering het niet zo nauw neemt met het honoreren van de cultu
rele identiteit van deze minderheidsgroep? 
De Regering vermeldt voorts dat zij reeds verder is gegaan dan waartoe 
zij ingevolge artikel 27 van het Internationaal verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten gebonden is (nota, blz. 39). Zij heeft niet ai
leen de vrijheid gegeven voor de beleving van de eigen identiteit, maar 
ook de materiele voorwaarden daartoe geschapen en licht dat toe met 
voorbeelden. 
Toch vraag je je wel eens af, of de nota zich op andere plaatsen niet 
meer op de individuen van de Molukse minderheid dan op de groep als 
zodanig richt. Hebben artikel 27 en artikel 28 - dat gaat over het indivi
dueel beklagrecht niet slechts betrekking op individuen van minderhe
den? Er is toch geen beklagrecht voor groepen? Even verder, op bladzij
de 40, brengt zij drie begrenzingen aan met betrekking tot het beleven 
van de culturele identiteit: zich schikken naar de bestaande rechtsorde, 
bereidheid tot dialoog en het vermijden van groepsdwang. Op zichzelf 
ben ik het daarmee eens, maar fungeren d~ze noties in de nota niet meer 
als handvaten naar integratie dan als een nadere bepaling van het begrip 
culturele identiteit? Het beeld wordt nu eenmaal bepaald door de verde
ling van lichte en donkere tinten. 
Anderzijds is- feitelijk gezien- een zekere mate van integratie onvermij
delijk. De Molukkers doen daar zelf aan mee: zij lezen Nederlandse 
kranten, kijken naar onze t.v., hun kinderen bezoeken Nederlandse 
scholen enz. Kortom, zij nemen min of meer actief deel aan onze cul
tuur. Volstrekte isolatie is dus onmogelijk. Zelfs het als reactie daarop 
zich tijdelijk terugtrekken in eigen kring is een gevolg van deze onver
mijdelijke integrerende werking. Dit zich terugtrekken kan slechts tot 
bepaalde grenzen. Men kan zich niet buiten onze rechtsgemeenschap 
plaatsen. Men kan zich bijvoorbeeld niet eerst opvijzelen - emanciperen -
tot het niveau van de grote broer, om daarna met hem te communiceren. 
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Dit als reactie op de Nota inspraakorgaan. In een rechtsgemeenschap is 
bet onvermijdelijk, dat men in meerdere of mindere mate communi
ceert. Mede daardoor ontdekt men ook wie en wat men zelf is. Van de 
grote broer wordt gevraagd dat de noodzakelijke ruimte wordt geboden, 
zodat de kleinere zicbzelf kan zijn. 
Van groot belang is nu, te weten waarop de overbeid bij voorbeeld met 
betrekking tot het sociaal-culturele beleid vooral mikt. Op de individu
en, bij voorbeeld de jongeren? Maar dat betekent naast integratie ook 
desintegratie van de Molukse gemeenscbap en dus verloocbening van 
baar culturele identiteit. Bovendien moet men beseffen dat bet zicb 
orienteren op een klein deel de cohesie in bet overblijvende deel - als 
reactie op het zich bedreigd voelen - doet toenemen, waardoor de nieu
we spanningen kunnen worden opgeroepen. Gewaarschuwd moet wor
den tegen een verdeel- en beers- strategie, niet alleen omdat daarmee bet 
recht op de culturele identiteit ontkend wordt, maar ook tactisch gezien, 
omdat te voren nooit bekend is, hoe de verdeling precies zal uitvallen. 
Het beleid zal zich dus moeten richten op de groep als geheel, waarvan 
de culturele identiteit serieus genomen wordt, met inachtneming uiter
aard van de rechtsregels welke voor onze samenleving gelden. Een open 
en eerlijke benadering van de gehele Molukse gemeenschap zal het sa
men leven van Nederlanders en Molukkers bet meest ten goede komen. 
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TERUGBLIK OP HET MOLUKKERSDEBAT 

Door drs. G. van Leijenhorst 

Aan bet in de Tweede Kamer gevoerde debat over de nota ,De proble
matiek van de Molukse minderheid in Nederland" kan men in elk geval 
twee conclusies verbinden. 

In de eerste plaats heeft de Kamer zich ondubbelzinnig geschaard achter 
de regering wat betreft haar opvatting over de politieke aspiraties welke 
er leven onder grote groepen Molukkers in ons land. 

