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ANDERMAAL KUNST EN KUNST BELEID 

Een CRM-nota nader beschouwd 
Of: Kunstbeleid is oak ...... een kunst. 

Van een medewerker* 

Er zouden heel wat argumenten te bedenken zijn om geen vervolg te schrijven 
op onze beschouwingen in het CH-Tijdschrift van october 1976, nog afgezien 
van de daarbij al aangevoerde bezwaren tegen de nota. En die bezwaren wor
den bij verdere bestudering van dit verstrekkende beleidsstuk geenszins weg
genomen. In tegendeel! 
Reeds daarin is echter weer genoegzame reden te vinden, critisch voort te 
gaan, ook al staat heel die kunstige woordenbrei ons tegen; ook al is er alweer 
een aantal maanden verlopen sedert wij - hetzij schrijvende, hetzij lezende 
- ons zetten aan de algemene, inleidende bespreking van de onderhavige 
nota; ook al is er in de tussentijd een aantal als deeluitwerking te beschou
wen nota's (o.m. die over het orkestenbestel die niet velen als muziek in de 
oren he eft geklonken); ook al is er sedertdien een storm van critiek opge
stoken uit nagenoeg de gehele kunstwereld. 
Toegegeven: politiek is tegenwoordig bijna niet meer de kunst van het moge
lijke, maar van het 6nmogelijke. Maar daarom is het nog niet nodig om van 
wat bedoeld is als een fundamentele beleidsnota, die de grondslag moet 
vormen voor een nog vele jaren in tal van sectoren uit te werken beleid, zulk 
een onmogelijk product te maken: er heerst een gebrek a an onderscheid 
tussen analyse en gevolgtrekking; tussen bespiegelingen over 'sollen' en 
'sein' enerzijds en afweging anderzijds van wat werkelijk relevant voor het 
beleid en haalbaar is. Voorts gaat de nota mank aan talloze generaliseringen 
van realiteiten, b.v. 'de gemeente', zodat men zich at gaat vragen, of de op
stellers wei steeds wisten, waarover zij schreven. In allen gevalle heeft het 
hun vergaand ontbroken aan zelfcritek, zoals ook blijkt uit het taalgebruik 
dat bol staat van 'deskundologisch potjeslatijn'. En dat, terwijl de paragraaf 
over het beleid in de sector letteren nog wei spreekt van 'creatief taalge
bruik'. 

Nu ter zake: Om te beginnen moeten wij ons (afgezien van de vele 
zetfouten) verontschuldigen voor een stelfout: op pag. 110, 4e regel 
staat 'verlaging van - financiele - reserves'; het laatste woord 
moet luiden 'barrieres'. 
Na een meer algemene uiteenzetting omtrent het begrip 'cultuur' 
en een bckopte weergave van hetgeen de CDA- en CH-programma's 
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vermelden over cultuurbeleid, gaven wij een overzicht van opzet en 
structuur van de nota 'Kunst en Kunstbeleid'. Van deel I 'Algemene 
uitgangspunten' bezagen wij de gelijknamige openingsparagraaf 
en de paragrafen De Kunst I Het beleidsterrein I De doelstellingen 
van het kunstbeleid. 
Tenslotte werden als 'aangrijpingspunten voor het beleid aange
haald uit de nota: 

1. het ontwikkelen en instandhouden van culturele waarden; 
2. het toegankelijk maken van culturele objecten en manifestaties 

en 
3. het bevorderen van mogelijkheden voor de bevolking om in 

culturele waarden te participeren (ontvankelijkheid, zelfwerk
zaamheid etc.). 

Laten wij bij dit laatste, hoogst belangrijke en op talloze plaatsen 
weer opduikende begrip van de participatie of bevolkingsdeelname 
de draad weer trachten op te nemen. Wanneer de nota in dat ver
band stelt, dat de cultuur-educatie 'zich vooral zal moeten bezig 
houden met de uiteenzetting van de zintuigelijke verschijnselen, 
met het bewust maken van de omgeving met inbegrip van de maat
schappelijke verbanden' sluiten wij ons toch veeleer aan bij de in 
een voorstadium geraadpleegde vakorganisaties. Deze vonden 'dat 
de bestaande cultuur van brede bevolkingsgroepen recht (zou) 
moeten worden gedaan'. 
Het woord 'bestaande' lijkt ons overbodig en minder juist: de goede 
grondgedachte is echter, dat iedere bevolkingsgroep recht heeft op 
erkenning, stimulering en ontwikkeling van het cultuur-eigene. 
Dat zal echter vaak in wezen geheel niet zintuigelijk zijn, maar 
juist 'een groot, bovenpersoonlijk gevoel' zo als Prof. Dr. G. van 
der Leeuw het aanduidde in het citaat waarmee wij onze eerste 
beschouwing openden. Men denke in dit verband aan de gedachte
nis van het Jodendom en de verwachting van de Christenheid! 

Na de voor ons gevoel onvoldoende algemene beschouwingen 
wordt nader ingegaan op het beleid ten aanzien van de bestaande 
kunstuitingen en -instellingen, waarbij de socialisering voorop
staat, d.w.z. 'aanvulling met een bredere maatschappelijke doelstel-
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ling'. Het vormingstoneel wordt hier als voorbeeld aangevoerd. 
Vragen daaromtrent te over, ook in de nota, die helaas de concrete 
antwoorden niet geeft. 
Ten aanzien van de kunstzinnige vorming gaat veel aandacht -
met recht! - uit naar de amateuristische kunstbeoefening. Waar 
blijft het inzicht in de realiteit echter, wanneer men - evenals in 
de muziek- wil zoeken naar mogelijkheden om professionele kuns
tenaars een rol te Iaten spelen bij de amateuristische kunstbeoefe
ning. Dit gaat uit van twee misvattingen: 1) een muziek-uitvoering 
kent vrijwel steeds een of meer solisten naast koor en/of orkest, 
waarbij een schepe tegenstelling bestaat tussen het technisch en 
artistiek niveau van de solo-, resp. de overige partijen, terwijl b.v. 
een toneelstuk een veel geleidelijker overgang kent van bijrol 
naar hoofdrol en 2) amateurkoren en -orkesten geven dikwijls 
uitvoeringen voor een groot (betalend) publiek, terwijl b.v. het 
amateurtoneel veeleer optreedt voor eigen kring (familie en vrien
den of het dorp). 
Zinniger zaken worden gesteld over de kunstzinnige vorming in a) 
onderwijs en cultureel werk, waarbij gewezen wordt op samen
hang en wisselwerking en b) muziekscholen en creatieve centra 
(nog gescheiden genoemd wegens een inmiddels opgeheven schei
ding van departementale behandeling) die door de geografische en 
sociale spreiding van hun bereik zo een onmisbare rol kunnen ver
vullen. Toch moet hier gewaakt worden voor een overschatting van 
de wezenlijke behoeften en van hetgeen werkelijk dienstig is om 
daarin te voorzien. 
De opstellers zullen in onze laatste opmerking ongetwijfeld een 
kracht zien 'die economisch nut vooropstelt, eenvormigheid 
veroorzaakt en adem en leefruimte wegzuigt! Dat is het niet. Het 
gaat ons wel om een - ook in wereldwijd verband gezien - ver
antwoorde aanwending van de individuele en gemeenschappelijke 
inspanningen. Waar levensbehoefte gepaard gaat aan ademnood, 
daar biede men Iucht; maar Iucht, ingeblazen in een zielloze ledepop 
creert nog altijd niet een (in cultureel opzicht) levende mens. 
De financiering van het kunstbeleid staat de indiener nog niet al te 
duidelijk voor ogen, al acht hij een wettelijke regeling voorshands 
niet waarschijnlijk en wordt veel afhankelijk gesteld van de toe
komstige bestuurlijke ordening van het land, waarover hieronder 
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meer. Wei worden enige cijfers gegeven waaruit o.m. blijkt, dat de 
laatste 15 jaar steeds rond de 0,2% van de rijksuitgaven voor de 
kunsten bestemd waren. 

Vervolgens worden enkele afzonderlijke problemen in het oog ge
vat: 
1. de maatschappelijke relevantie, waarbij wordt erkend, dat de 
kunst weliswaar 'innerlijk helemaal niet democratisch hoeft te zijn', 
maar anderzijds 'als vrijplaats van de geest altijd van betekenis 
voor het voortbestaan van de levende democratie' is. De - zij het 
enigermate beperkte - juistheid van die stelling is in vele om
standigheden van knechtschap en onderdrukking gebleken. Even
bedoelde beperking ligt daar, waar geoordeeld moet worden in 
beleidstermen. De criteria daarvoor worden niet geconcretiseerd, 
maar overgelaten aan 'deze of gene overheid op grond van haar 
maatschappelijke visie'. De wei gegeven aanduidingen zijn zo vaag, 
dat zij ruimte laten voor een aan willekeur grenzend beleid. Dan 
is het de vraag, waarmee de samenleving en de kunst het meest 
gediend is: een beleid dat zich principiele beperkingen oplegt (en 
niet slechts materiele), of een beleid dat niet bereid is zijn maatsta
ven en richtsnoeren bij voorbaat op tafel te leggen. 

2. de artistieke kwaliteit, waarvan de aanwezigheid verlangd, maar 
de beoordeling 'minder eenvoudig' verklaard wordt. Het is alle
twee juist, maar niet nieuw, noch een sleutel tot de kernvraag. Die 
aan te dragen wordt overgelaten aan - hoe kon het anders -
kunstenaars en deskundigen. Zij mogen de authenticiteit bepalen 
van 'kunst die berust op het bewust subjectief kiezen en handelen'. 
Wij vragen andermaal meer dan de nota: niet aileen dat de kunst het 
bestaan een 'meerwaarde' geeft (men leze: lekkerder maakt?), 
maar ook dat de kunst uitwijst boven het bestaan en weloverwo
gen de mens in aanraking brengt met dingen die aile verstand te
boven gaan. 

3. de vrijheid en onafhankelijkheid van kunst en kunstenaar. 
Merkwaardigerwijze wordt wat wij zoeven stelden hier te berde 
gebracht: de kunstenaar als ziener die geleid wordt door krachten 
waar hij maar ten dele greep op hceft. Terecht stelt de nota dat 
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niet getornd mag worden aan de vrijheid van de kunstenaar om 
zich door die krachten te laten meevoeren, maar dat men die auto
nomie moet kunnen relativeren op het moment dat het kunst
produkt het karakter van een voorziening krijgt. Juist: zodra de 
kunst niet aileen zichzelf wil zijn voor de enkele fijnproever, maar 
een functie wil vervullen in en voor een samenleving in ontwikke
ling, dan krijgt de kunstenaar een verantwoordelijkheid die een 
aanvulling vindt in de morele en materiele verantwoordelijkheid 
van de overheid. 

4. democratisering van de kunstinstellingen 
Niet zozeer over de interne democratisering van die instellingen 
gaan deze passages, maar over die naar buiten toe. Er wordt ge
sproken van het onderbrengen in stichtingen met een bestuur, 
waarin uitvoerende kunstenaars, vertegenwoordigers van het pu
bliek en amateuristische kunstbeoefenaars, al dan niet met die van 
de overheid samenkomen. Daarin ziet men een middel om aan 'on
gewenste vormen van coo pta tie ( = onderlinge aanvulling) een 
einde te maken'. 
Hoe denkt men tot een werkelijk representatieve samenstelling 
van een dergelijk bestuur te komen? Hoe een oververtegenwoordi
ging van pressiegroepen en geestendrijvers te voorkomen? Wie 
zullen b.v. de kandidaten uit de abonnementshouders aanwijzen? 
Het lot? Tenslotte herinneren wij ons een enkele jaren geleden van 
linkerzijde veelvuldig vernomen bezwaar tegen de stichtingsvorm 
(b.v. van Raden voor Jeugd- en Jongerenwerk etc.): de bestuurs
samenstelling geschiedt eenvoudig niet door verkiezing, maar door 
aanvulling vanuit de belangengroepen. Maar ja, er zullen altijd 
lieden zijn die liever van de kat dan van de hond gebeten zullen 
worden, aileen omdat de ene rood is en de andere zwart. 
Ons dunkt een open overleg met de subsidierende overheid en een 
open oog en oor voor ontwikkelingen in kunst en samenleving in 
de meeste gevallen voldoende waarborg. 

5. de individuele kunstvakbeoefening, die 'weinig vatbaar is voor 
het beleid' is niettemin goed voor een roman-in-de-roman over 'dat 
duistere, moeilijk te omschrijven scheppingsproces ...... dat des-
ondanks ... gestimuleerd moet worden' door een beleid, dat zich 
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'eerder dan op het resultaat zelf (moet) richten op een verwach
ting'. Die laatste moet dan een overheidssteun rechtvaardigen die 
'aan individuele kunstenaars meer sociale zekerheid en meer kans 
op continu'iteit in werk' zal moeten bieden. Zit ons een roman
tisch beeld in de weg of is er toch iets waar van een heilige nood
zaak die, meer dan welke overheidssteun ook, kunst voortbrengt. 
De samenleving zit niet verlegen om vrijblijvend uitgedachte versie
ringen, knutselarijen en speelsigheden, hoezeer ook aan de man 
gebracht onder de leuze van een nieuwe mens en een nieuwe sa
menleving. 
Slechts in zeldzame gevallen heeft een scheppend kunstenaar zijn 
vermogen zozeer bewezen dat men ongezien en ongehoord over
tuigd mag zijn van de gave van de communicatie, de overdracht. 

6. Kunst en massa-media sluit deel I van de nota af, waarbij vooral 
wordt ingegaan op de functie van radio en televisie. Wel wordt er
kend, dat er geen rechtstreekse verbindingslijnen bestaan tussen 
massa-mediabeleid en kunstbeleid. Wel worden de media gesig
naleerd als gebruikers en producenten van kunst en informanten 
daarover. De (o.i. dubieuze en wat gekunstelde) producentenfunctie 
kan toch werkelijk niet worden bewezen door dat de omroepor
ganisaties een aantal kunstenaars en artistiek werkzame lieden in 
dienst hebben in plaats van ze in te huren. Het blijft - zoals zo
veel in de nota - gelukkig bij een intentieverklaring en een wen
kend perspectief van 'een ruime en noodzakelijke cultuurpartici
patie'. (Overigens: welke omroepen deden volgens een recent on
derzoek de meeste cultuur in hun koek?) 

Veel beknopter dan wij ons tot hier toe hebben veroorloofd willen 
wij nog een overzicht geven van de twee hoofdstukken die de nota 
nog voor de doorzetters onder de lezers in petto heeft. 

Hoofdstuk II verschaft ons een standpuntbepaling 'over de bestuurlijke en 
organisatorische kaders waarin het (in deel I uiteengezette) beleid gestalte 
zal kunnen krijgen en over de taakverdeling tussen de overheden' De rege
ring 'wil ruimte scheppen voor regionale en lokale eigenheid. Wil bovendien 
specifieke groepen de mogelijkheid bieden om zich in het voorzieningenpa
troon te herkennen'. Daargelaten de bewoording (voor al het slot!) is dit een 
stelling, die men in haar algemeenheid gaarne zou willen onderschrijven. 
De concretisering daarvan beoogt de bewindsman te Iaten geschieden over-
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eenkomstig de standpunten die zijn neergelegd in het rapport van de Beraads
groep Knelpunten Harmonisatie Welzijnsbeleid en Welzijnswetgeving en ver
volgens aangescherpt bij de parlementaire bespreking. Ook de plannen met 
betrekking tot de reorganisatie van het binnenlands bestuur zijn hierbij van 
groat belang: geheel wordt aangeknoopt bij de nieuwe opzet van en verhou
dingen tussen centrale overheid, provincies en gemeenten zoals die het ka
binet-Den Uyl voor ogen staan. Deel II is onderverdeeld in twee hoofdstuk
ken, waarvan het eerste een uitwerking van het zo even gestelde inhoudt met 
uitzondering van de concrete taakverdeling tussen de drie overheidsniveaus, 
welke in hoofdstuk 2 wordt uitgewerkt, naast de bijzondere positie van de 
grate steden en de problematiek van de regionalisering. 

Consequentie van de gekozen uitgangspunten is o.m. dat de beleids
voorbereiding even zeer als de uitvoering gedecentraliseerd zal wor
den voorzover de betrokken voorzieningen dat toelaten. Dit laatste 
is duidelijk een grote slag om de arm en voorts dient men zich af 
te vragen, of de lagere overheden wel op die nieuwe taken ingesteld 
en bcrekend zullen zijn, maar een van de grote voordelen die wij 
zien is het volgende: het parlement zal de handen vrij krijgen voor 
(en gedwongen worden tot) een veel fundamenteler en beleidsma
tiger discussie met de bewindslieden. De rijkstaak in deze zal na
melijk in hoofdzaak inhouden de verantwoordelijkheid voor een 
evenwichtige opbouw van het voorzieningenpatroon en het voor
komen van achterstanden, alsmede de zorg, dat overal bij de plan
ning en beleidsvoorbereiding de beginselen van democratic en de
centralisatie worden inachtgenomen. 
Erkend wordt, dat die decentralisatie op belangrijke delen van het 
kunstenterrein slechts in beperktc mate mogelijk zal zijn. Waar 
dit wel mogclijk zal zijn, worden als waarborg voor de burger zo
veel mogelijk bindende regels voorzien. 
So far, so good. Het schema van planning dat hiertoe aangegeven 
wordt is theoretisch niet onaantrekkelijk, maar nog afgezien van de 
vraag of een bepaalde lagere overheid wei tot een verantwoorde 
planning kan komen als deze of gene voorzieningen toch onder 
het hogere bestuursniveau blijven ressorteren, blijft en een ernstig 
vraagpunt: 'De rijksoverheid tenslotte bepaalt het beleid met be
trekking tot de voorzieningen van rijksbelang. 
Maar houdt op haar beurt weer rekening met de in de provinciale 
en gemeentelijke welzijnsplannen naar voren gebrachte vraag ten 
behoeve van het grondvlak,' aldus de nota. Wat houdt dit echter 
in? Het lijkt verdacht veel op het afspelen van de zwarte Piet van 
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de verantwoordelijkheid onder behoud van de beslissende invloed! 
De lagere overheden zullen teminder te benijden zijn, als een en 
ander gepaard gaat aan decentralisatie van financH!le verantwoorde
lijkheid, zoals voorzien is: naar het zich laat aanzien zal van boven
af niet veel manoeuvreerruimte gelaten worden om tegemoet te 
komen aan tal van achterbarinen, inspraakgroepen etc. 

Zoals reeds gezegd geeft hoofdstuk 2 van deel II vooral de taak
verdeling tussen rijk - provincie - gemeente aan. Hier doen zich 
enkele fundamentele bezwaren gevoelen, die naar het lijkt voort
komen uit de omstandigheden, dat de opstellers misschien nimmer 
de gelegenheid hebben gehad om de bestuurlijke realiteiten eens 
te bezien vanuit provincie of kleinere gemeente, hetzij als bestuur
der, hetzij als ambtenaar. Er wordt namelijk over 'de gemeenten' 
gesproken alsof zij alle min-of-meer naar een maat uit een materie 
waren gevormd; alsof er - daargelaten grootte verschillen als tus
sen Haarlemmermeer en Schiermonnikoog - niet ook enorme 
behoefteverschillen (ook uit te drukken in bedragen per inwoner) 
zouden zijn: om even bij de genoemde voorbeelden te blijven: de 
Haarlemmermeer is als het ware ingebed tussen een aantal plaat
sen met een uitermate hoog voorzieningenniveau, terwijl Schier
monnilmog vooral voorzien is van (onvolprezen) natuurschoon. 
Niettemin kan het zijn, dat de bewoners van de eerste gemeente, 
aangestoken door de voorbeelden in de omgeving, een aanzienlijk 
hoger voorzieningenpeil voor onmisbaar zullen houden dan hun 
landgenoten op het kleine W addeneiland. 
Een andere zinsnede die niet bepaald van inzicht in zaken getuigt 
is: 'Het formaat van de middenschaal in de bestuurlijke structuur 
blijft bescheiden'. Een inwonertal van 1,5 miljoen, zoals voorzien 
voor de provincies rond de grote steden is zeker nog te overzien (13 
miljoen eigenlijk ook nog wel), maar 'bescheiden' kan men zo'n 
getal toch niet noemen. 
Daarnaast heeft zich bij ons de overtuiging gevormd, dat de op
stellers van de nota de lagere corporaties vooral zien als een nieuwe 
tak van gedecentraliseerde rijksdiensten (en in bepaalde opzichten 
zelfs meer nog als gedeconcentreerde). Eenieder die met name de 
gemeentelijke autonomie nog tot op zeker hoogte gehandhaafd 
wenst te zien, zij hier op zijn qui vive! 
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Dit komt tevens aan de orde in de opzet om de eerste verantwoorde
lijkheid voor de regionale voorzieningen te leggen 'op de landelijke 
schaal' (een wat kromme term voor 'bij de rijksoverheid'). Argu
ment? Het ontbreken van een corresponderend bestuursniveau. 
Zijn er dan geen alternatieven, zoals stichtingen waar de betrok
ken provincies e.d. vertegenwoordigd zijn in het bestuur? Dien
overeenkomstig wil de nota nog meer: 1) 'de verantwoordelijkheid 
voor het beleid met betrekking tot de in de grote stad gevestigde 
specifieke (wat zijn dat?) culturele accomodaties kan geheel wor
den gelegd bij het bestuur van de provincie waarbinnen deze ge
meente is gesitueerd (zeg maar 'ligt' en 2) de eerste verantwoor
delijkheid voor de in de grote stad gevestigde voorzieningen met een 
algemene functie kan worden opgedragen aan de centrale overheid 
(maar: huisvestingskosten zijn voor de gemeente in kwestie). Met 
andere woorden: met betrekking tot het Rotterdams Philharmo
nisch, de Haagse Comedie en het Stedelijk Museum wordt het 
'bij U, over U, zonder U' in volle glorie van stal gehaald? Onverant
woord en onverteerbaar! 
Even centralistisch gedacht is hetgeen de Raad voor de Kunst (wat 
daar verder van zij) boven het hoofd hangt: 
'Bij wijze van werkafspraak geeft de regering er de voorkeur aan 
(lees: decreteert) dat het departement ten aanzien van de advisering 
het voortouw neemt, ... en adviesaanvragen aan de Raad voorlegt. 
Een en ander laat uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van de 
Raad om de minister ongevraagd te adviseren onverlet'. Met an
dere woorden: we kunnen het niet verbieden, maar doe het liever 
niet. Is dat een houding die strookt met het verkondigde principe 
van inspraak van de achterban en inschakeling van de kunstenaars? 
Over deze laatsten gesproken: na een paragraaf over (en als resul
taat van?) het sociaal-wetenschappelijk onderzoek vinden wij de 
diepzinnige bevinding: 'Kunstenaars zijn in heel verschillende ver
banden en vaak op heel gevarieerde wijze werkzaam'. Aileen al deze 
zin, doet de ernstigste twijfels rijzen, of een ministerii:!le beleids
nota waarin zoiets voorkomt, wel serieus te nemen valt. Wat boven
dien over mogelijkhcden voor ontwikkeling en vernieuwing van 
kunst wordt gesteld (overigens: ook deel III wijdt daaraan pas
sages) is geen vlees en geen vis: het zijn duidelijk uitspraken van 
iemand die van vernieuwing geen snars moet hebben, maar zich 
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politiek bewust is, daar enige schone frasen aan te moeten wijden: 
'Een reele begrenzing van de experimentele activiteit zal, naar 
verwacht mag worden, geen ernstige problemen met zich meebren
gen. De mogelijkheden tot vernieuwing zijn immers ook beperkt. 
Het bestaande houdt tot op zeker hoogte zijn waarde en beslaat 
een deel van de middelen; het nieuwe moet nog de nodige ruimte, 
acceptatie en waardering verwerven'. Ook in de ogen van de aarts
reactionair moet een dergelijke passage zijn ondertekenaar wegens 
grove innerlijke tegenstrijdigheid veroordelen. 

In deel III wordt een paging gedaan om het gehele beleidsterrein 
van de kunst 'op een herkenbare noemer in kaart te brengen'. Even 
ongrijpbaar als deze formulering zijn in dit deel III de talrijke 
passages, waarin wens en werkelijkheid dooreen vloeien. 
Er wordt gesproken over kunstvakopleidingen en de problemen 
rand de overgang naar de beroepspraktijk (wie kent die niet in 
welk vak ook?); de kunstzinnige vorming in relatie tot de verschil
lende soorten onderwijs en vorming; ontwikkeling en vernieuwing 
van kunst; de informatie en documentatie en - in een tweede 
hoofdstuk- aanzetten voor ontwikkelingen op de terreinen muziek; 
muziekdramatische kunst; dans; toneel en mime; letteren; beel
dende kunst en film. 
Tach komen we hier de meest realistische gedachten uit de nota 
tegen, maar wij kunnen niet nalaten, deze te interpreteren in de 
geest van de voorgaande delen. Bovendien zullen veel van de hier 
gedane suggesties terugkeren in begrotingsvoorstellen, zodat daar
bij gelegenheid zal bestaan, op de materie in te gaan. 

Het is ons er vooral om te doen geweest, een geest, tendensen en 
mogelijke gevaren van meer algemene aard te signaleren. Wij me
nen te kunnen stellen, dat die laatste tamelijk talrijk waren. De 
ontwikkelingen van het Nederlandse kunstbeleid, indien op basis 
van deze nota verder ontwikkeld en uitgevoerd, kunnen wij zeker 
niet met een gerust hart tegemoet zien. Van 'Holland op zijn smalst' 
is hier geen sprake: integendeel: men zou veeleer kunnen spreken 
van 'Holland oeverloos: en de dijkenbouwer in ons die de zee en 
het water erkent als grate vriend, maar grootste vijand tevens, is dan 
gewaarschuwd. 
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Wellicht heeft de indiener van de nota zich oak wel onnodig veel 
risico op de hals gehaald door veel te willen zeggen over zaken die 
goeddeels niet onder woorden te brengen, althans in hoge mate 
subjectief zijn. Of heeft bij hem voorgezeten om ons langs vele ver
bale omwegen op een dwaalspoor te leiden om er dan 'volgens werk
afspraak' (zie boven) ongrijpbaar vandoor te gaan met de beslissen
de invloed, de macht? 

Onze vorige beschouwingen eindigden wij met de woorden: 
'Of wachten wij liever op de geheel herziene versie ?' Bij nadere 
overweging menen wij, dat de nota een uitstekende functie heeft 
vervuld: zij heeft ons gealarmeerd, oak met het oog op 25 mei a.s. 
De nota kan nu gaan, onder tafel zo U wilt! 
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'OM RET BEHOUD VAN DE VREDE' 

door drs. P. B. R. de Geus 

1. lnleiding. 

Vredesgezindheid is een van de kenmerken van de christen-democratie. Vre
desgezindheid betekent een beleid, gericht op het behoud van de vrede -
als doe! in zichzelf en omdat slechts in een toestand van vrede de doelstel
lingen van een evangelische politiek kunnen worden nagestreefd. Als wij als 
christen-democraten over vrede spreken, bedoelen wij niet slechts de afwe
zigheid van oorlog, maar ook van de dreiging van geweld. Dat is een voor
waarde om ons mens-zijn ten valle te beleven en om de opdracht die uit het 
evangelie tot ons komt, waar te maken. Jezus zei: 'gelukkig die zich inzetten 
voor de vrede' (Mattheus 5 : 9, vertaling 'Groot nieuws voor U') 
In dit artikel wordt in kort bestek uiteengezet hoe vredesgezindheid tot uit
drukking moet komen in het defensiebeleid. Daarbij staat voorop dat defen
sie onderdeel is van het veiligheidsbeleid in brede zin, dat op zijn beurt sa
menhangt met vele andere zaken. Daarom moet het zijn ingebed in het eigen 
beleid van de christen-democraten t.a.v. binnenlandse politieke vraagstukken, 
ontwikkelingshulp enz. Het streven naar vreedzame externe verhoudingen 
kan niet los worden gezien - ook niet budgettair - van een goed intern 
beleid, gericht op een harmonische samenleving. 

2. W aarom christenen wapens dragen 
Voor de christen is het hanteren van wapens een moreel en reli
gieus probleem. In deze tijd van kernwapens is dat meer dan ooit 
het gcval. De christenen stonden steeds sceptisch tegenover de oud
romeinse wijsheid dat wie de vrede wil, zich moet voorbereiden 
op de oorlog. Nude moderne wapens kunnen leiden tot een oorlog 
waardoor de mensheid de Schepping zelve aantast, moeten wij 
zeggen: zo gij de oorlog niet wilt, bereid U dan voor op de vrede! 
Nu gaat het ons, sprekend over de vrede, steeds om vrede in vrij
heid en rechtvaardigheid, drie waarden die onlosmakelijk met el
kaar zijn verbonden. De christenen stellen hun geloof en hun hoop 
op vrede en gerechtigheid in de volstrekte betekenis van die woor
den, die zullen komen in Gods Koninkrijk. Daar zijn wij als zijn 
volk naartoe onderweg en intussen - in het hier en nu van deze 
wereld - kunnen vrede, vrijheid en rechtvaardigheid slechts be
trekkelijk verwerkelijkt worden. 
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Ondertussen is het onze opdracht om in deze wereld voor vrijheid 
en recht op te komen en er in uiterste consequenties voor te strij
den. Het gebod van God: Gij zult niet doden, betekent in positieve 
zin: gij zult Iaten Ieven! Dat wil zeggen: een Ieven dat zin en waarde 
heeft omdat de mens als schepsel van God zich vrij kan gedragen. 
Hoewel wij dus weten dat vrede, vrijheid en rechtvaardigheid hier 
en nu geen absolute gelding hebben, willen wij het streven ernaar 
toch maken tot doeleinden van ons politiek handelen. Die zijn vast
gelegd in het C.D.A.-program en wij streven naar een regering die 
ze naar beste kunnen, geleid door het evangelie, ten uitvoer legt. 
En dat houdt weer in dat wij het ontoelaatbaar vinden dat ons 
staatsbestel wordt aangetast; dat aan onze gekozen overheid en 
aan ons de wet wordt gesteld door een buitenlands (dictatoriaal) 
regime. Wij zien ons volk, onze staat, onze samenleving, als ver
worvenheden van onder Gods Ieiding samen op weg zijn; kaders 
waarbinnen wij mogen trachten de vrede, vrijheid en gerechtig
heid die ons in uitzicht zijn gesteld, reeds nu na te streven. 
Om deze beginselen, die wij zeer hoog achten, te beschermen, zijn 
wij bereid tot gewapende weerbaarheid. Maar de aard van de mo
derne wapens plaatst ons in een schier onoplosbaar dilemma met 
betrekking tot de manier waarop deze hoge waarden moeten wor
den verdedigd. Dit dilemma vloeit voort uit het morele probleem 
dat bewapening aileen zin heeft wanneer men duidelijk maakt, dat 
men die wapens zo nodig zal gebruiken - in uiterste noodzaak 
66k kernwapens. 

Er zijn mensen die hier blijkbaar geen dilemma zien en die kernwapens ver
werpen omdat zij als middel tot rechtshandhaving en beveiliging van ons land 
en volk, veel te ver gaan. Omdat wij weten dat de aanwezigheid van kern
wapens niet ongedaan is te maken en daarom het gebruik ervan in onze over
weging moeten betrekken, worden wij hier wei voor een dilemma geplaatst. 
Wij weten dat een atoomoorlog tot grote verwoestingen van Ieven en goed zal 
leiden en daarom moreel ondraaglijk is. Maar toch zeggen wij: al 30 jaar wor
den wij door atoomwapens beschermd en die bescherming is reeel. Wij heb
ben achter deze bescherming een toekomst en ons worden tijd en gelegen
heid gegeven een toestand van positieve vrede voor te bereiden. 

Het moet worden erkend dat het onlogisch is het gebruik van kern
wapens verwerpelijk te vinden en toch de bescherming te aan
vaarden die de aanwezigheid ervan biedt. Maar het is nu eenmaal zo. 
dat er in het hier en nu dingen zijn die wij naar onze eigen vrije 
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wil ten goede of ten kwade kunnen aanwenden. De moraliteit zit in 
onze eigen keuze van het gebruik van dingen die op het oog ver
werpelijk zijn te achten. 
Toch wikkelt dit ons in een ernstig conflict van plichten, een con
flict zoals in het Ieven wei meer kan voorkomen. Men kan in deze 
situatie aileen maar stap voor stap verder gaan en proberen de 
huidige relatieve vrede zo goed mogelijk te bewaren. Daarbij we
ten wij dat wij in de concrete situatie van iedere dag steeds tekort 
zullen schieten. Volkomen vrede, voile vrijheid en volstrekt recht 
zijn in 'de stad van de mens' onbereikbaar. Wij streven het naar 
beste weten na, maar door het een goed te willen doen, maken we 
elders fouten. Wij Ieven in gespleten situaties en met verdeelde 
loyaliteiten. De ethische situatie is nooit zwart-wit. Wij laden 
schuld op ons, zelfs in ons streven het goede te doen. 
In deze werkelijkheid moeten wij onze wil en ons handelen bepa
len. Onze regering, wij allen, zullen moeten zoeken naar wegen 
om ons uit het dilemma te voeren en zo onze wereld wat vreed
zamer, rechtvaardiger en gelukkiger te maken. Wij streven daarbij 
een veiligheidsbeleid na dat hetgeen wij aan vrijheid en recht heb
ben bereikt, wil beschermen. Daartoe zijn wij bereid tot gewapende 
weerbaarheid. 

3. H et veiligheidsbeleid. 
Wij willen de doelstellingen van het veiligheidsbeleid in positieve 
zin formuleren, nl.: 

- het behoud van vrede. 

- voortzetting van onze samenleving. 

Wij menen, dat deze omschrijving van onze defensie ons gehele 
volk aan kan spreken. Dat is van groat belang, want het defensie
beleid moet worden gesteund en gedragen door de grote meerder
heid van ons volk. De gebruikte omschrijving, nl. behoud van de 
vrede en voorzetting van onze samenleving, is ook overeenkomstig 
de grondwet. Het is een formulering die tijdloos is. Zij gold in 1813, 
toen ons land met behulp van de Russen werd bevrijd van de Fran
sen. Zij geldt evenzeer nu we, samen met anderen, tegen de Russen 
aankijken als een bedreiging van onze samenleving. 
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In de huidige situatie is ons land niet geYsoleerd; wij zijn verbonden met de 
volkeren om ons heen, die goeddeels gelijke opvattingen huldigen ten aan
zien van de hoge beginselen die in de vorige pararaaf werden genoemd. 
Deze Ianden stemmen in staatsvorm, in economische en sociale orde en cul
tureel met ons land overeen en daarom hebben wij met hen een vanzelfspre
kend bondgenootschap aangegaan voor collectieve zelfverdediging, zoals het 
handvest van de V.N. voorziet in art. 51. 
Een band die voortkomt uit gelijkgerichtheid en gelijkgestemdheid, wordt door 
ons als natuurlijk ervaren en wij vinden het de moeite waard om die band, die 
belangengemeenschap, in stand te houden en te verstevigen. Deze vervlech
ting moet oak het veiligheidsbeleid omvatten. Gezamenlijk moeten wij stre
ven naar het behoud van de vrede en van onze vrije samenleving. Deze soli
dariteit brengt bovendien met zich mee dat de tegenstanders uit het verleden 
- met name Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie - in een samenwerkings
verband zijn gebracht dat een opleving van vroegere tegenstellingen vrijwel 
uitsluit. 
Ook met Canada en de Verenigde Staten zijn wij door sterke banden gebonden. 
Een binding die niet slechts voortvloeit uit de herinnering aan de bevrijding 
door Amerikanen en Canadezen in 1945, en ook niet aileen uit de verweven
heid van de wederzijdse economieen. Wij hebben waardering voor de vrije 
en democratiesche tradities van die Ianden, hoezeer de Amerikanen in het 
recente verleden ook in de knel hebben gezeten. 
Zo zien wij de Noordatlantische Verdragsorganisatie als het plechtanker van 
ons veiligheidsbeleid. Niet omdat wij worden gedreven door angst voor de 
Russen of afkeer van communisten, want voor christenen is haat even ver
werpelijk als zelfverheffing. Het is uit overtuiging dat wij ons willen verbin
den met naties, die met ons overeenstemmen in die aspecten van onze sa
menleving welke wij de moeite waard achten om te verdedigen. 

Voor het behoud van de vrede is stabiliteit vereist in de internatio
nale verhoudingen. Stabiele verhoudingen zien wij als doel van het 
veiligheidsbeleid. Stabiliteit is voorwaarde om de oorlogsdreiging 
uit te bannen. Die stabiliteit vergt een hecht bondgenootschap aan 
onze zijde, als tegenwicht tegen het machtszwaartepunt in Oost
Europa en in wijder verband als zichtbaar teken in de wereld, dat 
wij ons gezamenlijk opstellen tegenover mogelijke expansiedrang. 
Het defensiebeleid moet er op gericht zijn zodanige strijdkrachten 
te formeren, dat de stabiliteit in de internationale verhoudingen 
erdoor wordt gediend. 

4. De strategie 
De verbondenheid in de NA VO is mede gebaseerd op de strategie 
van oorlogsvoorkoming en crisisbeheersing, die het bondgenoot
schap aanhangt. Deze strategische conceptie wordt als volgt samen
gevat: 

'De vrede bewaren en zorgdragen voor de veiligheid van het NAVO
gebied met een geloofwaardige afschrikking, door tegenover iedere drei-
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gende of werkelijke agressie toereikende NAVO-strijdkrachten te stel
len'. 

De doeleinden van bet veiligheidsbeleid zoals wij dat zien, nl. be
houd van de vrede en voorzetting van onze samenleving, vinden we 
hierin terug. De militaire strategie legt zich toe op voorkomen van 
oorlog, door te beschikken over middelen tot afschrikking van 
agressie op ieder niveau. 

'Wanneer echter de afschrikking faalt en tach agressie wordt gepleegd, 
dan is het de taak van het bondsgenootschap om de integriteit en de 
veiligheid van het NAVO-gebied te bewaren of te herstellen, door zo
danige strijdkrachten in te zetten als daartoe nodig zijn'. 

Men moet deze karakterisering vooral zien in tegenstelling tot de 
strategie van bet massale nucleaire terugslaan, die bij de oprich
ting van de NA VO werd aanvaard. Toen had den de Russen in Eu
ropa een geweldig overwicht aan strijdkrachten, maar Amerika en 
Engeland hadden atoomwapens. De NAVO-strategie had toen als 
kernbegrip: 'In geen enkel opzicht is er een conceptie voor beperkte 
oorlog en tegen elke agressie zullen onverwijld kernwapens worden 
gebruikt'. Deze dreiging met vergelding is vervangen door 'getrapte 
afschrikking' en dat is iets wezenlijks anders. 
De huidige strategie houdt wei rekening met beperkte agressie en 
wil daar 'toereikende NAVO-strijdkrachten tegenover stellen'. 
Met nadruk moet evenwel worden gesteld, dat onverkort geldt dat 
tegenover 'major agression', dat wil zeggen een moedwillige, groot
scheepse aanval, de strategische kernwapens staan. Zo lang de 
tegenstander rekening moet houden met deze wapens in hun di
versiteit naar wijze en plaats van inzet - ook al is de waarschijn
lijkheid daarvan maar een paar procent - zal hij dit risico on
aanvaardbaar vinden. 
Dat is de bescherming, waar wij in paragraaf 2 op doelden. 
Immers, bet alternatief zou zijn een langdurige, grote oorlog voeren 
met z.g. conventionele middelen. De gevolgen daarvan, met name 
in bet zeer dicht bevolkte noordwest-Europa (West-Duitsland en 
de Benelux) zouden catastrofaal zijn. De verschrikkingen van een 
'gewone' oorlog zijn in Indo-China eens te meer duidelijk geworden. 
Daar werd de strijd gestreden in bet oerwoud en dun bevolkte 
gebieden. Het is absoluut ondenkbaar dat zo'n moderne oorlog 
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gestreden zou worden tussen het ijzeren gordijn en de Noordzee. 
De hoeveelheden munitie en bommen, die door beide zijden zouden 
worden afgevuurd, zijn ook slechts in megatonnen uit te drukken. 
Daarom vertrouwen wij op de afschrikking van de kernwapens; 
onder die paraplu hoeft de NA VO niet zoveel conventionele strijd
krachten paraat te hebben dat een 'Blitzkrieg' van het Warschau
pact ermee kan worden gekeerd. Hoewel de offensieve opstelling 
van de Warschaupact- strijdkrachten verontrustend is, moet toch 
van westerse kant een beleid worden gevoerd dat de staten van het 
Oostblok geen aanleiding kan geven tot beschuldigingen van im
perialisme en revanchisme. Strevend naar een situatie van stabili
teit, wordt de vereiste sterkte van de conventionele strijdkrachten 
van de NAVO, naar kwantiteit, kwaliteit en paraatheid derhalve 
primair bepaald door de garantie-functie, dat het atoom-arsenaal 
inderdaad het uiterste middel is. 

Deze waarborg is met name oak een eis van de Amerikanen, die immers de 
atoomparaplu verstrekken. Hun kernwapengarantie vergt de tegen-waarborg 
dat er geen lichtvaardig gebruik van wordt gemaakt, want het zou ongetwij
feld betekenen dat ook atoomwapens tegen hun eigen land worden gebruikt. 
Daarom moet de atoomdrempel hoog zijn, m.a.w. verovering met minder dan 
'major agression' is niet mogelijk, door de parate aanwezigheid van voldoende 
slagkracht. Dit brengt - omgekeerd - weer mee dat een aanval uitgebreide 
voorbereiding zou vergen, hetgeen zal leiden tot verlenging van de waarschu· 
wingstijd. In deze wisselwerking krijgt de NAVO de tijd de atoomdrempel op 
maximale hoogte te brengen door mobilisatie. 
Het zal duidelijk zijn dat deze strategische opvatting een defensieve is. Even
zeer moet duidelijk zijn dat deze defensieve opstelling, steunend op de atoom
garantie tegen een moedwillige aanval, uitsluit dat de NAVO zou verklaren 
niet als eerste atoomwapens te gebruiken. Het geloof in de Amerikaanse 
strategische afschrikking moet niet aileen bestaan bij de Russen, maar ook 
bij de Westeuropese leden van het bondsgenootschap, om die ervan te weer
houden een eigen kernmacht te willen opbouwen (dat zou ook het effect kun
nen zijn van een Amerikaanse verklaring het atoomwapen niet als eerste te 
gebruiken). Het spreekt vanzelf dat vergroting van het aantal kernmachten 
de stabiliteit in de internationale betrekkingen atbreuk zou doen. 

Een ander aspect dat de noodzakelijke sterkte van de conventio
nele strijdkrachten bepaalt, is, dat pas kernwapens zullen worden 
ingezet als absoluut is vastgesteld dat er sprake is van een moed
willige, grote agressie. Ook is er tijd nodig om met diplomatieke 
middelen te trachten de agressor tot andere gedachten te brengen. 
In een oorlog als hier geschetst, valt ook rekening te houden met 
het beperkt gebruik van tactische atoomwapens, wanneer de con-



ventionele tegenweer onvoldoende zou blijken en ook als teken van 
vastberadenheid, v66r tot inzet van strategische kernwapens zou 
moeten worden besloten. Deze rol van tijd winnen en demonstratie 
van vastberadenheid vergt zeker niet het aantal van 7000 tactische 
kernwapens, dat in West Europa ligt opgeslagen. Het gebruik van de
ze wapens op grote schaal zou 'n groot deel van Europa van de kaart 
vegen. Bovendien zou daarna een automatisme in overgaan naar 
strategische kernwapens niet te vermijden zijn. 
Er moet dus ernstig worden gestreefd naar beperking van de tac
tische kernwapens en naar een zodanige opstelling ervan, dat ze 
de hierboven vermelde taken kunnen vervullen. Dat betekent o.a. 
dat ze zich niet te dicht bij het ijzeren gordijn moeten bevinden. 
Ook moet worden bedacht dat de Russen allergisch zijn voor atoom
wapens in Duitse handen. Als rechtstreeks betrokkene, moet ons 
land in de problematiek van de tactische atoomwapens een actieve 
rol spelen (anders dan het gesprek over de strategische kernwa
pens, dat zich tussen de supermachten afspeelt). Oak het ethisch 
aspect is hier in het geding - het gaat om het zetten van een eerste 
stap op de weg naar uitbanning van kernwapens. 

