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DE LAATSTE DER MOHICANEN? 

door Eric Bleumink en Joeke Baarda 

De vaart is er uit 

Binnen de christen-democratische partijen is er eigenlijk hetzelfde 
aan de hand als wat Dr. Buskus niet zo lang geleden over de kerk 
schreef namelijk: 
'Er is op het ogenblik in de kerk een tekort aan visie en de vaart 
is er uit. De droom en het protest zijn eerder te vinden aan de 
rand van en buiten de kerk dan in de kerk. Zijn wij niet allen min 
of meer aangetast door een gevoel van vermoeienis en machteloos
heid?'(l) 
Waarom tach, vragen mensen ons vaak, maak je je tach zo dik 
om die vernieuwing van de CHU? Waarom hou je je mond niet en 
waarom gaan jullie niet rustig in de gemeenteraad, staten e.d. 
zitten. 
Het antwoord is: in de zestiger jaren is de christen-democratic in 
nederland op een keerpunt gekomen. Het was duidelijk (althans 
aan ons) dat het oude verzuilde en 19e eeuwse bestel m zou storten 
en alleen die partijen (of combinaties van partijen), die zich zou
den (kunnen) aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen, die vroeg
tijdig de 20e eeuw zouden verstaan, zich staande zouden kunnen 
houden. Pogingen om de CHU op een nieuw spoor te zetten komen 
dus niet voort uit een vaag soort politick hobbyisme, uit een be
hoefte te willen opvallen of moeilijk te willen doen. Nee, maar wel 
uit het inzicht dat de christen-democratic en daarmee een stuk 
christelijk-historisch denken alleen toekomstperspectief zouden 
hebben, wanneer zou gebroken worden met verouderde partij
tegenstellingen en men zou durven kiezen voor een nieuwe christen
democratische volkspartij, die met elan de kernproblemen van deze 
tijd te lijf zou gaan. Een konsekwente keuze, die duidelijkheid zou 
scheppen over de ideele en politieke plaatsbepaling van die partij. 

1 



Helaas is van een konsekwente keuze noch bij KVP, noch bij CHU, 
laat staan bij ARP sprake geweest. Misschien kan het nog dit jaar, 
maar dat is dan wel de allerlaatste kans. Immers de verkiezingen 
van 1974 staan al weer voor de deur en dan moet er duidelijkheid 
zijn. 

Het einde van het oude bestel 

Hoewel iedereen wellicht wei weet wat ons antwoord op de vraag is: 
'wat nu CHU' willen we toch nog eens een aantal zaken op een rijtje 
zetten. Misschien wordt onze keuze dan wat duidelijker. 
Om te begimnen enige opmerkingen over de instorting van het oude 
besteL(2). De bestaande partijstructuur is een vrucht van 19e eeuws 
denken dat mede een sterke verzuiling tot gevolg had. De partijstructuur 
werd in feite door de verzuiling in stand gehouden. De (kleine) elites 
van de zuilen wisten tot de zestiger jaren de politieke en sociale 
zuilenstructuur goed in stand te houden. De ideologische verschillen 
tussen de partijen werden be,wust aangedikt en de achterban slikte 
dat gedwee(3). De zestiger jaren kunnen worden gekenmerkt als de 
tijd van bet slinkend vertrouwen in de elites en in de partijtoppen, van 
een grotere politieke bewustwordtng bij de kiezers en van bet weg
vallen van de watel'dichte schotten tussen de zuilen. Tevens tract er 
een ont-ideologisering op. 