In de tweede plaats is uit bet debat overduidelijk te voorschijn gekomen 
dat men uitgaande van de eigen identiteit van elke minderheidsgroep 
voor de Molukkers een samenstel van maatregelen wenst welke haar po
sitie binnen onze pluriforme samenleving aanzienlijk moet verbeteren. 

Conc/usie een 

Wat betreft de eerste conclusie bet volgende. Het standpunt van de rege
ring tegenover bet politieke ideaal liet niets te raden over. , ,Zij kan en 
mag, om juridische, historische en feitelijke redenen .... bet staatkundig 
streven naar een onafhankelijke of in vergaande mate autonome Repu
bliek der Zuid-Molukken niet erkennen, laat staan steunen". 

De Tweede Kamer heeft dit standpunt van de regering volledig overge
nomen. Ik acht bet een grote winst dat hierover nauwelijks verdeeldheid 
bestond. De grote partijen- regeringspartij dan wel oppositie- trokken 
bier een lijn. Het partijpolitieke belang week bier terug voor bet natio
nale belang. Tweespalt in bet parlement t.a. v. een zaak als deze zou op
nieuw olie op bet politieke vuur hebben betekend. 
Het is goed dat thans ook de Molukkers heel duidelijk weten hoe de 
volksvertegenwoordiging over de onder hen levende politieke aspiraties 
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denkt. Daarover kan thans geen misverstand meer bestaan. 

Wij zetten hier echter de volgende kanttekening bij. Door dit debat zul
len veel Molukkers nog niet overtuigd zijn. Velen zullen willen blijven 
vasthouden aan hun politieke ideaal. Naar mijn mening moeten wij dit 
als een gegeven beschouwen en daar ernstig rekening mee houden. Nie
mand mag een ander verbieden er politieke idealen op na te houden. 
Men mag die ook uitdragen, mits men maar blijft binnen de bestaande 
rechtsorde. Mede op grond hiervan is het belangrijk om na te gaan wat 
er gedaan kan worden om de discussie hieromtrent te verhelderen. Van 
de zijde van de Molukkers zijn terzake verschillende wensen op tafel ge
legd. Ik denk in dit verband aan een breed historisch onderzoek over de 
jaren 1948-1951, de periode rond de uitroeping van de RMS op 25 april 
1950; zelfs werd er gevraagd een parlementaire enquete te houden (Ma
nusama). Bepleit werd voorts de Molukse zaak voor een inernationaal 
hof - zoals het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag - te brengen 
of om via de VN in het kader van de vierde-wereldproblematiek (ethni
sche minderheden) aandacht te vragen voor de Molukse minderheid in 
een breder staatsverband. In de Kamer zijn al deze zaken uitvoerig 
besproken. Over deze laatste zaak is zelfs een motie ingediend (door de 
PPR), niet onsympathiek op zichzelf, maar irreeel als men de mogelijke 
resultaten afweegt tegen de verwachtingen die men daarmee ongetwij
feld wekt. Alleen de kleinste partijen (aan deze en gene zijde) steunden 
deze motie. 

De CDA-fractie heeft in dit kader vooral de nadruk gelegd op twee za
ken. Ten eerste, het completeren van het historisch onderzoek: archie
ven hoven tafel, het werk afmaken dat reeds door de commissie 
Kobben-Mantouw is aangevat. Maak de situatie rondom de uitroeping 
van de RMS doorzichtig. Voorkom legendevorming, Iaten de feiten 
spreken. 

En ten tweede: breng het contact op gang- althans versterk het- tussen 
de Molukkers in Nederland en de Molukkers in Indonesie. Overbrug de 
tijdskloof van 30 jaren, laat hen de realiteit zien, schep mogelijkheden 
voor overleg, breid het aantal orientatiereizen uit (een CDA-motie terza
ke werd door de Kamer aangenomen), maak meer familiebezoek moge
lijk, schakel jongeren in voor speciale ontwikkelingsprojecten, enz. 
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kortom richt niet zozeer de blik naar het verleden, maar kijk naar het 
heden en naar de toekomst. 

Conclusie twee 

Nu kom ik toe aan mijn tweede conclusie. De Kamer heeft de noodzaak 
van het kunnen beleven van de eigen identiteit van elke minderheids
groep duidelijk onderstreept. De Molukse minderheid moet dus ook 
,zichzelf kunnen zijn", uiteraard zonder dat de verbindingen met de sa
menleving als geheel worden verbroken. 
Mede op grond daarvan sprak de Kamer zich uit voor een inspraakor
gaan, dat louter uit Molukkers betaat. De gemengde commissie 
Kobben-Mantouw - die intussen uitstekend werk heeft verricht - is uit
eengevallen. De Molukkers zijn bang voor ,blanke bevoogding", zij 
willen het aileen zelf voor het zeggen hebben tegen de regering. Wij ho
pen dat het inspraakorgaan als spreekbuis van de gehele Molukse ge
meenschap thans des te beter zijn verantwoordelijkheid gestalte zal ge
ven. Op het gebied van het onderwijs zullen er extra voorzieningen wor
den getroffen. 