We hebben het tot nu toe nog steeds over 'major agression', over 
een moedwillige, grootscheepse aanval. Daarbij wordt in het mid
den gelaten of het Warschaupact zo'n aanval in de zin heeft. Dat is 
het terrein van de buitenlandse politiek: in dit artikel gaat het om 
het defensiebeleid in engere zin. We constateerden al, dat het War
schaupact de middelen ervoor heeft, in een offensieve gereedstel
ling. Daar staat tegenover dat de situatie in het Oostblok op dit 
moment niet zo is, dat gezamenlijke agressie voor de hand ligt, of 
dat landen als Polen en Tsjecho-Slowakije de Russen zullen toe
staan over hun gebied heen een aanval te beginnen. Maar dat zou 
zeker anders komen te liggen als de democratieen hun wil om 
zich tegen agressie te weer te stellen, lieten verslappen. 

Ook de staatscommissie van civiele en militaire deskundigen (de commissie 
van Rijckevorsel). welke in 1972 rapport uitbracht, heeft zich bezig gehouden 
met de waarschijnlijkheid van verschillende vormen van agressie. Uitgespro
ken wordt, dat in de gegeven omstandigheden de massale aanval over het 
front van Lubeck tot Passau het minst waarschijnlijk is. In oplopende graad 
van waarschijnlijkheid worden genoemd: acties in het noorden van Noorwe
gen, beperkte plaatselijke provocaties, subversieve half-militaire activiteiten, 
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het uit de hand lopende ultimatum of misrekening. Gesteld wordt dat beperkte 
acties op het land voor de tegenstander niet makkelijk te hanteren zullen zijn, 
maar dat het op zee anders ligt. Daar zijn manipulaties van de machtige 
Sovjet-vloot niet uitgesloten. Op deze gronden werd gesteld dat ons land zijn 
defensie-inspanning vooral moet richten op het beheersen van crises. 

Ook de strategische conceptie van de NAVO onderschrijft de nood
zaak van op crisesbeheersing afgestemde strijdkrachten en gaat 
ervan uit dater eerder kans is op een beperkt conflict- gewild of 
ongewild- dan op een moedwillige grote aanval. Beperkte agressie 
zou kunnen worden gepleegd waar snel een belangrijk voordeel 
kan worden behaald, of kan het karakter aannemen van politiek/ 
militaire acties om lidstaten van de NAVO onder druk te zetten. 
Deze acties kunnen worden ondernomen daar, waar het risico 
van escalatie tot het gebruik van kernwapens gering is. Daarbij 
valt te denken aan de flanken en aan de zee. Er kan worden gear
gumenteerd dat nu de V.S. en de Sovjet Unie hun verhoudingen 
regelen om een conflict tussen hen beide te voorkomen, deze de
tente ertoe kan leiden dat de tegenstander zich vrijer voelt om 
beperkte agressie te plegen tegen de kleinere lidstaten. Omgekeerd 
is het zo, dat de Europese NAVO-partners in crises adequaat moe
ten kunnen optreden, om een confrontatie tussen de wereldmach
ten te voorkomen. 
Hier moet nogmaals worden herhaald dat de doelstelling van de 
defensie niet is het winnen van een oorlog, maar oorlogsvoorko
ming, door de tegenstander te doen terugschrikken voor agressie. 
Dat wordt bereikt door zodanige strijdkrachten op te stellen, dat 
hem duidelijk is dat hij met zijn actie geen winst kan behalen. Deze 
afschrikkingsstrategie rust op 3 beginselen: 

- de duidelijk blijkende wil van de alliantie om gezamenlijk op te 
treden tegen alle vormen van agressie, 

- de zichtbare mogelijkheid om doeltreffend tegenweer te bieden, 
- een zodanige flexibiliteit dat de mogelijke agressor niet met ze-

kerheid kan voorspellen op welke wijze agressie zal worden 
beantwoord. 

Aan de hand van deze criteria kan in bondgenootschappelijk ver
band een krijgsmacht worden geformeerd, die is toegespitst op 
oorlogsvoorkoming en op het beheersen van crises en beperkte 
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conflicten. Volledigheidshalve moet nog worden vermeld dat ieder 
van de lidstaten ook nationale taken heeft. Een daarvan is de ter
ritoriale beveiliging, o.a. tegen sabotage. In dit verband past een 
pleidooi voor een vrijwillige nationale reserve - sociale verdedi
ging in de ware zin van het woord. 

5. Christen en geweldgebruik. 
In het voorgaande werd in kort bestek het defensiebeleid, op de 
dubbele grondslag van behoud van de vrede en voortzetting van 
onze samenleving, uiteen gezet. Centraal staat de vraag: 'Mag een 
christen wapens dragen?'. Op zichzelf is het gezamenlijk zoeken 
naar een antwoord op die vraag een grond voor partijvorming 
vanuit het evangelie. 
De vraagstelling aangaande gebruik van geweld, oorlog, moedwillig 
doden, moet de christen beantwoorden op basis van zijn geloof. 
Dat antwoord moet worden gevonden samen met mede-christenen. 
Het gaat echter niet aileen om een collectief antwoord - het ge
bruik van geweld is voor de christen individueel een specifiek pro
bleem. Dat geldt in het bizonder voor de militair die de wapens 
hanteert en voor de bevelhebber en de politicus die de order ertoe 
geeft. Hier is een raakvlak met de moraaltheologie, met het terrein 
van de kerken. Geconstateerd moet worden dat van die zijde er 
onvoldoende practische richtlijnen zijn gegeven voor het handelen 
van de christen m.b.t. het handhaven van onze bedreigde samen
leving. Dat geldt bij het optreden tegen terreur, maar met name 
ook bij het op grate schaal inzetten van militaire machtsmidde
len. 
Wij menen dat de christen zich gerechtvaardigd mag weten als aan 
vijf voorwaarden wordt voldaan: 
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e Het moet gaan om defensief gebruik. Aileen ter verdediging van 
de eigen samenleving, tegen aanranding van onze rechtsorde, mogen we 
naar de wapens grijpen. 

e Het moet de laatste mogelijkheid zijn. Pas als aile politieke middelen 
zijn beproefd en ontoereikend gebleken, kunnen als 'ultima ratio' de 
militaire machtsmiddelen worden ingeschakeld. 

e De mate van geweldgebruik moet in overeenstemming zijn met de 
agressie. (De NAVO-strategie van 'flexibility in response' voorziet hier
in, zoals in paragraaf 4 werd aangetoond; van onze zijde past terug
houdendheid om escalatie te voorkomen). 
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e In de strijd moet onnodige schade worden voorkomen. Deze regel 
geldt voor aile militairen van hoog tot laag; hij vloeit voort uit het ons 
toevertrouwde rentmeesterschap en de eerbied voor het Ieven, die 
zelfs in extreme omstandigheden niet uit het oog mogen worden ver
loren. Het humanitaire oorlogsrecht moet strikt worden nageleefd. 

e Het krijgsdoel moet zijn: het herstel van de vrede. De strijd moet 
zodanig worden gestreden dat de agressor inziet dat zijn actie zonder 
uitzicht is. Daartoe moet er steeds bereidheid blijven tot onderhande
lingen. Een eis van onvoorwaardelijke overgave is letterlijk uit den boze. 
Als het behouden van de vrede heeft gefaald, wordt herstel van de 
vrede de eerste doelstelling. 

Wanneer de strijd wordt gestreden met inachtneming van deze 
punten, wil dat nog niet zeggen dat zou kunnen worden gesproken 
van een rechtvaardige oorlog. Het gaat erom, dat de militairen, 
die tot het gebruik van de wapens zijn gedrongen, gerechtvaardigd 
zijn in hun krijgshandelingen. Het geldt eveneens voor de politici, 
die de beslissingen moeten nemen. En evenzeer voor de burgers 
die de politici kiezen. In de democratieen staat de krijgsmacht 
niet als gei:soleerd instrument; gezamenlijk, als naties, dragen wij 
de verantwoordelijkheid voor oorlog en vrede. Ook daarom staan 
wij als christen-democraten v66r dat de strijdkrachten hecht wor
telen in de samenleving. 

Epiloog 

Onder Asa had het koninkrijk rust. Hij bouwde vestingsteden in Juda, 
want het land had rust en er was geen oorlog tegen hem in die jaren, 
daar de Here hem vrede had gegeven. Hij zeide tot Juda: Laten wij deze 
steden versterken en ze omringen met muren, voorzien van torens, 
deuren en grendels; nog is het land van ons, want wij hebben den Heer 
onze God gezocht, wij hebben Hem gezocht en Hij heeft ons vrede ge
geven. En zij bouwden voorspoedig. 

2 Kronieken 14 : 6 en 7. 

Drs. P. B. R. de Geus werd in 1929 te Rotterdam geboren. In 1946 werd hij 
adelborst; na een actieve loopbaan als marine-officier is hij thans 
verbonden aan het directoraat generaal Economie & Financien van het 
min. van defensie. Hij is voorzitter van de defensiecommissie van de 
Lohmanstichting. 
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Boekrecensies 
dr. H. van der Hoeven; 'Gijsbert Karel Van Hogendorp; conservatief of liberaal'? 
(serie Historische Studies deel 32) uitg. Tjeenk Willink; Groningen; prijs f 27,50 

Over Van Hogendorp is reeds veel geschreven, zo bekent dr. H. van der Hoe
ven, de auteur van het werk 'Gijsbert Karel van Hogendorp, Conservatief of 
Liberaal?' Oat hij desondanks tot deze studie gekomen is, vindt vermoedelijk 
zijn oorzaak in het beeld, dat in 1965 over Van Hogendorp gepubliceerd werd 
in de studie van C. H. E. de Wit 'De strijd tussen aristocratie en democratie in 
Nederland 1780 -1848'. Oat beeld viel negatief voor Van Hogendorp uit. Val
gens de Wit is Van Hogendorp duidelijk een conservatief man en dient men 
hem niet te zien op grand van zijn oppositie tegen koning Willem I als een 
voorloper der liberalen. 
Nu is er reeds meermalen op gewezen, dat het begrip 'conservatief' in Neder
land zwaar belast is. Zelden durft een politicus zich met deze benaming aan 
te duiden, laat staan dat we over een conservatieve partij beschikken. Zo is 
het begrijpelijk, dat Van der Hoeven een nieuwe paging onderneemt als reac
tie op de Wit, om duidelijkheid te brengen in de vraag, die in de titel van zijn 
dissertatie tot uitdrukking komt. 
Na lezing van dit boek is mij in sterke mate bijgebleven, dat Van Hogendorp, 
voortgekomen uit de patricische top van het Nederlandse 'ancien regime', in 
vrijwel aile opzichten diep in de 18-de eeuw geworteld was en bleef. Zijn 
rationele denkwijze op politiek en religieus gebied is typisch achtiendeeeuws 
- men lette op het verschil met zijn zonen, de Reveil-aanhangers -. 
Voorzover Van Hogendorp, de intelligente doch hoogst eigengereide staatsman, 
staatkundige denkbeelden van anderen overnam, was dat van auteurs als 
Montesquieu, Burke, Van Stein, hervormers wellicht, maar revolutionairen 
geenszins. 
Van der Hoeven schetst het subject van zijn studie, wanneer men Van Hogen
dorp naar zijn daden beoordeelt, als een conservatief hervormer. Als zodanig 
wenste Gijsbert Karel na de val van Napoleon de nieuwe Nederlandse grand
wet te Iaten aansluiten op de standenstaatgedachte van de Republiek. Van
daar ook de elementen van aristocratische herstelling na 1813. 
Moeilijker wordt het de positie van Van Hogendorp na 1813 te omschrijven in 
de meer geijkte politieke termen als conservatief en liberaal. Duidelijk is zijn 
houding tot de economische politiek van koning Willem I. De oude idealen 
van de Hollandse vrijhandel tegenover het economische dirigisme van de 
monarchale staat, hebben uiteraard verwantschap met het latere economisch 
liberalisme, maar het aanhangen daarvan maakt iemand nog niet tot een 
liberaal avant Ia lettre in Nederland. 
Daarnaast moet gelet worden op de aversie van Van Hogendorp tegen de 
absolutistische tendens in het koninkrijk onder Willem I. 
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Zijns inziens werd daardoor de grondwet aangetast en het evenwicht in de 
staat verstoord. lk zou willen opmerken, dat nader onderzoek gewenst is naar 
de vraag, of aan het openbaar bestuur in de periode 1815- 1840 inderdaad 
niet door minder personen werd deelgenomen dan tijdens de periode die Van 
Hogendorp zo actief had meegemaakt v66r 1795. 
De stedelijke vroedschappen met hun ambtelijke entourage waren weliswaar 
gerecruteerd uit slechts een bevolkingsgroep te weten de gereformeerden, 
maar de constitutie van de Republiek maakte het mogelijk, dat aile deelne
mers het gevoel hadden actieve participanten te zijn. 
Het openbaar bestuur onder koning Willem I beschikte over een zeer hier
archisch in aantal beperkt ambtenarenapparaat, dat maar weinig ruimte 
overliet voor burgerlijke participatie in openbare zaken. Vanuit deze gedach
ten grijpen Van Hogendorps voorstellen tot verruiming van de invloed der 
vertegenwoordigende lichamen ook weer terug op het betere uit het verleden, 
terwijl de latere liberalen ze aangrepen als voorstadia van hun eigen denk
beelden. Van der Hoeven geeft, dacht ik, terecht aan, dat als men Van Ho
gendorp in verbinding wil brengen met politieke groeperingen na hem, die 
aansluiting aileen te vinden is bij de politieke middengroep van na 1848. 
Een groep die de constitutie van dat jaar aanvaardde zonder behoefte te 
hebben aan een veel verdere staatkundige evolutie. Van deze groep kan men 
bv. minister F. A. van Hall als een representant beschouwen. 
Oat de historici voor deze politieke centrum-groepering geen betere term 
bedacht hebben dan 'conservatief - liberal en' draagt niet optimaal bij tot 
helderheid over de begrippen die gehanteerd worden voor de politieke stro
mingen en groeperingen in het midden der 19-de eeuw. 

B. Woelderink 

Paul Coomans; Truike de Jonge; Erik Nijhof: 'De Eenheids Vakcentrale (EVC) 
1943 -1948'; serie Historische Studies nr. XXX; uitg. Tjeenk Willink, Groningen; 
so1 biz. (incl. register); prijs I so,-. 

De - sterk onder communistische invloed staande - Eenheids Vakcentrale 
heeft met name in de periode tussen 1945 en 1948 een belangrijke rol ge
speeld. Na 1948 is haar invloed en aanhang snel teruggelopen. Enerzijds door 
het intreden van de 'koude oorlog'; anderzijds door interne twisten, onder 
meer over de invloed van de CPN. In 1964 werd deze vakcentrale ontbonden. 

Over de EVC was, tot voor kart weinig gepubliceerd. Met het verschijnen 
van 'De EVC 1943-1948' wordt in een lacune voorzien. 
Het boek bevat vier hoofdstukken. Na 'Voorgeschiedenis en Achtergronden' 
wordt een beschrijving gegeven van 'De wederopbouw van het Nederlandse 
kapitalisme tussen 1945 en 1948'; gevolgd door een verhandeling over 'AI
gemene lijnen in de politiek van de EVC'. Het vierde hoofdstuk, dat ruim de 
helft van het boek omvat, geeft een 'Verslag van de EVC-geschiedenis 1943-
1948' met een korte Epiloog over de periode na 1948. 

Deze studie van Paul Coomans; Truike de Jonge en Erik Nijhof toont de fou
ten van zijn kwaliteiten. De kwaliteit berust vooral op het grondig opsporen 
en analyseren van diverse persberichten over het EVC, aangevuld met bron
nenonderzoek en interviews. 

De fouten zijn inhaerent aan de door de auteurs gekozen methodiek. 
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Zij maken overigens geen geheim van hun benadering van dit onderwerp. 
In de lnleiding lezen we: 

'Het standpunt van de schrijvers is sosialistisch: wij gaan er van uit 
dat de strijd voor het sosialisme een klassenstrijd is, waarin de ar
beidersklasse macht vormt, met het doel in een politiek-sosiale revo
lutie de macht in de staat over te nemen. Het optreden van politieke 
organisaties wordt in deze studie beoordeeld vanuit de vraag: in hoe
verre bevorderen zij de machtsvorming der arbeidersklasse tot boven
genoemd doel'? 

Dit leidt tot een behandeling van de stof waarbij behalve over kapitalistische 
politici en met het kapitalisme heulende vakcentrales als het NVV, ook t.a.v. 
de CPN en het EVC regelmatig kritische opmerkingen worden gemaakt. Het 
boek draagt hierdoor een sterk ideologisch moraliserende teneur. Dit neemt 
niet weg dat dit boek een reeks interessante gegevens bevat, die het voor 
belangstellenden zeker waard maakt om van 'De EVC 1943-1948' kennis te 
nemen. 

v. Sp. 

ONTVANGEN BOEKEN 

W. Albeda: 

W. A. Bonger: 

A. Chr. I. Brand: 

Frans Jacobs: 

'Participatie, arbeid en maatschappij'; uitg. Samson, Alphen 
a/d Rijn 

'Problemen der democratie' (reprint van uitgave uit 1934) 
uitg. De Trommel/Wiardi Beckmanstichting 

'Hulpverlening in ontwikkeling'; uitg. Samson; Alphen a/d 
Rijn 

'Reflexies over arbeid'; uitg. Samson Alphen a/d Rijn 

D. J. Kuenen (red.): 'lnleiding in de milieukunde'; uitg. Van Gorcum, Assen 

Ton Planken (red.): 'Wordt planning een plaag'?; tien deskundigen over be
leidsplanning in gemeenten; uitg. VNG 

M.P. C. M. van 
Schendel en: 

VNG: 
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1967 - 1977 

Tien jaar christen-democratische partijvorming 

V oorwoord van de redaktie 

Op 25 mei a.s. gaan de kiezers naar de stembus. 
Voor het eerst zullen ARP, CHU en KVP met een gezamenlijke kan
didatenlijst, als Christen Democratisch Appel, aan deze verkiezin
gen deelnemen. 

Het is dezer dagen tevens 10 jaar geleden dat met de gedachten
wisseling over christen-democratische partijvorming, tussen ARP, 
CHU en KVP, een begin werd gemaakt. In 1967 startte de gespreks
groep van de 18. 

De redaktie meende daarom dit nummer te moeten plaatsen in het 
teken van 'Tien jaar christen-democratische partijvorming'. 

Het heeft ons verheugd dat wij voor deze aflevering medewerking 
kregen van drie auteurs, die een belangrijke bijdrage aan de gedach
tenvorming in christen-democratische kring hebben geleverd als 
voorzitter van een der drie gesprekspartners. 

Mr. P. J. M. Aalberse was van 1962 tot 1967 voorzitter van de KVP. 
Dr. A. Veerman bekleedde dezelfde funktie bij de ARP van 1968 tot 
1973. Drs. A. D. W. Tilanus hanteerde de voorzittershamer van de 
CHU van 1966 tot 1968. 

Aan de auteurs is de vraag voorgelegd: 'Wat waren Uw verwach
tingen bij het begin van het gesprek van de groep van 18; en wat 
vindt U van de resultaten sinds 1967'? 

De redaktie van het CH-Tijdschrift hoopt met deze aflevering een 
bijdrage te leveren zowel aan bezinning op het jongste verleden 
van de christen-democratische partijvorming in ons land als op de 
toekomstige ontwikkeling van het CDA. 
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VERWACHTINGEN EN DOELSTELLINGEN IN 1967 

door Mr. P. J. M. Aalberse 

Bij het overpeinzen van deze periode komen een aantal feiten en 
omstandigheden naar voren die in de memorie zijn vervaagd. 
Lezing van de vele bewaarde stukken en publicaties doen een 
periode herleven, die ongetwijfeld boeiend en in veel opzichten 
hoopgevend was, maar ook vaak vol verwarring, persoonlijke (vaak 
onnodige) tegenstellingen, positieve medewerking, maar ook soms 
destructieve tegenwerking. 
Schrijvende over verwachtingen en doelstellingen in 1967 betekent 
in 1977 onvermijdelijk een ietwat retrospectief verhaal, waarbij 
helaas de 'ik'-vorm niet geheel kan worden vermeden. Een terugblik 
moge voor sommigen weinig aantrekkelijk zijn, zij is nodig voor de 
verklaring van feiten en omstandigheden en zij biedt tevens de mo
gelijkheid om enkele hardnekkige misverstanden uit de weg te rui
men. 
Vooreerst de vooral in de journalistieke wereld herhaaldelijk geuite 
stelling, dat het begin van, het startschot voor de christen-democra
tische samenwerking was: samen uit, samen thuis. Dit is dan ont
leend aan een gezamenlijk - en belangrijk - televisie-optreden 
van de drie toenmalige fractie-voorzitters Schmelzer, Biesheuvel en 
Mellema. Daarbij worden twee dingen over het hoofd gezien: voor
eerst dat deze uitzending plaats vond in 1968, toen er dus al heel 
wat activiteiten aan vooraf waren gegaan en vervolgens, dat het hier 
ging om de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer, terwijl 
aan de orde was de samenwerking van de drie partijen, hetgeen 
dus primair een zaak was van de partijen. Hierbij zij wei aangete
kend, dat deze fractievoorzitters zich van de aanvang af duidelijk 
achter het streven van hun partijen hadden gesteld en voor de 
verwezenlijking daarvan een waardevolle bijdrage hebben geleverd. 
Overigens is uiteraard onbelangrijk de vraag, wie het eerstgeboorte
recht zou kunnen claimen. Wij komen daarvoor al in de tijd van 
Romme terecht. 
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Belangrijker echter is de opheldering van een door sommigen gaar
ne geponeerde stelling, dat de gedachte aan en de impuls voor een 
christen-democratische samenwerking zou zijn ontstaan uit zwakte, 
namelijk het stemverlies, de achteruitgang van deze partijen, in 
het bijzonder de KVP. De hierna te vermelden feiten en jaartallen 
tonen aan, dat deze opvatting volstrekt onjuist is. 
Ik laat buiten beschouwing mijn eerste schuchtere paging als 
fractie-voorzitter in de Haagse gemeenteraad omstreeks 1960 om tot 
meerdere samenwerking tussen de drie fracties te komen, hetgeen 
resulteerde in een enkele gezamenlijke fractievergadering, waarbij 
iedereen zich tach wat onwennig voelde. 
De eerste serieuze paging kon ik ondernemen toen ik in 1962 tot 
partij-voorzitter werd gekozen en de collega-partijvoorzitters -
waaronder Berghuis, Beernink, Oud, Suurhof en Lankhorst -
ging bezoeken. Het was een jaar voor de verkiezingen - 1963 met 
een KVP-fractie in de Tweede Kamer van 49 man, met geen enkel 
uitzicht op verzwakking van deze positie. Zowel aan Berghuis als 
aan Beernink stelde ik voor een eerste paging te doen om tot uit
drukking te brengen dat onze partijen, gestoeld op hetzelfde prin
cipiele uitgangspunt, oak in hoofdzaken programmatisch gelijk 
dachten en dus te proberen enkele hoofdpunten uniform in onze 
programma's te formuleren. Het voorstel werd positief gewaardeerd 
en de secretariaten kregen opdracht een paging daartoe in het werk 
te stellen. De tijd van voorbereiding was echter te kart en van het 
voornemen moest worden afgezien. Dat de samenwerkingsgedachte 
reeds toen in de KVP leefde bleek in de Partijraad van december 
1962, toen ik daarvoor een pleidooi hield, hetgeen een gunstig ont
haal vond. 
De verkiezingen 1963 waren voor de KVP een groat succes. Geen 
sprake van verlies, maar van 49 naar 50 zetels. Voornamelijk te 
danken aan het beleid van het kabinet-De Quaij, dat na een wat 
moeilijk begin in steeds breder kring waardering genoot. Men had 
het de KVP niet kwalijk kunnen nemen wanneer zij na deze succes
volle verkiezingen op haar lauweren was gaan rusten. Het tegendeel 
geschiede: wij besloten als eerste en voorshands enige partij ons
zelf een spiegel te gaan voorhouden en stelden een rapport samen, 
Grondslag en Karakter van de KVP. Enkele citaten: 
'Een ander bezwaar tegen de KVP wordt geuit door katholieken 

27 



die de vorming van een confessioneel partijverband wei begrijpelijk 
vinden, maar die niet inzien waarom katholieken en protestanten 
in gescheiden politieke formaties moeten optrekken. De tegen
stellingen tussen katholieken en protestanten zijn immers veel 
kleiner geworden, de oecumenische gedachte groeit en het heeft 
daarom weinig zin meer om in drie en zelfs nog meer gescheiden 
politieke formaties, allemaal van christelijke huize, naar de stem
bus te gaan'. 
Een van de conclusies: 'Het is wenselijk de mogelijkheden van nieu
we, breder opgezette doch christelijk gei:nspireerde partijstructuren 
te onderzoeken en de feitelijke totstandkoming ervan ook in de 
practijk met aile daartoe geeigende middelen te bevorderen'. 
Dit was in 1965 met een KVP die krachtiger was dan ooit tevoren. 
Bepaald dus geen zwakte-bod! 
Dit rapport heeft mede een aanloop gevormd voor de verdere ont
wikkeling. Kort v66r de verkiezingen-1967 verklaarde Berghuis 
(in 1968 opgevolgd door Veerman) in een rede voor zijn Partij-Con
vent dat hij het zinvol achtte na de verkiezingen over de samen
werkingsgedachte te spreken. 
Terstond na deze verkiezingen (met een voor de KVP zeer teleur
stellende uitslag) vond ons eerste gesprek plaats, reeds de dag 
daarop gevolgd door een gesprek samen met Tilanus. Dit was 
uitermate positief en constructief, met als conclusie, dat wij onze 
partij-besturen zouden voorstellen ieder zes man aan te wijzen 
(vooral niet meer zeteltjes voor de 'grote' en minder voor de 'klei
nere!), met als voornaamste opdracht het formuleren van geza
menlijke principiele uitgangspunten en, zodra een voldoende basis 
was gevonden, een aantal hoofdpunten voor een programmatische 
benadering op te stellen. De partij-besturen reageerden positief 
en de 3 maal 6, de 'groep van 18' kon op korte termijn de besprekin
gen beginnen. 
Dat de besprekingen, ondanks de steeds uitstekende sfeer, in de 
eerste contacten wat moeizaam verliepen was niet zo verwonderlijk. 
Zoals wij in het begin tegen elkaar zeiden: wij moeten elkanders 
taal leren verstaan. 
Toch kon reeds, na een aantal tussentijdse rapporteringen, in maart 
1968 een interim-rapport aan de partijen worden voorgelegd, waarin: 
de principiele uitgangspunten, de partijformatie, aanduiding van 
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punten voor een program en rapporten over: vredespolitiek en 
ontwikkelingslanden, rechtsvaardiger inkomens- en vermogensver
deling en het functioneren van de overheid in de moderne samen
leving. 
Wat waren de verwachtingen? Mijn hoop was, dat wij in een tijds
verloop van drie tot vier jaar, dus nog v66r de verkiezingen-1971 
zouden kunnen komen met een zo ver als mogelijk gaande samen
werking en als eenheid bij die verkiezingen optreden. 
Dat deze hoop ijdel is gebleken is te wijten aan een complex van 
oorzaken, maar tach voornamelijk aan de politieke ontwikkelingen. 

Zoals gebruikelijk was de kabinets-formatie-1963 een moeizame 
affaire. De KVP was als veruit grootste partij aangewezen de forma
teur te leveren in de persoon van de toenmalige fractievoorzitter 
De Kart. Toen dit op een fiasco uitliep ontstond een impasse. De 
Quay had te kennen gegeven na vier jaar niet nogmaals premier 
te willen worden, maar kwam met een waardevolle suggestie: 
Zijlstra was bereid om als Minister-President op te treden, in welk 
geval De Quay bereid was vice-premier te worden. Voor mij was 
dit een wenkend perspectief, mede op grand van de overweging 
dat wij waar konden maken wat tijdens de verkiezingscampagne 
was beloofd en wat de KVP 50 zetels had bezorgd: voortzetting van 
het kabinet-De Quay. 
Terecht stelde Zijlstra, die na 8 jaar ministerschap het premier
schap bepaald niet nastreefde een voorwaarde: de KVP diende 
zich hierover positief uit te spreken. Vol goede moed riep ik het 
Partijbestuur voor spoedberaad bijeen en betoogde: 
a) het is geen wet van Meden en Perzen dat de grootste fractie de 
premier levert (laat de heer Vondeling dit niet lezen); 
b) wij streven naar een christen-democratische samenwcrking en 
in deze gedachtengang past ook, dat een zo ervaren figuur als Zijl
stra, in samenwerking met De Quay, als de meest aangewezen man 
wordt aanvaard. 
Zelden heb ik z6 de kous op de kop gekregen: dit was een testi
monium paupertatis, de grootste partij moest de premier leveren. 
(De heer Vondeling knikt instemmend). Nog altijd beschouw ik 
dit als een van de meest betreurenswaardige besluiten van de KVP. 
Ik blijf ervan overtuigd, dat een kabinet Zijlstra-De Quay, zeer on-
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voorziene omstandigheden voorbehouden, de 4-jaars-rit met succes 
zou hebben volbracht, met als gevolg: geen kabinet-Marijnen dat 
zonder Kameruitspraak uiteenviel over de radio- en televisieproble
matiek, geen daarop volgend kabinet-Cals in een geheel andere 
politieke samenstelling zonder uitspraak van de kiezers, geen 'nacht 
van Schmelzer', dus oak niet de ver-strekkende gevolgen daarvan, 
mede voor de christen-democratische samenwerking. 
Het is hier niet de plaats lang uit te weiden over de gevolgen 
van de val van het kabinet-Cals, maar een belangrijke factor voor 
de stagnatie bij de ontwikkeling van de christen-democratische 
samenwerking is het wel geweest. In de KVP was een tegenstel
ling reeds latent aanwezig. In de maandelijkse vergaderingen van 
het Partijbestuur in 1967 placht ik verslag uit te brengen over de 
vorderingen in de groep van 18. De overgrote meerderheid stand 
er zeer positief tegenover, sommigen maanden zelfs tot grotere 
spoed. Een kleine minderheid probeerde steeds de boot af te hou
den. In de notulen is dit herhaaldelijk terug te vinden. 
En zoals wei meer het geval is: de kleine minderheid had de groot
ste mond en kreeg dus de meeste publiciteit. Tot welk triest ni
veau de kritiek afdaalde moge blijken uit een citaat van een artikel 
uit het Brabants Dagblad van de hand van de vice-voorzitter van 
onze J ongerenorganisatie en daardoor op grond van ons reglement 
lid van het Partijbestuur, wclke jongeman ons was voorgedragen als 
'veelbelovend', over de groep van 18: 'Na maanden van vruchteloos 
getheoretiseer is dan een van theologisch zuurdesem walgelijk ge
worden principebaksel van de tafel geveegt en gaat men zich eerst 
nu bezig houden met het concrete program, dat zo'n confessioneel 
conglomeraat zou moeten hooghouden'. 
In de groep van 18 vroeg men zich, erkennende dat de vorengeci
teerde opvatting niet serieus behoefde te worden genomen wel af 
hoe zwaar men aan de tegenstand van de kleine minderheid in de 
KVP moest tillen. De achtergedachte van deze tegenwerkers was 
duidelijk: een slagen van de beoogde christen-democratische sa
menwerking zou betekenen de totstandkoming van een midden
partij, waarvan men vreesde, dat zij niet voor de P.v.d.A. zou kiezen. 
Alsof een politiek-bewuste, evangelisch-geinspireerde partij met een 
duidelijk eigen program, juist in ons land, iets verwerpelijks zou 
zijn. 
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De kiem voor de moeilijkheden voor het kabinet-Cals lag al in zijn 
basis. Ik vermeldde reeds, dat onze duidelijke en door de kiezers in 
1963 gehonoreerde keuze was: voortzetting van het beleid van het 
kabinet-De Quay. Met het kabinet onder leiding van Marijnen, die 
deel had uitgemaakt van het kabinet-De Quay en die door hem 
dan ook sterk werd gesteund, kon deze belofte eveneens worden 
gehonoreerd. Mijn grote probleem was: is het toelaatbaar zonder 
nieuwe verkiezingen tussentijds met een kabinet te komen van een 
geheel andere politieke samenstelling? Was dit nu de ook toen 
veelbesproken duidelijkheid voor de kiezers? 
Bij de KVP lag dit van de aanvang af moeilijk en na verloop van 
tijd nam dit steeds erger vormen aan. Men mag bet uiteraard 
bet kabinet-Cals niet euvel duiden, dat bet met een eigen visie en 
een ambitieus program kwam, maar het accentueerde de nieuw 
geschapen situatie wei. Het deed mij deugd in een interview van 
Puchinger met Cals van juli 1968 te lezen: 'ja, acbteraf is 't ook 
weer zo gemakkelijk oordelen ... Maar met de wetenscbap van nu 
zou ik willen zeggen: bet was inderdaad tocb beter geweest de Ka
mer te ontbinden en verkiezingen uit te scbrijven'. 
Mijn poging om in 1966 tijdens de bebandeling van de begroting 
voor 1967 van bet kabinet-Cals de toezegging te verkrijgen om, 
na aanvaarding van de begroting ondanks de daartegen bestaande 
bezwaren, welke zicb mede ricbtten tegen de voor 1968 te vrezen 
gevolgen, de verkiezingen te vervroegen, werd in de kiem gesmoord, 
aangezien in de fractie van de KVP daaraan geen steun werd ge
geven. Dit zou m.i. bet voordeel bebben gebad dat op basis van de 
nog korte regeer-periode van bet kabinet alsnog een uitspraak van 
de kiezers kon worden verkregen, waardoor bet kabinet eventueel 
een hechtere basis zou bebben verkregen. 

Inderdaad, acbteraf oordelen is gemakkelijk. Dit geldt ook voor 
de implicaties, mede voor de cbristen-democratiscbe samenwerking, 
als gevolg van de val van bet kabinet-Cals. Uiteraard beb ik bier op 
bet oog bet ontstaan van 'cbristen-radicalen' en 'spijtstemmers'. 
Voor wat de KVP betreft leidde dit, zoals bekend, tot ernstige moei
lijkbeden. Aanvankelijk leek het dat in goed overleg een oplossing 
mogelijk was, vooral toen in augustus 1967 met Bogaers een rege
ling kon worden getroffen voor een open discussie binnen de partij, 
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hierin bestaande dat in september in het hele land 24 regionale 
bijeenkomsten zouden worden gehouden, waarin de inmiddels 
ontstane stromingen in de gelegenheid zouden worden gesteld hun 
opvattingen naar voren te brengen. Deze discussies met Bogaers bad
den het voordeel, dat hij een zeer principieel voorstander was van 
christen-democratische partijvorming en dat het hem ging om 
'omvorming' in een naar zijn opvatting meer vooruitstrevende 
richting. Andere radicalen uit deze groep - waaronder enkelen 
die hun linkse radicaliteit in de voorafgaande jaren volstrekt bad
den weten te verbergen -, bleken duidelijke tegenstanders te zijn 
van partijvorming op christelijke grondslag. 
De regionale bijeenkomsten toonden aan, dat de samenwerking en 
het zo mogelijk komen tot een partij in de KVP een meerderheid 
had. Deze bijeenkomsten dienden mede ter voorbereiding van de 
Partijraad in december 1967, waarin een definitieve standpunt
bepaling zou plaatsvinden. Eerste moeilijkheid was die van het 
ombuigen tot een vooruitstrevende partij, waarmede impliciet zou 
zijn erkend dat de KVP in de voorafgaande jaren van haar bestaan 
maar een conservatief gezelschap zou zijn geweest. De oplossing 
daarvoor wat de vondst: 'consequent vooruitstrevend'. Onoverko
melijk echter was, ook voor AR. en CHU, de eis van het stembus
accoord v66r de verkiezingen, uiteraard voornamelijk met de PvdA, 
hetgeen tevens zou inhouden medewerking aan een onjuiste en on
nederlandse verdeling in twee blokken. De praktijk van de laatste 
jaren en weken heeft wel aangetoond waartoe een dergelijk ac
coord kan leiden. Ook toen was ons standpunt: zo mogelijk v66r de 
verkiezingen een voorkeur uitspreken en geen stap verder. Uitein
delijk werd in de Partijraad, - mijn laatste en de meest onaan
gename die ik in zes jaar als voorzitter had meegemaakt -, een 
compromis bereikt, maar dit bleek slechts een wapenstilstand. 
De born barstte in februari 1968 toen eindelijk de bestuursverkie
zingen werden gehouden. Wij hadden deze vastgesteld op juni 
1967, voor wat mij betreft dus, zoals in 1962 overeengekomen een 
termijn van vijf jaar, maar door alle ontstane moeilijkheden was 
de bestuursverkiezing verschoven. 
Lezing van archiefstukken en krantenknipsels uit die tijd leidt, 
vooral nu op afstand gezien, tot de conclusie, dat dit wei een diepte
punt is geweest. Na het trieste verloop van de bestuursverkiezingen 
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werd het uittreden van Bogaers c.s. een feit. De KVP kan er dank
baar voor zijn dat velen, die zich aanvankelijk achter Bogaers c.s. 
hadden gesteld, toch in de partij zijn blijven medewerken. 

Het is duidelijk, dat intussen ook het werk in de groep van 18 tot 
stilstand was gekomen. Immers, ook deAR en CHU had de proble
matiek van radicalen en spijtstemmers in hun kring niet onberoerd 
gelaten. Toch kon in juni 1968 worden besloten het overleg voort te 
zetten. Daarvoor was wel idealisme en doorzettingsvermogen nodig! 
Deze eigenschappen bleken aanwezig te zijn, waarbij uiteraard de 
naam Steenkamp als eerste naar voren komt, maar dan toch met 
vele anderen, die ondanks dieptepunten volhielden. 
Wanneer wij deze periode van 10 jaar overzien dan kan men ver
zuchten, dat het een lange weg is geweest. Toch niet z6 verwonder
lijk wanneer men zo vele jaren gescheiden is opgetrokken. Vast 
staat voor mij, dat dit lange tijdsverloop nog een belangrijk voordeel 
heeft opgeleverd: wij waren in 1967 gestart vanuit de partijbestu
ren, dus vanuit de top. In de loop der jaren was echter de ontwikke
ling aan de basis tot stand gekomen. Ik meen dat dit een belangrijke 
factor is geweest welke ertoe heeft medegewerkt, dat toch de situa
tie van thans kon worden bereikt. Het lijkt mij niet te weerspreken, 
dat juist deze laatste ontwikkeling een waarborg kan zijn, dat het
geen ons in 1967 voor ogen stond, een vaste grondslag heeft verkre
gen. 

Noot van de redaktie: 

Voor zover nodig vestigt de redaktie er de aandacht op dat de kopy voor dit 
nummer is ingeleverd op 15 maart; derhalve voor het uitbreken van de jongste 
kabinetscrisis. 
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GEDACHTEN VIT DE KRAAMKAMER VAN HET C.D.A. 

door dr. A. V eerman 

De redactie laat me aile vrijheid, vraagt niet om beschouwing over 
het CDA vanuit een bepaald gezichtspunt (een bepaalde invalshoek 
heet dat tegenwoordig). Ais voorzitter van de ARP ben ik veie ja
ren nauw bij de wordingsgeschiedenis van het CDA betrokken 
geweest. Vanuit die invaishoek ga ik enkeie Iosse opmerkingen rna
ken. 

1. Het beginpunt viei wat ons betreft niet zo gunstig; onze be
hoefte aan iets anders, iets nieuws was niet zo groat; we zaten n.l. 
'in de lift'. We hadden eerst het kabinet-Zijistra gehad. Zijistra, 
toen ai (eind 1966) in de wachtkamer van het presidium van de 
Nederlandse Bank zittend, had voor enkele maanden een over
gangskabinet gevormd, om verkiezingen te organiseren. Vijf Anti
Revolutionairen (en geen donkere hazen) bevolkten het kabinet. 
Wim Kan had ons- vermoedeiijk anders dan hij bedoeid had
een grate dienst bewezen door zijn carnavais-verkiezings-hit 'Jelle 
zal wei zien'. We hadden een enthousiaste verkiezingsaktie gehad 
met Barend op zijn best. De uitsiag was - dank zij Zijlstra of dank 
zij Biesheuvel, daar mag ieder (ook zij) van mening over verschil
len- was een succes. 
Jongeren en radicalen hadden daaraan volledig bijgedragen. Maar na 
een wat teieurstellende formatie zaten velen daarvan ais officiele 
spijtstemmers hun gram af te reageren. Niet geheel onbegrijpelijk. 

En in de zomer van 1967 kwamen voor het eerst de gespreksgroep 
van de drie partijen, de achttien bijeen. Wat ons betreft tach wei 
met gemengde gevoelens. Aan de ene kant leefde ook bij ons het 
duidelijke besef, dat de historische scheidslijnen tussen de drie 
confessionele partijen niet !anger zakelijk te motiveren waren. Wie 
kon nog een Europeaan het verschil tussen C.H. en A.R. duideiijk 
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maken? Maar aan de andere kant was juist de kloof tussen die twee 
het moeilijkst te overbruggen. Het was geprobeerd, maar de ge
sprekken waren verworden tot theologische haarkloverijen, waar
aan men aileen mee kon doen, als men voldoende historisch onder
legd was en waarvan de enige zin was, dat ze de kloof in stand 
konden houden. Niet voor niets zei Berghuis in onze kring, dat we 
dat stadium gepasseerd waren - optimistisch, want het was er 
nooit echt geweest. Het moest dus, naar Europese trant, gedrieen. 
En de KVP was daar bepaald ook aan toe. 
Daartegenover stond weer, dat Bruins Slot, vooral sinds zijn uit
treden uit de praktische politick in 1963, een krachtige impuls ge
geven had tot een nieuwe bezinning op de waarde en betekenis van 
christelijke politick. In Trouw gaf hij een eigen en wel een helder 
geluid, dat bijzonder goed aansloeg vooral bij de jonge generatie 
van gereformeerden en midden-orthodoxen. 
In die situatie begonnen we het gesprek. We voelden, dat we ons 
daaraan niet konden onttrekken en dat wilden we ook niet. Maar 
dan moest er wei wat uit komen. We realiseerden ons in onderlinge 
gesprekken terdege, dat we spoedig het punt konden passeren, van
waar een terugkeer niet of niet dan met grote schade mogelijk zou 
zijn. We schroomden dan ook niet, de meest heikele punten aan de 
orde te stellen en daaraan onze kritische bijdrage te leveren. Wij 
begrepen, dat wij op een kritische kennisname van onze partij 
moesten rekenen. We zouden ons moeten verantwoorden! 
Ik geloof dan oak, dat de programmatische rapporten van de 
achttien inderdaad geworden zijn tot vingeroefeningen van radi
caal-christelijke politick. Toen we er in 1968 mee voor de partij
raad verschenen, was er nauwelijks kritiek. Wat dat betreft had 
het CDA (zoals het toen nog niet heette) een voortreffelijke start. 
Maar er zou tach nog kommer en kwel genoeg komen. 