Bij de KVP en ARP werden de identiteit en de band met de kiezers 
bepaald door bet feit dat deze partijen emancipatie bewegingen waren 
opkomend voor de gelijkberechtigheid van minderheidsgroepen, door 
een gemeenschappelijke confessie (kerk) en door een vrij specifieke 
(voor die groep) maatsehappijbesehouwing. Bij de CHU lag dat an
ders. Een typisch protestante partij, ondogmatisch, zoekend naar har
monie (voor heel bet volk), met een romantisch-nationalistische ge
schiedenis opvatting samen te vatten iln de trits 'God, Nederland en 
Oranje'(4). Een devgelijke mentaliteit verdroeg zich slecht met de ARP 
van Kuyper die nogal sterk antithetisch dacht. Wellicht is het succes 
en de stabiliteit van de CHU ook na de 2e Wereldoorlog mede te ver
klaren door haar geringe orthodo:lcie(3), door haar gouvernementele 
instelling en bet door Dr. Tilanus Sr. gerepresenteerde harmonie-modei. 
PoJ.itieke keuzen worden immers vaak door kontrastervaringen i.IlJge
geven. De CHU contrasteerde met de andere partijen door haar ondog
matisch optreden. Op het moment echter (na 1960) dater andere ondog
matische partijen ontstonden (BP, D'66) en de bestaande partijen 
ontzuilden vie! ineens die contrastwerking weg. 
Ten tijde van Tilanus Sr. bepaalde de brugfunctie van de CHU de 
identiteit van de partij. Onder Beernink gleedt de partij af 111!aar tra
ditionalisme (wij wensen te bHjven onszelf) en kleurlooshedd. 
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Tilanus Jr., Mellema en met hen de CHJO en christen radicalen hebben 
gepoogd de Unie weer wat meer dynamiek en elan bij te brengen en 
de positie van de CHU in het politieke krachtenveld duidelijker te 
omlijnen. Czie bv. de nieuwe beginsel- en politieke program). De her
orientering in de ARP begon eerder, waarvoor Dr. Berghuis en Dr. 
Bruins Slot de basis legden. De laatste was een van de eersten die zich 
los maakten van de Kuyperiaanse ideologie(5), wat hem overigens niet 
in dank is afgenomen. De ARP evolueerde van dogmatische emancipatie
partij naar een partij voor gereformeerden zonder een a! te duidelijke 
politieke visie op langere termijn. De ontwikkelingen in de KVP vonden 
zijn weerslag in het rapport 'Grondslag en karakter van de KVP' (jan. 
'1966). 
Het rapport stelde ondermeer dat de partij zich diende te zuiveren 
van alle elementen die een bepaalde kerk-gebondenheid suggereer
den, dat de KVP diende te streven naar een partij open voor alle 
Nederlanders en naar samenwerking met ARP en CHU. Men sprak 
uit dat men een partij wenste die zich wilde Iaten inspireren door een 
christelijke visie op mens en maatschappij. 

Dit alles maakte dat de ontwikkelingen binnen ARP, CHU en 
KVP elkaar omstrceks 1967/68 kruisten. Het bleek dat ze politick 
dicht bij elkaar stonden, de ideele grondslag vertoonde onderling 
veel overeenkomst, in staten en gemecnteraden werd al veel sa
mengewerkt(6) en men bleek in staat elkaar op landelijk niveau 
in samenwerkingsverbanden (zoals 'De Achtticn') te vinden. Waar
om koos men toen nog niet voor cen nicuwe partij? Daar zijn drie 
oorzaken voor aan te wijzen: 

1. wat men miste was een gemeenschappelijke filosofie, ook wel 
doctrine of program van uitgangspunten genoemd 

2. men dacht te veel aan een proces van jaren; geleidelijkheid was 
een soort toverwoord om een keuze te ontlopen. Men vcrgat 
daarbij dat hoe langer men de keuze uitstelde des te ongeloof
waardiger de samenwerking zou worden. Kiezers geloven niet 
in mooie woorden maar willen daden zien. 

3. gebrek aan onderling vertrouwen: de splijtzwam voor elke sa
menwerkingsvorm. 

Een nieuwe antithese? 