Bicultureel onderwijs is hier het sleutelwoord geworden. Wat dat betreft 
zijn er ook reeds enige ervaringen opgedaan met kinderen van buiten
landse werknemers in de Molukse gemeenschap liggen de problemen wel 
enigszins anders (b.v. verschillend verwachtingspatroon); belangrijk is 
evenwel dat de reeds tientallen jaren bestaande taalachterstand eens 
goed wordt aangepakt. De heer Kuhuwael, die in dit opzicht baanbre
kend werk heeft verricht, is ons afgelopen zomer helaas ontvallen. Het 
is zeer te hopen dat zijn werk spoedig wordt voortgezet. 

Voorts denken we aan hetgeen gebeurt - resp. gebeuren moet - op 
sociaal-cultureel en maatschappelijk terrein. Op dit gebied gebeurt al 
heel wat, maar te verbrokkeld, te weinig samenhangend. In de Kamer 
hebben wij de suggestie gedaan toe te werken naar een regionaal model. 
Bekijk per gebied waarin aan elkaar verwante Molukse groeperingen 
wonen- welke voorzieningen er nodig zijn en zorg dat daarvoor de nodi
ge mankracht aanwezig is. Vanuit de regio kan men de plaatselijke Stich
tingen ondersteunen en evenzo moet er een landelijke steunfunctie zijn 
waardoor het gehele welzijnwerk wordt gecoordineerd. Ik ben er niet 
helemaal gerust op of CRM in dit opzicht niet enigszins een verdeel-
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en heerspolitiek wil gaan voeren door aileen maar - via de gemeenten -
een relatie te willen met de plaatselijke stichtingen. 

Terwille van het behoud van de eigen identiteit, maar ook om optimaal 
te profiteren van de eigen deskundigheid, kunnen regionale knooppunten 
en een landelijk co<>rdinatiepunt niet gemist worden. Is dit soms de die
pere achtergrond waarom de landelijke welzijnsstichting, het ICCAN, 
per 1 januari 1979 moet verdwijnen? CRM houdt er in elk geval mee op 
deze Stichting nog Ianger te subsidieren. Wij betreuren dit bijzonder en 
hebben dan ook hardnekkig geprobeerd de subsidiering pas te beeindi
gen op het moment dat de nieuwe structuur van de grond is gekomen. 
Vergeefs echter. Toen we hierover debatteerden waande ik me weer even 
terug in de tijd toen het Commissariaat Ambonnezenzorg (het CAZ) 
nog bestond, eigenzinnig CRM-beleid, waarvan de regeringsnota nude 
fouten erkent, maar waarvan de rudimenten bij de ICCAN-discussie 
nog weer even zichtbaar werden. 

Het valt niet altijd mee om in de Molukse kring allerlei organen langdu
rig in stand te houden. Het ICCAN, dat veel goed werk heeft gedaan en 
dat nog steeds doet, wordt afgebouwd terwijl er nog geen reeel alterna
tief is geschapen. 

Ik ga nu voorbij aan de andere punten betrekking hebbend op het schep
pen van extra voorzieningen voor de Molukkers in ons land. 
Te denken ware aan het huisvestingsbeleid, aan alles wat samenhangt 
met het deelnemen van Molukkers aan de besluitvorming in gemeente en 
gewest, en aan de mogelijkheden om de werkgelegenheid onder deze 
minderheidsgroepering te bevorderen. 

Stukje genoegdoening 

Elm ding wil ik niet passeren. Dat is, dat de ex KNIL-militairen een fi
nanciele tegemoetkoming krijgen. Daartoe zal de regering zeer spoedig 
een wetsontwerp indienen. Dit betekent dan tevens een stukje genoeg
doening. Feitelijk is het met hen begonnen: met de ,opzending" (zoals 
het in de officiele stukken staat) van deze soldaten, die in navolging van 
vele generaties voor hen de koningin en de Nederlandse vlag trouw zijn 
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gebleven tot het niet meer hoefde .... of toch nog wel eens? 

Binnen dit spanningsveld begrensd door versmade zekerheid en hopelo
ze twijfel heeft bet RMS-ideaal een vruchtbare voedingsbodem gevon
den. 
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