2. Het belangrijke verschil tussen vroegere ideeen over de ene 
protestantse partij en de nu ondernomen poging het met z'n drieen 
eens te worden zat in de aanpak: bij de gesprekken tussen 
C.H. en A.R. was men nooit verder gekomen, dan de bekende, 
belegen theologische verschillen, waar fijnproevers hele referaten 
mee vullen konden (langzamerhand een soort historische romans) 
en was men aan de politick nooit toegekomen. 
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Bij de achttien ging het over politiek; er stand direkt een rij 
politieke onderwerpen op het program, niet belegen, maar aktueel. 
En met enige concessies van diverse kanten, enige compromissen 
kwam men steeds tot een goed resultaat. 
Ging het niet over de principes? Ja, het eerste onderwerp, dat aan 
de orde gesteld werd, was: Evangelie en politiek. Een tripartite 
werkgroep bereidde een discussiestuk, een beschouwing daarover 
voor. Maar het is nuttig nader op die zaak in te gaan. 
Het discussiestuk werd in feite voorbereid op de Dr. Abraham 
Kuyperstichting. Het was een goed stuk; dat vond eigenlijk ieder. 
Maar toch scheelde er iets aan. Zoals wijlen de heer Cals het zei, 
die mee in de werkgroep zat: Het is wat te reformatorisch ge
toonzet! Daar zat 'm de knoop en naar ik meen zijn we op iets van 
die aard steeds gestoten, ook in later jaren. Het stuk: 'Evangelie 
en politiek' sprak de KVP-er niet aan. De partijraad van de KVP 
heeft het maar voor kennisgeving aangenomen. En dat was bij 
onze mensen, op de partijraad in 1968, weer verdacht. 
Maar omgekeerd sprak de nota van de Contactraad (vanl972) vee! 
leden van de ARP niet aan. Die was nog wei geschreven door 
Steenkamp, die het toch een heel eind gebracht heeft in ons 
taalgebruik. Maar het principiele gedeelte van die nota lag veel 
A.R.-mensen zwaar op de maag. 

Het CDA is met formuleringen van uitgangspunten niet altijd zo 
gelukkig geweest. Daar is nog al eens wat over te doen geweest. 
Maar ik denk dat het vooral over de formuleringen ging; in
houdelijk waren de moeilijkheden niet zo ernstig. Er bleek in dit 
opzicht - door traditie, door klimaat en zo - een soort taal
barriere te ontstaan, die moeilijk te overschrijden bleek. 
Misschien ook iets van die aard was er aan de hand, toen het punt 
van de open partij centraal kwam te staan, na 1971, vooral doo,_ 
De Zeeuw, maar die niet aileen. Ik heb mij vaal. niet aan de in
druk kunnen onttrekken, dat het ook hier meer om de wijze van 
uitdrukken ging, dan om de zaak. 
Ik herinner er aan, hoe een paar jaar geleden een van de centrale 
CDA-figuren in een artikel schreef, dat hij het CDA niet als een 
christelijke partij beschouwde. Enkele dagen later kwam hij daarop 
terug. Welnu, dat kon uiteraard niet betekenen dat in die paar 
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dagen het CDA veranderd was of dat hij van standpunt veranderd 
was. 
Het betekende, dat hij in zijn eerste beschouwing aan het woord 
christelijk een lading gegeven had, die zijns inziens (volgens het 
RK-jargon) niet bij de politieke partij CDA paste. Maar na enkele 
dagen begreep hij, dat hij zich zorgvuldiger moest uitdrukken, 
omdat hij anders misverstanden en daardoor onnodig weerstanden 
zou doen ontstaan. 
Zakelijk is er, dunkt mij, over het karakter van het CDA geen 
(groat) verschil van inzicht. In onze programs hebben wij met grote 
zorg daarvoor nu de uitdrukkingsvormen gevonden. 

3. Een punt van belang was, dat wij als ARP met een zo breed 
mogelijke groep de weg naar het CDA zouden vinden. Dat is heel 
merkwaardig verlopen. 
Opinieonderzoeken wezen vanaf een vroeg stadium in de ARP het 
hoogste percentage voorstanders van intensieve samenwerking aan. 
De gedachte van de coalitie had in A.R.-bodem kennelijk het best 
wortel geschoten en dit kruid tierde daar nog steeds het best. Maar 
bij de partijgeledingen in het land liep dat aanvankelijk niet zo 
vlot. 
Eind 1969, in het zicht van de staten- enraadsverkiezingen van 
1970, was er door de centrale organen een brief aan de partij
organen opgesteld om deze aan te sporen bij de komende ver
kiezingen in het land zoveel mogelijk samen te werken. Die brief 
was, misschien niet helemaal per ongeluk, denk ik, voortijdig be
kend geworden; en wekte vooral in de ARP een storm van protest. 
Men was in het algemeen aan de samenwerking nag niet toe en 
wenste zich niet te laten manipuleren. 
We hebben de zaak toen met een sisser af Iaten Iopen. De samen
werking was er hier en daar wei - niet zelden al van vroeger -
maar nam geen spectaculaire vormen aan. 
Maar in de komende vier jaar is het allerwege tach gekomen. Het 
zou interessant zijn na te gaan, welke oorzaken hier gewerkt 
hebben. Ik vermoed, dat de voortgaande Iandelijke activiteit haar 
uitwerking tach heeft gehad: het optreden van de Contactraad met 
name. 

Maar ik vermoed oak, dat minstens evenveel van invloed is geweest, 
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dat men plaatselijk en regionaal, vooral in raden en staten, 
maar ook wei in de besturen, die de zaak voorbereidden en be
geleiden, tal van contacten heeft gelegd, gewoon bij elkaar is 
gaan zitten, gezamenlijk is gaan vergaderen en elkaar zo heeft 
leren kennen en leren waarderen. 
Hoe dit zij, in 1974 bleek ailes ineens anders. Op grate schaal 
werkte men bij de verkiezingen van dat jaar samen. Het CDA was 
er. En vanaf 1975 in steeds hechtere vorm. 
Nogmaals, het zou sociologisch interessant zijn, na te gaan, wat 
eigenlijk het doorslaggevend moment is geweest. Maar duidelijk is: 
in een beslissende fase heeft het CDA van onder op, in het land, 
zich baan gebroken. 
Een journalist als Mr. Vis heeft in de N.R.C. eerlijk toegegeven, 
dat hij zich op het CDA verkeken had en ten onrechte voorspeld, 
dat het er niet zou komen. Zo zijn er veel meer geweest. Wel, 
dat is een volkomen begrijpelijke misser geweest. Want Vis 
(en anderen met hem) ging aileen af, en kon aileen af gaan, op 
het landelijk gebeuren, op het geharrewar 'aan de top'. Wat er in 
het land aan de gang was had niet de grate publiciteit en onttrok 
zich met name ook aan zijn waarneming. Maar onder de rimpe
lingen aan het landelijk oppervlak had zich ailang de vorming 
van het CDA voltrokken. De formalisering in partijbesluiten was 
niet meer te stuiten; het was ook niet meer dan een formele be
zegeling van wat er al gebeurd was. 

4. Wat m.i. bepaald zeer bevorderend gewerkt heeft voor het 
CDA, dat is het feit, dat het polarisatiemodel rondwaarde in de 
Nederlandse politiek. 
Ook een Christen-Democraat is niets menselijks vreemd; hij zal 
dus in het gewone, dagelijkse Ieven, ook in de politiek, misschien 
zelfs in de kerk, wei eens het conflict-model hanteren, als het 
in zijn kraam te pas komt. Maar het conflict-model als systeem, 
de polarisatie als organisatiemodel ligt ons niet. 
Harmonie en samenwerking zijn al jaren lang trefwoorden in onze 
kring; ze passen bij onze denkwijze. Ons politiek beleid is ge
richt op het compromis, niet als ideaal, maar als democratische 
noodzaak, of breder als menselijke noodzaak. 
In 1967, toen we met het CDA begonnen, koesterde de PvdA nog 
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het trauma van de nacht van Schmelzer. De move van Schmelzer 
had onze A.R.-instemming niet gehad, daar niet van. Maar de wijze 
waarop de PvdA haar leed, het haar aangedane onrecht hanteerde 
(koesterde zei ik welbewust) en liet culmineren in de anti-KVP 
motie van een haast neurotisch geladen congres, kwam ons al te 
ziekelijk en arrogant voor. Ik geloof nog steeds, dat de beslissing 
van de formatie 1973, de PvdA weer bij de Nederlandse politiek 
te betrekken - hoe pijnlijk ook voor ons politiek gezin - heil
zaam voor het corpus van de Nederlandse staat geweest is. Want 
de PvdA was bezig de hele Nederlandse politiek te verzieken; dat 
gevaar was er althans. Maar een schuurpaal in de wei heeft zijn 
nut, als er 'jeuk is'. Dus werd het venijn nu gericht (in plaats 
van op de KVP) op de CHU. Ik meen nog, dat het wijs zou zijn, 
als de CHU zich toen niet weg had Iaten polariseren (de kans is 
er reeel geweest). Maar dat is voorbij; niet nakaarten. 
Sinds 1973 heeft de VVD de oppositierol van de PvdA overge· 
nomen. Maar sinds de dagen van Wiegel heeft deze partij even 
duidelijk de polarisatie en de arrogantie, die daar kennelijk bij 
horen, naar zich toe gehaald. 
Ik weid daar niet over uit. Het gaat mij slechts om de consta
tering, dat het Ieven tussen deze extremen inde Nederlandse po
litiek (anders dan in de eerste jaren na de oorlog), ons te meer 
duidelijk gemaakt heeft, dat zo de vorm van onze politiek niet is, 
maar dat wij aile drie oog hebben voor gematigheid, de betrek
kelijkheid van de dingen. Dat brengt ons - zo is ons lot - in 
wat men noemt het midden; niet omdat wij botsen tegen links 
of tegen rechts, maar tegen links en rechts. 
Niet omdat wij niet willen kiezen, omdat wij de onduidelijkheid 
minnen. Ook niet uit berekening, omdat een centrumpositie het 
voordeligst is; maar gewoon omdat het dilemma, dat ons wordt 
voorgehouden, niet deugt. Tientallen jaren hebben de 'confessio
nele' partijen de meerderheid gehad in de Nederlandse politiek 
en voor zo'n eigen koers gekozen. Die koers was noch die van 
de liberalen noch die van de socialisten. Dat was ook zo onder 
Talma en Slotemaker de Bruine en Aalberse (Sr). Het komt van 
binnen uit. Het is onze eigen weg. Zoals ook nu ons CDA-program is 
getoonzet, naar 'een menselijke maat'. 
In polarisatie, in allerlei vormen van extreem denken zit altijd 
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een element van verabsolutering van menselijk denken en hande
len; in het zoeken van harmonie zit daarentegen een element 
van erkenning van het betrekkelijke, ook van het eigen menselijke. 
Dat besef van het betrekkelijke, en daardoor het in zichzelf te 
kart schieten van het eigen menselijke, doet ons vasthouden aan 
een norm buiten de mens. Daar vind u onze koers, onze eigen 
keuze. 

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER 

Mr. P. J. M. Aalberse: geb. 1910; is lid van de Raad van State; was van 1963 
tot 1969 lid van de Tweede Kamer; was voorzitter van de KVP van 
1962 tot 1967. 

Drs. A. D. W. Tilanus: geb. 1910 is sinds 1963 lid van de Tweede Kamer; was 
van 1966 tot 1968 voorzitter van de CHU; was voorzitter van de CHU
Tweede Kamerfraktie van 1968 tot 1969 en van 1971 tot 1973. 
Tilanus stelde zich wegens zijn leeftijd voor de verkiezingen van 1977 
niet meer beschikbaar. 

Dr. A. Veerman: geb. 1916; is lid van de Tweede Kamer; was staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen van 1973 tot 1975; was voorzitter 
van de ARP van 1968 tot 1973. 
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HET PERSPECTIEF NOG NIET BEREIKT 

door Drs. A. D. W. Tilanus 

In het voorjaar van 1966 werd ik gekozen tot voorzitter van de 
CHU. Ik heb toen direct gezegd, dat ik meende, dat de drie 
grote christelijke partijen niet los van elkaar konden werken 
en dat er nauwer contact moest komen. 
Daar kon toen niet direct aan worden begonnen, omdat de val 
van het kabinet-Cals en de daarop volgende verkiezingen de 
partij-besturen teveel in beslag namen. Maar juist in die periode 
werd het steeds duidelijker, dat wij elkaar zouden moeten gaan 
versterken en ondersteunen. 

De uitslag van de verkiezingen op 15 februari 1967 was voor de 
drie 'confessionele' partijen een duidelijke aanwijzing, dat er iets 
moest gebeuren. Op mijn verzoek had op 1 maart 1967 een gesprek 
plaats tussen mij en de toenmalige voorzitter van de KVP, de 
heer mr. P.J.M. Aalberse. Hij bleek te voelen voor meer contact 
tussen de 3 partijen. 
Ook de voorzitter van de ARP, dr. W.P. Berghuis had zich op 
een Deputaten-vergadering in die richting uitgesproken. 
Aalberse had daarover al met hem van gedachten gewisseld. 

Wij kwamen met z'n drieen overeen, dat wij aan onze Dagelijkse 
Besturen zouden voorstellen een bespreking te beleggen van 5 
bestuursleden van iedere partij om de mogelijkheid van 'Samen 
iets doen af te tasten. Ik heb daarbij voorgesteld, dat het doel 
van die bespreking zou moeten zijn een commissie van driemaal 2 
personen in te stellen, die een studie zou maken van de verbinding 
Evangelie-Politiek en die zo moglijk een grondslag voor onze 
drie partijen opnieuw zou formuleren. 

Op 23 maart 1967 bracht ik aan het bestuur verslag uit over de 
persoonlijke contacten van de voorzitters. Op 15 april 1967 deed 
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ik mededeling van het voorgenomen besturen-conta~t in de Unie
raad. Beide colleges gingen accoord met onze deelname aan de 
besprekingen. 

De eerste formele vergadering van de delegaties van de drie be
sturen had plaats op 24 april 1967. In die vergadering hebben de 
drie partij-voorzitters hun verwachtingen van dit gesprek van de 
toekomst aangeduid. Ik heb daarbij gesteld, dat wij eerst een 
gezamenlijke grondslag zouden moeten formuleren. Vervolgens 
zouden wij een aantal onderwerpen van praktische politiek in 
studie kunnen geven aan gemeenschappelijke werkgroepen. Maar 
ik vroeg ook waar we naar toe wilden en wat we wilden be
reiken. 

Dat zou kunnen blijven bij het minimale van incidenteel contact 
tussen de fractievoorzitters in de Eerste en Tweede Kamer en 
tussen de wetenschappelijke bureaux. Maar het zou ook kunnen 
gaan naar een verder perspectief. Als mijn perspectief heb ik 
toen aangegeven: een brede christelijk ge"inspireerde volkspartij. 

Ik begreep ook wel, dat daartoe niet terstond besloten kon worden. 
Ik was al blij, dat de voorgestelde werkgroep werd ingesteld, die 
een nota 'Evangelic en Politiek' zou voorbereiden. Deze werk
groep heeft snel een stuk op tafel gelegd, dat reeds op 21 juni 
1967 door de delegaties van de besturen van ARP, CHU en KVP 
werd besproken. Het pers-communique van die vergadering meldt, 
dat over de belangrijkste punten van dit werkstuk een grote mate 
van overeenstemming bleek te bestaan. 

Tevens werd op die vergadering besloten de delegaties vast te 
stellen op 6 personen (Groep van Achtien) en drie nieuwe werk
groepen in te stellen. Deze zouden concrete punten van praktische 
politiek formuleren over de onderwerpen 'Vredespolitiek en Ont
wikkelingslanden', 'Rechtvaardiger inkomens- en vermogesverde
ling' en 'De functie van het overheidsgezag in de moderne samen
leving'. 

De christen-democratische samenwerking was gestart. 
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Inmiddels was er binnen de CHU oak iets op gang gekomen. In 
de CHU was men in het verleden geneigd zonder al te veel kritiek 
te aanvaarden wat door het bbestuur werd voorgesteld. Op de ver
gaderingen van het hoofdbbestuur werden hoogstens vragen gesteld 
en de Unieraad besprak meer als toeschouwer dan als politiek 
verantwoordelijk orgaan de politieke gebbeurtnissen. Het gezel
ligste hoogtepunt in het Unie-leven was de jaarlijkse zomer-con
ferentie. 

Omstreeks 1965 kwam daar verandering in. De mensen gingen 
meedenken en zich veel meer uiten. Niet het vertrouwen in het 
dagelijks bestuur maar de inhoud van de voorstellen werd be
palend. Het werd duidelijk, dat de Unie een politieke partij wilde 
zijn. Na de verkiezingen van 1967 werd met een vernieuwings
proces begonnen. Binnen een half jaar lag er een reorganisatie
rapport optafel, opgesteld door een commissie onder leiding van 
mr. Y. Scholten. Het bestuur zette de aanbevelingen van de com
missie om in een voorstel tot herziening van de statuten. 

Vervolgens ging het bestuur op bezoek bij alle Kamerkringen 
om toelichting te geven op de reorganisatie-voorstellen en op de 
inmiddels gereed gekomen eerste rapporten van de_ Groep van 
Achtien. Dit was nodig om te peilen of er spanning zat tussen 
de leiding en de leden. Aan de ene kant moet de leidng inderdaad 
leiding geven, voorop gaan, voortrekker zijn. Aan de andere kant 
mag de leiding in een democratische organisatie niet verder 
gaan dan de leden willen. Wat moet er gebeuren als de Achttien 
het over fundamentele en belangrijk praktische zaken eens zouden 
worden? De belangrijkste vraag is dan, of de Unie innerlijk bereid 
was tezamen met de medechristenen van KVP en ARP te werken 
aan de opbouw van onze samenleving. 

Op 16 december 1967 werd een Algemene Vergadering gehouden, 
zoals de Unie niet gekend had en wellicht ook niet meer zal be
leven. Hier waren geen 1700 vrijblijvende belangstellenden aan
wezig, maar 1700 meelevende leden, die zich allen persoonlijk ver
antwoordelijk voelden voor de Unie. In grate saamhorigheid wer
den de vernieuwings-voorstellen aanvaard. Bovendien kreeg het 
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bestuur de opdracht de besprekingen met KVP en ARP voort te 
zetten en te zoeken naar een samenwerkingsvorm. 

Vanaf dat moment was de samenwerking tussen KVP, ARP en CHU 
niet meer een zaak van de drie landelijke besturen. Overal in het 
land zocht men contacten. En telkens kwamen de vragen: Hoe ver 
is het? Wat komt er nu uit? Wanneer horen we wat? Kunnen 
jullie niet wat opschieten? 

Toen de verkiezingen in 1970 van Provinciale Staten en Gemeente
raden in zicht kwamen, werden de partijbureaux overstroomd met 
vragen, of men met gemeenschappelijke lijsten kon uitkomen. De 
Groep van Achttien moest via de drie partijbesturen enige rich
ting geven aan deze ontwikkeling. 

De verkiezing van de Tweede Kamer en de kabinets-formatie 
1972 - 1973 hebben de voortgang van het proces van integratie 
ernstig vertraagd. Eigenlijk hadden we in 1972 al met een gemeen
schappelijke lijst moeten uitkomen. Het was voor velen een teleur· 
stelling dat dat niet gebeurde. 

Toen dreigde, dat ook de verkiezing in 1977 niet met een lijst zou 
worden ingegaan, kwamen de leden wederom in beweging. Net als 
in 1967, toen 1700 leden het bestuur stimuleerden tot vernieuwing, 
waren het nu duizenden leden, die tezamen met duizenden van 
KVP en ARP door hun handtekeningen aan de besturen te kennen 
gaven: Wij horen bij elkaar. 

Het was duidelijk, dat vreemden voor elkaar geworden waren tot 
vrienden van elkaar. Men wilde als christenen samenwerken in de 
politick en dat werd als eis aan de besturen gesteld. 

Hoe kijk ik tegen de thans bereikte resultaten aan? 
Ten aanzien van de leden van onze partijen, in ieder geval van de 
CHU, moet ik constateren, dater 10 jaar geleden wei het verlangen 
maar toch enige huivering was om met de anderen samen te gaan. 
Die aarzeling is geheel verdwenen en ik denk zelfs, dat de leden 
sneller en meer willen dan de besturen. Dat beoordeel ik positief. 
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Het innerlijk verlangen naar eenheid is duidelijk aanwezig bij de 
leden. 

Ten aanzien van de partijen moet ik helaas minder positief zijn. 
Na 10 jaar zijn we nog niet verder dan een federatief verband, 
waarbij iedere partij nog zijn eigen organisatie en zijn eigen ge
zicht tracht te behouden. Wij zullen dan nu in 1977 wel met een 
lijst uitkomen. Maar het lijkt erop, of de besturen een parlemen
taire periode van 4 jaar willen afwachten om te zien hoe het gaat 
alvorens verder te gaan met de integratie. Getuigt dat van weder
zijds vertrouwen? Zullen de leden dat aanvaarden? 

Moeten we nog vijf jaar wachten voor dat het perspectief van een 
christelijke volkspartij gerealiseerd kan worden? 

Kunnen we in de Europese Unie van Christen-Democraten ons 
Nederlandse verdeelde gezicht nog laten zien? 

Ik zou willen, dat het perspectief, dat ik in de eerste gemeenschap
pelijke vergadering van KVP, ARP en CHU in 1967 aangaf, sneller 
zou kunnen worden bereikt. Wij moeten zo snel mogelijk voor
waarts naar een christen-democratische volkspartij. 
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Boekrecensies 
Dr. J. W. Copius Peereboom: 

Chemie, mens en milieu (1976)1); uitg. Van Gorcum, Assen; prijs f. 57,50. 
Onder redactie van Copius Peereboom, Goudzwaard, Nijkamp, Ouispel en 
Tesch is een serie gestart 'Mens en milieu'. 
Dr. Copius Peereboom verbonden aan het lnstituut voor 1\tlilieu-vraagstukken 
van de VU schreef het eerste deel, dat handelt over schadelijke stoffen in 
milieu en voeding. 
De hygiene van het milieu is, terecht, het laatste decennium een hot topic, 
vooral ook in de politiek. 
Ten onrechte wordt vaak beweerd dat pas de laatste 10 jaar de overheid zich 
actief bemoeit met dit onderwerp. De zorg voor een goede voeding (Waren
wet), eisen in toxicologisch opzicht aan industrien en producten behoren al 
vele tientallen jaren tot de taak van de overheid. 
Wie de oude geschriften bestudeert. zal merken dat stads- en landsbesturen 
al in de vroege middeleeuwen strenge voorschriften uitvaardigden ter be
vordering van betere hygienische toestanden. Ook toen gold echter al dat 
Iucht- en bodenwerontreiniging werd geduld of oogluikend toegelaten ten 
einde de werkgelegenheid niet in gevaar te brengen. 
In de 14e eeuw was het in Londen verboden vettige kolen te stoken. In 1378 
werd deze bepaling onder druk van handel en middenstand ingetrokken. AI
leen tijdens parlementszittingen bleef het stoken van kolen verboden. Over 
dubbele moraal gesproken. 

Milieu verontreiniging wordt doorgaans onderscheiden in fysische en che
mische verontreiniging. 
Onder fysische milieu verontreiniging wordt ondermeer verstaan het opwar
men van oppervlaktewater door energiecentrales, geluidshinder, klimatolo
gische veranderingen door opwarming van de Iucht boven steden en industrie 
gebieden. 
Onder chemische verontreiniging wordt begrepen elke ongewenste en/of 
schadelijke toevoeging aan het milieu van chemische stoffen, inclusief de 
invloed van de stoffen op mens, dier en plant. Het boek handelt met name 
over de laatste categorie te weten schadelijke chemische stoffen, die door 
menselijk handelen worden geproduceerd (vele in de natuur voorkomende 
stoffen zijn ook schadelijk voor mens, dier en plant). 
De verschillende groepen van chemische milieu verontreinigers worden op 
evenwichtige wijze besproken. De revue passeren bestrijdingsmiddelen, or
ganische chloorverbindingen, lood, kwik en cadmium, radioactieve stoffen en 
fosfaten (wasmiddelen). Het boek besluit met een hoofdstuk over 'vreemde' 
stoffen in voeding (niet het meest evenwichtige deel). 

'Dit boek' (schrijft de auteur in zijn voorwoord) 'is bedoeld onder meer voor 
studenten die zich willen specialiseren in een van de nieuwe milieu richtin-
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gen: milieuhygiene, milieuchemie, milieutoxicologie, milieubacteriologie en 
milieutechniek. Voorts voor aile artsen, chemici, landbouwkundigen, biologen, 
planologen en de vele anderen, die zich op enigerlei wijze, hetzij beroepsma
tig in dienst van overheid, industrie of universiteit, hetzij in actie-groepen of 
politieke groeperingen voor een beter milieu hebben ingezet' (bedoeld zal zijn: 
inzetten). Als algemene inleiding in de milieuchemie lijkt mij het boek erg 
geschikt, met name voor na-candidaats studenten en post-graduate opleidin
gen. Het werk van Copius Peereboom veronderstelt echter een behoorlijke 
chemisch voorkennis waardoor de materie weinig toegankelijk is voor niet 
chemisch georienteerde geinteresseerden. 'Beleidsbepalers' (politici) en amb
tenaren zonder beta-opleiding zie ik het boek niet ter hand nemen. Ook zal het 
onze nieuwsverschaffers na lezing niet kunnen behoeden voor het klakkeloos 
overnemen van niet zelden van weinig inzicht getuigende berichtgeving om
trent chemische verontreiniging. Toegegeven, chemie is voor buitenstaanders 
door haar symbolentaal een weinig toegankelijke materie, toxicologie is ook 
geen vak dat gemakkelijk over het voetlicht te krijgen is. Oat is dan tegelijker
tijd het probleem wanneer het over milieuhygiene gaat: de kloof tussen de 
kennis die voorhanden is en het inzicht in de materie die nodig is bij degenen 
die verantwoorde beslissingen moeten nemen. Het zou daarom een goede 
zaak zijn wanneer in de serie mens en milieu ook werkjes zouden worden op
genomen die de meest relevante gegevens voor een breder publiek zouden 
kunnen verduidelijken. 

Terugkerend naar het boek van Copius Peereboom kan gesteld worden dat 
de auteur er in is geslaagd een goede inleiding over chemische milieuhygiene 
te schrijven. De chemische aanduidingen zijn niet altijd juist (met name in de 
tabellen). triviaalnamen, chemische symbolen en naamsaanduidingen volgens 
de internationale afspraken worden door elkaar heen gebruikt (soms zelfs 
zonder onderlinge verwijzing). 
De toegankelijkheid van het boek zou sterk bevorderd worden wanneer er 
een verklarend woordenregister was bijgevoegd, met name met betrekking 
tot veel gebruikte medische en toxicologische termen (het zakenregister 
voldoet in dat opzicht niet). Bij een nieuwe druk verdient het aanbeveling het 
hoofdstuk over milieuverontreiniging in relatie tot de gezondheid meer voile
dig te maken. In feite wordt thans aileen ingegaan op longafwijkingen, zeer 
globaal wordt gesproken over nier- en lever-afwijkingen. Huid-, bloed-, oog-, 
beenmergafwijkingen kunnen in belangrijke mate door stoffen uit het milieu 
worden geinduceerd. Op verschillende plaatsen in het boek wordt daarover 
wei gerept, een meer systematische behandeling is evenwel op zijn plaats. 

E. Bleumink 

Prof. dr. I. Lipschits: 'Politieke stromingen in Nederland; lnleiding tot de ge
schiedenis van de Nederlandse politieke partijen' uitg. Kluwer, Deventer; 
prijs: f 8,50. 
Lipschits: 'De protestants christelijke stroming tot 1940' uitg. Kluwer, Deven
ter; prijs f 17,50. 

Deze twee deeltjes vormen het begin van een serie waarin prof. Lipschits 
de geschiedenis van de Nederlandse politieke partijen behandelt. De 'lnlei
ding tot de gegeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen is bedoeld 
als aanzet voor de overige delen. Hieruit blijkt dat de auteur voornemens is 
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in volgende deeltjes de volgende hoofdstromingen te behandelen: de prote
stants christelijke-; de socialistisch/communistische-; de katholieke- en de li
berale stroming. Hierbij maakt hij een verdeling in de periode voor 1940 en 
na 1945. Ook zullen delen verschijnen over de ontwikkeling in de oorlog en 
een afsluitend overzicht. 

Lipschits hanteert een strakke opzet. Hierdoor worden weliswaar details die 
men soms graag had zien vermeld genoemd; maar het voordeel is dat de 
hoofdlijn continu gehandhaafd blijft, waardoor de leesbaarheid wordt bevor-
derd. 

Het inleidend dee! is summier gehouden; met name de naoorlogse schets is 
behoedzaam opgezet. Opvallend is dat de auteur zich niet heeft gewaagd aan 
een beschouwing over de christen- democratische samenwerking en de vor
ming van het CDA. 

In het tweede deeltje, 'De protestants christelijke stroming tot 1940' toont 
de auteur een goede greep op de stof. Hij heef de beschikbare literatuur 
grondig bestudeerd en is er in geslaagd een overzicht samen te stellen dat 
helder overkomt en ook voor geinteresseerde niet-historici goed leesbaar is. 

Behandeld worden achtereenvolgens de ARP, de CHU; de Christen Demo
cratische Partij (Staalman); de Christelijk Sociale Partij; de CDU, de SGP en 
de Herv. Gereformeerde Staatspartij. Daarnaast bevat dit boek gegevens 
over de frakties; en de electorale aanhang van de besproken partijen. 

De auteur beperkt zich in zijn literatuuropgave tot bronnen afkomstig van de 
behandelde partijen. De serie zou mijns inziens aan waarde winnen wanneer 
ook andere relevante literatuur werd opgegeven voor verdere orientering. 
Nu worden de bekende studies van Suttorp over Lohman en van Kasteel over 
Kuijper niet vermeld. Het inleidend deel bevat geen enkele literatuurverwij
zing. Dit is zeker nu dit boekje zo beknopt is gehouden een lacune. 

De algemene indruk van deze cahiers kan echter overwegend gunstig worden 
genoemd. Wij zien met belangstelling de volgende delen tegemoet. 

v. Sp. 
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I. 

DE GROTE TREK; 
enkele orienterende opmerkingen na de Tweede Kamerverkiezingen 
1977. 

door Chr. L. van Gulyk 

De verkiezingsslag is weer achter de rug. Het CDA heeft een zetel 
meer in de Tweede Kamer weten te veroveren. Dat is niet onver-
dienstelijk, want we hadden de omstandigheden beslist niet mee. 
Een woord van waardering voor Iijsttrekker Van Agt is dan oak 
op zijn plaats. 
Ter orientatie is in tabel1 een overzicht gegeven van de verkiezings-
resultaten vanaf 1946 van PvdA, VVD en CDA. De bijbehorende gra-
fiek visualiseert de bewegingen in de tijd. 

Tabel 1 
Overzicht resultaten Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1946 voor 
PcdA, CDA en VVD in procenten. 

1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972 1977 

PvdA 28,3 25,6 29,0 32,7 30,3 28,0 23,5 24,6 27,4 33,8 

KVP 30,8 31,0 28,7 31,7 31,6 31,9 26,5 21,8 17,7 
ARP 12,9 13,2 11,3 9,9 9,4 8,7 9,9 8,6 8,8 
CHU 7,8 9,2 8,9 8,4 8,1 8,6 8,1 6,3 4,8 

CDA 51,5 53,4 48,9 50,0 49,1 49,2 44,5 36,7 31,3 31,9 

VVD 6,4 8,0 8,8 8,8 12,2 10,3 10,7 10,4 14,4 18,0 

Nu de kruitdampen van de strijd enigszins beginnen op te trekken, 
wordt het tijd om het resultaat aan een nader onderzoek te onder
werpen. Een verkiezingsuitslag is immers het saldo, de resultante 
van vele verschuivingen. Het CDA bijvoorbeeld heeft niet aileen 
gewonnen, maar oak kiezers verloren. Wie zijn er weggegaan en wie 
hebben we ervoor teruggekregen? Het cijfermateriaal dat voor een 
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Grafiek 1. Overzicht resultaten Tweede Kamerverkiezingen vanaf g 
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gedegen analyse nodig is, is thans echter nog niet voorhanden. Een 
dergelijke analyse kan op dit moment, zo kort na de verkiezingen, 
nog niet worden gegeven. Het gaat in dit artikel slechts om een 
eerste globale orientatie. Daarbij zal worden geprobeerd, om met 
behulp van de verkiezingsresultaten en enkele gegevens van het on
derzoekbureau Intomart die tijdens de verkiezingsavond zijn gepre
senteerd, enkele punten aan te stippen. Vraagpunten vaak, die in 
een later stadium verder uitgediept en onderzocht zullen moeten 
worden. Vraagpunten soms ook, die mogelijk van belang kunnen 
zijn voor onze handelwijze bij de komende Staten- en Raadsverkie
zingen. Dit laatste temeer daar deze verkiezingen, waarvoor onze 
aandacht alweer spoedig zal worden opgeeist, in toenemende mate 
een nationaal accent verkrijgen. Het zal de eerste electorale kracht
proef worden voor en tussen de coalitiepartners in het nieuwe 
kabinet. 

Opiniepeilingen 

Tijdens de verkiezingscampagne hebben de opiniepeilingen ook dit 
keer weer hun rol gespeeld. In hoeverre zij invloed hebben gehad op 
het uiteindelijk stemgedrag van de kiezers is niet bekend. Bekend 
is wei dat politici en partijkader er soms behoorlijk zenuwachtig 
van blijken te kunnen worden. Een dergelijke uitwerking hadden 
ditmaal met name nogal eens de peilingen van de Rooie Haan I 
NIPO (methode De Hond), die om de vier weken met veel publici
teitsgeweld werden bekend gemaakt. 
Dat aan dergelijke peilingen zeer betrekkelijke waarde dient te wor
den gehecht, heb ik al eens eerder in dit tijdschrift onder woorden 
gebracht1). 

Een reeks van peilingen kan in de loop van de tijd wei een zekere 
aanwijzing geven of er een trend van winst of verlies bestaat voor 
een partij, al is zelfs dat niet altijd even duidelijk. De voorspellende 
waarde van een enkele peiling omtrent het aantal te behalen zetels 
dient echter met grote reserves te worden benaderd. Men mag daar 
zeker niet snel politieke conclusies aan verbinden. Dit laatste wordt 
nog eens bevestigd door een vergelijking van peilingsresultaten 

1) Zie 'Onderzoek naar de Nederlandse kiezer' in Chr.·Hist. Tijdschrift, 16e 
jrg .. no. 2 - maart/april 1971, biz. 12/13. 
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met de verkiezingsuitslag. Tabel 2 geeft een dergelijk overzicht. 
Het betreft hier de peilingen die door de verschillende onderzoek
institutcn als laatste peiling v66r de verkiezingen zijn gepubliceerd. 
De onderlinge verschillen en de afwijkingen van de verkiezings
uitslag spreken voor zich De methode-De Hond, waarbij het NIPO
materiaal een bepaalde bewerking ondergaat, is in het radiopro
gramma 'In de Rooie Haan' nogal eens gepresenteerd als beter en 
betrouwbaarder dan andere peilingen. Tabel 2 geeft aan deze ge
dachte echter weinig steun. Voor wat betreft PvdA en CDA zal De 
Hond er zelfs verder naast dan de niet door hem bewerkte origi
nele cijfers van het NIPO, die in Elseviers Magazine werden ge
publiceerd. Er is voorhands dan ook weinig reden om de methode
De Hond als prognosetechniek superieur te achten aan de elders 
gebruikelijke technieken. 

Tabel 2 
Vergelijking opinie-peilingen met de werkelijke uitslag. (in %) 
------

Rooie H./ Lagen- Into- NSS Elsevier/ Uitslag 
NIPO dijk mart NIPO 1977 

CDA 30,9 28,5 33,8 30 31,5 31,9 
PvdA 31,8 34,0 32,7 33,5 33,8 
PPR 2,4 3,8 2,1 451) 2,5 1,7 
D'66 5,4 6,7 5,6 4,5 5,4 
VVD 18,1 16,1 17,7 16 17,0 18,0 
CPN 3,3 1,1 1,6 3,5 1,7 
DS'70 0,9 1,4 0,8 1,0 0,7 
SGP 2,4 3,6 1,6 2,5 2,1 
BP 1,3 0,9 0,5 1,0 0,8 
GPV 1,5 1,1 0,9 1,5 1,0 
PSP 0,8 1,9 1,3 1,0 1,0 
RKPN 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 
Overigen 0,9 0,4 1,0 1,5 

1) Alsvolgt verdeeld: PvdA 32%, PPR 2%, D'66 4%, terwijl 6% nog 
niet weet op welke van de drie linkse partijen 
men straks zal stemmen. 

Alle overige partijen krijgen volgens de NSS tczamen 9%. 
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Sociale-structurele kenmerken 

Teneinde een duidelijker beeld te krijgen van de kiezers die op een 
bepaalde partij hebben gestemd, worden deze onder andere onder
zocht naar sociaal-structurele kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, 
opleiding, inkomen en godsdienst. Dankzij de gegevens die Intomart 
voor de NOS verzamelde weten we op twee punten iets meer over 
de CDA-kiezers. 

a. Godsdienst 

Bij de totstandkoming van het CDA heeft de diskussie over de grand
slag ervan en de vraag of het CDA een 'open' of een 'gesloten' partij 
diende te worden een belangrijke rol gespeeld. Bij de vorige ver
kiezingen haalden de drie CDA-partijen hun aanhang vooral uit 
katholieken, gereformeerden en hervormden. De vraag is of dit 
beeld zich heeft gewijzigd bij het CDA in 1977. 
In 19722) was van de KVP-stemmers 98% rooms-katholiek. Bij de 
CHU noemde 85% zich hervormd en 5% zich gereformeerd. Van de 
ARP-kiezersaanhang was 66% gereformeerd en 20% hervormd. In 
totaal behoorde tot een kerkelijke gezindte van de CHU-aanhang 
99%, van de KVP-aanhang 98% en van de ARP-aanhang 95%. Daar
mee was de ARP de meest 'open' partij van de drie: 5% van de ARP 
stemmers behoorde niet tot enige kerkelijke gezindte. 
Kijken we nu naar de verdeling van de huidige CDA-kiezers over 
de kerkelijke gezindten, dan levert dit de volgende cijfers op: van 
de CDA kiezers in 1977 is 56,0% rooms-katholiek, 21,7% hervormd 
en 17,3% gereformeerd. Dit wil zeggen dat 95% van de CDA kiezers 
zich rekent tot een van de drie bovengenoemde kerkgenootschappen. 
Het CDA heeft zijn kiezers dus vrijwel uitsluitend gerecruteerd uit 
de traditionele achterban van de drie samenstellende partijen. In 
dit opzicht is vrijwel geen nieuw electoraat aangeboord. 

b. Leeftijd 

In de allereerste commentaren werd van CDA-zijde enige tevreden-
Jg heid uitgesproken over een grotere aanhang onder jongere kie

zers dan bij de vorige verkiezingen. In hoeverre is dit terecht? 

2) Zie 'De Nederlandse kiezer '72', Alphen aan den Rijn, 1973, biz. 33. 
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In 19723) was de leeftijdsopbouw van de drie chr. dem. partijen als 

volgt: 

Tabel 3 Leeftijds opbouw in 1972. (in%) 

Leeftijd KVP 

18 - 25 14 
26 - 35 19 
36 - 50 25 
51 - 65 23 
ouder dan 65 16 

ARP 

10 
13 
23 
24 
28 

CHU 

9 
16 
27 
25 
23 

Alle kiesgerechtigden 

20 
20 
24 
21 
14 

-----~-------------·------- ----~-----------

100% 100% 100% 100% 

Hieruit blijkt dat de KVP relatief weinig kiezers had onder de 
leeftijd van 25 jaar, en oververtegenwoordigd was onder die van 
50 jaar en ouder. Ditzelfde geldt in nog sterkere mate voor AR en 

CHU. 
In tabel 4 zijn de cijfers weergegeven van Intomart voor CDA, PvdA 

en VVD. 

Tabel 4 
Leeftijdsopbouw 

CDA PvdA VVD Aile kiesgerechtigden 

18 - 24 j. 10,9 16,7 16,8 16,7 

25 - 34 j. 16,1 23,5 27,4 22,5 

35 - 49 .i 0 
27,6 23,7 29,3 24,6 

50 - 65 j. 25,2 22,9 18,6 20,6 

65 j. e.o. 20,2 13,2 7,9 15,6 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vergelijking met 1972 leert, dat de leeftijdsopbouw van de CDA
aanhang niet wezenlijk afwijkt van die in 1972 van KVP, ARP en 
CHU tezamen. Het CDA blijft ook in 1977 bij de kiezers onder de 

3) Zie 2), biz. 27. 
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25 jaar duidelijk ondervertegenwoordigd. Datzelfde geldt voor de 
categoric 26- 36 jaar. Beneden de 35 jaar telt het CDA een onder
vertegenwoordiging van 12%. Ook thans is het CDA oververtegen
woordigd in de leeftijdscategorieen boven de 50 jaar (in totaal 
met 9%). 
Bij de PvdA komt de leeftijdsopbouw vrij goed overeen met die 
van het Nederlandse electoraat; er is een lichte ondervertegen
woordiging bij de kiezers boven de 65 jaar. Voor de VVD geldt dit 
laatste nog sterker. De VVD vindt haar aanhang vooral bij de kie
zers onder de 50 jaar. 
Wat betrert de aanhang onder de jonge kiezers is de situatie voor 
bet CDA dus nauwelij ks rooskleuriger te achten dan in 1972. 
Er is dan ook aile reden voor het CDA om zich in te spannen ten
einde daarin verbetering te brengen. 
Ook de schoolverkiezingen, die werden georganiseerd door Keesings 
onderwijsbladen onder scholieren vanaf 12 jaar, geven daartoe alle 
aanleiding. Het CDA kreeg daarbij in totaal slechts 37 zetels (24,4%) 
toebedeeld. Uitgesplitst naar leeftijd behaalde het CDA 44 zetels bij 
de scholieren van 12 tot 15 jaar. Bij die van 18 jaar en ouder echter 
slechts 31 zetels. Bezien naar soorten van onderwijs, gaven de leer
lingen in het beroepsonderwijs het CDA 35 zetels en die van het 
algemeen vormend onderwijs 26 zetels. 
Er zijn bij de jongeren voor het CDA zeker kansen aanwezig, maar 
dan moeten ze wel worden benut. Er wordt nogal eens vlot gecon
cludeerd dat hier een schone taak is weggelegd voor de verwante 
jongerenorganisaties. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat die 
taak er niet is. Maar men dient daarbij wei te bedenken, dat indien 't 
CDA zelf niet aantrekkelijker wordt voor jongere kiezers, de jon
gerenorganisaties aileen dit karwei niet zullen kunnen klaren. 

De bcweeglijke kiezer 

De verkiezingen van de laatste jaren Iaten zien, dat de kiezers in 
toenemende mate bereid zijn van partij te wisselen. De binding aan 
de politieke partij is duidelijk losser geworden. 
Ook ditmaal hebben weer flinke verschuivingen plaatsgevonden, 
waarbij opvallend is de afkaveling van de kleine partijen en de con
centratie op de 'grote drie'. 
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a. Geen radicalisering 

Met name de winst van de PvdA is in de Nederlandse verhoudingen 
zonder meer spectaculair te noemen. 
In de allereerste commentaren is door sommigen gezegd, dat het 
feit dat de PvdA in belangrijke mate het verlies van de kleine linkse 
partijen heeft gekregen, het gevaar van radicalisering van deze 
partij inhoudt. Een toch wat voorbarige conclusie. 
Volgens de Intomart-cijfers ging inderdaad een groot deel van het 
verlies van CPN, PPR en PSP naar de PvdA, maar van de totale 
winst van deze partij vormde dit slechts 26%. Dat wil zeggen, dat 
driekwart van de PvdA-winst afkomstig is van partijen 'rechts' van 
de PvdA, van nieuwe kiezers en van de niet-stemmers in 1972. Cij
fermatig is dit geen basis om van een radicalisering van de PvdA 
te spreken. Ook logisch bezien ligt dit niet voor de hand. Een kiezer 
die van een 'radicale' partij overgaat naar een meer gematigde, zal 
dat niet doen om deze partij te radicaliseren, doch veeleer omdat hij 
thans de voorkeur geeft aan een meer gematigde partij. Bovendien 
wordt de politieke koers van een partij meer bepaald door het (ak
tieve) partijkader, dan door kiezers. 
Om dezelfde redenen mag niet zonder meer worden geconcludeerd, 
dat het CDA het gevaar loopt naar rechts te radicaliseren, omdat 
van het verlies van GPV, BP en RKPN respectievelijk 45,7%, 49,0% 
en 74,8% naar het CDA is gegaan. 
Er is veleeer reden om te concluderen, dat de kiezers in toenemende 
mate de voorkeur hebben gegeven aan de meer gematigde koers van 
de grote partijen, boven de meer radicale kleine partijen. 

b. het zuiden: achillespees van het CDA 

De grote verschuivingen die hebben plaatsgevonden in Brabant 
en Limburg hebben in de perscommentaren begrijpelijk sterk de 
aandacht getrokken. De PvdA heeft er- procentueel- zijn grootste 
winst vandaan gehaald, het CDA heeft er duidelijk verlies geleden. 
Alhoewel het CDA zich in de provincie Noord-Brabant als geheel 
wist te handhaven, heeft het ook daar in een aantal plaatsen duide
lijk verloren. Tabel 5 geeft een overzicht van de resultaten in deze 
twee provincies voor de drie grote partijen. 
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Tabel 5 
Resultaten voor de 3 grate partijen in de provincies Nrd.-Brabant 
en Limburg. 

CDA PvdA VVD 

1972 1977 winst/ 1972 1977 winst/ 1972 1977 winst/ 
verlies verlies verlies 

Nrd.-Brabant 43,4 43,7 + 0,3 20,3 28,7 + 8,4 13,5 15,7 + 2,2 
Limburg 46,6 44,7 - 1,9 20,2 30,1 + 9,9 12,3 14,7 + 2,4 

Nederland 3,3 31,9 + 0,6 27,3 33,8 + 6,5 14,5 18,0 + 3,5 

Een afdoende verklaring, cijfermatig opgebouwd, is op dit moment 
nog niet te geven. Toch kan alvast op enkele punten worden ge
wezen. 
Het verlies van de KVP, dat in het zuiden het overgrote deel van 
het CDA uitmaakt, is geen nieuw verschijnsel. Dit verlies van de 
laatste jaren, dat vooral aan deconfessionalisering is toegeschreven, 
kwam echter nog nauwelijks ten goede aan andere partijen, hoe
wei de VVD reeds bij vorige verkiezingen enige winst in deze pro
vincies wist te boeken. Niet gaan stemmen werd echter het alter
natief voor de ex-KVP-er. Brabant en Limburg vertonen traditioneel 
de laagste opkomstpercentages, ook nu in 1977, zoals tabel 6 illu
streert, ondanks de verhoogde opkomst. 

Tabel 6 Opkomstpercentage per provincie. 

1972 1977 

Groningen 85,4 88,4 
Friesland 86,4 90,8 
Drente 85,4 90,5 
Overijsel 87,0 91,3 
Gelder land 84,5 89,6 
Utrecht 84,4 88,4 
Nrd.-Holland 83,5 86,9 
Zd.-Holland 82,7 87,1 
Zeeland 82,4 87,8 
Nrd.-Brabant 79,9 85,5 
Limburg 76,2 83,0 
Nederland 82,0 87,5 
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L. P. J. de Bruyn heeft dit eerder aldus omschreven. 'De samen
hang die zich bij de katholieken voordoet tussen kerkelijke en 
partijpolitieke non-participatie, kan worden gelnterpreteerd als een 
indicatie van de desintegratie der katholieke zuil in de Nederland
se samenleving: tot de traditionele partij, de KVP, voelen vele niet
kerkse katholieken zich niet meer aangetrokken, terwijl zij even
min 'toe zijn' aan een keuze voor andere politieke partij en zich 
bijgevolg uit het dilemma redden door in zekere zin uit het sy
teem te retireren'.4). 

Het lijkt er echter op, dat een van de factoren van de PvdA winst 
in het zuiden is gelegen in het feit dat voor veel van deze kiezers 
de PvdA een aanvaardbaar alternatef is geworden. Mogelijk is dit 
mede belnvloed door de federatieve samenwerking van NKV en 
NVV in de FNV. De verstoorde relatie van de KVP (CDA) met de 
katholieke vakbeweging en het FNV heeft de kiezers daarbij mis
schien nog een duwtje in de rug gegeven. De KVP oefende scherpe 
kritiek op het visie-program van het NKV; het CDA wilde niet de 
FNV uitnodigen op zijn Congres in december 1976. De katholieke 
arbeider raakt hierdoor eerder verder vervreemd van het CDA, dan 
dat hij ertoe wordt aangetrokken. 
En dan te bedenken, dat ruim 25 jaar geleden de KVP ervan werd 
beschuldigd een klassepartij te zijn geworden; een partij die dreigde 
te 'ontaarden' in een arbeiderspartij, welke niet Ianger tevens de 
hclangen behartigt van de (katholieke) middenstand en hogere 
inkomensgroepen. Hetgeen overigens ten stelligste werd ontkent 
door de toenmalige partijvoorzitter W. J. Andriessen5). Het kan 
verkeren. 
In hoeverre thans sprake is van een (ideologische) doorbraak naar 
hct socialisme, zal de toekomst moeten Ieren. Voorhands lijkt het 
cr in ieder geval op, dat het zuiden de achillespees is geworden van 
het CDA. 

In dit kader is vermeldenswaard een artikel van Wil Foppen, dat 

4) L. P. J. de Bruyn, Verzuiling en politieke deconfessionalisering. in 'De Ne
derlandse kiezer'71 ', Acta Politica, jrg. VII, afl. 1 (januari 1972), biz. 44. 

S) I. Lipschits, Politieke stromingen in Nederland; inleiding tot dP. geschie
denis van de Nederlandse politieke partijen, Deventer 1977, biz. 47. 
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onlangs is verschenen in 'Socialisme en Democratic', het tijdschrfit 
van de Wiardi Beckman Stichting (PvdA).6). 
In dat artikel is nagegaan in hoeverre de uitslagen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in de periode 1963-1972 iets zeggen over het 
toekomstig stcmgedrag van de kiezers in Brabant. 
Op grond van een (s:vnchrone) vergelijking tussen de landelijke 
gemiddelde stemmenpercentages per sub-regio en de stemmenper
centages van de Brabantse sub-regia's, concludeert Foppen dat in 
Noord-Brabant sprake is van een 'egalisatie- of normalisatieproces', 
dat wil zeggen een ontwikkeling, waarbij de stemmenpercentages in 
deze provincie door de tijd heen tenderen naar de hoogte van de 
landelijke percentages. Factoren als politieke ontzuiling en (semi-) 
politisering kunnen de voortgang van dit proces bevorderen. Een 
remmende werking gaat volgens de schrijver uit van factoren als 
een persoonsgerichte verkiezingscampagne en van zgn. 'poli-confes
sionalisering', dat wil zeggen, de mogelijkheid dat kiezers om poli
tieke redenen het (confessionele) CDA zullen verkiezen boven andere 
partijen. 
Hier zal niet nader worden ingegaan op de (wetenschappelijke) 
merites van het betreffende artikel. Het resultaat van de huidige 
verkiezingen in de zuidelijke provincies lijkt echter goed te passen 
in de door Foppen beschreven ontwikkeling. Dat zou voor de toe
komst kunnen betekenen, dat in Noord-Brabant (en ook Limburg?) 
de tendens van het verlies voor het CDA en winst voor PvdA (en 
VVD) nog niet ten einde is. 

PvdA-winst 

De grate PvdA-winst is een nadere analyse waard, en niet alleen in 
het zuiden, maar over het gehele land. 
De meerderheidsstrategie van de PvdA is destijds verdedigd door 
Hans van den Doel in de Haagse Post van 13 november 1976. Van 
den Doel deed dit aan de hand van de theorie die Anthony Downs 
heeft ontwikkeld in zijn boek An economic theory of democracy. 
Op grand van een model van het (democratische) politieke proces 

6 ) Wil Foppen, Eindhoven: tussentijdse verkiezingen in de tijd: wat zijn ze 
waard?, in 'Socialisme en Democratie', april 1977, biz. 171 e.v. 
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dat leerlingen van Downs hebben opgesteld, werd gesteld, dat de 
PvdA de verkiezingen slechts goed zou doorstaan, indien een strate
gie werd gevoerd, waarbij aan de progressieve CDA-kiezers wordt 
duidelijk gemaakt, dat zij het kabinet Den Uyl niet kunnen behou
den door op het CDA te stemmen, maar dit aileen kunnen berei
ken door op de progressieven te stemmen. Een aldus gepresenteer
de strategie lijkt overigens verenigbaar met de conclusies van Fop
pen. 
De kabinetscrisis gaf de PvdA bij deze strategie wellicht de wind 
mee. Men wist de schuld in de schoenen van het CDA te schuiven, 
waardoor de meerderheidsstrategie alsnog een morele rechtvaar
diging verkreeg. 
Nogmaals, vedere analyse van de winst van de PvdA is voor het 
CDA van belang. 

De grate trek 

Kenmerkend voor de verkiezingen van 1977 is geweest de trek van 
de kiezers naar de drie grate partijen, ten koste van de kleine. 
Nederland is een driestromenland geworden, is dan ook reeds veel
vuldig geconstateerd. De vraag is, of deze concentratie duurzaam is. 
Zo ja, dan is een stukje van de politieke landkaart voor de jaren 
tachtig thans zichtbaar geworden. 
Hopenlijk kan een analyse van motiveringen en politieke houdin
gen van de kiezers hierover meer klaarheid bieden. 
Om toch maar alvast een schuchtere paging te wagen, hetvolgende. 
De indruk bestaat, dat de basis van deze concentratie op de grate 
drie is gelegen in een algemene maatschappelijke tendens naar 
matiging, zo men wil depolarisatie. De Nederlandse kiezer lijkt 
zich af te keren van radicale stellingnamen. Na de woelige periode 
vanaf de tweede helft van de jaren zestig, waarin allerlei verande
ringen en vernieuwingen werden gewenst en nagestreefd, lijkt thans 
een zekere beweging terug waarneembaar te zijn. Een beweging 
naar het midden? 
In dit verband is te wijzen op het Sociaal en Cultureel Rapport 1976 
(Staatsuitgeverij, 1976). In het laatste hoofdstuk daarvan, gewijd 
aan culturele veranderingen in Nederland, wordt een tendens ge
constateerd in de richting van grotere terughoudendheid in de op-
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vattingen van de Nederlanders vergeleken met vijf jaar geleden. 
Te wijzen valt bier ook op een NIPO-onderzoek, dat reeds enkele 
jaren aan de gang is. Daarbij moeten de ondervraagden zichzelf 
indelen op een 7-punts links-rechts-schaal. Blijkens de publikatie 
van dit onderzoek in Elseviers Magazine (23 april 1977) is in toene
mende mate sprake van een concentratie op het midden. 
In 1968 werden de middelste drie posities verkozen door 47% van 
de respondenten, in 1975/1976 wordt dat gedaan door 64%. 
Mogelijk ook hebben de minder gunstige sociaal-economische voor
uitzichten een rol gespeeld, en de kiezers ertoe gebracht te stemmen 
op die partijen, die hun politieke invloed in een regering van dit 
land tot gelding kunnen brengen. 
Ook bier geldt, dat verder onderzoek noodzakelijk is. 

Nederland lijkt dus op weg te zijn een politiek driestromenland 
te worden. Maar daarmee is nog niet alles gezegd over de onder
linge politieke posities van deze partijen. 

- Het CDA, dat in dit stroomgebied reeds op zich een delta vormt 
op dit moment, zal zijn politieke identiteit verder vorm en 
inhoud dienen te geven. Die politieke identiteit zal de komende 
periode moeten worden uitgebouwd en aan de kiezers moeten 
worden duidelijk gemaakt. Het mag niet zo zijn, dat de mening 
postvat, dat het CDA een club is die politiek altijd aile kanten 
uitkan. Een duidelijk herkenbare politieke koers is nodig. Het 
CDA mag niet de Barbapappa worden van de Nederlandse po
litiek. 

- Hoe zal D'66 zich ontwikkelen in de toekomst. Beklijft de thans 
behaalde wins t? 
D'66 heeft zich voor de verkiezingen duidelijk uitgesproken voor 
een regeringscoalitie met de PvdA (en CDA), en een coalitie met 
de VVD verworpen. Het heeft hiermee getoond, dat een onafhan
kelijke opstelling gepaard kan gaan met een uitgesproken coa
litie-voorkeur. Terecht heeft ARP-voorzitter Hans de Boer in 
Nederlandse Gedachten (4 juni 1977) bet CDA hierop attent ge
maakt. Het is van belang om met elkaar na te gaan welke les 
hieruit kan worden getrokken. 
En de VVD: is een ontwikkeling mogelijk naar een coalitie met 
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de PvdA, zoals sommigen wensen? Wordt D'66 de wegwijzer voor 
zo'n 'nieuwe VVD'? Zo ja, dan zal dat het politiek beeld in Ne
derland ingrijpend wijzigen. 

Kortom: een driestromenland in 1977 betekent nog niet dat de po
litieke kaarten voor de toekomst zijn geschud. 
Een ding is echter wei zeker: de Nederlandse kiezers zijn bereid 
van partij te wisselen en die bereidheid neemt nog steeds toe. 
Kiezers zijn trekvogels schreef de Bruyn al eens. Welnu, de grote 
trek is in voile gang. 
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DE KLEINE KERNEN 11 ANUIT SOCIOLOGISCH 
GEZICHTSPUNT 

door Dr. I r . .!. P. Groot 

Het Nederlands lnstituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting wijd
de onlangs een congres aan de derde notFt over de ruimtelijke ordening, deei 
3, de z.g. Nota Landelijke Gebieden. 
Een der sprekers was dr. ir. J. P. Groot, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan 
de Landbouwhogeschool te Wageningen. Wij achten zijn inleiding van veel be
tekenis en vonden de heer Groot bereid zijn inleiding ter publicatie in het 
Christelijk Historisch Tijdschrift af te staan. 

Hier staat voor u een plattelandssocioloog die in de sfeer van het 
wetenschappelijk ondcrwijs in de gelegenheid is geweest, voorname
lijk door het uitvoeren van enkele empirische onderzoekingen, zich 
met de problematiek van de kleine kernen bezig te houden. Hiermee 
zijn mogelijkheden aangegeven voor hetgeen ik u ga zeggen, maar 
ook beperkingen. Een van die beperkingen is dat ik, ondanks in
tensieve concaten met allerlei soorten planologen, zowel in als bui
ten univP-rsitair verband, steeds in de rol van socioloog over de klei
ne kernen heb nagedacht. Dat houdt in dat ik de complexe proble
mRtiek van de kleine kernen primair vanuit het gezichtspunt van het 
menselijke groepsleven pleeg te benaderen. Ik ben mij ervan be
wust dat dam-door andere aspecten zoals stedebouwkundige, ecolo
gischc, economische en juridisch-bestuurlijke aspecten op zijn 
best slechts zijdelings aan de orde komen. Het is vanuit deze be
perkte gczichtshoek dat ik nu enkele opmerkingen ga maken over de 
kleine kernen in de Nota landelijke gebieden. Ik voel mij gerugge
steund dat mede-inleiders op deze studiedag vanuit een andere 
hoek en andere positics naar de kleine kernen kijken. 

Sociale krachten 

Na bestudering van clc delen van de Nota- en ik betrek daarin ook 
bet Studierapport 'Ruimtelijkc vraagstukkcn van de landelijke ge-
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bieden' - die betrekking hebben op de kleine kernen krijg ik de 
indruk dat de opstellers een duidelijk en reeel inzicht hebben in 
het geheel van de sociale krachten die bij de problematiek van de 
kleine kernen een rol spelen. Daarbij denk ik met name aan de naar 
mijn mening evenwichtige wijze waarop in par. 4.2.2. enkele be
leidslijnen inzake het leefklimaat worden getrokken. De beschou
wingen in deze paragraaf hebben, voorzover ik het kan bekijken, een 
hoge realiteitswaarde. Het vooropstellen van de ontwikkeling en 
instandhouding van maatschappelijke verbanden en het beschouwen 
van de voorzieningen in relatie met het sociale leven van de kleine 
kernen spreken mij erg aan. Het is mijn stellige overtuiging dat het 
wezen van de kleine kernen problematiek- van de kwijnende, leeg
lopende kleine kernen wei te verstaan - is gelegen in de uitgespro
ken wens van veel kleine kernen om als samenlevingsverband te 
kunnen blijven functioneren, in een maatschappij waarin dit door 
allerlei ontwikkelingen sterk wordt bemoeilijkt. En deze wens moet, 
naar mijn mening, zeker niet op de eerste plaats worden gezien als 
een archaistisch verlangen van het op zich zelf staande dorp dat min 
of meer gelsoleerd van de buitenwereld leeft. Veeleer komt in deze 
wens om als lokaal-sociaal systeem te blijven bestaan de behoefte 
naar voren om in een samenleving waarin allerlei nivellerende in
vloeden werkzaam zijn, iets eigens te bewaren, eventueel weer op te 
bouwen. Een eigenheid die in het leven van de bewoners van het 
dorp of de buurtschap een zekere rust en geborgenheid verschaft 
waar men door de snelle en ingrijpende sociale veranderingen een 
sterke behoefte aan heeft. Het duidelijke verlangen van veel kleine 
plattelands kernen om te blijven voortbestaan heeft vermoedelijk 
ook nog een andere oorzaak. In een maatschappij, waarin aan ieders 
materiele behoeften grotendeels kan worden voldaan, is het goed 
denkbaar dat de behoeften aan werkelijke, sociale relaties die mis
schien juist in de verzorgingsstaat in de verdrukking zijn gekomen, 
sterker naar voren komen. En het is de behoefte aan deze persoon
lijke sociale verhoudingen die in het kleine samenlevingsverband 
van dorp of burtschap zonder al te veel moeite kan worden bevre
digd. 

Nu weer terug naar de nota. Hoewel in de nota landelijke gebieden 
van een reele kijk op het maatschappelijke gebeuren rond de kleine 
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kernen wordt blijk gegeven, zijn toch enkele aspecten van het socia
le Ieven die voor de problematiek van de kleine kernen mijns inziens 
van groot belang zijn, onvoldoende uit de verf gekomen. 

Spanningen 

Op enkele plaatsen worden in de nota de sociale verhoudingen tus
sen nieuwkomers en de gevestigde bevolking in kleine kernen aan
geroerd. De indruk wordt gewekt dat deze sociale verhoudingen 
doorgaans door sociale spanningen en conflicten worden getypeerd. 
In de Verstedelijkingsnota wordt met betrekking tot de snelgroeien
de dorpen bovendien gesteld, dat deze spanningen meestal van voor
bijgaande aard zijn. Ik ben geneigd de stelligheid waarmee deze 
beweringen worden gedaan en het generaliserende karakter van de
ze uitspraken niet te onderschrijven. Veel krantenartikelen, eigen 
ervaringen en ook een enkele wetenschappelijke studie doen ons 
inderdaad sterk vermocden, dat gespannen verhoudingen tussen 
autochtonen en nieuwkomers in kleine plattelandskernen algemeen 
voorkomen. 
Een aantal andere, recentelijk gehouden onderzoekingen waarin de 
rclatie tussen autotochtonen en allochtonen in kleine kernen meer 
of minder centraal stond, hebben evenwel aangetoond dat van het 
permanent bestaan van spanningen tussen 'old-timers' en nieuwko
mers lang niet altijd kan worden gesproken. In het studierapport 
'Ruimtelijke vraagstukken van de landelijke gebieden' wordt mel
ding gemaakt van het onderzoek naar de kleine dorpen in Gronin
gen, waarbij ik betrokken ben geweest. Daaruit bleek dat over het 
algemeen autochtonen en allochtonen betrekkelijk positief tegen
over elkaar staan. Wel kwam naar voren dat in de dorpen waar in 
de afgelopen jaren veel mensen uit de stad zijn komen wonen en in 
de dorpen met minder dan 500 inwoners door de gevestigde bevol
king een minder positieve houding tegenover de nieuwkomers wordt 
ingenomen. 

Ook een drietal onderzoekingen, door studenten van de Landbouw
hogeschool in dorpen die door de vestiging van buitenstaanders 
sterk zijn gegroeid, hebben duidelijke aanwijzingen opgeleverd, dat 
het met de verhoudingen tussen de autochtonen en allochtonen in 
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die dorpen nog niet zo slecht gesteld is. In een van de dorpen moct 
dit waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit, dat verschei
dene nieuwkomers aan bloedarmoede lijdende verenigingen nieuw 
Ieven hebben ingeblazen. 

De positieve houding van de autochtonen tegenover de nieuwko
mers komt in dit dorp vermoedelijk ook doordat de autochtonen 
zich vergelijken met andere naburige dorpen die hun inwonertal 
niet zagen uitbreiden met de bekende negatieve gevolgen, onder 
mcer voor de verzorgingssituatie. 

De gunstige vcrhoudingen tussen autochtonen en allochtonen in 
sommige kleine kernen worden m.i. ook veroorzaakt, doordat de 
buitenstaanders die zich daar vestigen uverwegend uit andere mo
tieven zijn gekomen dan de zg. noodforensen die eigenlijk liever in 
een stedelijke omgeving waren blijven wonen, maar in de stad geen 
geschikte woning konden vinden. Eerstgenoemde nieuwkomers zijn, 
om in de terminologie van Saal te blijven, 'stille genieters en rust
zoekers' en 'pragmatische dualisten'. Deze mensen stellen geen 
extreem hoge eisen aan de verzorging die de kleine kern kan bieden 
en zijn geneigd het sociale Ieven van de gevestigde bevolking in zijn 
waarde te Iaten. Zij hebben dit sociale Ieven misschien zelfs min of 
meer bewust gezocht vanwege bepaalde al dan niet vermeende eigen
schappen. De veel-noten-op-hun-zang hebbende 'noodforensen' moe
ten wij zeer waarschijnlijk vooral zoeken in de snelgroeiende kleine 
kernen in het westen van het land en in de nabije omgeving van de 
grote steden in de andere landsdelen. Vee! van deze 'raddraaiende' 
noodforensen schijnen overigens al weer de weg terug naar de stad 
te zijn gegaan of misschien ook wei naar andere kleine kernen. On
tangs is mij in ieder geval gebleken dat zij uit Stroomkerken - u 
weet wel, de plaats waar Lodewijk Brunt's 'Stedeling op het platte
land' zich heeft afgespeeld - vrijwel weer zijn verdwenen. 

Het zal u in ieder geval duidelijk zijn geworden, dat men met betrek
king tot de vcrhoudingen tussen nieuwkomers en gevestigde be
volking in klelne kernen bij hct ruimtelijke beleid moet waken voor 
een al te apodictische stellingname. De werkelijke situatie op dit 
punt is van tal van factoren afhankelijk en zal voor kleine kernen 
die in ruimtelijk opzicht veel gelijkenis met elkaar hebben mis-

66 



schien volledig uiteenlopcn. Op de noodzaak van het doen van on
derzock om hicrovcr meer duidelijkheid te verschaffen kom ik 
straks terug. 

V estigingen 

Volgens de nota is het streven van de Regering er op gericbt om in 
de gebieden zonder bevolkingsdruk een matig positief vestigings
ovcrschot tc bereiken. Indien bet provinciale bestuur voor deze ge
bieden het spreidingsalternatief hanteert zal dit betekenen, dat in 
tenminste een aantal kleine kernen een beperkte vestiging van bui
tenstaanders mogelijk is. Het zal u duidelijk zijn, dat ik gelet op 
zoeven gehouden beschouwing over de betekenis van kleine kernen 
in de huidige maatschappij en gelet ook op de veelal bestaande po
sitieve vcrhoudingen tussen autochtonen en nieuwkomers, van een 
dcrgelijke bcperkte vestiging voorstander ben. 
Dat ncemt niet weg, dat ik met de Regering van mening ben dat aan 
het knnnen blijven wonen of het weer kunnen gaan wonen in kleine 
kernen van personen die aan deze kernen sociaal gebonden zijn, een 
hoge prioriteit moet worden gegeven. Als er ten aanzien van de 
nienwbonw van woningen gekozen moet worden tussen niet-econo
misch gebonden bnitenstaanders en sociaal gebonden kernbewoners 
moet naar mijn mening aan de laatsten voorrang worden verleend. 
Veelmeer dan nit de nota kan worden afgeleid gaat evenwel de be
langstelling van bnitenstaanders die zich willen vestigen in een klei
nc kern, nit naar een bestaande woning. Een woning die in veel ge
vallen door de staat van onderhond, de grote 6f de zeer kleine om
vag dan wei vanwege zijn ligging door de eigen kernbewoners voor 
bcwoning niet geschikt wordt bevonden. In znlke gevallen znllen 
de bnitenstaanders ternanwernood concnrreren met de autocbtone 
bewoners die woonruimte in het eigen dorp willen bebben. Het 
cventneel toepassen van een vestigingsregeling op grond van artikel 
168 van de Gemeentewet, waarvoor door de provincie Gelderland 
een model is opgesteld, moet voor deze gevallen dan ook sterk wor
den afgekeurd. Vestiging van bnitenstaanders in bestaande wonin
gen in kleine kernen leidt in veel gevallen ertoe, dat bet waning
hestand aanzienlijk wordt verbeterd en bet dorpsgezicbt, c.q. het 
landschap een duidelijke verfraaiing ondergaat. Bovendien mag 
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worden aangenomen, dat de buitenstaanders die zich in bestaande 
woningen vestigen over het algemeen tot een vlot verlopende inte
gratie met de gevestigde dorpsbevolking komen. Zoals bekend is de 
Regering van plan in de gebieden met zeer belangrijke waarden 
uit oogpunt van natuur en landschap en in gebieden behorende tot 
de open ruimten een restrictief beleid te voeren. De vraag rijst, of de 
restrictie voor deze gebieden wel moet gelden waar het de vesti
ging van buitenstaanders in bestaande woningen betreft. 

Woonhuizen 

Aan de grote belangstelling van buitenstaanders om bestaande wo
ningen in kleine plattelandskernen als eerste waning in gebruik te 
nemen wordt in de nota nauwelijks aandacht besteed. Met het oog 
op de doelstellig dat de kleine kernen kunnen bijdragen aan de 
gewenste verscheidenheid van woonmilieus moet deze belangstelling 
van buitenstaanders voor bestaande woningen voor permanente be
waning en de wijze waarop het overheidsbeleid hierop reageert, niet 
als een perifere zaak worden beschouwd. Dat buitenstaanders een 
grate interesse hebben om in bestaande woningen in kleine platte
landskernen te gaan wonen, bleek bij het zoeven genoemde onder
zoek naar de leefbaarheid van de kleine dorpen in de provincie 
Groningen. Er kon worden vastgesteld dat bijna twee derde van 
degenen die uit de stad in een klein dorp waren komen wonen, een 
huis hadden betrokken dat ouder was dan dertig jaar. Het lijkt 
niet onwaarschijnlijk dat onder degenen die zich in zulke bestaande 
woningen vestigen zich velen bevinden, die een min of meer alterna
tieve leefwijze willen volgen. Hierbij denk ik niet in de eerste plaats 
aan 'Nieuw Dennendal'-leefgemeenschappen, therapeutische cen
tra voor aan drugs verslaafden of groepen die met het voeren van 
een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf zich in hun onderhoud 
willen voorzien. Wel heb ik het oog op mensen die het wonen in 
een stedelijke omgeving beu zijn, die protesteren tegen onze con
sumptie-maatschappij en de wijze waarop de mensen daarin met 
elkaar omgaan, die willen leven in nauw contact met de natuur, 
die werkelijk-persoonlijke verhoudingen willen hebben met de men
sen in hun nabije woonomgeving, die misschien n6g wel een aantal 
duidelijke kenmerken vertonen, die echter niet bekend zijn, omdat 
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we van dit sociale verschijnsel nag zo bitter weinig af weten. 
We! ben ik van mening dat de overheid er voor moet waken, bv. door 
hct a! te stringent toepassen van een' vcstigingsregeling, de reali
scring van deze alternatieve leefwenscn fcitelijk onmogelijk te rna
ken. 

Sociale verbanden 

In het begin van mijn inleiding heb ik gezegd dat in de nota te
rccht een belangrijke betekenis wordt toegekend aan de ontwik
keling en instandhouding van de maatschappelijke verbanden in de 
kleine kernen. Het voornemen dat in ieder geval voor sociaal (en 
cconomisch) gebonden personen kan worden gebouwd, ook in aile 
kcrnen, zonder of met een beperkte verzorging, in de gebieden 
waarvoor ten aanzien van de bevolkingsontwikkeling en restrictief 
beleid moet worden gevoerd, verdient dan oak luide bijval. Er zal 
evenwel, vooral bij de provincics en de gemeenten, nog veel inven
tiviteit en 'behoorlijk' bestuur nodig zijn voor de opstelling en uit
voering van de maatregelen om dit beleidsdoel te realiseren. Met 
name de afweging van de belangen van de eigen kernbevolking tegen 
die van buitenstaanders die een min of meer alternatieve leefwijze 
in een kleine kern willen verwezenlijken, zallang niet eenvoudig zijn. 
Bovendien staat het wel vast, dat welkc vorm van regulatie van de 
vestiging van buitenstaanders door de gemeentelijke overheid ook 
gekozen wordt, door groeperingen die zich hierdoor in hun belangen 
voelen aangetast, or mcer of minder plausibele gronden tegen elke 
vorm felle kritiek zal worden uitgebracht. De vrijheid van vestiging, 
waaraan in onze maatschappij een zeer groat gewicht wordt toe
gekend, is namelijk hierbij in het geding. Het is daarom zeker niet 
denkbeeldig, dat deze groeperingen in dit verband zich zullen be
dienen van geladen termen als 'discriminatie' en 'verboden toegang 
op het platteland' als zij zich verzetten tegen de beleidsvoornemens 
om de trek van stedelingen naar kleine kernen tegen te gaan. Deze 
groeperingen mogen dan beseffen, dat deze beleidsvoornemens er 
mede op gericht zijn de sociale achterstand op te heffen van de 
autochtone bewoners van kleine kernen, een sociale achterstand die 
is ontstaan als gevolg van zowel een aantal spontane maatschappe
lijke ontwikkelingen als het recentelijk gevoerde ruimtelijke be
lcid. 
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Onderzoek 

Tot slot wil ik nag een enkele opmerking maken over het sociaal
wetenschappelijke onderzoek. Het staat voor mij vast, dat de op
stelling van de Regering in de nota landelijke gebieden inzake de 
oplossing van het vraagstuk van de kleine kernen de noodzaak van 
veel gedifferenticerd onderzoek met zich mee brengt. Er zal niet 
aileen vee[ onderzoek moeten worden gedaan a.m. voor de aanwij
zing van de ondersteuningskernen en voor de vaststeiling van de 
behoefte aan voorzieningen voor de dagelijkse behoeften, in kleine 
kernen zonder of met een beperkte verzorging. Voor een deel kan 
in deze behoefte worden voorzien door het distributicplanologische 
onderzoek waarvoor sedert kart ecn regeling is getroffen. Voor het 
hebben van een goed inzicht in de verschijnselen die met de kleine 
kernenproblematiek te maken hebben, met name oak om te weten 
hoe de sociale struktuur in bepaalde kleine kernen er uit ziet en 
waarom hij er zo uitziet en om te weten welke betekenis de bewo
ners van een kleine kern aan hun lokale samenleving toekennen en 
waarom zij dat doen, zal echter oak een belangrijk deel van het 
benodigde onderzoek in vergelijking met het tot nag toe gebruike
lijke sociaal-wetenschappelijke onderzoek een ander karakter moe
ten hebben. Men zal niet Ianger kunnen volstaan met het vaststel
len, met behulp van enquete-gegevens en/of reeds aanwezig statis
tisch materiaal, van een aantal sociale kenmerken van de kleine 
kern. Voor een werkelijk inzicht in het socialc Ieven van de kleine 
kern en voor de op basis daarvan eventueel te nemen maatregelen 
is sociaal-wetenschappelijk onderzoek nodig waarin een veel grote
re plaats wordt ingeruimd voor de hantering van qualitatieve waar
nemingstechnieken als de participerende en de externe observatic, 
diverse vormen van het informele interview, het groepsinterview, 
etc. Er zal nag veel experimenteel onderzoek moeten worden ver
richt om vormen te vinden die voor het-kleine-kernonderzoek op
grote-schaal-niet aileen het meest geeigend maar gelet op de altijd 
beperkte financiele mogelijkheden oak haalbaar zijn. Ik hoop dat de 
universitaire instellingen op wier weg het ligt om dit kleine kern 
experimenteeronderzoek uit te voeren, hiertoe in de gelegenheid 
zijn. 
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Boekrecensies 
dr. N. J. Maarsen, De strijd om de Revolutie in de Restauratie. 

ondertitel: Een onderzoek naar voorstelling van politici omtrent de re· 
volutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek ge· 
drag. 

Van Gorcum, Assen, 1976. 

De uitgever Van Gorcum presenteert sinds een aantal jaren de reeks 'Specu
lum Historiale', waarin studies verschijnen op het gebied van de ideeen
historie, geschiedfilosiphie e.d. 
Het hierboven vermelde werk is het negende in die serie. 
De auteur heeft een onderzoek ingesteld naar het denken van de Franse 
parlementariers uit de jaren 1814-1830 met als centrale vraag, welke voor
stelling hadden zij van het tijdvak van revolutie en empire, hoe beoordeelden 
zij bv. de Terreur en Napoleon I, en welke invloed ging er van hun voorstellin
gen en dieeen uit op het aktuele denken en handelen onder de gerestaureerde 
Bourbon monarchie. 
Meer in het bijzonder wijdt de auteur aandacht aan leidende politici van ver
schillende stromingen te weten Benjamin Constant (liberaal), Louis de Bonald 
(een verdediger van de restauratie, ook wei genaamd een ultra) en Fram;:ois 
Rene de Chateaubriand (man van het centrum, ook wei genaamd een verte
genwoordiger van de constitutionelen). 
Het werk van dr. Maarsen is tendele een discussie met de Amerikaanse his
toricus Stanley Mellon en diens 'The political uses of history. A study of his
torians in the French Restauration' van 1958. 
Zij die geinteresseerd zijn in de parlementaire geschiedenis zullen veel ge
noegen beleven aan de publicatie van dr. Maarsen, waarin de aandacht ge
vestigd wordt op een aantal Franse politici en denkers, waarvan de werking 
tot over de Franse grenzen heen heeft gereikt tot onder meer in ons land. 

B.W. 
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VISIOEN EN REALITEIT 

Hoe het de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting verging 
in het verleden ligt het heden; in het nu, wat komen zal' 

door E. Sleijser-Tegelaar 

Er woei een matige Zuidenwind, af en toe viel er wat regen en het was 
aan de kille kant buiten. 1) 

Willem de Bruyn, rijksambtenaar, en Hendrik Beernink, gemeente
secretaris van Rijswijk (de ministersstaf nog in zijn ransel) hadden op 
die 14e september 1955 dan ook hun regenjassen aan, toen zij in Den 
Haag op weg waren naar de notaris. 
In sobere ernst werd daar de acte verleden, waarmee de oprichting 
van de Jhr Mr A. F. de Savomin Lohmanstichting een feit was. 

De Unie was een studiecentrum rijker en daarmee was dan tegemoet
gekomen aan een reeds lang gekoesterde wens. De Unieraad van de 
C.H.U. had een voorstel gedaan, de Algemene Vergadering van de 
partij had dit met instemming aangenomen en reeds op 1 februari 1955 
had men in het Uniehuis aan de Wassenaarseweg nr 7, de eerste be
stuursvergadering van de nieuwe stichting gehouden, al zou de offi
ciele notariele bekrachtiging pas later in dat jaar volgen. 

Ben reeds lang gekoesterde wens, ja, maar dat niet aileen. Het was 
ook noodzaak. Zoals in vele andere partijen het geval was, had ook 
de Unie sedert haar oprichting in 1908 bepaalde ontwikkelingen 
gekend. 

Meer dan een halve eeuw v66r dat jaartal was bij de grondwetsher
ziening in 1848 het direct kiesrecht ingevoerd. Een belangrijk feit in 

1) KNMI . De Bilt. Maandelijks overzicht weersgesteldheid in Nederland. 
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de ontwikkeling van onze parlementaire democratie. De betekenis van 
de Staten-Generaal nam hierdoor zeer toe. Weliswaar mocht dit kies
recht slechts worden uitgeoefend door mannen, die een bepaalde som 
aan de fiscus betaalden (census kiesrecht), maar het begin was er. In 
1887 werden de aan de kiezers te stellen eisen veranderd in "het bezit
ten van kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand", 
een wat mistige omschrijving, die in de praktijk van die dagen dan ook 
aanleiding gaf tot menig onverkwikkelijk strijdtoneel. Het moest nog 
tot 1917 duren eer werkelijk a 1 gem e en kiesrecht volgde, eerst weer 
aileen voor de mannen, doch in 1922 ook voor de vrouwen. 

Het valt aan te nemen, dat de gedachte achter deze moeizame ontwik
keling is, dat in die tijd slechts aan een beperkte groep een voldoende 
wijs oordeel voorbehouden zou zijn om de garantie te bieden van een 
zo goed mogelijke "bemanning" van de Kamer. Logischerwijze mag 
worden aangenomen dat ook de g e k o z e n e n zeker de kenmerken 
zouden vertonen die aan de k i e z e r s gesteld werden. De "goede 
geboorte", de "gegoedheid", de "geleerdheid", de "wijsheid" waren 
enige kentekenen van de status van gekozene. Dat niet iedereen vrede 
hiermee had, valt o.m. te lezen in het Algemeen Handelsblad van 
1877 waar een zekere Multapatior schrijft: "De Tweede Kamer, zoals 
zij sedert 1848 is samengesteld, let meer of uitsluitend op de belangen 
der gefortuneerden dan op het recht en de belangen van het algemeen. 
De leden van de Tweede Kamer- zelfs (!) enige van haar zogenaam
de liberale leden niet uitgezonderd - hebben duidelijk bewezen, dat 
zij in werkelijkheid niet de vertegenwoordigers van het ganse Neder
landse volk, maar de vertegenwoordigers van de gegoede censusbeta
lers en van het verkregen bezit zijn". Of deze verwijten geheel terecht 
zijn of niet, vast staat wei, dat in die gehele periode nauwelijks sprake 
was van een echte representatieve democratie, niet alleen naar de let
ter, maar ook naar de geest. De goedwillende enkeling daargelaten, 
zullen slechts enkelen immers de samenleving gekend hebben, anders 
dan vanuit een bevoorrechte positie. De eigen kring was misschien geo
grafisch wijd, maar maatschappelijk eng, hun visie op wat goed en 
juist was, toch rang- en standgebonden en dus eenzijdig. Het heeft 
anderzijds ook weinig zin de kop in het zand te steken en niet in te 
zien dat juist onder hen vele goede bestuurders ook daadwerkelijk ge
vonden konden worden, dat inderdaad de meerdere ontwikkeling, de 
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grotere welstand hen gemakkelijker dan anderen in staat stelde het 
ambt van gekozene uit te oefenen. Maar men beschouwde het als een 
natuurlijk gegeven en pas veel later daagde het besef dat zij, die niet 
"van nature", van "huisuit" de zgn. geschiktheid meegekregen hadden, 
oak recht hadden op een scholing, op voldoende welstand om oak 
hen in staat te stellen te participieren in alle ambten en functies. 
Een stap daartoe was inderdaad de invoering van het algemeen kies
recht. Even belangrijk, was oak de vooruitgang, de ruime toegankelijk
heid van het onderwijs en de heel langzaam toenemende welstand, al 
bestond die langere tijd alleen uit het uitbannen van de ergste armoede. 
Pas toen kreeg het element van volksvertegenwoordiging echt gestalte; 
geleidelijk aan deden anderssoortige gekozenen hun intrede, werden 
ook pa11tijbesturen bemand uit aile gelederen en kregen oak vele par
tijen hun karakter van volkspartij De 'kleine luyden' die Kuyper be
zield had en die hem bezielden, kregen zelf een stem. Een stem om te 
kiezen, een stem in het koor der gekozenen. 
Parallel hieraan valt oak in de ontwikkelingsgang van de maatschappij 
op het gebied van het politick gebeuren een andere lijn te bespeuren. 
Was het zeker voor de eerste wereldoorlog en gedeeltelijk oak nag 
tussen 1918 en 1940 z6, dat de problemen van staatkunde te overzien 
wa11en, binnen de grenzen van het eigen land lagen, duidelijk als af
zonderlijke vraagstukken, die stuk voor stuk en los van elkaar oplos
baar, gezien konden worden, geleidelijk aan was dat anders gewor
den. Geleidelijk aan leerde men (moest men leren) dat het landsbeleid 
eiste over de grenzen heen te zien, moest men oak erkennen dat het 
ene vraagstuk nauwe raakvlakken had met het andere, dat men niet 
in het ene beleidsterrein onbekommerd zijn gang kon gaan, zonder 
ongewenste repercussies op aanpalende terreinen van overheidshan
delen, uit te lokken. Allengs werd bijna het onmogelijke geeist van de 
politici en waren oak de "meest geschikte gekozenen" cigenlijk niet 
meer geschikt genoeg. De "generalist" van voorheen, de man die door 
afkomst, geboorte, ontwikkeling en kennis werd geacht op aile ter
reinen zijn mannetje te staan, zelfs hlj moest vaak met de "natte vin
ger" gaan werken. Oak de nieuwe volksvertegenwoordiger, vaak in 
de politick op een plaats terechtgekomen, waar juist hij met zijn speci
fieke inbreng (de landbouwer, de middenstander, de man uit het onder
wijsveld) van nut kon zijn, moest het laten afweten als van hem be
slissingen op andere terreinen werden gevraagd. 
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Op dit punt komen de beide geschetste ontwikkelingslijnen elkaar tc
gen en ontstaat voor de partijen de noodzaak te hulp te schieten. Ook 
in "eigen huis" had men met beide ontwikkelingen te maken en schoot 
soms het partijkader te kort als bet er om ging actief mede te werken 
bij de totstandkoming van een verantwoord politick beleid. Allengs 
deden studiecomrnissies hun intrede, werden ad-hoc adviezen door de 
fracties gevraagd en gegeven door deskundigen uit het eigen hestand 
van leden en sympathisanten, kwam het ook in het eigen bestuur tot 
verantwoorder standpuntbepaling door een zekere vormgeving van 
eigen studie, voorlichting en vormingswerk. Ook op dat gebied echtt:r 
groei. Waar deze vorm van politieke arbeid eigenlijk niet goed in tc 
passen viel in het eigenlijke meer organisatorische werk, het manage
ment van een partij, de verkiezingsactiviteiten, de contacten met de !e
den, de werving ervan, werd uitgezien naar een goed tehuis. Dit nu 
werd bij de een vroeger, bij de ander later gevonden in de oprichting 
van een eigen politiekwetenschappelijke stichting, los van de partij door 
eigen rechtspersoonlijkheid, eigen bestuur, eigen beheer en eigen be
leid, doch nauw daarmee verbonden door uitgangsstellingen, door de 
beginselen, waarop men zich in de arbeid grondde. Bovendien hadden 
vaak bestuursleden en/of fractieleden tevens zitting in het bestuur van 
de stichting, waardoor een zekere garantie voor een al te dissidente 
koers werd bezworen. 

Voor de Unie kwam daar nog een apart probleem bij. De voorzitter 
van de Lohmanstichting, Dr I. N. Th. Diepenhorst omschreef het 
zelf in Iicht understatement als volgt "Tot nu toe is de CHU niet altijd 
even gelukkig geweest bij het uitgeven van haar persorganen" 2) Dat 
was juist. Men had gekend de partij-uitgave "Koningin en Vaderland" 
als CH weekblad. Men had in 1948 gepoogd een eigen C.H. dagblad 
"De Nieuwe Nederlander" van de grond te krijgen; een avontuur dat 
reeds in 1949 moest worden beeindigd. Er was geweest een "C.H. 
Nederlander" als een soort prive uitgave van de uitgever Pollema. Er 
was een ledenblad voor CH-leden geweest, dat "Binding" heette. Voor 
de tweede wereldoorlog waren in de uitgave "Tijdseinen" door de he
ren Roell en Van Niftrik, Geuze e.a. pogingen gedaan beschouwingen 
van behoorlijke diepgang regelmatig het Iicht te doen zien. Na de twee-

2) C.H.-Tijdschrift eerste nummer oktober 1955. 
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e- de wereldoorlog is het niet meer verschcnen. Wei kende de Unie nag 
>k steeds het eigen Jedenkontaktblad, dat maandelijks verscheen en thans 
ot nag kunnen gei"nteresseerden die Nederlander oak als weekblad ont-
m vangen, maar er was in 1955 duidelijk behoefte aan een orgaan, dat 
5s cen meer principielerc bezinning, een anderssoortige voorliehting van-
Ie uit C.H. beginselen kon geven. Diepgang, goed niveau, tal van terrei-
td nen van overheidshandelen door middel van beschouwingen van des-
ot kundige auteurs, onder de Ioupe ncmen, was zo'n beetje de formule 
m die men voor ogen had. Typerend voor het wczen van de Unie en de 
~r geest die de voorzitter van de Stichting bezielde waren zijn woorden 
te bij het verschijnen van het eerste nummer van het blad, dat die leemte 
~ zou pogen tc vullen, het CH-Tijdschrift "als het de glorie van de Unic 

is, dat binnen haar staatkundige verband een vrijheid heerst, die geen 
tu andere politieke groepering biedt, dan client in dit tijdschrift niet aileen 
tg cen zuivere positieve vcrhouding tot andere partijen te worden nage-
H streefd, maar moeten oak alle schakeringen binnen de Unie zelf tot 

hun recht kunnen komen. Iedere eenzijdigheid, maar zeker oak on-
le zijdigheid willen wij daarbij bewust vermijden. Ons aller uitgangspunt 
:n in de CHU, het Evangelic van Jezus Christus, achten wij belangrijker 
.n dan gedetailleerdc punten van hedendaags staatkundig beleid, waarbij 
te het onze taak blijft de consequentie van deze basis voor de actuele 

nationale en internationale politick met elkaar uit te werken. Wij ho
pen daarbij iets tc kunnen benaderen van de oprechtheid, bescheiden-

~r heid, liefde voor het oude, openheid voor het nieuwe en vroomheid 
~t van de strijder voor recht, waarheid en vrijheid bij de gratie Gods, van 
d de stichter der C.H.U., de christen-staatsman Jhr Mr A. F. de Savor-
It nin Lohman". 3

) 

d Dat eerste nummer het Iicht doen zien, was dan ook de eerste daad 
1t van de nieuwc stichting. Het blad regelmatig doen vcrschijnen met 
1. beschouwingen in bovenbedoelde geest, was zelfs enkele jaren lang de 
:r voornaamste activiteit van het nicuwe studiecentrum. 
1r Vanzelfsprekend kende oak de Unie haar studiecommissies, vclen 

daarvan werkten oak na de oprichting van de Lohmanstichting, ge-
n woon door; oak kende de partij ad hoc adviesbijeenkomsten voor de 
:- fractie en organiseerde men soms aparte conferenties over een bepaald 

3) CH-Tijdschrift ol\lobcr 1955. 
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thema (landbouwconferentie). Er bestond enige tijd zelfs een zckere 
aarzeling om dit geheel onder de vleugels van de nieuwc stichting te 
brengen. Het werk van deze groepen immers, vooral daar waar het uit
mondde in een officieel bekrachtigd rapport was het spreken der partij. 
De nieuwe stichting onafhankelijk als zij was, kon slechts anders
geautoriseerde geluiden Iaten horen. De Ieiding van de partij vreesde 
niet zozeer voor de kwaliteit van het werk van de stichting; immers 
daarvoor hood het gekozen bestuur, de door hen zelf benoemde voor
zitter, de banden vanuit dat bestuur met andere Unieorganen voldoen
de garantie, maar men vreesde meer de mogelijkheid van spreken met 
twee monden, moeilijkheden met bepaaldc standpunten, blijkend uit 
rapporten, in de zo rijk geschakeerde Unie, waar het recht op het sprc
ken naar eigen eer en geweten nooit vooraf gebonden door strikte 
partijdiscipline, een hoog en heilig goed was. 
Allengs echter werd het de partij aileen a! uit praktische gronden 
onmogelijk voidoende te beantwoorden aan de groeiende vraag naar 
studie, naar bezinning, advies en voorlichting op niveau. Men ovcrwon 
de Iichte aarzelingen die men had en geleidelijk aan ging men zelfs 
inzien dat juist de onafhankelijkheid van een stichting rijke mogelijk
heden bood om daardoor, even onafhankelijk van de 'waan van de 
dag', van de 'te benauwde partijpolitieke drijfveren' de gewetensfunc
tie, die inhaerent behoort te zijn aan het werk van een politick weten
schappelijk instituut, uit tc oefenen. 
De Stichting nam het commissiebestand van de partij over en van toen 
af aan ging het daarmee crescendo. Tot diep in de zestiger jaren kendc 
men 20 tot 25 vaste commissies, bemand door deskundigen uit de 
partij of daarmee sympathiserend. Deze groepen droegen hun cigen 
voorzitter voor benoeming door het bestuur voor, kozen uit eigen mid
den secretaris en/of rapporteur, alles op vrijwillige basis. Het rcsultaat 
van hun werk werd het bestuur aangeboden dat al of niet tot uitgavc 
kon besluiten. Het bestuur van de stichting publiceerde en bood het 
rapport tevens ter bespreking aan het partijbestuur aan. Andere groepen 
adviseerden de fracties, veelal mondeling in maandelijkse of tweemaan
delijkse bijeenkomsten het hele jaar door, doch frequenter nog ten tijde 
van de begrotingsbehandelingen. De verstandhouding met de fractie
leden uit Eerste en Tweede Kamer was merendeels bijzonder goed. Men 
maakte dankbaar gebruik van het aangeboden areaal aan kennis en 
anderzijds voelden de deskundige adviseurs zich bcter en directer bij het 
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re beleid betrokken dan op andere wijze mogelijk was. Beide groepen, 
te fractieleden en deskundigen, respecteerden elkaars afzonderlijke ver-
t- antwoordelijkheden. Langzaam aan groeide bij de stichting zelf de be-
ij. hoefte voor het management van dit geheel eigen beroepskrachten aan 
s- te trekken en kreeg de stichting een eigen bureau in het Uniehuis. De 
lc financiele armslag was niet groat, maar toch kon men, dank zij de vele 
rs vrijwillige hulp die men kreeg, geleidelijk aan meer grip op het bonte 
r- geheel krijgen en behalve de nodige hand- en spandiensten aan de 
1- commissies, ook inhoudelijk documenterend, coordinerend en waar 
c:t nodig Iicht sturend, het werk begeleiden. Ook kon soms eigen werk van 
it politiek wetenschappelijk karakter door het eigen bureau verricht 

worden. 
te 

Deze gehele ontwikkelingsgang, aard en wezen ervan waren ten diepste 
n en ten nauwste verbonden aan de persoon van de eerste voorzitter van 
tr de Stichting,4) Dr. I. N. Th. Diepenhorst. Erudiet mens, fijnzinnig 
n christen, veelzijdig in zijn belangstelling, studieus van huis-uit, typerend 
fs voor het beste in de Unie qua geestesadel, zijn de kwal>ificaties die bij 

hem horen en waarmee hij poogde ook de arbeid van de stichting te 
1c bezielen. 

Voor hem had 'christelijke politiek' pas betekenis, indien het chris-
t- telijk beginsel aile handelen doordrenkte. Het dienstbaar zijn aan de 

ander stond voor hem daarin voorop. Waar op algemeen maatschap-
n pelijk terrein zijn lidmaatschap van de Rotary uiting gaf aan dat ver-
c Iangen te komen tot een wezenlijke dienstbaarheid, zowel nationaal als 
c internationaal, gaf zijn diepbeleefde religiositeit aan die dienstbaarheid 
n de grondslag waarop z.i. christelijke politick handelen gestoeld client 
1- te zijn. 
I( 

c Ook Diepenhorst had zijn droom. Wars van uitbundige emotionaliteit 
:t als hij was, uitte hij zich toch eens daarover als volgt. 'Misschien zie 
11 ik de politiek te abstract-idealistisch, maar het zou toch eigenlijk nor

maal zijn als een Christen meer aandacht had voor de belangen van 
e anderen, dan voor die van de eigen groep. 'L'honnete homme vit contre 

1 

1 
4) Voorzitter van 1955 tot 1963, wegens een staatssecretariaat buitenlandse za

ken in het Kabinet Marijnen, opgevolgd door Drs J. W. de Pous. Wederom 
voorzitter van 1965 tot 1975. 
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son propre interet'. Een samenleving van werkgevers die allereerst be
dacht zijn op het welzijn van consument en arbeiders, van landbouwers 
aan wie de recreatie van de stedeling het meest ter harte gaat en van 
algemene verenigingen die pleiten voor het goed recht van christelijke 
organisaties en omgekeerd, om maar een paar willekeurige voorbeel
den te noemen, is echter meer een visioen dan realiteit'.5) 

In vele opzichten oak een man, die zijn tijd ver vooruit was, juist mis
schien door zijn wat afstandelijke instelling. Man van weinig woorden, 
al waren die als ze gesproken werden meestal zodanig dat ze op zeer 
spirituele wijze juist de kern raakten. Zijn grootste interesse gold ht:t 
grate terrein van de internationale politiek, speciaal de intermenselijke 
relaties tussen de volkeren. Oak daarop echter een steeds terugkoppe
Iing van optimale concreetheid naar datgene wat voor hem de basis 
was van christelijke politiek. Hij was voorzitter van de Commissie 
Ontwikkelingslanden, die rapporteerde over 'Medefinanciering parti
culiere ontwikkelingsprojecten' en 'Internationale Arbeidsverdeling' 6) 

Hoogst actueel als de behandeling van de thema's tot op heden toe is, 
even tijdloos is oak hier Diepenhorst's credo: 'Christelijke politiek zal 
in de wereld de hoop dienen wakker te houden op de mogelijkheid van 
een rechtvaardiger samenleving waarin vrede heerst. Oak in de inter
nationale politick zal er tegen gewaakt moeten worden dat de speci
fieke inbreng van een christelijke benadering wordt ontkracht, doordat 
zij, die in de eerste plaats gehouden zijn deze bijdrage te leveren, zich 
kritiekloos vereenzelvigen met de gevestigde machten en structuren 
van deze wereld' 7) 

Tach schuwde hij oak een direct reageren op de actualiteit niet, zij 
het op eigen wijze. Onder de tach hoogst eigentijdse titel 'The morning 
after' schreef hij n.a.v. het uiteengaan van ARP en CHU bij de kabi
netscrisis in 1965 zijn visie neer op het begrip verzuiling. 'Samenwer
king is volledige inbreng van het eigene, maar daarnaast eerlijk accep
te!'en van het eigene van de ander. Zo overheersen in het algemeen de 
gevaren van verzuiling de positieve kanten daarvan, avera!, waar het 

5
) C.H.-Tijdschrift. Jubileumnummer 1966. 

6
) C.H.-Tijdschrift maart 1967, idem juli 1968, idem mei 1972. 

7
) C.H.-Tijdschrift 'De Unie Onderweg' juni 1968. 
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~ uitzicht op en de beleving van het geheel, wordt belemmerd door in-
rs vloed van de directe omgeving en de ontmoeting met de naaste wordt 
.n belemmerd. Steeds meer stuit ik daarbij op de tekst uit Lucas 15: 'Wie 
~e van U, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de 
1- negen en negentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, 

totdat hij het vindt'. Heeft in de opdracht de Hof te bouwen en te be
waren, bij ons het bewaren niet dikwijls een zwaarder accent gekregen 

;- dan het bouwen?' 8) 

1, Diepenhorst eindigt zijn artikel over het geschil tussen ARP en CHU 
!r door aan te halen uit de laatste briefwisseling in 1919 tussen Kuyper 
!t en De Savornin Lohman en besluit met de woorden 'Op dezelfde voor-
t: name wijze kan ook nu 'the morning after' het begin blijken te zijn 
~- van een nieuwe dageraad'.9) 

is Dageraad en avondrood waren voor Diepenhorst begrippen die heiden 
e binnen het brede veld zijner belangstellig lagen. Wederom lang voor 
1- alom geschreven werd over euthanasie wijdde hij een artikel aan de 
;) 'kunst om op de rechte wijze te kunnen sterven', waarin hij aan het op-
;, merkelijk revolutionnaire van de eed van Hippocrates herinnert waar-
Ll in 66k staat 'het nalaten van pogingen die ziekten te genezen wier 
n kwaal oppermachtig en dus ongeneeslijk is'. Hij citeert met instemming 

Buskes als die opmerkt 'dat de mens van tegenwoordig weinig kans 
krijgt zich op het sterven voor te bereiden. De waarheid over de ko-

.t mende dood wordt hem veelal onthouden en in de meeste gevallen 
l1 worden hem zoveel verdovende middelen toegediend, dat hij sterft 
1 zonder het te weten'. Diepenhorst vraag zich met Buskes af of 'de wijze 

waarop velen sterven - onbewust en zonder enige voorbereiding -
niet armzalig en triest is, in wezen een mens onwaardig?' 

~ Diepenhorst stelt ook dat 'het antwoord op de vraag naar de taak van 
de arts aan het sterfbed niet definitief en in aile omstandigheden gel
dend kan zijn, niet door gebrek aan kennis of inzicht, maar omdat het 
antwoord zal varieren, al naar gelang de mensen die het betreft, ver
schillend zijn'. Van Niftrik's woorden spreken hem zeer aan, als deze 
schrijft 'De medische wetenschap is erop uit de dood altijd uit te stel
len, ook als het m ij n dood is, die zij uitstelt om mij dan na enkele ja-

8) C.H.-Tijdschrift mei 1965. 
9) C.H.-Tijdschrift mei 1965. 
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ren over te leveren aan een anonieme dood, die helemaal niet mecr 
m ij n dood is. Waarmee ik maar vragen wil: is er niet zoiets als m ij n 
dood, een sterven dat met mijn Ieven gegeven is, een sterven dat ver
staan kan worden als afsluiting, als beeindiging, misschien zelfs als be
kroning van m ij n Ieven, zodat de dood ophoudt dat betreurenswaar
dig incident te zijn, waarmee de medische wetenschap principieel niet 
rekent?' .10) 

Gezien de drijfveren die in wezen ten grondslag lagen aan zijn streven 
naar een christelijke politick die het gehele staatkundig Ieven door
drenkt, valt het niet te verwonderen dat Diepenhorst a! vroeg Ieiding 
gaf aan het streven om te komen tot een nauwere samenwerking met 
andere wetenschappelijke instituten. Ook hier zijn tijd vooruit leidde 
hij zijn - geenszins hierin onwillig - bestuur tot het pogen goede 
contacten te leggen met Kuyperstichting en Centrum, deze te onder
bouwen en uit te doen groeien tot gezamenlijke arbeid van hoog 
niveau. 
In 1965 11 ) en eerder ondernam hij a! pogingen in die richting, a! moest 
hij toen nog enigszins teleurgesteld vaststellen dat men die noodzaak 
nog niet als zodanig onderkende. Een noodzaak ook a! omdat men nu 
eenmaal door bundeling van de arbeid zou kunnen komen tot een 
betere en effectievere politieke voorlichting. Niets heeft hem en zijn 
Stichting dan ook meer verheugd nog een aantal jaren actief te mogen 
meewerken aan de sedert 1972 gestalte gekregen nauwe samenwerking 
van de drie CDA wetenschappelijke instituten. In zijn functie als voor
zitter van de Jhr Mr A F. de Savornin Lohmanstichting beleefde hij 
veel genoegen aan de tweemaandelijkse contacten met de collega-voor
zitters van Kuyperstichting en Centrum voor Staatkundige Vorming. 
De harmonieuze wijze van samenwerken, de eenheid van geest als het 
er om ging in de arbeid van de stichtingen gezamenlijk vorm te geven 
aan dat wat wezenlijk telde, de wijdere armslag die mogelijk was en 
het veelal ook mogen signaleren van goede resultaten in de vorm van 
gedegen rapporten, goede studiedagen en doeltreffende ad hoc advise
ringen, het waren allen dingen die zijn hart hadden en waarin hij zich 
verheugde. 

1°) C.H.-Tijdschrift december 1960. 
11 ) C.H.-Tijdschrift september 1966. 
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Maar nimmer ook hoefde Diepenhorst zich voor het werk van zijn 
eigen, door hem zelf als bescheiden gekenmerkte, stichting te schamen. 
Met inderdaad bescheiden middelen, veelal gebrek aan beroepskrach
ten, maar gesteund door velen, zowel materieel in de vorm van grotere 
en kleinere donaties als geestelijk door de honoraire medewerking van 
velen, zagen goede rapporten het Iicht. Diepenhorst zelf heeft aan vele 
ervan persoonlijk meegewerkt. Een kleine opsomming ervan moge dit 
artikel over het verleden van de Lohmanstichting besluiten. 
In 1958 het zgn. Doorbraakrapport-, beschouwingen over de huidige 
plaats der C.H.U. In 1961 de 'Sprciding van het wetenschappelijk 
onderwijs', in 1963 gevolgd door het eerste dee! van de rapportenseric 
over 'Nederlands taak inzake samenwerking met de ontwikkelings
landen'. In 1964 aandacht voor 'Overheid en Humanisme'. In 1966 
een belangwekkende publicatie over de 'herziening van het echtscbei
dingsrecht'. In 1967 werd gerapporteerd over 'De bevolkingsontwik
keling'. Daarna volgden nog het grootse werk m.b.t. de Grondwetsher
ziening, vier rapporten van een bij uitstek deskundige commissie, ge
completeerd met een eindrapport (1 969). 'Kernreconstructies' in 1970 
trok vee] belangstelling op het veld van stadsontwikkeling. In 1971 
verscheen 'Naar een Veiligheidsbeleid nieuwe stijl', in 1971 gevolgd 
door het dezer dagen opnieuw uiterst actuele onderwerp van de 'Abor
tus Provocatus', terwijl bet in 1972 gepubliceerde 'Naar een integraal 
systeem van welzijnszorg' al onmiddellijk na bet verschijnen in ambte
lijke en politieke kringen vee] aftrek vond. 
Dit verleden schenkt ook de Lohmanstichting van nu moed om steeds 
meer in CDA verband verder te gaan, ideeel opgeladen met de beste 
Unietradities, bruggenbouwend waar dat maar enigszins kan, steeds 
zoekend naar wat verbindt en niet aanscherpend dat wat scheidt, diep
gaand waar de wczenlijke betekenis van het beleid niet voldoende 
onderkend dreigt te worden, principieel zich funderend op wat de 
voorman van zo velc jaren tot leidraad strekte. 
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DE TOEKOMST VAN DE LOHMANSTICHT/NG: VORMGEVEN 
AAN HET CDA STUDIECENTRUM 

door E. Bleumink 

Inleiding 
In 1967 werden de eerste concrete stappen gezet op de weg naar de 
vorming van een christen-democratische partij, het CDA. 
AI vanaf deze start waren de wetenschappelijke instituten van ARP, 
KVP en CHU nauw betrokken bij dit integratieproces: de rapporten 
van de 'groep van achttien', het gemeenschappelijk urgentieprogram 
(1971), de schets van beleid (1973), de nota van de contactraad (Op 
weg naar een verantwoordelijke maatschappij). Sinds 1972 functio
neert er een overlegorgaan. 
(VDO: afkorting van voorzitters-directeuren overleg) dat het werk van 
de drie stichtingen coordineert en bundelt. Zonder vee! problemen 
werd het commissie- en studiewerk samengevoegd, rapporten worden 
uitsluitend gepubliceerd onder de CDA werknaam. Het VDO bereid 
nu een stuk voor over de plaats en functie van het toekomstige studie
centrum. Deze nota zal ter discussie worden aangeboden aan de be
sturen van de drie stichtingen, de verschillende partij- en CDA 
organ en. 
Nadenken over de toekomst van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Loh
manstichting betekent dus nagaan welke de plaats en functie van een 
studieoentrum in het CDA zal kunnen zijn. In hct onderstaande wor
den enkele belangrijke punten voor cen beter vcrstaan van het intc
gratieproces behandeld, (uiteraard) vanuit mijn eigen gezichtshoek. 

Nestgeur of de behoefte aan chez-nous 
Regelmatig kom ik belangstellende CDA'ers tegen die informeren 
wanneer het nieuwe CDA studiecentrum van de grond komt. Men 
wijst er dan op dat al zo lang met vrucht wordt samengewerkt en dat 
er weinig of geen principiele bclemmeringen zijn op korte termijn de 
bedoelde stap te nemen. Inderdaad. Bovendicn, bclangrijke vcrschillcn 
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van mening over taak en doelstelling, werkwijze en organisatorische 
inpassing zijn er niet. 
Een instituut kan meer efficient werken (Iagere exploitatielasten) en er 
zijn minder coordinatieproblemen. Dat een en ander toch iets meer 
voeten in de aarde heeft dan bij oppervlakkige beschouwing blijkt kan 
duidelijk worden wanneer een relatie gelegd wordt met het integratie
proces van de drie partijen. 

In het CDA wordt met een zogeheten groeimodel gewerkt, een staps
gewijze samenbundeling tot een partij-politiek en partij-organisatorisch 
verband. Men zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat elke vol
gende stap afhankelijk is resp. gesteld kan worden) van het resultaat 
van de vorigc. Deze conclusie is onjuist: het proces is omstreeks 
'73-'74 onomkeerbaar geworden. Bovendien, door de vorming van 
CDA fracties in de Eerste en Tweede Kamer en het uitkomen, bij de 
komende verkiezingen, van CDA lijsten in de meeste gewesten en pro
vincies is in 1978 het uiteenvallen van de federatie een mogelijkheid 
met een waarschijnlijkheid van nul geworden. Het is als het smelten 
van de sneeuw in de lente, niet tegen te houden: onomkeerbaar. Men 
kan wei het bergstroompje, dat steeds breder wordt door a! het smelt
water, proberen te beteugelen. Zo ook in het CDA, en slechts bei"n
vloedbaar, is het tempo van organisatorische integratie naast naar ik 
aanneem de politieke opstelling en identiteit (en daarmee het elec
torale succes) maar niet het eindresultaat een CDA, politick en orga
nisatorisch. 
In dat Iicht bezien heeft het huidige federatiemodel aileen maar na
delen: ingewikkeldc organisatielijnen, coordinatieproblemen (het CDA 
algemeen bestuur functioneert maar matig), logge campagnestaven bij 
verkiezingen, ingcwikkelde en daarom ondoorzichtige procedures bij 
behandeling van programma's. Toch overheerst de mening dat de par
tijorganisatorische bundeling niet overhaast moet worden. Bij de ARP 
is deze opvatting het sterkst maar ook de CHU laat zich in deze zin 
uit. Niet onmogelijk is dat hierbij politick tactische overwegingen een 
rol spelen (men kan het niet Iaten). Persoonlijk sla ik het effect van 
eventueel tactische manoeuvres niet hoog aan. Ongetwijfeld zal even
wei het federatiemodel aarzelende partijleden geholpen hebben mee te 
gaan met hct CDA uit een ingeschapen behoefte aan een chez-nous 
(onder ons, onder clkaar zijn). Met name in de politick hebben wij te 
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rekenen met een aantal sociologische en/of psychologische gegeven
heden. De !eden van de drie partijen waren en zijn vertrouwd met hun 
eigen organisatie de eigen nestgeur, bet spreken en doen. Men kan bet 
in hoofd- en nevenzaken eens worden over politieke opstelling en uit
gangspunten, de behoefte om af en toe onder-elkaar te zijn blijft. Deze 
behoefte zal in de loop der jaren wei verminderen, bij de een sneller 
dan bij de ander. Trouwens bet is nag a! wat voor degenen die 'in bet 
isolement ligt onze kracht' nag beaamden om nu de eigen organisatie 
te relativeren of op te heffen. Bij de ARP is daarom de neiging de 
partijorganisatie intact te Iaten grater dan bij de CHU of KVP maar 
ook bij hen is de behoefte aan een chez-nous nog onmiskenbaar. 
In bet verlengde daarvan bestaat de behoefte eigen mensen naar voren 
te schuiven en te verkiezen: herkenbaarheid (een van ons) en vertrou
wenstellen - in bepalen stemgedrag. Intern: partijorganisatorisch en 
extern: electoraal. 
Vooralsnog hebben dus de bestaande drie partijen een functie bij het 
recruteren van (CDA) kader en van volksvertegenwoordigers. De be
staande partij-organisatorische infrastructuur met hun verbindingen 
naar andere maatschappelijk verbonden en organisaties kan bewerk
stelligen dat het contact met de achterban blijft bewaard en dat de par
ticipatie van velen mogelijk blijft (wordt). Allengs kan het CDA een 
dergelijke infrastructuur opbouwen (nadat de kinderziektes overwon
nen zijn), de recrutering van vertegenwoordigers en bestuurden over
nemen en voldoen aan de ingebakken behoefte van velen aan ecn 
chez-nous. De terughoudendheid t.a.v. een (te) snelle integratie op par
tij-organiserend terrein is om deze redenen (en aileen om deze) te 
billijken. 
Wij keren nu terug naar de wetenschappelijke instituten. De vraag die 
men zich nu moet stellen is of de vorming op korte termijn van een 
gezamenlijk studiecentrum zich verdraagt met de gesignaleerde terug
houdendheid t.a.v. de partijorganisatorische samenvoeging. Het ant
woord is ja. Immers om te voldoen aan een behoefte van het chez
nous, ter recrutering van vertegenwoordigers en voor de organisatie 
van de participatie van de achterbannen is het voldoende dat voorals
nog besturen, partijraden en andere verkozen Iichamen inclusief de 
partijbureaus en de Iedencontact(partij)bladen blijven bestaan. De 
noodzaak om neven- of zusterorganisaties voor jongeren, vrouwcn of 
!eden van gemeentcraden tc Iaten bcstaan is al vccl minder voor de 
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hand liggend, hoewel ook hier het federatiemodel als tussenoplossing 
wordt gehanteerd. De studiecentra zoals we die kennen in de drie par
tijen hebben 2 hoofdtaken: 

advisering van fracties en leden in vertegenwoordigende lichamen 
omtrent actuele politieke onderwerpen (begrotingsbehandelingen, 
nota's, wetsontwerpen). De behoefte aan advies van deskundigen 
uit eigen gelederen is in de loop der jaren (door hct ingewikkelder 
worden der problemen) gegroeid. 
bestudering van politieke ontwikkelingen op tangere termijn, bet 
verrichten van diepteboringen om een bijdrage te leveren aan de 
politieke opstelling en profilering van de partij. 

Beide hoofdtaken zijn gericht op het CDA: de eerste op CDA fracties, 
de tweede op de problemen van het CDA op langere termijn. De stu
diecentra hebben, (hoewel men daarop kritiek kan hebben) slechts een 
bescheiden rol in het bewerkstelligen van participatie van de achier
ban, in de recrutering van vertegenwoordigers en bestuurders en in het 
voldoen aan de behoefte van chez-nous. 
De conclusie kan dan ook zijn dat zonder schade te veroorzaken par
tijbesturen het sein op groen kunnen zetten voor de vorming van cen 
CDA studiecentrum. 
'Dienen dan de Lohmanstichting, de Kuyperstichting en hct Centrum 
voor Staatkundige Vorming tcgelijkertijd te worden opgeheven?', is 
dan de volgende vraag. Het antwoord is: 'neen'. In de bovenstaandc 
optiek past dat deze besturen blijven bestaan elk met hun verbindingen 
in de partij. Zij vormen gezamenlijk de nieuwe stichting ( op tripartite 
basis) die verantwoordelijk is voor hct nieuwe studiecentrum. AI hct 
advies en studiewerk wordt door clit Centrum vcrricht en georgani
seerd. In incidentele gevallen zal het mogelijk zijn dat een van de par
tijstichtingen een project indient dat spccifiek is voor die partij (om de 
gedachten te bepalen b.v. een project van de Lohmanstichting over de 
staatkundige visie van Hoedemaker). Het studiecentrum kan voor 
een dergelijk project geld en part-time krachten ter beschikking stellen. 

Zijdelings kan worden opgemerkt dat wat hierboven is gezegd over de 
wetenschappelijke instituten ook geldt voor het kader- en vormings
werk. Hierbij geldt bovendien dat de stichtingen voor vormingswerk 
pas enkele jaren bestaan en weinig apartc organisatorischc vertakkin
gen in de partijen hchben. 
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Studiewerk: diepteboringen vanuit CDA optiek 
Uit het amikel van Mr. Hoogendijk kan duidelijk worden dat cen stu
diecentrum een zeer essentiele rol (moet) kan vervullen in het CDA. 
Het lijkt mij goed een aantal punten van meer organisatorische aard 
nader aan te scherpen. 
Het begrip 'wetenschappelijk instituut' kan op zich misverstanden wek
ken. De instituten zoals we die kennen in KVP, ARP en CHU ver
richten geen zelfstandig onderzoek (research) dat op enige wijze ver
gelijkbaar is met dat van universitaire of TNO instellingen of van 
research instituten in industriele Of (semi)-overheidssfeer. De studie
centra van de politieke partijen maken gebruik van het werk van 
andere instellingen en proberen gegevens en ontwikkelingen te vertalen 
in voor de politick relevante voorstellen. Gepoogd wordt gegevens uit 
zeer verschillende bron te combineren om zodoende te komen tot een 
politieke visie op langere termijn. Het werk is het beste vergelijkbaar 
met dat van adviesraden, commissies en werkgroepen waarmee het 
overheidsapparaat zich omringt. Een vergelijking die wei wordt getrof
fen namelijk met de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid (WRR) is slechts gedeeltelijk juist omdat deze raad wei genoeg 
financiele armslag heeft om zelfstandig onderzoek te (Iaten) verrichten. 
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de aanduiding: 
Studiecentrum: een organisatie die het studiewerk in de partij op gang 
brengt, stuurt en bundelt. Een studieeentrum zorgt voor de infrastruc
tuur dat CDA ]eden uit zeer verschillende kring zich toe kunnen leg
gen op bestudering van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De 
doelstelling van deze arbeid is een bijdrage te leveren aan de ontwik
keling van ecn politieke visie op langere termijn en aan de profilering 
van de partij. Hct studicwerk draagt de CDA signatuur, d.w.z. gaat 
uit van de christen-democratische visie op de mens, maatschappij en 
overheid. Politick studiewerk is geen arbeid van een klein groep.ie bol
lebozen die dicteren hoe het allemaal moet. Het dient te worden ge
dragen door een grote groep mensen die bereid zijn zonder vee] pre
tenties gezamenlijk oplossingen aan te dragen voor sleutelkwesties. 
Studiewerk is in beginsel het werk van vrijwilligers, gei"nteresseerde 
partijleden die met steun van een bureau zich buigen over politieke 
vraagstukken op (middel)lange termijn. Thans zijn bij het studiewerk 
in het CDA circa 800 partijleden betrokken. Soms mensen met een 
spccificke dcskundigheid of ecn grote politieke ervaring maar vcelal 
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zijn bet mensen die graag willen meedenken en praten. 
In theorie zou dit werk door de partijorganen zelf ter hand genomen 
kunnen worden. Dat daarvoor aparte centra zijn opgericht hccft 
ondermeer een tweetal redenen: 
1) Partijorganen (bestuur, partijraad, congrcs) zijn doorgaans zo druk 

bezig met organisatorische kwesties, verkiezingen, en behandeling 
van programma's, dat er weinig gelegenheid gevonden wordt voor 
bestudering van vraagstukken op Jangere termijn. Door hiervoor 
een aparte infrastructuur op te zetten komt het studiewerk niet in 
gevaar. Bovendien kan op deze wijze meer effcctief deskundigheid 
worden ge;ecruteerd. Voorts lenen partijraden en congressen zich 
maar slecht voor de behandeling van rapporten. 

2) Voor studiewerk is een zekere onafhankelijkheid geboden. Rap
porten zullen ongetwijfeld een CDA signatuur hebben maar noch 
fracties noch de partij zelf zijn aan de adviezen of voorstellen 
gebonden. 

Advisering van fracties, landelijk en regionaal 
Bij de reorganisatie van de Lohmanstichting in 1967 kwamen vaste 
commissies van advies van de grond. Deze commissies waren departe
mentsgewijze ingedeeld en samengesteld. De opzet was dat de commis
sies de resp. kamerleden terzijdc zouden staan bij hun werk in bet par
lement. Voor een aantal sectoren van beleid heeft deze opzet goed 
gefunctioneerd. Regelmatig werden regeringsnota's, wetsontwerpen en 
begrotingen doorgesproken voorafgaande aan behandcling in het par
lement. 
In de regel nam het kamcrlid bet initiaticf voor ccn vcrgadcring. Uitcr
aard was het kamcrlid niet gebonden aan de adviczen of voorstcllen, 
hoewel niet zelden het besprokcne in de openhare behandeling in de 
Kamer doorklonk. In een aantal gevallen is ook gewcrkt met com
missie-ad-hoc, een kleine groep deskundigen, die zich bogen over een 
wetsontwerp of regeringsnota. De uitgebrachte adviezen bleven bin
nenskamers. De laatste jaren is in gezamenlijk verband ook met succes 
van een dergelijke advisering gebruik gemaakt. 
Nu er een CDA fractie is gevormd zullen de nog bestaande Lohman
commissies in de gezamenlijkc fractie-advisering opgaan. De nieuw tc 
vormen commissies van advies zullen m.i. moeten ingepast in het stu
dicwcrk van het CDA centrum (en rcssortercn onder de vcrschillendc 

89 



secties) zodanig dat cr open verbindingen (en mogelijkheden van uit
wisseling van informatie) bestaan met hct studiewerk op Jangere 
termijn. 

Taakstelling, werkafbakening en personcle samenstelling van dezc 
commissies van advies zullen dienen te geschieden in nauw overleg 
met het fractiebestuur. Dit werk kan aileen goed functioneren indien 
cr nauw wordt samengewerkt met fracticmedewerkers en met fractie
commissies. 

Ecn grotendeels nog braakliggend tcrrein is het advieswerk en de 
ondersteuning van !eden van de CDA fracties in gemeenteraden, pro
vinciale staten en gewestraden. De resp. verenigingen doen zeer goed 
werk maar een goed geoutilleerd bureau waar men dagclijks terecht 
kan voor informatie en advies is er niet. 
Men kan dan denken aan een vaste kracht zoals men die in de KVP 
kende. Beter, lijkt mij dat in het studiecentrum een afzonderlijke sectie 
(afdeling) wordt geincorporeerd, die speciaal met het advieswerk t.b.v. 
regionale vertegenwoordigende lichamen wordt belast. Deze afdeling 
zou grotendeels of in belangrijke mate dienen te worden gefinancierd 
door geldelijke steun van de vercniging van gemeenteraadsleden. In 
het bestuur van de stichting zouden dan vertegenwoordigers van hen 
dienen te worden opgenomen. 

PP AC (Permancnte Program Ad vies Commissie): vreemde eend in 
de bijt? 

Partij-organisatics zoals wij die kcnnen in ARP, KVP en CHU be
staan uit een nctwerk van organen en (ncven)organisaties. Er zijn 
doorgaans ingeslcpen terreinafbakeningen en wcrkafspraken waarbij 
over en weer speoifieke vcrantwoordelijkheden resp. bevoegdheden 
worden crkend. De vorming van een CDA, politick en vervolgens or
ganisatorisch, maakt dat opnieuw de verschillende verantwoordelijk
heden en bevoegdheden moeten worden geformuleerd. Dat is geen 
eenvoudige zaak, temeer niet omdat het federatiemodel een tijdelijke 
organisatievorm is. Wanneer wij ons beperken tot het studiecentrum 
dan zijn er globale afspraken noodzakelijk met het kader- en vormings
werk, de partijorganen, de fractie(s). M.b.t. de fractie heeft het studie
centrum een adviestaak, in de partijorganisatie fungeert het Centrum 
als een ( onafhankelijke) organisatie die zich bezighoudt met bestudc-

90 



ring van politieke sleutelkwesties (een 'gewetensfunctie' t.a.v. het prin
cipiele karakter, een 'think tank' functie t.a.v. profilering). Bij de vor
ming van de nieuwe CDA organisatiestructuur doen zich enkele on
effenheden voor (Iaten wij ze kinderziektes noemen) die de plaats en 
het functioneren van het studiewerk in het CDA raken. 
Twee voorbeelden: 
1) In het verleden verrichten de wetenschappelijke bureaus veel voor

bereidend werk bij de opstelling van verkiezingsprogramma's. Zo
wel in 1971 als in 1973 was dat ook nog het geval. Terecht, omdat 
in de centra vee! deskundigheid aanwezig is en de gepubliceerde 
rapporten en nota's impliciet en expliciet programmatische voor
stellen aandroegen. Deze 'traditie' werd bij de laatste gelegenheicl 
niet gecontinueerd. 

2) Het werk van de Permanente Program Advies Commissie (PPAC), 
een van de geesteskinderen van Steenkamp. 
Volgens art. 18 van de statuten van het CDA is haar taak 
- het stimuleren tot bezinning op de relatie tussen levensovcr

tuiging en politick handelen; 
- het algemeen bestuur adviseren over de hoofdlijnen van het 

beleid; 
het algemeen bestuur adviseren over de uitvoering en bijstel
ling van het program. 

Door allerlei redenen, die ik onbesproken laat, is de PP AC de weg 
opgegaan van het publiceren van uitgebreide stukken die het karakter 
van rapporten droegen( dragen). Deze rapport en zijn niet te onder
scheiden van die van de studiecentra. Bovendien werd deze arbeid 
mogelijk gemaakt doordat de centra rapporteurs en secretariaatssteun 
leverden. De PPAC trof het overigens allerongelukkigst. Op de con
gressen van 1975 en 1976 bleven de stukken grotendeels onbesproken 
en de preadviezen van het algemeen bestuur op deze rapporten waren 
in schril contrast met de inhoud die van uitstekend niveau was. Men 
zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat het experiment van de 
PPAC beeindigd moet worden. De tot nu toe opgedane ervaring is 
immers negatief. Achter de taakstelling van de PPAC schuilt echter 
een meer fundamentele vraag en die is: Op welke wijze kan het meest 
effectief de politieke bezinning - met name betreffende hoofdlijnen 
van beleid en principiele uitgangspunten - in de partij als politieke 
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organisatie tot stand komen en gekanaliseerd worden ? 
Ten principale dient er daarbij van uitgegaan te worden dat volksver
tegenwoordigers (CDA-fractie) en de partij-politieke organisaties elk 
een eigen verantwoordelijkheid hebben. De fractie is geen mandataris 
van de partij. Dat laat onverlet dat de partij, naast het formuleren van 
het verkiezingsprogramma (waarmee de fractie heeft te 'rekenen'), zich 
bezig dient te houden met de profilering, met de bezinning op princi
piele vraagstukken, met het ontwikkelen van een politieke visie op 
langere termijn en met de bijstelling van het program ( daar waar dit 
door de ontwikkelingen is achterhaald). Het studiecentrum kan het 
materiaal leveren voor deze meningsvorming, niet minder, maar ook 
niet meer dan dat. Bovendien zal er een orgaan moeten zijn dat de 
punten waarop de meningsvorming zich zal kunnen richten, dient aan 
te geven. Naar mijn mening zijn noch het huidige PPAC (te klein), 
noch een algemeen bestuur (te vee! geoccupeerd met organisatorische 
kwesties) noch het congres (vergaderingen met meer dan 100 mensen 
lenen zich niet voor een evenwiohtige meningsvorming) toegesneden 
op de bezinning als boven bedoeld. In de toekomstige structuur van 
het CDA lijkt het nog beter te passen wanneer er een apart orgaan 
wordt gecreeerd- b.v. politieke advies raad (PAR) te noemen- dat 
tot taak krijgt: de politieke meningsvorming over de hoofdpunten van 
beleid op (middel)lange termijn. De PPAC zou de kern van de PAR 
kunnen worden (circa 100 CDA !eden, het studiecentrum Ievert het 
materiaal voor de discussies, uitgewerkte voorstellen worden door de 
PAR aan het congres voorgelegd en de PAR betrekt het gehele CDA 
in de meningsvorming in de vorm van discussienota's e.d. 

Slotopmerkingen 
Vee! bleef in dit artikel onbesproken zoals de wijze waarop het studie
werk wordt gestructureerd (5 of meer secties onder Ieiding van een 
stuurgroep, hieronder ressorteren verschillende commissies; elke sectie 
is 'omgeven' door een grote groep geinteresseerde leden), hoe het 
stichtingsbestuur moet worden samengesteld en hoe het bureau moet 
worden opgezet. Over deze punten kan de binnenkort te verwachten 
VDO nota meer informatie verschaffen. Belangrijke punten zijn na
tuurlijk de huisvesting en de financiering van het werk. Een aparte 
CDA commissie buigt zich over de huisvesting. De bedoeling is dat 
de bureaus van het studiecentrum(centra), de partijen, het CDA en de 
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nevenorganisaties binnen afzienbare tijd ( 1 a lV2 jaar) in Gen pand 
worden ondergebracht. 
De financH!le toekomst van het studiewerk ziet er niet rooskleurig uit. 
Een van de merkwaardige consequenties van de vorming van een CDA 
in de Tweede Kamer is dat de overheidssubsidie m.i.v. 1 dec. 1977 
sterk omlaag gaat. Het werk staat en valt dus met de financiele steun 
die het CDA (i.e. de leden) wil geven. 

Dit nummer van het CH-tijdschrift is gewijd aan het verleden en de 
toekomst van de Jhr. Mr. A F. de Savornin Lohmanstichting. Mijn 
voorganger Dr. I. N. Th. Diepenhorst heeft door zijn persoon en zijn 
ideeen onze stichting gestempeld. Een van de grootste idealen van 
Diepenhorst was de christen-democratische samenwerking. l-id is in 
zijn geest dat er nu hard gewerkt wordt aan een CDA studiecentrum. 
Daarmee wordt de geschiedenis van de Lohmanstichting niet afgeslo
ten, omdat veel ideeen uit onze stichting in het nieuwe centrum zullen 
voortleven. 

VAN DE REDAKTIE 

De christen-democratische samenwerking tussen ARP, CHU en KVP, 
stelt ook de wetenschappelijke buro's van deze partijen voor de vraag 
hoe men in de toekomst verder wil gaan. 

De vorming van het CDA en het optreden van de CDA Tweede 
Kamerfraktie na de jongs,te Kamerverkiezingen heeft deze vraag ge
aktualiseerd. 

Met dit nummer wil het CH-Tijdschrift een bijdrage leveren aan de 
gedachtenwisseling over de positie van de wetenschappelijke buro's. 

Mevrouw E. Sleijser-Tegelaar, direkteur van de Lohmansbichting 
schrijft over het vededen van de stichting en haar eerste voorzitter, Dr. 
I. N. Th. Diepenhorst. Onze voorzitter, dr. E. Bleumink bespreekt de 
toekomst van de Lohmanstichting. 
Tenslotte zijn wij bijzonder verheugd dat ook mr. W. C. D. Hoogen
dijk, oud-directeur van de Kuijperstichting zijn medewerking aan dit 
nummer heeft willen verlenen. De beer Hoogendijk schrijft over het 
funktioneren van een wetenschappelijk instituut van een politieke 
partij. v. Sp. 
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POL/TIEKE DIENST 

door W. C. D. Hoogendijk 

Een politicus is van huis uit een activist. Hij leeft fel en kort. In het 
tijdsbestek van vier jaar (maximaal) moet hij zijn politieke Ieven be
ginnen, doorlopen en afronden. Het komt natuurlijk geregeld voor, dat 
een politicus meer dan een vierjarige periode vol maakt, door opnieuw 
gekozen te worden, door opnieuw minister te worden, of gedeputeerde, 
of wethouder. Maar dat doet niets af aan het feit, dat de politicus van 
meet af weet, dat hij zijn zetel niet bezet voor het Ieven, of voor een 
acht-jarige periode; neen, de ambtstermijn is vier jaar en niet meer. 
Na die vier jaar zijn de kaarten opnieuw geschud en kan de situatie 
volstrekt veranderd zijn. 
Er is een opvatting, volgens welke de in ieder mens aanwezige doods
verwachting de bron is van zijn creativiteit en de motor van de ont
wikkeling in de cultuur. Ieder mens moet, in de tijd die hem op aarde 
gegund is, zijn roeping vervullen, zich vol-maken en daarmee zich 
volmaken. De politicus heeft hiervoor, althans voorzover het zijn poli
tieke Ieven betreft, telkens een periode van vier jaar beschikbaar. Dat 
verklaart iets van de gedrevenheid van de ras-politici. De projecten, 
waaraan zij beginnen, moeten op korte termijn voltooid worden, al
thans ten principale beslist, opdat de voltooiing niet meer door een 
nieuwe politieke situatie geblokkeerd kan worden. De politicus wil 
graag voetstappen achterlaten op de plaats waar hij gewerkt heeft: in 
het besturen, in de wetgeving, in de partij. 
Bovendien, de politicus wordt na vier jaar ter verantwoording geroe
pen: Wat hebt gij gedaan met het mandaat, dat wij kiezers u verleend 
hebben? Zijn kans op overleven naar een volgende vierjarige periode 
- en zijn startpositie in die periode - hangt mede af van wat hij 
binnen een vierjarige periode klaarspeelt. 

Deze stand van zaken stempelt de mensen, die het politieke ambacht 
beoefenen. Het zijn zwoegers, die met inzet van hun hele hebben en 
houden, van hun geest, van hun lichaam (en vaak van hun gezin) dag 
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en nacht, door de week en op zondag, trekken, duwen, rukken, lavc
ren, vechten, overreden, marcheren, om de dingen gedaan te krijgen, 
waardoor zij gegrepen zijn en die naar hun oordeel tot stand moeten 
komen om de samenleving beter, rechtvaardiger te maken. 
In onze pluriforme maatschappij ]open niet aile politici warm voor 
hetzelfde. Hun politieke kleur, hun persoonlijkheid, hun specialisme 
zijn mede bepalend voor de richting van hun activiteiten. Maar in pro
fessionele attitude vertonen zijn, ondanks individuele verschillen, toch 
cen zekere gelijkenis. 

In een politick en maatschappelijk bestel, dat uit zichzelf de netgmg 
he eft door te 'freewheel en' in een eenmaal ingeslagen richting, is de 
politicus een van de actiepunten, een van de krachten, die het bestu
ren, die het politieke Ieven, die de maatschappelijke ontwikkeling op
stuwen, of, wat een bijzondere krachtsinspanning vergt, ombuigen. 
Deze professionele attitude brengt mee, dat de politicus ten opzichtc 
van zijn kiezers v66rop Ioopt. Zijn achterban bestaat immers niet uil 
activisten, althans niet op politiek-maatschappelijk terrein. Daarom is 
het verkeerd, wat tegenwoordig in bepaalde kringen wei als de hoogste 
democratische wijsheid wordt verkondigd, indien de politicus of de 
bestuurder zo nauwkeurig mogelijk tracht aan te sluiten aan de heer
sende opvattingen van zijn kiezers. Dat kan alleen, indien de politicus 
de plaats die hij ambtshalve dient in te nemen, namelijk om v66r het 
peleton aan kop te gaan en de weg te wijzen, prijsgeeft, zijn tempo laat 
zakken en in de anonimiteit van de massabeschutting vindt en zich 
veilig stelt. 
De bestuurdcr-politicus vcrlolkt, als het goed is, niet wat er daad
werkelijk in zijn achterban aan opvattingen en wensen lecft, maar wat 
de achterban, op de bestc momenten zou behoren te willen. De bc
stuurder-politicus moet zijn achterban niet neerdrukken naar hct 
feitelijk gemiddelde van deze achterban, maar dient deze achterban op 
te tillen b6ven het eigen gemiddelde in de richting van het ideaal, van 
de idee van wat goed en rechtvaardig is, die zijn mensen weliswaar 
aanhangen, tot Ievenspraktijk zouden willen maken, als het maar niet 
zo moeilijk was. 
De politicus moet, in eigen Jevenshouding en eigen politieke praktijk, 
zijn aanhang de gelegenheid bieden, door zich met hem te vereenzel
vigen, door hem vcrtrouwcn tc geven, zich van de stcrkc kant tc Iaten 
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zien en nict van de zwakke kant, die icdcre groepering natuurlijk ook 
heeft. 

Hiermee komen wij toe aan 'de grote verleiding' voor iederc politicus. 
Het is zijn taak de sterke kanten van zijn politieke overtuiging, van 
zijn groepering, naar voren te halen. Dat zal hem door zijn eigen men
sen echter vaak niet in dank worden afgenomen. Het is niet toevallig, 
dat politici van betekenis vaak perioden in hun lcven hcbben gehad 
van miskenning en van verguizing. De politicus loopt de risico's van 
de profeet, die door de cigen gcmccnschap nict verdragcn, gcstenigcl 
en uitgeworpen wordt. 
Welnu, gelet op deze risico's, die de politicus zecr cxistcntieel ondcr
gaat, is het zo verleidclijk de pragmatischc toer op te gaan, de gcmak
kelijke weg te kiezen van de populariteit en van de volksgunst, door 
zich tot tolk te makcn van wat de volksgemeenschap, gemakzuchtig en 
in kortzichtig eigenbelang, graag wil horen. Dan wordt het verwerven 
van macht doe! in plaats van middcl en wordt hct politieke bedrijf 
gecorrumptecrd tot het veiligstellen van het cigenbelang, in plaats van 
hct dienen van het algemeen belang. 

Op dit kruispunt van opgave en verleiding dient naar mijn mening het 
wetenschappelijk instituut van een politieke partij te functioneren. 
Het wetenschappelijk instituut is het toeleveringsbedrijf voor de prak
tiserende politici, de bestuurders, de gekozen vertegenwoordigers, de 
organisatiemensen van de partij, van wat een politiekc heweging ten 
diepste motivccrt en hoc dit in de cigentijdsc maatschappclijke werke
lijkheid politick dicnt te resonneren. Hct wetenschappelijk instituut is 
het in een politicke hewcging ingebouwde correctief op tendenties tot 
pragmatisme. Oat is naar mijn mening de kern van de zaak. 
Het klinkt misschien provocerend, aan ccn wetenschappelijk instituut 
van ccn politieke partij een zo centrale taak toe te kennen. Toch is de 
formule betrekkelijk eenvoudig. In fcite wordt aan de professionele 
attitude van de politicus, een andere professionele attitude gekoppeld, 
die voor de politicus onmisbaar is om zijn taak goed te kunnen ver
vullen. Wat is dat voor een attitude? 

Om te beginnen, het gaat niet om de integriteit van personen. Het is 
natuurli.ik niet zo, dat politici kortzichtigc, ambitieuze activisten zou
dcn zijn. blootgcsteld aan de vcrlciding tc vallcn voor de volksgunst. 
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< zulks in tegenstdling tot de bemanningen van de wetenschappelijkc 
instituten, die zich op een 'hoger' plan zouden bewegen. Een tegen
stelling als deze is onzin. De mensen van beide disciplines zijn van het
zelfde morele niveau, beiden even kwetsbaar. Het gaat heel nuchter 
om een kwestie van arbeidsverdeling, en om niet meer dan dat. 
Het wetenschappelijk instituut dient de politicus behulpzaam te zijn 
om zijn acties van de korte termijn, in te bedden in een beleid op lan
gere termijn. Het wetenschappelijk instituut dient de politicus, die 
zich het meest interesseert voor concrete (deel)problemen, behulpzaam 
te zijn bij het leggen van horizontale dwarsverbindingen tot andere 
deelterreinen, opdat een politiek uit ~en stuk tot stand komt en niet 
een gespleten, innerlijk tegenstrijdig beleid wonlt gevoerd. 

Het levensrythme van de politicus heeft tot gevolg dat hij niet Cl:ht 
leest. Voor goed begrip: een groat dee! van de tijd van de politicus 
wordt lezende doorgebracht, maar van nota's, rapporten, verslagen, 
dossiers, kranten, actuele tijdschriftenartikelen. Maar hij heeft noch de 
tijd, noch het geduld, noch het temperament om te lezen wat de cul
tuurdragers van deze tijd te zeggen hebben. Een politicus heeft een 
Sterk ontwikkelde intui:tie; daarom heeft hij weet van contemporaine 
ontwikkelingen in de samenleving. Het wetenschappelijk instituut kan 
hem behulpzaam zijn om deze intu1tieve wetenschap te ordenen, te 
verdiepen, te confronteren met de opvattingen van toonaangevende 
auteurs. 
Het wetenschappelijk instituut dient de politicus voorts te confronteren 
met zijn eigen beginselen (en die van zijn groep ), met de door hem de 
zijnen aanvaarde normen, verwachtingen, doelstellingen, idealen. In 
dit opzicht kan het wetenschappelijk instituut een zekere gewetens
functie vervullen. 

Hoe dit alles te verwezenlijken ? 
Een wetenschappelijk instituut kan door de aard van zijn functie, m.i. 
doorgaans niet een brede kring bereiken, laat staan die in beweging 
zetten. Het wetenschappelijk instituut richt zich primair tot het kader. 
In de relatie tot het kader dient het loyaal te zijn. Dat is m.i. heel 
belangrijk. Het behoeft het kader niet naar de mond te praten; het 
mag en, zal controversiele opvattingen uitdragen. Maar de !eden van 
het kader moeten er wel zeker van zijn, dat zulks geschiedt in vol
strekte loyaliteit ten opzichte van de politieke groepering waarvan het 
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dee! uitmaakt en van de personen, die politieke verantwoordelijkheid 
dragen. Dit is een spanningsveld, waarop de wetenschappelijke insti
tuten behoedzaam moeten opereren om kortsluitingen te voorkomen. 
In dit verband Iijkt mij de institutionele vormgeving niet zonder belang. 
Het Iijkt mij verstandig indien het instituut over die zelfstandigheid 
beschikt, die nodig is om onafhankelijk van bepaalde posities of be
langen in de partij een eigen mening te vormen en die te publiceren. 
Deze relatieve zelf's,tandigheid is gewenst om de integriteit van het in
stituut veilig te stellen. Maar het moet niet meer zijn dan een relatieve 
zelfstandigheid. Een volstrekte onafhankelijkheid kan te gemakkelijk 
Ieiden tot een academische, ietwat vrijblijvend getuigende opstelling 
van het instituut. De wetenschappelijke instelling, wil die kunnen func
tioneren, moet ook zelf in het brandpunt van de politieke strijd ver
keren, in een directe relatie tot de politieke woelingen van alledag. Met 
de bedoeling om temidden van deze woelingen verbanden en perspec
tieve present te stellen, waar de mensen aan het front niet zo direct 
oog voor hebben. 

Tot zover enige bespiegelingen over de pos1t1e en het functioneren 
van wetenschappelijke instituten. Ik wil eindigen met twee opmer
kingen. 
In de eerste plaats, dat het goed functioneren van een wetenschappelijk 
instituut niet aileen afhangt van het instituut zelf en van de organisa
torische vormgeving, maar bovenal van de potentiele afnemers, prakti
serende politici. 
Indien de politici er oog voor hebben, dat het instituut een voor hen 
belangrijke complementaire functie vervult, kan een vruchtbare ver
houding ontstaan. Zo niet, dan raakt zo'n instituut gelsoleerd en kan 
als een bedreiging voor de politici worden aangevoeld. 
Ten tweede en tenslotte. Toen mij het verzoek bereikte enige bespie
gelingen te schrijven over het wetenschappelijk instituut van een poli
tieke partij, heb ik de uitnodiging graag aanvaard. Ik was van plan 
daar vanuit mijn persoonlijke ervaring een ietwat objectiverend artikel 
over te schrijven. Ik merk echter dat mij dat (nog) niet mogelijk is. Het 
is een subjectieve reflectie op een aantal gezichtspunten, die ik zelf, 
toen ik zelf aan een wetenschappelijk instituut werkzaam was, als 
wezenlijk heb ondervonden. Het is dus subjectief en (om met Roolvink 
te spreken) gedateerd. 
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INGEZONDEN 
Geachte Redaktie, 
Met belangstelling las ik in het vorige nummer het artikel van dhr. van Gulyk. 
Met zijn analyse van de verkiezingsuitslag kan ik het vrijwel volledig eens zijn. 
Slechts op een punt zou ik enig kommentaar willen geven: 
Op pagina 52 konkludeert de schrijver dat ·er weinig reden is om de methode 
de Hond als prognosetechniek superieur te achten aan de elders gebruikelijke 
technieken'. 
Dit is een konklusie die de schrijver vanzelfsprekend mag trekken. Maar ik vind 
het wei jammer dat het op een ondeugdelijke bewijsvoering plaats vindt. In zijn 
tabel 2 van de opiniepeilingen worden naast mijn prognose die van Lagendijk, 
NSS, lntomart en Elsevier/NIPO vermeld. 
Een bestudering van de kolommen leert dat het lntomart-onderzoek de beste 
voorspelling geeft, vervolgens de beide peilingen van NIPO en ten slotte NSS 
en Lagendijk. 
Mede op instigatie van de onderzoeksdirekteur van de NSS bestaat er een 
grote misvatting rond deze vijf kolommen (ingezonden brief van P. van Westen
dorp in De Volkskrant van 4 juni). 
a. Het rijtje van lntomart heeft betrekking op het onderzoek op de verkiezings

dag zelf. Oat is dus geen prognose op basis van de peilingen vooraf, maar 
een meting van het stemgedrag in het stembureau zelf. 
Oat lntomart er slechts iets minder ver af zat dan de NIPO peilingen is eer
der een bewijs van de kracht van die NIPO peilingen dan van de zwakte. 
lntomart had vooraf wei enkele peilingen gedaan die via Brandpunt wereld
kundig werden gemaakt. In april werd gezegd dat de PvdA vrij ver boven 
het CDA was uitgegroeid en dat de drie progressieve partijen samen even 
groot waren als CDA + WD. (De uitslag in werkelijkheid was 40,9%-
49,9%!). 

b. Het Elsevier/NIPO materiaal was niet het originele NIPO materiaal, maar 
materiaal dat een bewerking had ondergaan analoog aan mijn methode. Ten 
opzichte van het originele NIPO materiaal betekende mijn methode een aan
merkelijke verbetering! 

In feite mag mijn prognose aileen maar vergeleken worden met die van Lagen
dijk en van de NSS (en het lntomart-onderzoek, zoals bekendgemaakt bij Brand
punt in april). 
Bij een vergelijking tussen deze peilingen zijn er twee aspekten die m.i. in het 
voordeel uitvallen voor de via 'In de Rooie Haan' bekendgemaakte cijfers: 
1. Mijn laatste peiling was gemiddeld duidelijk dichter bij de uiteindelijke uitslag 

dan die van Lagendijk en de NSS. 
2. Veranderingen die gesignaleerd zijn in de tijd tussen de peilingen in de pe

riode oktober 1976 - mei 1977 zijn in mijn peiling veel plausibeler dan die van 
de andere twee peilingen. 

Nogmaals, het staat ieder vrij de diverse peilingen te beoordelen op de wijze 
die men zelf wenst. 
Uit mijn kontakten met de heer Kruisinga v66r de verkiezing bleek dat hij onze 
peilingen het betrouwbaarst vond. lk geloof dat de uiteindelijke uitslag dit ver
trouwen gehonoreerd heeft. 
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Aangezien onze peilingen ook in de toekomst regelmatig gepubliceerd zullen 
worden IUkt het mU zinvo/ dat uw kader deze cUfers volledig naar hun merites 
zullen kunnen beoordelen. 
lk zou het daarom op prijs stellen als bU de meningsvorming over deze merites, 
volledige en juiste informatie wordt gegeven. 
lk laat het gaarne aan U over om daar de vorm voor te vinden in Uw blad. Des
gewenst ben ik bereid dan een artikeltje voor U daarover te schrUven. 

Hoogachtend, 
Drs. M. de Hond. 

Naschrift. 

1. De door de heer De Hond gewraakte zinsnede op bladzUde 52 heb ik ge
schreven in reactie op de presentatie in het radioprogramma In de Rooie 
Haan, waarin de Rooie Haan/NIPO-peilingen als de betrouwbaarste peilingen 
werden geafficheerd. He/aas is zijn citaat niet volledig. lk heb mij voorzich
tiger uitgedrukt, door te stellen dat er 'voorshands' weinig reden is de me
thode-de Hond superieur te achten. De gedachte dat deze conclusie mede op 
instigatie van de NSS tot stand zou zijn gekomen, berust wat mij betreft op 
een misvatting. 

2. lndien bij de Elsevier/NIPO-enquiHe het NIPO-materiaal een bewerking heeft 
ondergaan analoog aan de methode-de Hond - de publikatie in E/seviers 
Magazine van 21 mei 1977 is daar niet duidelijk over - dan worden de ver
schillen tussen de resultaten van deze peiling en die van de Rooie Haan/ 
NIPO des te treffender. 
lk kan niet anders dan blijven vaststellen, dat voor wat betreft CDA en PvdA 
de R.H./NIPO-enquiHe verder van de verkiezingsuitslag af zit dan de Else
vier/NIPO-enquiHe. Voor andere partUen (D'66 en VVD) geldt weer het om
gekeerde. De Lagendijk-peiling benadert voor de PvdA, CPN, BP en GPV 
weer beter de verkiezingsuitslag dan de peiling van de Rooie Haan/NIPO. 
Per partU bezien wordt steeds wisselend, dan door de ene, dan door de 
andere peiling, de verkiezingsuitslag het dichtst genaderd. De R.H./NIPO
peiling vormt daarbU geen uitzondering. Vandaar de door mU gemaakte op
merking. 
Overigens moge hieruit weer eens blijken hoe riskant het is aan dergeiUke 
peilingen a/ te snel politieke conclusies te verbinden. 

3. De opvatting dat de R.H./NIPO-peilingen het betrouwbaarst zijn, /aat ik graag 
voor rekening van de heer Kruisinga. lk vraag mU slechts af, op grond van 
welke analyse tot dat oordeel is gekomen. 

4. Zoals uit de tekst op biz. 51/52 biUkt, is de strekking van mUn betoog gele
gen in de stelling dat de peilingen, welke regelmatig het Nederlandse volk 
worden voorgeschoteld, met groot gevoel voor relativiteit dienen te worden 
beschouwd. Vooral waar het gaat om de voorspellende waarde van een 
enkele peiling m.b.t. het door een partU te behalen aantal zetels. 
(Voor enige argumentatie moge ik kortheidshalve nog
maals verwijzen naar mijn artikel 'Onderzoek naar de Nederlandse kiezer' in 
het C. H. Tijdschrift van maart/april 1971, biz. 12/13) Tabel 2 op bladzijde 52 
is vooral opgenomen ter illustratie van deze stelling. De diverse onderzoek
instellingen blijken tot zowel onderling verschillende, als van de verkiezings
slag nogal afwijkende resultaten te komen. De opmerkingen die de heer De 
Hond onder punt a. heeft gemaakt, onderstrepen dit nog eens. /k zie dan 
ook geen aanleiding mijn mening op dit punt te wijzigen. 

Chris van Gulyk. 
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ENIGE lDEOLOGJSCHE ASPECTEN VAN DE SOVJETGROND
WET 

door: A. C. H. M. de Kok 

lnleiding 
Na vele jaren voorbereiding heeft onlangs de Opperste Sovjet van de 
USSR een nieuwe grondwet aangenomen. Deze grondwet, in feite de 
herziene versie van de grondwet van 1936, markeert voor de sovjet
burger het begin van een nieuwe fase op weg naar de communistische 
hei!staat. 

Op het moment dat dit artikel verschijnt is men in de Sovjet-Unie al
weer tot de orde van de dag overgegaan en zijn de vraagtekens die in 
het Westen achter dit ontwerp zijn gezet voor velen vraagtekens 
gebleven. 
Vanaf het publiek maken van de ontwerptekst in mei-juni j.l. tot het 
moment van sanctioneren door de Opperste Sovjet heeft de Sovjetpers 
miljoenen woorden aan deze nieuwe ,Wegwijzer" gewijd. Dagelijks 
drukte de persorganen vele bijvalsbetuigingen af en werd de Russische 
burger zelfs in de gelegenheid gesteld via ingezonden brieven amende
menten voor te leggen. 

Ook in de Westerse pers is nogal wat aandacht besteed aan de nieuwe 
legitimatie van het Sovjet-bewind. Een paging om nieuwe invalshoeken 
te vinden zal ik niet ondememen. Ik zal in het kort slechts die aspecten 
bespreken, die aan de aandacht van de meeste kritici zijn ontsnapt of 
die wat verder uitdiepen behoeven. 

De grondwet 
"Zoals een dauwdruppel de zon weerkaatst, weerspiegelt onze nieuwe 
grondwet de zegepraal van de leninistische nationale politiek van de 
communistische partij" .1

) 

k 1) Krasnaja Zwezda 14 augustus 1977. 
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Deze krakende rhetoriek is voor de meeste Westerse lezers niet te 
bevatten en zal de neiging doen opkomen van verder lezen af te zien. 
Toch geeft dit stijlbloempje toegang tot de sovjet opvatting over het 
wezen van het verschijnsel grondwet. 
Zolang de dauwdruppel blijft hangen, zal door de veranderende zonne
stand de reflectie telkens anders zijn. Zo ook zal iedere fase in de ont
wikkeling van de Sovjet-maatschappij - een ontwikkeling aangedreven 
door de avant garde, de communistische partij - door de grondwet 
anders weerkaatst worden. 

In de Sovjet-Unie redeneert men niet vanuit een historische traditie, 
maar vanuit het marxisme-leninisme. Volgens deze maatschappijleer 
maakt de socialistische staat op weg naar de eindfase, het commu
nisme, fundamentele veranderingen door. De Sovjetmaatschappij be
vindt zich volgens Breznev in het voor-laatste stadium, uiteraard in de 
betekenis van prenataal (de communistische heilstaat zou, volgens een 
sovjet-prognose van enige jaren geleden, in de jaren '80 zijn beslag 
krijgen). In dit voor-laatste stadium worden - volgens revolutionair jar
gon- tussenliggende doelen genomen die een maatschappelijke ontwikkc
lingsfase afsluiten en nopen tot grondwetswijziging. 

De eerste grondwet 1
) van 1924 vloeide voort uit de overgang van het 

feodalisme van het tsarentijdperk via een kortstondige min of meer 
kapitalistische fase naar een beginnend socialisme. Overigens werd in 
de jaren twintig wetgeving in het algemeen beschouwd als een over
blijfsel van de bourgeois-maatschappij die, naarmate de ontwikkeling 
van het socialisme voortschreed, vanzelf zou verdwijnen. Deze theo
retische opvatting over het verdwijnen van de wetgeving was echter 
fraaier dan de praktijk van aile dag. 
Misdaad bijvoorbeeld, verdween geenszins. Aanvankelijk werden mis
dadigers beschouwd als slachtoffers van hun kapitalistische omgeving. 
Het heersende milieu was bepalend voor het gedrag. Niettegenstaande 
de socialistische omvorming van het milieu verdween de misdaad niet. 
De massale sociale wanorde en misdaadgolven die parallel liepen aan 
de industrialisatie en collectivisatie dwongen Stalin tot revisie van zijn 

1
) De grondwet uit 1918 van de RSFSR (de Russische federatie) laat ik bu1ten 

beschouwing. 
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juridische opvattingen. In 1936 verklaarde hij dan ook dat de staat een 
krachtige wetgeving meer dan ooit nodig had. 
In feite werd door deze verklaring een ideologische nederlaag geleden. 
De schuld van de misdaad en sociale wanorde kon niet meer toege
schreven worden aan milieufactoren. We waren in 1936 al 18 jaar in 
de voorlaatste fase op weg naar het einddoel en in die jaren was het 
sovjet-milieu gezuiverd van kapitalistische invloeden, althans volgens 
officiele bronnen. 

Hoe dan ook, de bestaande wetgeving werd fors aangetrokken met de 
motivering dat de geweldige industrialisering het opleggen van arbeids
discipline via nieuwe wetgeving noodzakelijk maakte. Bovendien diende 
de wetgeving als basis voor een nieuwe gerationaliseerde industriele 
orde en om de positie van de heersende groep (in theorie de arbeidende 
klasse) te verstevigen. 

Behalve het industriele nut had de nieuwe grondwet verschillende 
andere functies. Op de eerste plaats wordt door een grondwet de staats
structuur expliciet gemaakt. Geen enkel dictatoriaal systeem ontkomt 
aan het probleem van het ontwerpen van centrale en locale autoriteiten 
die aan haar verantwoording afleggen. Door dit in een constitutionele 
vorm te gieten wordt er aan die structuur legitimiteit en vooral stabili
teit gegeven. Op de tweede plaats heeft een grondwet propagandistische 
waarden, zowel intern als naar de buitenwereld. In de pers werd afge
lopen maanden dan ook ruimte noch moeite gespaard om het volk over 
de nieuwe grondwet aan het woord te Iaten. Lyrische ontboezemingen 
over de manier waarop het volk aan het tot standkomen van de grand
wet heeft deelgenomen werden afgewisseld door scherpzinnige juri
dische analyses die moesten aantonen dat de Sovjet-Unie een nieuwe 
grondwet had gekregen die de meest democratische in de wereld is, 
dat westerse constituties slechts dienen als camouflage voor de dicta
tum van het kapitaal en dat aileen de Sovjet-grondwet instaat voor een 
voortdurende groei van de welvaart en het welzijn van de burgers . 

Naar buiten toe wordt de indruk gewekt dat de macht in de handen 
van de arbeidende klasse ligt en niet bij een kleine groep bevoorrech
ten; er wordt een beeld geschilderd van een idyllische samenleving 
waarin aile conflicten zijn opgelost en waar aile problemen zuilen 
worden opgelost. 
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HVIDIGE GRONDWET 

Positie van de communistische partij 
David Lascelles beweert in een artikel in de Financial Times dat de 
communistische partij in de vorige grondwet maar eenmaal zijdelings 
genoemd wordt. Dit is onjuist. In feite wordt de CPSU 1) tweemaal ge
noemd, wei heel voorzichtig maar met een ideologische lading. 

In artikel 141 (g.w. 1936) werd de CPSU genoemd als een van de orga
nisaties die het recht kregen kandidaten voor openbare functies te stel
len. Ook artikel 126 van deze grondwet noemt de CPSU en wei in de 
volgende context: "( ... ) en de meest actieve en bewuste burgers uit de 
arbeidersklasse, de boeren en de hoofdarbeiders verenigen zich vrij
willig in de CPSU die de avant-garde vormt in de strijd voor de op
bouw van een communistische maatschappij en de leidende kern is van 
alle arbeiders, maatschappelijke- en staatsorganisaties ( ... )". Deze be
schrijving van de partij als de harde kern van aile publieke- en staats
organisaties heeft bepaald grotere betekenis dan een opmerking in de 
marge, ook a! wordt de CPSU in de verdere wetstekst niet meer ge
noemd. 

In de nieuwe grondwet speelt men wat de positie van de CPSU betreft 
open kaart. De artikelen 2 en 6 formuleren voor de eerste maal expli
ciet de dictatuur van de CPSU. De explicitering van de positie van de 
CPSU in de "democratisch tot stand gekomen grondwet" doet enigs
zins bevreemdend aan als men bedenkt dat de partij niet toegankelijk is 
voor iedereen, dat zij niet via democratische procedures haar !eden 
werft en dat ze noch aan het volk noch aan enig staatsorgaan verant
woording schuldig is. 

Afsterven van de staat 
In de nieuwe grondwet zijn geen passages aan te wijzen die een indi
catie zouden kunnen vormen van een beginnend afsterven van de staat. 
Zoals bekend is het afsterven van de staat een van de marxistische Ieer
stellingen. Marxisten achten een tijdelijk gebruik van machtsmiddelen 
zoals de staat die bezit noodzakelijk om daarmee het afsterven van die-

1
) Communistische Partij van de Sovjet~Unie. 
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zelfde staat te bevorderen en uiteindelijk te bewerkstelligen. In een 
staatloze gemeenschap zal het verschil tussen bestuurders en bestuur
den zijn verdwenen. De behoefte aan een herkenbare groep regeerders 
zal zijn weggenomen omdat in een volwaardige communistische ge
meenschap bet sociale Ieven doorzichtig is met een ongecompliceerde 
structuur. De bereikte harmonie in de samenleving is een voorwaarde 
voor het verdwijnen van de staat in zijn huidige vorm. 

Voorlopig bevinden de Russen zich nog slechts in het stadium van een 
ontwikkeld socialisme. Van een staatloze maatschappij behoeft ~· ideo
logisch gesproken - nog geen sprake te zijn Toch wordt het zo lang
zamerhand tijd dat er een bescheiden begin gemaakt wordt, vooral te
gen de achtergrond van de prognose dat de heilstaat in de jaren '80 een 
feit zal worden. Maar vermoedelijk zal deze prognose ondertussen wei 
wat zijn "bijgesteld". In ieder geval is het niet verwonderlijk dat de 
New York-Times schrijft: "dat de Sovjetstaat nog niet sterft en niet af 
wil sterven", of zoals de London Times zegt: "er zijn geen tekenen die 
erop wijzen dat de staat zijn laatste levensfase is ingegaan". 

Natuurlijk hebben de Sovjet-leiders daar een antwoord op. Breznev 
verklaarde in zijn rede van 4 otokber voor de Opperste Sovjet: "dat 
de Westerse kritici het belangrijkste niet zien en niet willen zien: 
"( ... ) de dialectische interactie tussen de staatsontwikkeling (afster
ven) en de maatschappelijk ontwikkeling ( ... ) met de ontwikkeling 
van de socialistische democratie vindt een geleidelijke verandering 
plaats van staatsbestuur naar communistisch maatschappelijk zelf
bestuur". 
Breznev bedoelt daarmee dat naarmate de ontwikkeling en vervolma
king van de socialistische staat voorschrijdt miljoenen burgers steeds 
meer actief zullen participeren in staatsorganen, in besturen van onder
nemingen en distributieorganen en in organen van culturele en sociale 
politiek. Dit proces is volgens hem een langdurig proces maar de aan
getoonde historische wetmatigheid van de maatschappelijke ontwikke
Iing zal ook hier de drijvende kracht zijn die de staatsmacht uiteinde
lijk cloet overgaan in een communistisch maatschappelijk zelfbestuur. 

e- Recht op Arbeid 
Het recht op arbeid is door de Verenigde Naties als een van de men
senrechten erkend. 
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Dit recht op arbeid is voor de Sovjet-diplomaten een stokpaard dat 
regelmatig van stal gehaald wordt om ten strijde te trekken tegen 
Westerse "imperialisten" die Iucht geven aan hun twijfels omtrent de 
handhaving van de mensenrechten in de Sovjet-Unie. 

Van hun kant bezien is het begrijpelijk dat zij de grate werkeloosheid 
die in het Westen heerst gebruiken als stok om ons te slaan. Werke
loosheid is in de Sovjet-Unie, waar planeconomie bedreven wordt, een 
onbekend verschijnsel, althans geen direct waarneembaar verschijnsel. 
Natuurlijk heeft men, als men efficiency-kriteria gaat hanteren, ook 
daar werkloosheid. De werkgelegenheid van de burger is primair en 
doelmatigheid secundair. Liever twee man achter een machine en in
efficient werken dan een man werkloos thuis en optimale productie. 

Rechten van de mens 
Over de rechten van de mens in de Sovjet-Unie is a! vee! geschreven. 
De artikelen die ik over dit onderwerp onder ogen krijg gaan in de 
beoordeling van de situatie in Rusland meestal uit van het Westerse 
standpunt, een standpunt gevormd op basis van de pluralistische 
democratic. 
Vanuit ons gezichtspunt wordt de vrijheid van woord, geschrift, ver
eniging en vergadering tot nul en gener waarde gereduceerd als daar
aan de clausule vooraf gaat dat deze rechten door de wet worden ge
garandeerd in overeenstemming met de belangen van de arbeidende 
bevolking en wanneer zij gehanteerd worden ter versterking van de 
socialistische orde. 

De grondwet van 1936 geeft een dergelijk geclausuleerd artikel en de 
nieuwe wet ook. De sovjetleiders achten de tijd en de burgers nog niet 
rijp om deze clausule te Iaten vallen. Pas wanneer deze "ontwikkelde 
socialistische staat" is overgegaan in het communisme, zal deze clau
sule als een anachronisme vanzelf verdwijnen omdat het dan ondenk
baar geworden is dat de "gelouterde en gerijpte burger" de grond
rechten tegen zijn eigen belangen in zou misbruiken. 

Die tijd is in ieder geval nog lang niet daar en ik heb het vage gevoel 
dat deze clausulering de volgende grondwetsaanpassing nog wei zal 
hal en. 
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dat Gezien de gedachte die bij de Russen achter deze clausulering zit ver-
gen baas ik me telkens weer wanneer ik mensen van naam in diepe veront-
de waardiging hoor spreken over de schending van de rechten van de 

mens in de Sovjct-Unie. 
Dat men uit tactische of humanitaire overwegingen verontwaardigd is 

teid kan ik me goed voorstellen, maar werkelijk denken dat er in de S.U. 
·ke- ten aanzien van dit vraagstuk iets fundamenteels zal veranderen vind 
een ik Iichtelijk na!ef. 
sel. 
)Ok Het gaat hier om twee verschillende werelden, de pluralistisch demo-
en cratische wereld en een wereld waar het woord democratic een totaal 
in- andere, een marxistisch-leninistische dimensie heeft. 

Deze dimensie is uitvloeisel van de collectivistische benadering van het 
verschijnsel mens, een benadering die aile ruimte laat voor een geza
melijke beleving van deze wereld maar dit moet Ieiden tot uitbanning 

·en. van de nog in de mens levcnde individualistische egocentrisch gerichte 
de krachten. 

:rse 
che 

De verdediging van de Russen tegen beschuldigingen van schending 
•er- van de rechten van de mens is eenvoudig: men verwijst naar de verkla-
:ar- ring van de V.N. over dit punt, en zij menen dat het in hun grondwet 
ge- gestelde daarmee overeenkomt. In deze verklaring wordt gesteld dat 
1de iedere burger verplichtingen heeft tegenover de maatschappij waarin 
de hij/zij de vrijheid vindt tot volledige ontwikkeling van de persoonlijk

heid; dat de verwezenlijking van burgerrechten en vrijhcden een erken
ning en achting eist van de rechten en vrijheden van anderen en een 

de tegemoetkoming van de gerechtvaardigde eisen van de moraal, de 
tiet maatschappelijke orde en algemeen welzijn in een democratische maat-
lde schappij. 1) 

au- Het probleem is dat deze omschrijving veelvoudig uitlegbaar is. Pas 
1k- als er een universele wet komt waarin tot punten en komma's aange-
1d- geven wordt hoe er gei:nterpreteerd dient te worden kan men nagaan 

wie wat schendt. 

oel De ideologische kloof die tussen Oost en West gaapt is voorlopig een 
zal 

1) Novae Wremja (Nieuwe Tijd), nr. 41, pag. 10. 
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te grote hindernis om tot meer dan marginaal resultaat te kornen. 
Dit geldt niet aileen inzake de rechten van de mens, maar ook voor de 
besprekingen over de strategische wapenbeperkingen en de wederzijdse 
evenwichtige vermindering van troepen in centraal Europa. 

Prive-eigendom 
Artikel 12 van de nieuwe grondwel vermeldt wat de burgers als hun 
prive-eigendom mogen beschouwen. Hieronder valt het arbeidsin
komen, spaargeld, woonhuis en voorwerpen voor huishoudelijk ge
bruik. Verder is in dit artikel meer ruimte gegeven aan de prive-sector 
in de landbouw. 

In de jaren dertig voerde Stalin de grote landbouwcollectivisatie door. 
Dit coaxiaal koppelen van de landbouw aan de ideologic ging gepaard 
met een sterk teruglopen van de opbrengsten. Hongersnood was het 
gevolg. Als tijdelijke maatregel ter verhoging van de productie werd 
mini-prive-landbouw toegestaan. In feite was dit een maatregel in strijd 
met de ideologic. Toendertijd was dat nog geen probleem omdat het 
land in een overgangsfase verkeerde. Co\lectief denken was nog lang 
geen gemeengoed. De persoonlijke prikkel was een vee) grotere ga
rantie voor een redelijke opbrengst. 

We zijn nu echter een stuk verder in de tijd. De Sovjetleiders spreken 
over hun land als een ontwikkelde socialistische staat. Als men in dit 
stadium de prive-landbouw meer ruimte geeft dan wordt de ideologic 
naar de landbouw gezet en niet de landbouw naar de ideologic. 

Het is natuurlijk duidelijk dat het hier om een koerswijziging gaat die 
geboren is uit pragmatische economische overwegingen. Ook nu nog is 
de persoonlijke prikkel een vee) grotere garantie voor een goede op
brengst. Dit blijkt aileen a! uit het feit dat de 2% niet gecollectiviseerde 
landbouw, de privc-stukjes dus, voor ecnclerde in de behoefte van 
melk, vlees eieren en aardappelen voorziet. 

Natuurlijk zijn er orthodoxen die zich verzetten tegen weike vorm van 
prive-nering ook. 
Het verlangen naar meer welvaart is bij velen echter sterker dan de 
zuiverheid in de leer. Voor de Sovjet-leiders verdient tevredenheid 
onder het volk ten koste van enige ideologische concessies de voorkcur 
boven het omgckcerde. Dat wil cchtcr gccnszins zcggen dat dcrgclijkc 

108 



stappen niet ideologisch gecamoufleerd dienen te worden. 
· de Breznev verklaarde dan ook: "zolang de bewerker van het stukje grond 
jdse geen andere krachten inhuurt om die voor zich te Iaten werken (exploi

tatie van de mens door de mens) en geen woekerwinsten maakt, is er 
ideologgisch gezien geen reden om aan deze vorm van landbouw niet 
wat meer ruimte te geven". 

hun 
sin
ge

:tor 

)Of. 

ard 
het 
erd 
rijd 
het 
ang 
ga-

ken 
dit 

•gie 

die 
s IS 

Jp
rde 
;an 

;an 

de 
eid 
~ur 

jke 

In de grondwet wordt nu bepaald dat de collectieve en staatsboerdc
rijen aan de burgers hulp moeten verlenen bij de bewerking van de in 
bruikleen gegeven stukjes grand. 

H.echt van afscheiding 
Artikel 71 van de nieuwe grondwet geeft iedere unie-republiek (1 5) het 
recht zich af te scheiden van de USSR. Dit recht hadden de respectie
velijke republicken al in de grondwet van 1936. Na een amendement 
op deze grondwet kregen de republieken ook het recht om zelfstandig 
buitcnlandse betrekkingen aan te knopen. Aanvankelijk was de bedoe
ling achter deze wijziging niet duidelijk. Toen echter de V.N. in 1944 
als organisatie haar beslag kreeg, kwam de aap uit de mouw. Stalin 
probeerde via deze juridische vondst aile 15 republieken de organisatie 
binnen te loodsen. De Westerse politici van die dagen weken echter 
niet voor deze onverholen machtsdrang. Het compromis werd bereikt 
door toelating van slechts twee republieken: de Oekra·ine en Wit
Rusland. Beide republieken zijn hedentendage nog lid. 

Toch is ook nu weer het recht van afscheiding opgevoerd. Een duide
lijke motivering heb ik in de Russische beschouwingen over dit wets
<Jrtikel niet gclezen. Vanaf 1924 was cen poging tot afscheiding de 
facto a! onmogelijk. De bestuursstructuur van de republieken was vol
ledig in handen van de communisten die hun richtlijnen uit Moskou 
kregen. Elke gedachte die tot afscheiding zou kunnen leiden werd als 
anti-socialistisch bestempeld, met de bekende gevolgen van dien. Toch 
was het verlenen van dit recht geen onverstandige daad tegen de ach
tergrond van het sterke nationalisme dat onder de verschillende vol
keren in de republieken leefde (en nog leeft). Het recht van afscheiding 
was een formele tegemoetkoming aan de nationalistische heethoofden 
die dit recht als een soort nooduitgang konden beschouwen voor hct 
p:cval hun identitcit als volk gcvaar zou !open. Dat dit recht in de prak-
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tijk natuurlijk nooit opgeeist zou kunnen worden was toen nog niet te 
beoordelen. 

In de ontwerpfase van deze wet hebben sterke stromingen zich beijverd 
om het begrip Sovjet-natie in de grondwet ingevoerd te krijgen. Daar
bij werd zelfs gedacht aan likwidatie van de unie-republieken en de 
autonome republieken. 1

) Men is die weg echter niet opgegaan. De 
Sovjetleiders beseffen dat de sociale en culturele verschillen van de 
meer dan honderd volkeren te groot zijn om die zo maar met een pen
nestreek (in de grondwet) te negeren. W.l. Lenin had in zijn tijd al 
gewaarschuwd voor de overhaaste stappen naar de vorming van een 
natie. Voorlopig willen ook de huidige !eiders daar hun vingers niet 
aan branden. 

De buitenland-paragraaf 
De buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie is er allereerst op gericht 
het socialisme in eigen land te verstevigen. Nu is dit niets nieuws want 
ook Breznevs voorgangers wilden dat. 
Nergens wordt over een wereldrevolutie gesproken. De tijd van revo
lutionair idealisme, een stroming waar Trotski een exponent van was, 
ligt ver achter ons. 
Wei belijdt men nog steeds de steun aan bevrijdingsbewegingen en is 
de versteviging van de positie van het wereldsocialisme, what ever that 
may be, een veel voorkomende frase. In het laatste artikel van deze 
paragraaf wordt de solidariteit binnen de socialistische broederschap 
(lees: Oost-europese socialistische broederschap) ten tonele gevoerd. 
"De cynici onder ons zullen zeggen: "Breznev vereeuwigt zijn doc
trine". 

1
) Binnen de republieken bezitten 38 nationaliteiten en zekerc administratieve en 

culturele autonomie in 20 autonome republieken. 

Brannen: 
1. De rede van L. I. Breznev voor de Opperste-Sovjet ( 4 oktober 

1977). 
2. Novoe Wremja (Nieuwe Tijd), nrs. 38, 39, 40, 41 en 42 1977. 
3. Kraznaja Zwezda; juni t/m sept. 1977. 
4. Sputnik; juni t/m sept. 1977. 
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u- VRIJWILL/GERSKRIJGSMACHT: EEN DOODLOPEND SPOOR 
de 
De door Chr. L. van Gulyk 
de 
:n- De diskussie over de werking van het dienstplichtsystcem is in Neder-
al land vermoedelijk even oud als de dienstplicht zelf. De militaire dienst-

en plicht is hier altijd als een last ervaren. Zonder die dicnstplicht prin-
iet cipieel af te wijzen, is er s~teeds ontevredenheid geweest over de feitc

lijke werking van het systeem. Dat systeem is in de loop der tijd zo nu 
en dan gewijzigd, maar in het algemene oordeel over de dienstplicht 
heeft dit niet tot vee! verbetering geleid. 
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Een gevolg is geweest, dat regelmatig commissies werden ingestcld, die 
de problemen welke zijn verbonden aan het dienstplichtbestel hebben 
bestudeerd en voorstellen tot verbetering hebben aangedragen. Echter 
nimmer tot voile tevredenheid. 
De jongste loot aan deze stam is de Staatscommissic Pcrsoncelsvoor
ziening Krijgsmacht, waarvan het eindrapport aan het eind van dit jaar 
verwacht kan worden. Deze commissie onderzoekt echter niet of ver
betering van het dienstplichtsysteem mogelijk is, maar buigt zich over 
de vraag of onze krijgsmacht met dienstplichtigcn moet en kan worden 
vervangen door een krijgsmacht geheel bestaandc uit vrijwilligers. 

Problemen 
Het motief om deze vraag tc docn onderzocken is vooral gelcgen in de 
stelling dat de bezwaren die inhaerent zijn aan het dienstplichtsystcem 
thans zwaarder worden gevoeld dan voorheen. 
Daarbij wordt vooral gedoeld op de volgende problemen: 

1. Hoewel de dienstplicht in principe algemeen is, geldt zij in de prak
tijk alleen voor mannen, waarbij bovendien van die dienstplichtige 
mannen slechts ongeveer 35% in werkelijke dienst wordt opgeroe
pen. De dienstplichtlast is derhalve zeer ongelijk verdeeld, hetgecn 
als onbillijk of zelfs als onrcchtvaardig wordt crvaren. 
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2. De huidige trend van verkorting van de diensttijd laat zich in steeds 
mind ere mate rijmen met de ( opleidings )eisen voor cen groeiend 
aantal functies, vooral tengevolge van technologische ontwikkelin
gen. Voor die functies is behoefte aan een Ianger durend dienstver
band. Bovendien kan bij een verdere diensttijdenverkorting de mate 
van (verbands)geoefendheid in het geding komen. 

3. Een relatief groot deel van de financiele middelen is nodig om hct 
materieel op peil tc houden. Binnen de strikte grenzen van het bc
schikbare budget is een stijging van die investeringen S'lechts mo
gelijk bij een daling van hct aandcel der personeelskosten. 

Genocmdc problemen belnvloeden elkaar en vcrsterken elkaars nega
tieve effect. De diensttijdenverkorting speelt daarbij een cruciale rol. 
Vandaar de vraag, of een andere wijze van personeelsvoorziening, m 
casu cen vrijwilligerskrijgsmacht, cen oplossing zou kunnen bicden. 

Voordelen KVK 
Het antwoord op de vraag, wclkc voordelen ccn vrijwilligcrskrijgs
macht biedt hoven ecn dienstplichtsysteem is in belangrijke mate af
hankelijk van het soort krijgsmacht dat men voor ogen heeft; er zijn 
verschillende "modellen" mogelijk, qua omvang en samenstelling van 
het personeelsbestand. In het navolgende wordt een volledige beroeps
krijgsmacht buiten beschouwing gelaten. Wij spreken hier uits1uitend 
over cen zgn. kader-vrijwilligerskrijgsmacht (KVK), dat wil zeggen een 
krijgsmacht bestaande uit een kern van beroepsmilitairen, aangevuld 
met vrijwilligers die gedurende een beperkt aantal jaren dienen (3 a 4 
jaar). Ook binnen dit systecm zijn in principe verschillende modellen 
mogclijk. Op dczc teohnische aangelegenheid zal echter binnen bet be
stck van dit artikcl nict nader worden ingegaan. 

Over bet algemeen worden aan een KVK de volgendc voordclen bovcn 
een militiekrijgsmacbt toegedacht: 
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geen dienstplichtdwang meer, geen ongelijke lastenverdeling meer; 
grotere gemotiveerdbeid en arbeidsvreugde; 
de mogelijkheid van opleiding in meerdere functies; 
geringere doorstroomsnelbeid van personeel; 
geringere opleidingsbeboefte in de personele sfeer, door minder 
tocvloed van nieuwelingen; 
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boger rendement van de op,Jeiding; 
door grotcre vakbekwaamheid zal het materieel beter worden ge
bruikt, hetgecn minder slijtage en lagerc onderhouds- en herstel
lingskosten met zich meebrengt. 

Kortom: een tocnemende intrinsieke gevechtskracht, ecn soepelcr en 
efficienter functioneren van de organisatie en een bctere werksfeer 
worden beschouwd als de te verwachten voordelen van cen vrijwilli
~crskrijgsmacht. 

Nadelen KVK 
Zoals te verwachten zijn er ook enkelc nadelen verbonden aan een 
vrijwilligcrskrijgsmacht. Wat de militair-teehnische kant betrcft gaat 
het vooral om de volgende aspeeten. 
Ten eerste wordt men bij de werving van personeel afhankelijk van de 
arbeidsmarkt. Deze is onderhevig aan conjuncturele invloeden en de 
krijgsmacht zal moeten concurreren tegen andere arbeidsmogclijkheclen 
voor jongc mensen. Het risico bestaat dan ook, dat niet voor aile func
ties ccn voldoende of een voldocndc gediffcrentieerd pcrsoneelsaanbod 
zal worden opgelevercl. 
Een ancler nadeel betreft hct mobilisabele dee! van vooral de Janel
macht. De vulling van het mobilisabele hestand roept problemen op 
tengevolge van de langere diensttijcl van de vrijwilliger. Daardoor is 
de instroming geringer van omvang en kunnen wcllicht ook niet aile 
functics worden gevuld met vrijwilligcrs tenzij de vredcsstcrkte van de 
landmacht flink wordt uitgebreid. De mcer eenvoudige functics zou
den kunnen worden vcrvuld door zgn. reserve-vrijwilligers, die gedu
renclc cnkcle maanden (gemiddelcl 4 maanclen) individueel worden op
gclcicl en vervolgens 10 jaar lang mobilisabel zijn. Daarbij treedt echter 
wei kwaliteitsverlies op vergeleken bij het huidige dienstplichtsysteem, 
tengevolge van de korte, beperkte opleicling van de reserve-vrijwilliger 
en van de Jangere periode gedurende welke men mobilisabel moet blij
ven. Dit leidt tot een vermindering van de reactiesnelheid en de ope
rationele kwaliteit, juist op het belangrijke moment van de eerste inzet. 

Maatschappelijke risico's 
Naast deze twee nadelen zijn er echter ook nog enkele andere proble
men die aan een vrijwilligerskrijgsmacht (kunnen) klcven, met name 
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van meer maatschappelijkc aard. We zullen cr hicr enkelc bcknopt 
aanduiden. 

Maatschappelijk isolement 
De vrecs bestaat dat een vrijwilligerskrijgsmacllt, mecr dan ccn militic
krijgsmacht, los van de burgermaatschappij zal komen te staan, zowel 
door mogelijke ontwikkelingen binnen de krijgsmacht zelf, als door een 
geringere betrokkenheid en interesse van de burgers. Een goede maat
schappelijke integratie van de krijgsmacht dient voorwaarde te zijn 
voor overgang naar een KVK. 
Te denken valt hier aan de huidige ontwikkelingcn in de krijgsmacht 
met betrekking tot het toestaan aan militairen van het uitocfenen van 
grondrechten, ook wei genoemd "politieke rechten" (zoals het vergade
ringsrecht, recht op vrije meningsuiting en hct betogingsrecht) en de 
"vermaatschappelijking van de krijgsmachf', waarbij gedacht moct 
worden aan "verburgelijking" van de arbeidsvoorwaarden en interne 
democratisering. De vraag is of clcze ontwikkelingen zullen doorgaan 
ingeval van een KVK of dat ze zullen worden afgestopt of zelfs terug
gedraaid. Van belang is wellicht te bedenkcn, dat het hier gaat om 
zaken die niet in eerste instantie zijn opgekomen uit het beroepsper
soneel, maar zijn aangekaart van buiten de krijgsmacht, o.a. vanuit 
politieke partijen, en de organisatie van dienstplichtigen. Het is nog 
maar een goed half jaar geleden, dat een brief van een der landmacht
generaals vee! stof deed opwaaien, omdat daarin werd aangedrongen 
op een straffere discipline en het terugdraaien van hervormingen. 
Bovendien doet zich m.b.t. de politieke rechten cen dilemma voor, 
waarop de socioloog J. A. A. van Doorn in een artikel heeft gewezen. 1

) 

Immers, wat zou er gebeuren, "indien ook het beroepspersoneel van 
deze rechten gebruik zou gaan maken, bijvoorbeeld om ongenoegen 
kenbaar te maken over het gevoerde defensiebeleid of om de compc
tentie van de politieke Ieiding in twijfel te trekken" zo vraagt van 
Doorn zich af. Dit punt klemt temeer ingeval van een vrijwilligers
krijgsmacht. 
Daarnaast blijft de vraag of in een vrijwilligerskrijgsmacht mogelijk 
bepaalde normen en waarden opgeld zullen doen, waardoor binnen die 

1) J. A. A. van Doorn, "Defensiebeleid en hct streven naar politisering - een ge
schiedenis van slecht begrepen dilemma's", in Beleid en Maatschappij, jt·g. II, 
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krijgsmacht opvattingen en ontwikkelingen zouden ontstaan welke niet 
aansluiten bij wat elders in de (burger)maatschappij leeft. Daardoor 
zouden samenleving en krijgsmacht, mogelijk nog versterkt door een 
geringere interesse bij de bevolking, verder van elkaar af kunnen ko
men te staan. In bovengenoemd artikel stelt van Doorn: "Door te kie
z.en voor een vrijwilligerskrijgsmacht accepteert men per definitie een 
defensie-apparaat dat een sociaal smallere recruteringsbasis zal heb
ben en ongetwijfeld ook verder van de maatschappij zal komen te 
staan. Zelfs is het waarschijnlijk, dat de spreiding van de politieke 
voorkeuren onder het personeel minder dan thans representatief zal 
zijn voor die van de bevolking als geheel". De auteur wijst erop, dat 
in de vakliteratuur a! wordt gesproken van een zekere "remilitarise
ring", reactie op de recentelijk doorgezette "civilianisation". 
Een goede maatschappelijke integratie van de krijgsmacht dient door 
passende beleidsmaatregelen zoveel mogelijk verzekerd te worden en 
is een voorwaarde om in te kunnen stemmen met de overgang naar 
een vrijwilligerskrijgsmacht. 

R ecruteringsbasis 
Een ander bezwaar dat naar voren wordt gebracht is de vrees, dat 
vrijwilligers grotendeels gerecruteerd zullen worden uit de laagste so
ciaal-economische lagen van de bevolking. Deze vrijwilligers worden 
dan voornamelijk gemotiveerd door financiele overwegingen. Dit zou 
betekenen dat een afwenteling plaatsvindt op de kansarme groepen in 
de samenleving. De jongeren met weinig of geen opleiding, met weinig 
mogelijkheden in de burgermaatschappij nemen hun toevlucht tot de 
militaire dienst. Van echte vrijwilligheid is bij deze jongeren dan geen 
sprake meer en men vreest dat zij onkritische en gemakkelijk hanteer
bare c.q. manipuleerbare mensen zullen zijn in de krijgsmacht. 
Indien een dergelijke ontwikkeling zich zou voordoen, zou dat zowel 
voor het functioneren van de krijgsmacht (militair-kwalitatief), als uit 
maatschappelijk oogpunt niet wenselijk zijn. 
In een situatie van grate jeugdwerkloosheid is het zeker niet geheel 
denkbeeldig dat zo'n ontwikkeling zich daadwerkelijk voordoet. 
Bovendien zijn er, met name in de landmacht, een groat aantal een
voudige functies (bijv. in de infanterie), waarvoor men onmogclijk vol
doende belangstelling van beter opgeleide jongeren mag verwachten. 
In dit verband wordt wei gesproken van ,gastarbeidersfuncties". Bo-
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venbedoclde jongeren zullen vooral in deze functies terechtkomen. 
De vraag is voorts, wat er met deze jongemensen gebeurd nadat zij hun 
dienstperiode hebben uitgediend en terugkeren in de burgermaatschap
pij. Men kan trachten hun kansen te verbeteren, door uitgebreide 
scholingsmogelijkheden ( civiele vakopleiding) gedurende de diensttijd 
aan te bieden. Op zich is dat een zeer goede zaak. Gebruikmaking 
daarvan geschiedt uiteraard op basis van vrijwilligheid. Uit onderzoek 
is echter gebleken, dat juist de laagst opgeleiden de voorkeur geven aan 
een afscheidspremie boven het volgen van een op de burgermaat
schappij gerichte opleiding gedurende de diensttijd. 
Overigens is die terugkeer een belangrijke zaak voor iedere vrijwilliger. 
De overheid draagt hierbij een belangrijke medeverantwoordelijkheid. 
Een goede regeling daarvan acht ik een belangrijke voorwaarde bij de 
overgang naar een vrijwilligerskrijgsmacht. 

Zolang in Nederland geen vrijwilligerskrijgsmacht functioneert, is niet 
met volledige zekerheid te zeggen dat bovengenoemde ontwikkeling 
m.b.t. de laagst geschoolden zich daadwerkelijk zal voordoen. 
Er zijn echter wei ervaringsgegevens bekend uit Ianden waar een der
gelijke krijgsmacht reeds bestaat, met name uit de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkelingen aldaar zijn echter 
niet hoopgevend, zoals blijkt uit recente rapporten, waarover ook 
in buitenlandse kranten en tijdschriften is gepubliceerd. 
In deze Ianden bestaan problemen met het werven van voldoen
de vrijwilligers in het algemeen, terwijl met name onvoldoende hoger 
opgeleiden kunnen worden aangetrokken voor de vulling van de be
treffende functies en tevens een oververtegenwoordiging in de krijgs
macht optreedt van minderheidsgroepen en lager geschoo!den. In het 
Verenigd Koninkrijk wordt bovendien geconstateerd dat er sprake is 
van een toenemende vervreemding tussen krijgsmacht en maatschappij. 

Dit alles betekent nog niet, dat in Nederland onafwendbaar een der
gelijke ontwikkeling zal optreden ingeval van een vrijwilligerskrijgs
macht. Maar het betekent wei, dat genoemde problemen niet luchtig 
weggewuifd kunnen worden, en als een serieus risico dienen te worden 
aangemerkt. Alvorens overgang naar een vrijwilligerskrijgsmacht te 
overwegen moet worden nagegaan of, en met welke maatregelen deze 
ongewenste aspecten van een KVK zijn te voorkomen of voldoende te 
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beperken. Ook dit dicnt voorwaardc tc zijn voor instemming met ecn 
KVK. De ervaringen in het buitenland lijken er echter op te duiden, 
dat afdoende beleidsmaatregelen niet zo eenvoudig te treffen zijn. 

Voor beide genoemde maatschappelijke risico's geldt, dat niet met 
zekerheid is te voorzien of, en zo ja in welke mate deze zich ingeval 
van een vrijwilligerskrijgsmacht in Nederland zullen voordoen. Het 
tegendeel is echter evenmin met stelligheid te poneren. Ontwikkelin
gen elders in de (burger)samenleving zullen hierop mede van invloed 
zijn. De ervaringsgegevens uit het buitenland zijn echter allerminst 
geruststellend en geven aan dat ongefundeerd optimisme hieromtrent 
ongerechtvaardigd is. 
Naar mijn mening zijn tot nu toe geen passende beleidsmaatregelen 
geformuleerd, welke de negatieve kanten van een vrijwilligerskrijgs
macht afdoende tegemoettreden. Voorshands is het raadzaam de ver
dere ontwikkelingen in het buitenland nauwlettend in het oog te 
houden. 

Wervingsmogelijkheden 
Twee andere aspecten, eveneens van doorslaggevend belang, zijn de 
wervingsmogelijkheden en de kosten. 
De vraag of voldoende vrijwilligers geworven zullen kunnen worden 
hangt samen met het "krijgsmachtmodel" dat men voor ogen heeft qua 
omvang en personeelssamenstelling. In dit verband is uitgangspunt de 
taak en de eisen welke aan de krijgsmacht worden gesteld in de 
Defensienota 1974. 
Wat betreft de wervingsmogelijkheden zijn voor de Nederlandse si
tuatie geen goed bruikbare ervaringscijfers voorhanden. Het is hier een 
kwestie van het maken van zo zuiver mogelijke schattingen. 
Daarbij dient men voorzichtig te zijn bij het interpreteren van resul
taten van onderzoek, waarbij aan jongemensen is gevraagd of zij bereid 
zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijwillig in militaire dienst te gaan. 
Met "ja" antwoorden in een onderzoek-situatie is wat anders dan je 
daadwerkelijk aanmelden en vervolgens geschikt bevonden worden 
voor een bepaalde functie. Ook uit andere onderzoeken is het ver
schijnsel bekend, dat de in het onderzoek gezegde bereidheid vee! 
groter is, dan later uit de daden blijkt. (Bij openbaar vervoer-onder
zoek, bijv. t.b.v. een nieuwe buslijn, is bekend, dat het aantal onder-
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vraagden dat zegt bereid te zijn om de auto te Iaten staan en met de 
bus te reizen beduidend groter is dan later feitelijk het geval blijkt te 
zijn). Daarbij komt dat de Nederlandse publieke opinie beslist niet 
militair-minded genoemd kan worden. 
Ik ben dan ook van mening, dat het jaarlijks werven van voldoende 
vrijwilligers in ons land bijzonder moeilijk zal zijn, ook bij grote be
leidsinspanningen om een zo goed mogelijke concunentiepositie op de 
arbeidsmarkt in te nemen. 
Ook op dit punt zijn de gegevens uit het buitenland niet hoopgevend. 
Daar wordt melding gemaakt van dalende wervingsresultaten, ondanks 
verhoging van de financiele inspanningen en onderbezetting van be
paalde krijgsmachtdelen. In de toekomst worden daar nog slecbtere 
rcsultaten verwacbt ten gevolge van daling van bet geboortecijfer en 
een mogelijke daling van de werkloosbeid. 

Kosten 
Hiermede zijn we tevens aangeland bij de kosten van een vrijwilligers
krijgsmacbt. Ook dit aspect hangt uiteraard recbtstreeks samen met de 
vraag wat voor soort krijgsmacht men wenst. 
Het is duidelijk dat in Nederland bet algemene politieke klimaat en 
de (buidige) financieel-economische vooruitzicbten niet toelaten dat 
het defensiebudget sterk zou worden verhoogd. 
Berekeningen hebben echter uitgewezen dat, afhankelijk van het krijgs
macbtmodel dat men hanteert, de jaarlijkse kosten van een KVK tus
sen de 500 en 900 miljoen gulden meer zouden gaan bedragen dan de 
kader militie-krijgsmacht (prijspeil 1983). 
Hoewel ook voor een krijgsmacht met dienstplichtigen voor de toe
komst rekening moet worden gehouden met kostenstijgingen, moet een 
zo grote uitgavenstijging als zich bij een KVK zou voordoen als on
haalbaar worden aangemerkt. 
Daarbij komt nog dat uit de buitenlandse gegevens blijkt, dat in de 
praktijk van een vrijwilligerskrijgsmacht een aantal, aanvankelijk on
voorziene, kostenverhogende ontwikkelingen kunnen optreden, met 
name ten aanzien van de personeelskosten. 
Voor Nederland zou dit betekenen dat v66r de realisering van een 
KVK eerst een aantal grote kostenbesparingen gerealiseerd dienen te 
worden, zowel door middel van personeelsreducties, bijv. als gevolg 
van wijziging in strategische concepties, west-europese taakverdeling, 
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e.d.) als besparingen in de materieelsfeer (rationalisatie, NA VO
standaardisatie). Omtrent de verwezenlijking van dergelijke maatrege
len bestaat thans echter nog weinig zicht. 

Deze negatieve kanten van een vrijwilligerskrijgsmacht (maatschap
pelijke risico's, wervingsproblematiek en kostenontwikkeling) afwe
gend tegen de positieve, en dit tegen de achtergrond van de bezwaren 
welke kleven aan het dienstplichtsysteem, kan ik slechts tot de con
clusie komen, dat niet tot een vrijwilligerskrijgsmacht dient te worden 
overgegaan. 

Doorgaan met de dienstplicht ? 
Dan dringt zich vervolgens de vraag op, wat dan. Doorgaan met de 
dienstplicht? Ik ben van mening dat dit voorshands inderdaad het 
geval zal moeten zijn. De huidige problemen met het dienstplicht
systeem dienen dan zo goed mogelijk te worden ondervangen. 

Wat betreft de problematiek van de onrechtvaardige lastenverdeling 
ben ik echter ervan overtuigd, dat een werkelijk rechtvaardige oplos
sing binnen dit kader niet te vinden is. Overigens is op dit punt enige 
nuancering op zijn plaats. 
Weliswaar worden slechts 3 a 4 van de tien ingeschrevenen opgeroe
pen voor de eerste oefening, bedacht moet worden, dat gemiddeld zo'n 
25% van de jongemannen niet geschikt blijkt te zijn voor de vervul
ling van de dienstplicht, terwijl een dee! van de overigen dienst weigert, 
dan wei vrijwillig dienst neemt. Zelfs in tijden dat er een tekort aan 
dienstplichtigen was, kon slechts 50% van het totaal aantal ingeschre
venen voor de dienstplicht in werkelijke dienst opkomen. Bovendien is 
voor de toekomst van belang het dalende geboortecijfer, hetgeen ertoe 
zal leiden dat media de jaren '90 het aanbod van dienstplichtigen, in 
vergelijking met thans, ongeveer 25% zal dalen. Dit betekent, bij 
gelijkblijvende behoefte, een verhoging van het opkomstpercentage tot 
mogelijk 50%. 
AI met al blijft de lastenverdeling echter ook dan ongelijk. Onderzocht 
zou kunnen worden of het aantrekken van meer vrijwilligers bier enig 
soelaas kan bieden (vgl. het zogenaamde volunteer intensive concept 
in Belgie en Denemarken). De problematiek rond de dienstplicht is 
overigens breder dan alleen dit punt van de Jastenverdeling. 
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In ieder geval zal spoedig een vervolg dienen te komen op het debat 
over het dienstplichtbeleid, dat in maart van dit jaar in de Tweed<! 
Kamer heeft plaatsgevonden. 
De regering zal dan moeten komen met voorstellen tot "modernisering 
van het dienstplichtbestel", waartoe zij in maart door de christen
democratische fracties in een motie werd uitgenodigd. 

Van de Redaktie 
Door onvoorziene omstandigheden is de verschijning van dit nummer 
vertraagd. 

Medewerkers aan dit nummer 

Chr. L. van Gulyk: geb. 1944; beleidsmedewerker van een intergem. 
overlegorgaan; lid Staatscommissie Personeelsvoorziening Krijgsmacht; 
oud voorzitter CHJO; 

Drs. A. C. H. M. de Kok: geb. 1942; studeerde Slavische talen en 
Ruslandkunde, (G.U., Amsterdam); was beroepsofficier bij de Ko
ninklijke Marine; was politiek secretaris van de voorzitter van de KVP
Tweede Kamerfraktie; is thans voorlichtingsfunktionaris bij de CDA
Tweede Kamerfraktie. 
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ZUID AFRIKA ANNO 1977 
EEN POGING TOT ANALYSE EN VERDUIDELIJKING 

door: ds. Ype Schaaf 

De Republiek Zuid Afrika - 30 keer zo groot als Nederland - is een 
uniek land. 
In de bodem zitten 15 procent van de diamanten van de wereld, plus 
59 procent van het goud, 48 procent van het vanadium, 45 procent 
van het platina, 26 procent van het chroom, 24 procent van het man
gaan en 12 procent van het uranium. 
De op basis van deze bodemschatten opgebouwde industriecomplexen 
rond Johannesburg en de Rand zijn de grootste van Afrika en hebben 
van Zuid Afrika een welvaartsstaat op Westers niveau gemaakt. Ze 
verschaffen aan millioenen Zuid Afrikanen werk, hebben emigranten 
uit Europa aangetrokken plus honderdduizenden gastarbeiders uit de 
buurlanden: Lesotho, Botswana, Swaziland, Malawi, Rhodesië, Mo
zambique, Zambia en Angola. 
Deze zwarte arbeiders uit heel Zuidelijk Afrika zijn naast de grond
stoffen de tweede pijler van Zuid Afrika's welvaart. Ze worden naar 
Europese en blank-Zuidafrikaanse maatstaven onderbetaald, maar 
naar zwart-afrikaanse maatstaven goed betaald. 
De verdiensten van deze gastarbeiders zijn de belangrijkste bron van 
inkomsten voor Lesotho, Botswana, Swaziland en Malawi. 
Voorzover de Zuidafrikaanse industrie-producten worden geëxpor
teerd, gaat dat grotendeels via de haven van Mapoetoe - het vroegere 
Lourenco Marques - de hoofdstad van Mozambique, eindpunt van de 
spoorlijn uit TransvaaL Dus is het afrikaans-marxistische Mozambique 
economisch stevig afhankelijk van Zuid Afrika. 
In Zuidelijk Angola en in Z.O. Mozambique zijn of worden grote 
waterkrachtstations gebouwd, waarvan Zuid Afrika de in goud te be
talen electriciteit afneemt. Immers de enige grondstof, die de Republiek 
zelf onvoldoende heeft is energie. Op basis van de landbouwtraditie 
van de Boeren is er in Zuid Afrika een bloeiende landbouw, die de 
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eigen bevolking voedt en waarvan een behoorlijk deel geëxporteerd 
wordt. 
Dit alles heeft gemaakt dat de Republiek Zuid Afrika jarenlang voor 
de investeerder één van de interessantste landen van de wereld was 
met een jaarlijks rendement van maar liefst 20 procent. 
Zuid Afrika bestuurt- nog- de voormalige Duitse kolonie Zuid-West 
Afrika - door de Afrikanen Namibië genoemd. Namibië heeft vele 
bodemschatten waaronder vermoedelijk olie. 
Botswana, Lesotho en Swaziland kunnen alleen maar via Zuid Afri
kaans grondgebied de zee bereiken, terwijl de enige deur naar de we
reld van het door een economische boycot officeel afgesloten Rhodesië 
ook via Zuid Afrika gaat. 
Langs de Kaap, de Zuidpunt van Afrika, passeren zo'n 600 tankers 
per maand, omdat voor vele mammoet schepen het Suezkanaal te 
nauw en te ondiep is. Met andere woorden: Zuid Afrika, gelegen op 
de "hoek" tussen de Atlantische en de Indische oceaan is economisch
strategisch en militair-strategisch van groot belang. 
Deze economische en geografische unieke en machtige positie heeft 
een aantal consequenties, die de daden en houdingen van buitenlandse 
machten ten opzichte van Zuid Afrika goeddeels verklaren. 

a. De zogenaamde frontlijnstaten: Angola, Zambia, Botswanen, Tan
zania en Mozambique, die aan Zuid Afrika en Rhodesië grenzen, 
vrezen de door blanken gedomineerde macht van de Republiek 
over heel Zuidelijk Afrika. 

b. Gezien de rol, die Zuid Afrikaans goud op de wereldmarkt speelt 
heeft het Westen er groot belang bij, dat Zuid Afrika een stabiel 
land blijft, terwijl het Oostblok in een grondige verstoring van de 
rust in Zuid Afrika een middel ziet om de vrije markt-economie 
van de in hun ogen verderfelijke kapitalistische wereld verder af 
te breken. 

c. Oost en West hebben beide strategisch belang bij de Zuidpunt van 
Afrika. 

Internationaal 
Bij de rassenproblemen, waarmee Zuid Afrika worstelt, wordt vaak 
gesteld, dat dat binnenlandse problemen zijn, die Zuid Afrika zelf dient 
op te lossen. Uit bovenstaand betoog zal duidelijk geworden zijn, dat 
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dit onjuist is, omdat de ontwikkeling en de macht van Zuid Afrika te 
internationaal verweven én strategisch te belangrijk is. 
Overigens vraagt de Zuid Afrikaanse regering het ene moment om 
thuis met rust gelaten te worden, terwijl het volgend moment die zelfde 
regering de goede aspecten van het Zuid afrikaanse systeem "bewijst" 
door vergelijkingen met Idi Amin of de Goelag-archipel. 
Economisch en educatief zet Zuid Afrika het ene moment trots cijfers 
over Europese landen naast Zuid Afrikaanse om het volgend moment 
Bantoe-onderwijs als voorbeeld te stellen voor andere zwart-afrikaanse 
landen. 
Of Vorster het nu fijn vindt of niet, bij de problematiek van Zuid
Afrika zijn vele landen betrokken. Om geografische, politieke econo
mische of ideologische redenen. 
Daarbij zou het ideaal zijn, wanneer de Zuidafrikanen zelf kans zagen 
het probleem van hun land op te lossen. 

Het probleem 
Het probleem van Zuid Afrika is dat vier miljoen blanken hebben be
dacht en besloten wat goed is voor 24 miljoen mensen, zonder de 
twintig miljoen niet-blanken te vragen, wat zij ervan vinden. En met 
"wat goed is voor" wordt bedoeld economie, sociale ontwikkeling -
inklusief met wie er wel of niet getrouwd mag worden -, onderwijs, 
culturele ontwikkeling, huisvesting, ontwikkelingsmogelijkheden, poli
tiek systeem, afijn: vrijwel alles. 
En de twintig miljoen niet-blanken eisen steeds duidelijker inspraak 
in de beleids- en besluits-vorming van hun land. Immers Zuid Afrika 
is het vaderland van 4 miljoen blanken, 18 miljoen negers - in Zuid 
Afrika Bantoes genoemd - 21h miljoen kleurlingen, en 700.000 
Aziaten. 
In Zuid Afrika woont om te beginnen een blank volk, dat zichzelf 
Boeren of Afrikaanders noemt. Dit volk is ontstaan uit emigranten van 
Nederlandse, Franse (Hugenoten) en Duitse afkomst, die sinds 1652 
naar de Kaap en later heel Zuid Afrika getrokken zijn. Men herkent 
de komaf aan de namen: Van der Merve - Nederlands; Du Piessis -
Frans; Diederichs - Duits. In dit volk domineerden de Nederlanders, 
dus heeft dit volk een sterk door het Nederlands en het Nederlandse 
Calvinisme gestempelde cultuur. 
Uit de ontmoeting van dit volk met de oorspronkelijke bevolking van 
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Hottentotten en Bosjesmannen en met uit Azië en Afrika gehaalde 
slaven is een gemengde groep van kleurlingen ontstaan, voornamelijk 
in de Kaapprovincie. Er zijn nu twee-en-een-half miljoen kleurlingen, 
die de Afrikaander-cultuur grotendeels hebben overgenomen. 
Sinds de Napoleontische tijd, of eigenlijk sinds de tweede helft van de 
19de eeuw, zijn ook veel Engelsen naar Zuid Afrika geëmigreerd. Ze 
wonen in Natal en in het industriegebied rond Johannesburg. Ze heb
ben geprobeerd Zuid-Afrika cultureel te "verengelsen", wat mislukt is. 
In diezelfde 19de eeuw is een aantal negervolken uit het noorden naar 
het zuiden getrokken. Ze hebben grensoorlogen gevoerd met de in 
diezelfde periode naar het noorden "trekkende" Boeren. Voor hen zijn 
ook delen van Zuid-Afrika tot vaderland geworden. 
De Engelsen hebben voor hun plantages nog Indiërs binnengehaald. Er 
zijn er nu meer dan 700.000 en ze wonen voornamelijk in Natal. 
Dus Zuid-Afrika, oorspronkelijk het vaderland voor Hottentotten en 
Bosjesmannen, is nu het vaderland van Afrikaanders, kleurlingen, 
Engelsen, negervolken - die in Z.A. Bantoes worden genoemd -, 
Indiërs plus wat er nog over is van die Bosjesmannen en Hottentotten. 

Conceptie 
Met als kernwoorden eerst "apartheid" en "baasskap" en nu met als 
fundamenteel principe: gescheiden ontwikkeling proberen de Afrikaan
ders een systeem door te voeren, waarbij iedere bevolkingsgroep zijn 
eigen ontwikkeling doormaakt en meer en meer bepaalt. Uiteindelijk 
zal dan Zuid Afrika worden tot een soort Verenigde Staten, waarin 
zwarte, gekleurde en blanke volken samenwerken. 
Achter deze conceptie zit de eigen ervaring van de Afrikaans spre
kende groep, die hard heeft moeten vechten om de eigen identiteit 
overeind te houden tegenover de poging van de Britten om Zuid Afrika 
te "verengelsen". 
Achter deze conceptie zat het Bijbelse verhaal van Sem, Cham en 
J aphet, waarbij de negers Cham waren. 
Achter deze conceptie zit een bepaalde uitleg van de volkerentafel uit 
Genesis 10. 
Achter deze conceptie zit tenslotte een soort verantwoordelijkheids
gevoel, zo niet roepingsbesef dat de (ontwikkelde) blanke voelt ten 
opzichte van de "swartman". Zoiets als: God heeft ons blanken geroe
pen een grote taak te vervullen in Zuid Afrika. 
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Vitwerking 
De wijze waarop deze conceptie wordt uitgewerkt is bekend. Bantoe
volken krijgen hun eigen onafhankelijke thuisland. Er zijn er nu twee: 
het aan de kust gelegen Transkei en het uit zeven stukken land be
staande BophuthaTswana. 
Kleurlingen en Indiërs (Asiaten) hebben geen thuisland, maar wel eigen 
woongebieden en krijgen een bescheiden inspraak in het bestuur. 
De millioenen Bantoes die in de werksteden in het blanke gebied 
wonen worden in feite daar gastarbeider met hun thuisland als vader
land. 
De regering van de republiek als geheel is blank, maar in de toekomst 
-- wanneer ze voldoende ontwikkeld zijn - kunnen ook niet-blanken in 
die regering een rol gaan spelen. 
De educatieve, culturele, sociale en politieke ontwikkeling is volledig 
gericht op de aparte volken. 
De kleine apartheid van bussen, wc's, restaurants en bankjes-in-het
park voor "blankies" en "nie-blankies" wordt steeds sneller afge
schaft, terwijl ook het aantal functies in de samenleving die alleen blan
ken mogen uitoefenen steeds kleiner wordt (Op papier nog maar 2 
procent). 
Het verschil in betaling tussen blank en niet-blank voor het zelfde 
werk wordt steeds minder. 
Omdat deze conceptie zonder inspraak van de niet-blanken is vast
gesteld en wordt uitgevoerd én omdat vele niet-blanken bezwaren heb
ben tegen deze conceptie zijn er een groot aantal wetten en maatregelen 
uitgevaardigd om deze politiek door te drukken. 
Pasjeswetten, voorlopige hechtenis zonder juridische rechten, het 
monddood maken van tegenstanders, verbod op sexsueel verkeer en 
huwelijk tussen rassen enz. enz. 
Dit alles in het kader van een rechtsstaat. Wanneer er misbruik wordt 
gemaakt van deze wetten, zoals bij het overlijden van Biko wordt het 
geval onderzocht. In het geval van Biko is de geloofwaardigheid van 
die rechtsstaat wel aangetast omdat na een duidelijk bewijs van over
treding van de bevoegdheden door de politie er geen veroordeling 
volgde. 

Verzet 
Het verzet tegen dit alles komt binnen Zuid Afrika van drie kanten. 
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1. De reeds vermelde niet-blanken, die zeggen dat zonder hen over hen 
beslissingen worden genomen. De blanke minderheid stelt hier tegen
over, dat de zwarte en gekleurde bevolking nog niet voldoende ont
wikkeld is om werkelijk mee te kunnen praten. 
Daarnaast hebben de blanken een duidelijke angst om overstemd te 
worden via een algemeen kiesrecht. Ze zijn er van overtuigd alleen 
overeind te kunnen blijven, wanneer ze uiteindelijk machtiger blijven 
dan de niet-blanken. Waarschijnlijk speelt hier in mee dat er in Zuid 
Afrika nog nooit een gelijkwaardige omgang geweest is tussen blank 
en zwart. 
Het African National Congres heeft vredelievend vanaf 1916 gestreefd 
naar meer zwarte inspraak. Toen de pacifistische voorman van het 
ANC, de Nobelprijswinnaar Luthuli stierf en er geen vooruitgang ge
boekt werd, is het ANC geworden tot een bevrijdingsbeweging, die met 
geweld het blanke regiem wil omverwerpen. 
Het ANC is nu verboden, sommige leiders zitten gevangen op het 
Robbeneiland, en ondergronds en in het buitenland wordt het ANC 
steeds meer een verzetsbeweging naar marxistisch model. 
Een typisch voorbeeld van het zwarte verwijt niet mee te mogen den
ken is ook, dat een van de grootste zwarte kranten van Zuid Afrika 
aan de laatste verkiezingen geen woord heeft gewijd: "Omdat deze 
blanke verkiezingen ons niet aangaan!" 

2. Het bedrijfsleven en de grootindustrie, die stellen dat gescheiden 
ontwikkeling in landbouw misschien mogelijk is maar in industrie en 
bedrijfsleven beslist niet. Opleiding, leiding geven, meedenken, belan
gen bespreken (vakbonden) kunnen niet gescheiden gedaan worden in 
een economie waar blank en zwart niet zonder elkaar kunnen. 
Zolang de regering forse subsidies geeft om industrieën te bouwen op 
de grens van de thuislanden, zal daar wel belangstelling voor zijn, maar 
het blijft kunstmatig, omdat vanuit eigen belangen de industrieën een 
dergelijke vestigingsplaats niet zouden kiezen. Grote niet blanke werk
nemerssteden als Soweto zijn in het blanke gebied, in de buurt van de 
vindplaatsen van de grondstoffen, onvermijdelijk. En in die steden 
wonen tienduizenden Bantoes, die hun thuisland nooit gezien hebben 
en er dus geen band mee voelen. Hun belangen liggen in Soweto en 
niet in Transkei. 

3. De snel groeiende groep Bantoes en Kleurlingen met schoolontwik-
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keling en Bijbelse vorming komen tot de ontdekking dat de wezen1 
lijke tegenstelling in de Zuid Afrikaanse samenleving niet die is tussen 
vele volken, maar tussen zwarte of gekleurde mensen, die zich tweede
rangs burgers voelen en economisch en politiek sterkere blanken. 
Zij proberen via zwarte theologie en zwarte bewustwording hun min
derwaardigheidsgevoelens kwijt te raken en hun waardigheid tegen
over God en de blanken te vinden. 
Zij stellen dat 80 jaar industriële ontwikkeling de Bantoevolken van 
Zuid Afrika ontworteld hebben. Een poging de Zoeloes als Zoeloe en 
de Xhosas als Xhosa te ontwikkelen komt te laat, waar het om moet 
gaan is hen als zwarte Zuid Afrikaan zich te laten ontplooien. Ze vra
gen zich af in hoeverre de blanken via eigen ontwikkeling van de ver
schillende volken en via de opbouw van kunstmatige of achterhaalde 
thuislanden in wezen bezig zijn een verdeel en heers plan uit te voeren. 
Deze redenering spreekt - begrijpelijk - met name de jeugd aan die 
geboren en getogen is in de arbeiderssteden in het blanke gebied. De 
jeugd staakt nu in Soweto omdat ze meer Engels willen leren, om op 
gelijk niveau te komen met de blanke. 
De bewegingen en organisaties, die Vorster onlangs heeft verboden 
hadden allemaal ten doel dit soort ideeën uit te dragen. In de ogen 
van de regering zijn ze veel gevaarlijker dan de pragmatische oppositie 
van de industrie en het bedrijfsleven, het gaat hier om een principieel 
aanvallen van de basisconceptie van de regering. Steve Biko was één 
van de ideologen van deze visie. 
Het is te betreuren dat de regering Vorster de dialoog met deze groep zo 
heeft afgesneden, omdat het ri&ico levensgroot is, dat dit type denken 
morgen omgebogen wordt tot het marxistisch klassenstrijd model met 
zwarten als proletariër en blanken als kapitalisten. 

De verkiezingen 

Vorster heeft een forse verkiezingsoverwinning behaald. Verkrampte 
en verlichte Afrikaanders en een groot deel van de Engelstaligen heb
ben zich achter zijn beleid gesteld. De opkomst van marxistisch-afri
kaanse regiems in de buurlanden Angola en Mozambique plus de druk 
van de regering Carter om andere wegen in te slaan hebben de blanken 
bijeen gebracht. Zal de:re laagermentaliteit een verharding, dus een 
verkrampt beleid tot gevolg hebben? Er zijn telrenen die hierop wijzen. 
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Aan de andere kant biedt deze brede steun Vorster de mogelijkheid te 
gaan veranderen. 
Minister Koornhof pleit in deze richting. En de plaats van de tot zwij
gen gedwongen Beyers Naudé is nu ingenomen door een brede groep 
onverdacht nationalistische Afrikaander Christenen, de Koinonia 
groep, die met de Bijbel in de hand pleit voor een andere aanpak. 
Bovendien heeft Zuid Afrika sinds kort televisie. Een van de basis
peilers waarop apartheid overeind gehouden werd, was de onwetend
heid van de blanken over de leef- en denkwijze van de niet-blanken. 
Vele blanke Zuid Afrikanen hadden van Steve Biko nog nooit gehoord! 
Ook de gescheiden taalbevordering in het onderwijs stimuleert deze 
onkunde. Televisie betekent dat men elkaars leven en denken thuis kan 
(en gaat) zien! Het is een boute stelling: televisie kon wel eens het einde 
worden van de gescheiden ontwikkeling. 
De regering en vele blanken menen dat er geen leefbaar alternatief is 
voor de gescheiden ontwikkeling. De waarheid of onwaarheid van dit 
uitgangspunt kan alleen maar bewezen worden door met alle betrok
kenen, blank, gekleurd en zwart om de tafel te gaan zitten en het 
samen uit te zoeken. 
Nederlandse kerken kunnen hierbij een rol spelen. In dit verband is 
het bezoek van de synode delegatie van de Nederlandse gereformeerde 
kerken aan de blanke, de zwarte en gekleurde zuster kerken van Zuid 
Afrika een goede zaak. 

Nederlanders 
Hiermee zijn we dan op de rol van de Nederlanders. Voor de blanke 
Afrikaanders zijn wij een soort moederland. Ze zijn teleurgesteld in 
onze houding tegenover hun problemen. Niet in onze afwijzing, maar 
in de wijze van redeneren, die veel te Nederlands en te weinig 
Afrikaans is. En daarin hebben ze geen ongelijk. Bij mijn weten is er 
in Nederland maar één geschrift waarin wel geprobeerd wordt met 
respecteren van de in Zuid Afrika gegroeide denkstijl een critische 
dialoog aan te gaan over de apartheid. Het boekje heet: "Zuid Afrika, 
Land van goede hoop" en is uitgegeven door het landelijk centrum van 
hervormd-gereformeerde jeugdbonden in Bilthoven. 
Dan zijn er de vele Nederlanders, die sinds de tweede wereldoorlog 
naar Zuid Afrika geëmigreerd zijn. Hun brieven oefenen in vele gezin
nen invloed uit. Men moet bedenken, dat deze mensen de moed gehad 
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hebben in Zuid Afrika opnieuw te beginnen en dat hun welvaart -
zoals die van alle blanken - daar nauw samenhangt met het apart
heidsysteem. Het is overigens merkwaardig dat 50.000 van deze emi
granten nog altijd een Nederlands paspoort hebben. Men kan zeggen 
dat het gebrek aan objectiviteit, dat vele actievoerders en journalisten 
in hun berichtgeving over Zuid Afrika verweten wordt. Voor deze 
groep ook moet gelden: zij zijn belanghebbende ! 

Tenslotte 
De Republiek Zuid Afrika staat voor zeer moeilijke vragen. De rest 
van de wereld heeft belang bij de oplossing van die vragen. 
Een harde opstelling van het buitenland of een economische boycot zal 
alleen maar verhardend werken. De laatste verkiezingen hebben dat 
bewezen. 
De enige manier om een bloedig drama en een geweldig conflict te 
vermijden is praten. Praten op alle niveaux. Eerlijk praten met blank, 
zwart en bruin. En daarbij samen zoeken naar andere oplossingen 
waarbij alle bevolkingsgroepen tot hun recht komen. 
Hopend en biddend voor Gods blanke, bruine en zwarte schepselen 
in Zuid Afrika, dat het nog niet te laat is. 

Medewerkers aan dit nummer: 

Christy C. de Beer: geb. 1952; studeerde aan de Bibliotheek- en Do
kumentatie Akademie; is werkzaam als documentaliste bij het Studie
en Dokumentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen te Groningen. 

Drs. E. van Laar: geb. 1938; studeerde geschiedenis (R.U., Utrecht) is 
rijksarchivaris van de tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief 
te Den Haag; deze afdeling beheert de archieven van de centrale over
heid na 1795. 

Ds. Ype Schaaf: geb. 1930; studeerde theologie (R.U., Groningen) was 
o.m. werkzaam bij de Bijbelgenootschappen van Kameroen, Afrika en 
Nederland; het Hervormd Welzijnsburo in Friesland; is thans lid van 
de hoofdredaktie van het "Friesch Dagblad" te Leeuwarden. 
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HET ONDERZOEK NAAR DE PARLEMENT A/RE EN PARTIJ
POLITIEKE GESCHIEDENIS IN NEDERLAND; STAND VAN 
ZAKEN EN SAMENWERKINGSVORMEN 

door: Christy C. de Beer 

Het onderstaande is een poging een overzicht te geven van hetgeen er 
op het ogenblik in Nederland aan geïnstitutionaliseerd wetenschap
pelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire en partijpolitieke 
geschiedenis van Nederland plaats vindt. 
In het kader daarvan zal tevens kort worden ingegaan op de bewaar
plaatsen van archivalia van politici en politieke partijen en de toegan
kelijkheid van dat materiaal. 
Het artikel valt uiteen in de volgende onderdelen: 
I. Een omschrijving van het taakgebied van de bestaande onderzoeks
centra op het gebied van de parlementaire en partijpolitieke geschie
denis in Nederland, te weten a) het Studie- en Documentatie Centrum 
Nederlandse Politieke Partijen te Groningen; b) het Centrum voor de 
Parlementaire Geschiedenis van Nederland van na de Tweede Wereld
oorlog te Nijmegen en c) het Parlementair Documentatiecentrum van 
de Rijks Universiteit Leiden. 
11. Een beschrijving van de werkzaamheden van het overlegorgaan dat 
in het leven is geroepen om doublures in de werkzaamheden van de 
bovengenoemde onderzoekscentra te voorkomen, de Coördinatiecom
missie voor de Bestudering van de Parlementaire Geschiedenis van 
Nederland. 
111. Een enkele opmerking over de instellingen die archieven van 
politici en partijen bewaren. 

I. Het Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
werd op 1 september 1973 opgericht. Het staat onder leiding van prof. 
dr. I. Lipschits, hoogleraar in de contemporaine geschiedenis te 
Groningen. 
De oprichting van het Centrum en de uitbouw tot wat het nu gewor-
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den is, zijn mogelijk gemaakt door subsidie van de Nederlandse Orga
nisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en steun van 
de Rijksuniversiteit Groningen. In de naam van het Centrum ligt be
sloten dat de werkzaamheden een tweeledig karakter hebben: zowel 
documentatie als onderzoek. De staf van het Centrum bestaat uit een 
sekretaresse, een dokumentaliste, een wetenschappelijk medewerker en 
een student-assistent. 
In de loop der jaren is een uitgebreid documentatie-systeem opge
bouwd, dat de basis vormt van het onderzoek naar de partijpolitieke 
geschiedenis van Nederland sinds 1945. Het documentatie-systeem 
bestaat uit de volgende onderdelen: 
- een bibliografie Nederlandse Politieke Partijen (een alfabetisch in
gericht kaartsysteem met titels van boeken en artikelen op het gebied 
van de Nederlandse (partij)politiek, dat op het ogenblik ongeveer 
14.500 titels bevat); 
- een systematische bibliografie Nederlandse Politieke Partijen (een 
systematisch ingericht kaartsysteem, met als rubrieken bijv. de afzon
derlijke partijen, de verkiezingen, kiesstelsel, kabinetsformatie, vak
beweging etc. Dit systeem bevat ongeveer 17.000 titels); 
- een uittrekselsysteem (systematisch ingericht systeem van uittrek
sels van en verwijzingen naar boeken enjof artikelen; binnen de rubrie
ken chronologisch gerangschikt; dit systeem bevat ongeveer 13.000 
kaarten); 
- een knipselarchief (archief van krantenknipsels op het gebied van 
de Nederlandse (partij)politiek, waarvoor dagelijks enkele landelijke 
en regionale dagbladen worden geknipt; het knipselarchief bevat onge
veer 14.500 knipsels); 
- een Personenregister Nederlandse Politiek (dit register bevat per 
persoon verwijzingen naar bladzijden in boeken waar iets over de be
treffende persoon staat vermeld; eind 1976 waren ongeveer 3250 
persoonsnamen vermeld); 
- Periodiekencatalogus (kaartsysteem van periodieken die van belang 
kunnen zijn voor het onderzoek, met zoveel mogelijk gegevens als jaar 
van uitgave, partijaffiliatie, redactie-adres etc.); 
- Catalogus Nederlandse Politieke Partijen (register van de politieke 
partijen die ingeschreven staan of hebben gestaan bij de Kiesraad, met 
zoveel mogelijk gegevens als datum van oprichting, adres, wetenschap
pelijk bureau etc.); 
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- trefwoorden-systeem (dit kaartsysteem bevat verwtJzmgen van be
grippen die niet als zodanig in de systematieken voorkomen, naar de 
rubrieken die dat wèl doen. Bijv. in Centrum voor Staatkundige Vor
ming, zie: KVP); 
- Systeem voor archiefbewaarplaatsen (overzicht van de plaatsen c.q. 
instellingen waar archieven van partijen en politici worden bewaard). 

Naast deze verschillende documentatie-systemen worden ook enkele 
archieven aangelegd op het Studie- en Documentatiecentrum. Het gaat 
hier om een kranten-, een geluids- en een beeldarchief. 
Het krantenarchief wordt in samenwerking met de Openbare Biblio
theek Groningen en de Universiteitsbibliotheek Groningen aangelegd. 
Er worden daartoe een vijftiental dag- en weekbladen ingebonden en 
bewaard. Dit project loopt sinds 1974. 
Het geluidsarchief is opgebouwd in samenwerking met de Stichting 
Film en Wetenschap te Utrecht. Het Centrum ontvangt van de Stich
ting banden met opnames van redes, bijeenkomsten etc. Deze worden 
uitgetikt op het Centrum; de Stichting krijgt een doorslag van de uit
getikte tekst. 
Daarnaast werkt het Centrum zelf actief aan het geluidsarchief door 
opnames te maken van partijcongressen e.d., alsmede door het afne
men van interviews met (ex)politici. De opnames van partijcongressen 
worden niet uitgetikt, zijn openbaar (voor zover het geen besloten 
bijeenkomsten betreft). De interviews worden uitgetikt en liggen veel
al onder embargo. 
Het beeldarchief wordt opgebouwd in samenwerking met de NOS en 
de SFW. Op het Centrum wordt een keuze gemaakt uit het beeld
materiaal van de NOS, dit geselecteerd materiaal wordt door de Stich
ting Film en Wetenschap voor het Centrum op een videoband gezet. 
Zo zijn in het bezit van het Centrum o.a. videobanden over de Nacht 
van Schmelzer, het ontstaan van D'66, Nieuw Links in de PvdA, de 
PPR en de Provo-beweging. 

Het Centrum houdt zich niet actief bezig met het verwerven van 
archieven van politici of partijen, maar in de loop der jaren zijn enkele 
archieven in bewaring ontvangen. Het gaat hierbij ondermeer om het 
archief van de PSP-afdeling Groningen (ter beschikking gesteld door 
drs. J. P. Menting), persoonlijke archieven van de heren Meerburg en 
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Schwarz, ex-hoofdbestuursleden van D'66, en het archief van de heer 
G. J. C. Schilthuis, tot 1946 secretaris van de Vrijzinnig-Democratische 
Bond. 

Het onderzoek, verricht door de staf van het Studie- en Documentatie
centrum, richtte zich in de eerste plaats op de ontwikkeling van de 
Nederlandse politieke partijen en het Nederlandse partijstelsel sedert 
1945. Voor dit onderzoek werd door ZWO subsidie toegekend tot 1 
januari 1976. Na die datum werd door ZWO wederom subsidie toe
gekend, nu voor het onderzoek naar de partij-politieke ontwikkelingen 
in Nederland in de periode 1966-1968. Enkele publicaties die uit het 
onderzoek zijn voortgekomen zijn: 

Lipschits, I. Politieke stromingen in Nederland; inleiding tot de geschiedenis van 
de Nederlandse politieke partijen. Kluwer, 1977; 80 p. 
(artikelen eerder verschenen in Intermediair, 11 (1975), nos. 48 t/m 51). 

lipschits, I. De protestants-christelijke stroming tot 1940; ontstaansgeschiedenis 
Nederlandse politieke partijen, deel I. Kluwer, 1977; 123 p. 
(uitgegeven in de reeks Cahiers Nederlandse Politiek). 

Lipschits I, Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke partijen. Reactie en 
aanvulling. In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden, dl. 91, 176, afl. 3, p. 455-488. 
(een reactie op het artikel van A. A. de Jonge met dezelfde titel in BMGN, dl. 91, 
afl. 1, p. 94-1 05). 

Van de hand van de huidige wetenschappelijke medewerker van het Centrum, mr. 
drs. D. J. Elzinga is, in samenwerking met mr. dr. A. Postma, verschenen 
.. Gerbrandy als .. voortrekker" van de Christelijke sociale beweging", in: Inter
mediair, 13 (1977), no. 44 (4 nov.), p. 41-47. 

De vroegere medewerker van het Centrum, drs. J. Th. M. Bank heeft een publi
catie over de opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging ge
reed. Deze publicatie zal begin 1978 verschijnen in de door uitgeverij Kluwer, 
onder auspiciën van het Centrum, uitgegeven reeks Cahiers Nederlandse Politiek. 
In deze reeks is in 1977, naast het reeds genoemde boek van I. Lipschits, nog 
verschenen: Putten, J. van. Vrijheid en welzijn; over socialisme en de toekomst 
van onze samenleving. KI uwer, 1977; 87 p. 

Van de hand van de dokumentaliste van het Centrum, mej. C. C. de Beer, is een 
geannoteerde bibliografie over de ARP in de jaren 1966-1968, inclusief de Chris
ten-Radicalen en de Groep van Achttien, verschenen. Deze bibliografie is als 
Bijlage opgenomen in het .,Jaarboek 1976 van het Studie- en Documentatie
centrum Nederlandse Politieke Partijen" (Groningen, 1 977), p. 174-199. 
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In het Jaarboek 1977 zal, in aanvullling hierop, een geannoteerde bibliografie 
over de KVP in de periode 1966-1968, inclusief het ontstaan van de PPR, ver
schijnen. 

Deze opsomming van publicaties en toekomstige publicaties zou kunnen worden 
uitgebreid met scripties en dissertaties die in samenwerking met of met behulp 
van het Centrum over de Nederlandse partijpolitiek zijn geschreven of worden 
voorbereid. In dit bestek zou dit echter te ver voeren. 

Het Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
zal per 1 januari 1978 worden omgezet in een Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen en worden overgenomen door de Rijks
universiteit Groningen. Het onderzoek zal worden ingebracht in een 
Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen (WUB ex. art. 18), die on
langs daartoe is opgericht. Over de aangevraagde 2,5 formatieplaatsen 
- de wetenschappelijk medewerker zal als overbruggingsmaatregel nog 
één jaar ten laste van ZWO komen - zal vóór 1 maart 1978 definitief 
zijn beslist. 
Mogelijke medewerking zal vanuit het Centrum in de nabije toekomst 
worden verleend aan een internationaal onderzoeksproject in verband 
met de a.s. Europese verkiezingen. De Universiteit van Mannheim 
heeft de coördinatie op zich genomen van die onderzoeksprojecten die 
in alle 9 lid-staten van de Europese Gemeenschap zullen worden uit
gevoerd. Prof. Lipschits is gevraagd voor twee van die projecten (a. 
onderzoek naar de middenkaders van de politieke partijen die kandi
daten stellen voor de Europese verkiezingen en b.) analyse van de 
verkiezingscampagne en het ontstaan van de Europese verkiezings
programma's) de 'national project director' te worden. 

Het Centrum voor de Parlementaire Geschiedenis van Nederland van 
na de Tweede Wereldoorlog is, op instignatie van de Sectie Staats- en 
Bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katho
lieke Universiteit Nijmegen, opgericht op 1 oktober 1970. Tot weten
schappelijk medewerker werd toen benoemd dr. J. L. J. Bosmans. De 
leiding van het centrum berust bij prof. mr. F. J. F. M. Duynstee. 
Doelstelling van het Centrum is het vervolg te schrijven op de parle
mentaire geschiedschrijvingen van Van Welderen Rengers ("Schets 
eener parlementaire geschiedenis van Nederland") en Oud ("Het jong
ste verleden"). Per regeringsperiode, te beginnen met het kabinet
Schermerhorn-Drees 1945-1946, zullen afzonderlijke delen verschij-
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nen. Er zal, meer dan Van Welderen Rengers en Oud hebben gedaan, 
aandacht worden besteed aan de factoren, die invloed hebben gehad 
op de besluitvorming binnen het parlement. Daartoe worden onder 
meer de reacties van de dag- en weekbladpers op het politieke gebeu
ren in Nederland nagetrokken. 
In 1972 werd bij ZWO een subsidie aangevraagd voor het aantrekken 
van een tweede medewerker, enkele student-assistenten en voor de 
bijkomende reis- en onderzoekskosten. Deze subsidie werd toegekend 
onder twee voorwaarden: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zou in 
1975 de personele en niet-personele lasten moeten overnemen èn er 
zou een coördinatie tot stand gebracht moeten worden met vakgenoten, 
historici en politicologen aan andere universiteiten en hogescholen. 
Deze coördinatie is uitgemond in de Coördinatie Commissie voor de 
Bestudering van de Parlementaire Geschiedenis van Nederland. 

Achtereenvolgens begonnen aldus dr. J. L. J. Bosmans en drs. M. D. 
Bogaarts aan de bestudering van resp. de parlementaire geschiedenis 
in het tijdvak van het kabinet-Schermerhom-Drees (1945-1946) en in 
het tijdvak van het kabinet-Bcel I (1946-1948). In 1977 is het eerste 
deel, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en 
de betrokken hoogleraar, verschenen: 

Duynstee, F. J. F. M. en J. L. J. Bosmans. Het kabinet-Schermerhorn
Drees, 24 juni 1945- 3 juli 1946. Amsterdam/Assen, Van Gorkum, 
1977; 756 p. Deel 1 in de serie Parlementaire Geschiedenis van Neder
land na 1945 onder red. F. J. F. M. Duynstee. 

Het Parlementair Documentatie Centrum houdt zich onder leiding van 
prof. dr. N. Cramer bezig met onderzoek naar de "politieke elites in 
staatsrechtelijke en inhoudelijke betekenis". Dit onderzoek wordt, in 
tegenstelling tot de twee hierboven genoemde onderzoeksprojecten, 
niet door ZWO gesubsidieerd, maar komt ten laste van de Rijks Uni
versiteit Leiden. Het onderzoek richt zich op kamerleden en ministers 
en is in de eerste plaats geconcentreerd op de herkomst van de kamer
leden. Talloze gegevens, niet uitsluitend van biografische aard, worden 
verzameld en in de beschikbare computer verwerkt. Het onderzoek is 
voor de periode 1848-1966 afgesloten. De periodes vóór 1848 en ná 
1966 zijn in bewerking. De gegevens zijn in de computer geïndividuali-
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seerd, zodat op verzoek een uitdraai geleverd kan worden van alle 
ministers en kamerleden in een bepaalde periode met alle persoons
gegevens. Het Parlementair Documentatie Centrum beschikt in het 
gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag over een terminal. 
Een begin is gemaakt met het aanleggen van een caricaturen-verzame
ling van Nederlandse politici. 
Prof. dr. H. Daalder, eveneens verbonden aan de Universiteit van 
Leiden, heeft in nauwe samenwerking met bovengenoemd project, een 
onderzoek geopend naar de parlementaire activiteiten in Nederland 
sinds 1963. Dit houdt onder meer een analyse in van de werkwijze van 
het parlement en een inventarisatie van de amendementen en moties. 

In het kader van de samenwerking tussen de verschillende onderzoeks
centra is van belang dat het Centrum in Groningen - bij honorering 
van de geplande aanvraag van een terminal - mogelijk dezelfde com
putertaal zal gaan gebruiken als in Leiden wordt gebruikt. Aangezien 
het Centrum van plan is de bibliografie Nederlandse politieke partijen 
met behulp van deze terminal op de computer te zetten, zou een be
langwekkende uitwisseling van gegevens tot stand gebracht kunnen 
worden. 

II. De Coördinatiecommissie voor de Bestudering van de Parlementaire 
Geschiedenis van Nederland is in het leven geroepen op 3 september 
1971 te Utrecht, op initiatief van prof. Duynstee (Nijmegen). Voor 
deze bijeenkomst waren uitgenodigd hoogleraren Staatsrecht, Parle
mentaire -, Staatkundige en Contemporaine Geschiedenis, en Politi
cologie. Direct aanleiding voor de bijeenkomst was de voorwaarde die 
ZWO aan Nijmegen had gesteld voor het verlenen van de gevraagde 
subsidie (zie hierboven). 
Het lag in de bedoeling tijdens de bijeenkomst te komen tot een lande
lijke afbakening van onderzoeksgebieden om doubleren en doorkrui
singen te voorkomen. Nadat de vergadering had geconstateerd dat er 
inderdaad behoefte bestond aan een landelijk overlegorgaan met be
trekking tot de beoefening van de parlementaire geschiedenis, werd uit 
de vergadering een werkcommissie gekozen, die voortaan als de Coör
dinatiecommissie zou gaan functioneren. De Coördinatiecommissie 
stelde zich tot taak door middel van vergaderingen en enquêtes gege
vens te verzamelen over bestaand en te enterneren onderzoek, over het 
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archiefmateriaal bij instellingen en personen aanwezig, en deze gege
vens te verspreiden onder belangstellenden. 
De Coördinatiecommissie stelde zich verder ten doel het plaatsen van 
promovendi op onderzoeksinstituten, het archief bevorderen van inter
disciplinair onderzoek en het geven van advies aan ZWO. Vooral dat 
laatste is in de loop der jaren één van de belangrijkste werkzaamheden 
van de Coördinatiecommissie geworden. 
De eerste activiteit van de Coördinatiecommissie was het houden van 
een landelijke enquête onder hoogleraren, instituten, archiefinstellin
gen, ( oud)politici en politieke partijen, waarin werd gevraagd naar 
gegevens over lopend en gepland onderzoek en archiefmateriaal. 

Deze enquête is in het voorjaar van 1972 gehouden; de uitwerking van 
de gegevens is gebeurd onder verantwoordelijkheid van het Centrum 
te Nijmegen, waar tevens de gegevens beschikbaar zijn. 
De Coördinatiecommissie is betrokken geweest bij een advies aan 
ZWO over de subsidie-aanvrage van prof. Lipschits (Groningen) in 
1973 voor het onderzoek naar "de ontwikkeling van het Nederlandse 
partijwezen sedert 1945", alsmede bij de continueringsaanvragen voor 
dat onderzoek en het latere onderzoek naar de "partij-politieke ont
wikkelingen in Nederland in de periode 1966-1968". 
Ook heeft de Coördinatiecommissie ZWO geadviseerd bij de subsidie
aanvrage van prof. H. W. von der Dunk (Utrecht) ten behoeve van 
onderzoek naar "Nederland en de dekolonisatie van Indonesië, 
1945-1950". 

III. Instellingen waar archieven van politici en politieke partijen wor
den bewaard. Uit de door de Coördinatiecommissie in het voorjaar 
van 1972 gehouden enquête is gebleken dat de meeste archivalia van 
politici en partijen in Nederland worden beheerd door a) het Katho
liek Documentatiecentrum te Nijmegen (katholieke politici en partijen 
als de RKSP, KVP en PPR), b) het Protestants Documentatiecentrum 
van de Vrije Universiteit Amsterdam, onder leiding van dr. G. 
Puchinger (protestantse politici), c) het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis te Amsterdam (socialistische politici en partijen 
als SDAP en PvdA) end) het AlgemeenRijksArchief te Den Haag. 
De meeste politici die archief gehouden hebben, hebben dit afgestaan 
of zijn van plan het te doen, aan een officiële bewaarplaats. De meeste 
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archieven zijn na gevraagde toestemming, toegankelijk voor weten
schappelijk onderzoek. 
Het Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
te Groningen probeert een volledig overzicht te krijgen van de verblijf
plaatsen van alle "politieke" archieven. 
De archief-aanwinsten van het KDC worden jaarlijks vermeld in het 
"Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum". Op het IISG 
wordt gewerkt aan een volledig overzicht van de aldaar berustende 
archieven. Voorlopig wordt gewerkt met de "Index of the archives and 
collections etc.". Een inventarisatie van de bij het Algemeen Rijks
archief berustende archieven is te vinden in het "Overzicht van de 
Rijksarchieven in Nederland, Tweede Afdeling (1975- heden)" (Den 
Haag, 1971). 

Geraadpleegde literatuur: 

Jaarboek (van het) Katholiek Documentatie Centrum, 1976. Nijmegen, (1977); 
221 p. 

Jaarboek 1976 van het Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen. Groningen, 1977; 240 p. Nog leverbaar, f 8,- tel. 050- 11 53 86. 

Schema onderzoeksbeleid (1975- 1978), afdeling Staatkundig-Historische Studiën. 
Leiden, z.j. 

Subsidie-aanvragen van prof. dr. I. Lipschits (Groningen) en prof. H. W. von der 
Dunk (Utrecht). 

Verslag van het Centrum voor de Parlementaire Geschiedenis van Nederland 
van na de Tweede Wereldoorlog, oktober 1970- augustus 1973. Nijmegen, 1973; 
35 p. 

Hierin opgenomen een beknopt "Verslag" (van de) Enquête (gehouden door de) 
Coördinatiecommissie voor de Bestudering van de Parlementaire Geschiedenis 
van Nederland, p. 33-35. 
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PAPIEREN VAN POLITICI EN HET NAGESLACHT 

door: drs. E. van Laar 

Er wordt wel eens beweerd, dat Nederland een land is van weinig 
memoireschrijvers, dit wel in tegenstelling tot Engeland. 
Nagenoeg om het half jaar wordt daar de publieke opinie opgeschrikt 
door plotseling bekend rakende feiten, onthuld door vooraanstaande 
politici. Niet alleen sir Winston Churchill of sir Anthony Eden legden 
hun geestelijke nalatenschap op deze wijze voor de openbaarheid vast, 
onlangs baarde de labour-minister Anthony Crossland nog opzien met 
zijn scherpe uitlatingen over de regeringen van Harold Wilson. De 
Nederlandse politici zijn voorzichtiger: van de na-oorlogse generatie 
zijn de gedrukte memoires van oud-minister van Buitenlandse Zaken 
D. U. Stikker en oud-minister-president Drees wel het meest bekend; 
verder kunnen we nog wijzen op gedenkschriften van freule C. W. J. 
Wttewaal van Stoetwegen, een levensbeschrijving van H. W. Tilanus, 
bewerkt door G. Puchinger en uiteraard, de autobiografische beschou
wingen van oud-minister-president D. J. de Geer. 

Er bestaat echter in Nederland een zekere schroom om persoonlijke 
ervaringen aan de openbaarheid prijs te geven. Man en paard worden 
niet altijd genoemd en het hart houdt men liever binnenskamers, dan 
op de tong, niet zozeer uit vrees, dat men zichzelf door zijn verleden 
kwetsbaar opstelt, maar veeleer dat men met zijn opinies of mede
delingen de goede naam van tijdgenoten zou kunnen schaden. Deze 
vrees, zijn oorsprong vindend in een zeker intermenselijk respekt en 
een besef van "fair play" jegens de tegenstander, wordt als een uiting 
van typisch vaderlandse tolerantie door velen erkend. 
Met deze problemen heeft ook de beheerder van een openbare archief
bewaarplaats te maken, die particuliere papieren verzamelt. De archi
varis, die in de eerste plaats overheidsbescheiden beheert, archieven 
van ministeries, rijksdiensten, van het Kabinet des Konings en van de 
Staten-Generaal, zoekt soms aanvullingen in de persoonlijke sfeer. In 
de eerste plaats, omdat de individuen op de voorgrond soms zo mar
kant kunnen zijn: we denken hier aan J. R. Thorbecke en G. Groen 
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van Prinsterer, wier archieven door nalatenschap aan de staat bewaard 
zijn gebleven, maar ook aan C. Lely, wiens stukken nog onder de 
familieleden verspreid berusten. In de tweede plaats de mannen "achter 
de schermen", die door hun ideeën het beleid konden beïnvloeden: de 
Nobelprijswinnaar Tobias Asser, die met zijn internationalistische 
rechtsopvattingen het buitenlands beleid van Nederland mee wist te 
bepalen, of de leden van het geslacht De Savornin Lohman, wier pa
pieren door hun nakomelingen aan het Algemeen Rijksarchief werden 
overgedragen. In de derde plaats kunnen overheidsarchieven zelfs op 
politiek niveau niet alle gegevens bevatten die voor een goede geschied
schrijving noodzakelijk zijn. Men denke aan de ontstaans- en wor
dingsgeschiedenis van politieke partijen, aan belangrijke particuliere 
initiatieven (niet alleen actiegroepen, maar ook charitatieve werken!), 
aan onderhandelingen tijdens kabinetsformaties en aan de invloed van 
de publieke opinie. 

Niet alleen de archieven van individuele politici zijn belangrijk, ook de 
archieven van bedrijven, bedrijfs- en vakorganisaties, actiecomité's, 
politieke partijen en verenigingen. Het is verrassend hoeveel invloed 
een voor de gewone man onbekende organisatie als de Vereeniging tot 
Behartiging van Stoomvaartbelangen in Nederland heeft gehad op het 
binnenvaartbeleid van de diverse ministers van Waterstaat. Geen won
der, dat deze organisaties ervan moeten worden overtuigd, dat hun 
"oude papieren" waardevol zijn, en dat zij deze papieren op zolder 
niet zomaar moeten weggooien "als ze er toch niets meer aan hebben". 
De geschiedenisonderzoeker heeft er wel degelijk iets aan. Het besef 
dat "oude papieren niets waard zijn" komt minder vaak voor bij per
sonen, die echter aarzelen met de bestemming van deze stukken en ze 
met het etiket. "later uit te zoeken" op zolder plaatsen. Helaas, niets 
is zo onzeker als de duur van een mensenleven, en wat zullen de kin
deren doen bij de verdeling van de nalatenschap? De schroom echter 
om afstand te doen van stukken, waarvan men fatsoenshalve meent, dat 
zij "niet door Jan en alleman zomaar kunnen worden geraadpleegd", 
heeft niet zelden de overhand. Inderdaad zijn alle stukken, die in een 
archiefbewaarplaats van de overheid berusten in beginsel openbaar, 
maar dat houdt niet in, dat uitzonderingen uitgesloten zijn. De open
baarheid van de Nederlandse archiefbewaarplaatsen is immers in 1962 
bij wet geregeld, en die stelt uitdrukkelijk: 
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1. Nederlandse overheidsorganen zijn verplicht om alle stukken, 
ouder dan 50 jaar na hun ontstaansdatum aan een openbare ar
chiefbewaarplaats over te dragen. Worden stukken, jonger dan 50 
jaar, overgedragen, dan mogen deze overheidsinstellingen "beper
kende bepalingen" stellen ten aanzien van de raadpleging. Zij mo
gen het, maar hoeven het niet: zo zijn o.a. bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken alle stukken ouder dan 30 jaar volledig open
baar (artikel 18 en 19 van het Archiefbesluit). 

2. Particulieren kunnen hun stukken aan rijksarchiefinstellingen 
schenken of in bewaring geven. Deze stukken zijn openbaar tenzij 
door de schenker beperkende bepalingen hieraan worden gesteld 
(artikel 7 van de Archiefwet). 

Omdat het Algemeen Rijksarchief juist in de laatste jaren veel recent 
archiefmateriaal van particulieren verwerft (de jongste stukken zijn nog 
geen jaar oud!), en omdat er ook veel vraag is naar bronnenmateriaal 
uit de na-oorlogse tijd voor wetenschappelijk onderzoek, is er ten aan
zien van regelingen op de openbaarheid een uitgebreide praktijk ont
staan. Particulieren, die hun archieven hier deponeren, bepalen nu 
eens, dat onderzoekers eerst tot hun papieren worden toegelaten als de 
overdrager toestemming heeft gegeven, dan weer, dat deze toestemming 
door de rijksarchivaris moet worden gegeven. In het laatste geval moet 
de onderzoeker een verklaring tekenen, waarin hij belooft niets te open
baren, dat schade zal berokkenen aan nog levende individuen, en de 
resultaten van zijn onderzoek slechts voor wetenschappelijke doel
einden zal gebruiken. De rijksarchivaris kan dan publikatie van be
paalde passages verbieden, indien naar zijn oordeel de belangen van 
derden in onevenredige mate kunnen worden geschaad. Onder deze 
voorwaarden werken nu reeds twee universitaire werkgroepen aan 
langdurige projekten als de parlementaire geschiedenis van Nederland 
na de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van de politieke par
tijen in Nederland, en verschijnt ook de bronnenpublikatie over de 
Nederlands-Indonesische betrekkingen in de jaren 1945-1950. 
Op deze manier is het Algemeen Rijksarchief de laatste jaren verrijkt 
met de papieren van J. A. Jonkman, oud-voorzitter van de Eerste 
Kamer, L. J. M. Beel, C. P. M. Rommc, W. Schermerhom, D. U. 
Stikker, H. W. Tilanus, freule C. W. J. Wttewaal van Stoetwegen, oud
staatssecretaris I. N. Th. Diepenhorst en vele anderen. Daarnaast stel-
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len politici ook wel hun persoonlijke papieren thuis voor wetenschap
pelijk onderzoek beschikbaar. Want ook anderen zullen ooit wegwijs 
moeten worden in een persoonlijke verzameling! Daarom probeert de 
Rijksarchiefdienst de stukken die verworven worden zo gauw mogelijk 
te beschrijven, liefst in een inventaris, die een maximum aantal onder
zoeksmogelijkheden van het archief vermeldt. Bij deze beschrijving gaat 
men bij voorkeur uit van de oorspronkelijke orde, waarin het archief 
wordt aangetroffen: eenmaal gevormde dossiers worden in de regel 
gehandhaafd, series briefwisseling blijven onaangetast en worden nu 
eens van een inhoudsopgave, dan weer van een alfabetische index voor
zien. Op deze manier zijn er inventarissen gereed gekomen van de pa
pieren van H. J. van Mook, W. H. Tilanus, A. F. en B. C. de Savornin 
Lohman, terwijl een inventaris van de papieren van P. A. en I. N. Th. 
Diepenhorst in voorbereiding is. 
Bij het beschrijven worden de archieven als één geheel beschouwd en 
wij ontraden dan ook eigenaars van persoonlijke archieven om hun 
archiefbestand onder verschillende instellingen en dokumentatiecentra 
te verdelen en zo hun collectie te versnipperen. Zodra een archief is 
binnengekomen, wordt het ten gerieve van de onderzoeker globaal 
geordend: men kan bijvoorbeeld de papieren-Romme raadplegen aan 
de hand van een voorlopige lijst. Deze lijst wordt soms bij de akte 
gevoegd, die iedere schenking of bruikleen officeel bekrachtigt en 
waarin ook als voorwaarden de beperkende bepalingen ten aanzien 
van de raadpleging zijn opgenomen. Eerst wanneer het vast staat, dat 
het archief in zijn geheel aanwezig is, wordt het geïnventariseerd. 

Op dezelfde manier werken de rijksarchieven in de verschillende pro
vincies, de gemeente- en streekarchieven. Zij zijn vaak bijzonder blij 
met aanvullingen van papieren van families, bedrijven, verenigingen en 
actiegroepen van plaatselijke en regionale betekenis. Vooral relatief 
jongere gemeenten, die na de industrialisatieperiode van 1870 zijn 
opgekomen voeren hierin een gericht acquisitiebeleid en trekken soms 
op spectaculaire wijze bedrijfsarchieven en papieren van ondernemers 
aan. Niet alleen de "private papers" van gedeputeerden, statenleden, 
wethouders, gemeenteraadsleden e.d. zijn van belang, ook bijvoorbeeld 
van grote winkels, advocatenkantoren, buurtcomité's, uitgeverijen, con
structiebedrijven en aannemersbureaus, beheersinstellingen van land
goederen en kerkbesturen. Het is haast onvoorstelbaar hoeveel facetten 
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van het maatschappelijke leven de belangstelling van het historisch 
onderzoek hebben gewekt. 

Niet bij iedereen wordt de bereidheid gevonden om op verzoek de oude 
papieren, die hij onder zijn beheer heeft, af te staan. Respect voor 
voorouders, gevoel van eigenwaarde, of eigen onderzoek kunnen goede 
redenen zijn om zelf het archief te bewaren, te ordenen of te beschrij
ven. Ook dient gerespecteerd te worden, dat bepaalde beheerders van 
archieven zelf controle willen uitoefenen op de raadpleging ervan. Ter
wille van het behoud van deze papieren is het Centraal Register van 
Particuliere Archieven opgericht, dat de in Nederland aanwezige parti
culiere papieren registreert, die zich niet in openbare archiefbewaar
plaatsen bevinden. Dit register, onder beheer van mevrouw dr. E. P. 
de Booy, geeft adviezen over bewaring, beschrijving en verpakking van 
archieven. Bijzonder handig is het door het bureau uitgegeven boekje 
"Zorg voor het familiearchief", waarin veel wenken staan, die ook op 
andere archieven van toepassing zijn. Het getal dissertaties met dank
betuigingen aan particulieren, die door openstelling van hun archief 
aan de totstandkoming hiervan hebben bijgedragen, is legio. 

Tot slot enige adressen, waar nadere informatie kan worden ingewonnen: 

- Het Algemeen Rijksarchief bevindt zich op Bleijenburg 7, Den Haag. Tot ca. 
1980 zijn de meeste verenigings- en nagenoeg alle bedrijfsarchieven gedepo
neerd in het hulpdepot van de Rijksarchiefdienst, Koningsweg 13c, Schaars
bergen (post Arnhem). Na 1980 zal het Algemeen Rijksarchief een nieuw ge
bouw betrekken, gelegen naast het Centraal Station van Den Haag. 

- De rijksarchieven in de provincies zijn gelegen: 
Noord-Brabant : Waterstraat 20, 's-Hertogenbosch; 
Gelderland Markt 1, Arnhem; 
Noord-Holland Cecilliasteeg 12, Haarlem; 
Zuid-Holland Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling; 
Zeeland St. Pieterstraat 38, Middelburg; 
Utrecht Alexander Numankade 201, Utrecht; 
Friesland Bote·rhoek 3, Leeuwarden; 
Over(jssel Eikenstraat 20, Zwolle; 
Groningen Sint Jansstraat 2, Groningen; 
Drenthe Brink 4, Assen; 
Limburg Sint Pieterstraat 7, Maastricht. 

- Het Centraal Register voor Particuliere Archieven bevindt zich tot 1980 in 
Utrecht, Alexander Nu mankade 201, daarna in het gebouw van het Algemeen 
Rijksarchief. 

143 



Boekrecensie 
"Besturen overzee", herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands be
stuur in Nederlands-Indië, met een inleiding uitgegeven door S. L. van der Wal. 
Franeker (Wever) 1977, 329 p., f 45,-. 
van de Velde, A. Visser, A. A. J. Warmenhoven en H. J. Wijnmalen. 
Auteurs in alfab. volgorde: J. van Baal, A. Breekland, W. Ph. Coolhaas, J. J. 
Hangelbroek, H. J. Koerts, R. C. Kwantes, C. Nagtegaal, H. G. Schulte Nordholt, 
J. J. van de Velde, A. Visser, A. A. J. Warmenhoven en H. J. Wijnmalen. 

De hoogleraar Van der Wal begint zijn inleiding terecht met de opmerking, dat er 
sprake is van een groeiende belangstelling voor de geschiedenis van het tegen
woordige Indonesië, waar meer dan drie eeuwen lang een belangrijke tot domi
nerende rol door Nederlanders is gespeeld. 
Hij had daaraan kunnen toevoegen, dat in de meer populaire literatuur en de 
pers sterk op de aktualiteit wordt ingehaakt: enkele jaren geleden met de be
langstelling voor de politionele akties en het Nederlandse militaire optreden na 
1945 en nu voor de achtergronden van het Ambonezenvraagstuk. 
Het officiële bronnenonderzoek van de commissie voor bronnenpublicaties be
treffende de geschiedenis van Nederlands-Indië 1900-1942, bestrijkt juist een 
andere periode dan die van de jaren 1945-1950. Eén en ander zal wel samen
hangen met de openbaarheidsregelingen voor de regeringsarchieven van na 1945. 
Op dat tijdvak tot 1942 sluit de in dit hoofd vermelde publicatie voornamelijk 
aan. Afgezien van twee bijdragen over de opleiding van de Nederlanders die 
bestemd waren voor een positie in de Nederlandse bestuursorganisatie in Indo
nesië treft men in deze bundel van twaalf thans nog levende oud bestuurs
ambtenaren herinneringen aan over hun ervaringen maar ook over hun motieven 
en idealen. Men maakt op deze wijze kennis met de meest uiteenlopende gebie
den in de Indonesische archipel van Nias en Atjeh tot Timor, de Molukken en 
Nieuw-Guinea. Uiteraard waren de stellers van deze herinneringen vóór 1941 de 
jongeren in het strak hiërarchische Nederlands-Indische bestuursapparaat. Op 
grond daarvan dient gesteld te worden, dat deze bundel geen inzicht geeft in het 
werk en het denken van de bestuursambtenaar in het algemeen. Wel is het hier 
gepubliceerde uiterst illustratief voor het werk van de beginnende assistent
controleurs en controleurs, die aan de voet van het apparaat veel contact met 
de inlandse bevolking hadden. 
Juist deze jonge in Nederland opgeleide ambtenaren werden vaak op eenzame 
en verafgelegen posten geplaatst, waar nauwelijks of geen contact met Euro
peanen mogelijk was of waar zelfbestuursregelingen ingevoerd waren, waardoor 
de positie van de B.B. ambtenaar anders kwam te liggen. Wellicht daarom zijn 
deze herinneringen zo verbijsterend scherp. 
Een goed voorbeeld vinden we in de bijdrage "Voltooid verleden" van J. van 
Baal. Deze auteur beschrijft de door inheemse rechtsregels ingewikkelde en 
door taalproblemen nog extra gecompliceerde rechtszaken, die de B.B. ambte
naar voorgelegd werden, met een precisie en een levendigheid alsof de zaak 
gisteren was voorgekomen. 
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Dezelfde schrijver - maar hiJ is niet de enige - formuleert ook held.or de idealis
tische beweegredenen van jonge Nederlanders uit de jaren 1920 en 1930 om aan 

het bestuur in de archipel deel te willen nemen 
Merkwaardigerwijze vindt men biJ alle auteurs weinig opmerkingen of kritiek op 
het apparaat boven hen of op "Batavia", ook niet toen er een conservatievere 

wind ging waaien onder een gouverneur als De Jonge. 
Komt biJ Van Baal de man uit dessah het scherpst naar voren, Coolhaas, de 
latere hoogleraar in de 1-;oloniale g.oschiedenis, had op de Molukken ook veel te 
stellen met inlandse vorsten. Op veel plaatsen in de archipel beschikten deze 
oude machthebbers over enorme invloed; zeker waar ziJ rond 1920 nog maar 
één of twee generaties lang het Nederlandse gezag en daarmee ook de positie 
van het binnenlandse bestuur aanvaard hadden. ledere auteur brengt terecht zijn 
eigen belangstelling mee bij het schrijven van de herinneringen. Zo richt Wijn
malen, die van 1926-1932 op Oost-Java zat, zich vooral op bestuurstechnische 
aangeleg.onheden en op de economische situatie en de maatregelen die op dat 
terrein genomen werden. Vrijwel alle auteurs delen iets mee over de volksscholen, 
de onderwijsvorm waarmee zij 1n de practijk te maken hadden. Vanuit de be
schrijving van het onderwijs komt men logischerwijze op de gevolgen van de 
volksontwikkeling en de politieke bewustwording van de inheemse bevolking. 

Het vraagstuk van de toekomst1ge zelfstandigheid van Nederlands-Indië en te
vens dat van de bedreiginÇI der archipel door Japan worden met zelfbeheersing 
beschreven. De generatie ambtenaren die hier aan het woord is wist dat de zelf
standigheid van Nederl.-lndië zou komen, zij het dat ze van andere termijnen en 
een andere afloop uitgingen dan we nu weten. Dit wat afstandelijk en relative
rend karakter van de memoires, zonder dat het persoonlijk karakter daaronder 

te lijden heeft, draagt biJ tot de waarde van deze bundel. 
Ook in twee bijdragen gewijd aan de laatste dagen vóór de Japanse bezetting, 
nl. die van Schulte Nordholt "Besturen 1n een vacuüm", dat zich op Nederlands 
Timor, en van Van de Velde "Einde van een tij perk", dat zich in de Bataklanden 
afspeelt, ontbreekt de zelfbeheersing niet, hoewel de dwaasheden van de cen
trale Nederlandse bestuursorganisatie soms de pan uitrijzen en de auteurs met 

hun familieleden de dood voor ogen gehad hebben. 

Nog één algemene opmerking met betrekking tot deze publicatie. 
In de inleiding van prof. Van der Wal wordt onvoldoende duidelijk gemaakt hoe 
er bij de samenstelling geselecteerd is. De geografische variatie in de bijdragen 
doet selectie in die richting vermoeden. Het is uiteraard ondoenlijk om van alle 
nog levende bestuursambtenaren - naar schatting van de inleider een tweehon

derd - de herinneringen te publ1ceren. 
Het is wel mogelijk om van een zo groot aantal mensen de herinneringen vast te 
leggen, het zij in geschreven vorm of wellicht bij voorkeur op de geluidsband. 
Gezien de goede samenwerking tussen Nederland en Indonesië op cultureel 
gebied zal de aldus verworven informatie een essentiële aanvulling betekenen 
op de overigens aanwezige bronnen, die in het kader van de Nederlands-Indo
nesische uitwisseling beschikbaar gesteld kunnen worden ten behoeve van het 
onderzoek in beide landen. B. Woelderink. 
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