Wij moeten op de ideele grondslag wat uitgebreider terugkomen. 
Zoals gezegd vond er in de 60-jaren een ont-ideologisering plaats. 
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De oude dogma's verwaterden waardoor er een 'ideologische leegte' 
ontstond. Daarop waren drie reacties mogelijk: 

a. pragmatisme (zoals door D'66 beleden) of een opportunistische 
politiek zonder zich teveel met uitgangspunten te vermoeien. 

b. zoeken naar een nieuwe filosofie. 
c. regressie: het weer terugvailen op verouderde dogmatische vi

sies, hetgeen bv. door Nieuw Links in de PvdA werd gedaan. 
(een neo-marxisme). 

Hoewel pragmatisme(7) en regressie in ARP, CHU en KVP sterk 
de neiging hebben vaste voet aan de grond te krijgen waren de 
!eiders van deze drie partijen het eens dat naar een nieuwe filo
sofie gezocht moest worden. Een her-ideologisering dus.(8). Ja 
maar, vragen dan sommigen, waarom moet het ailemaal zo inge
wikkeld. Als we maar een partij van christen-mensen zijn komt 
de rest toch vanzelf. Het feit aileen al dat er in nederland thans 
6 partijen zijn die zeggen christelijke politiek te willen bedrijven 
toont aan dat deze stelling er naast is. De identiteit van een partij 
wordt niet bepaald door een verwijzing naar een evangelische in
spiratie, maar door de politieke uitleg die aan de inspiratie wordt 
gegeven. Daarbij speelt uiteraard een bepaalde kerkelijke binding 
of verwantschap met een bepaalde theologie een belangrijke rol. 
Sommige partijen hebben er zelfs nogal moeite mee (SGP en 
GYP) de functie van de kerk van die van een politieke partij te 
scheiden. Meuwissen(9) heeft volkomen gelijk wanneer hij stelt 
dat de identiteit van een politieke partij uitsluitend bepaald wordt 
door de eenheid van de ideele grondslag en de politieke verwerke
lijking daarvan. Niet een verwijzing naar het Evangelie is het uit
sluitend bindmiddel voor een partij maar veeleer een mens en 
maatschappij beschouwing, en een daarop geente filosofie. Een 
partij heeft dan aileen een functie wanneer de trits uitgangspunten
filosofie politiek handelen duidelijk contrasteren met die van an
dere partijen(lO). Voor wat de filosofie betreft hebben de AR idio
logen Goudzwaard(ll) en Hoogendijk(12) ongeveer de volgende 
redenatie: 
De problemen die zich nu voordoen raken in wezen de wortels van 
onze cultuur. Wij moeten afrekenen met het ongelimiteerde voor-
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uitgangsgeloof, er is een geestelijke crisis aan de gang en we be
vinden ons in de cirkelgang van de onmacht. We kunnen deze pro
blemen aileen aan wanneer wij ons laten 'opladen' door het Evan
gelic. Meuwissen(9) bekritiseert deze gedachtengang en hij merkt 
op dat Goudzwaard en Hoogendijk ineens het Evangelie uit de 
hoed toveren zonder duidelijk te maken uit welke ideele vooron
derstellingen ze tot de keuze voor christelijke politiek komen. 
Men kan Meuwissen echter tegenwerpen dat Goudzwaard en an
deren met hem uitgaan van een aantal hoewel niet exclusieve, dan 
toch wei duidelijk evangelische noties (naast het zozeer misbruikte 
sociale gerechtigheid), zoals permanente onvrede met de status 
quo, kritisch ten opzichte van aile menselijke stelsels en struk
turen, de opdracht van het rentmeesterschap (het beheren van de 
aarde) en de noodzaak van een evenwichtige ontplooiing van de 
mens (niet bij brood aileen). Een dergelijke gedachtengang treffen 
we ook aan in de nota van de Contactraad, die vanuit een aantal 
evangelische noties de kernproblemen van deze tijd aangeeft. Bij de 
onderhandelingen en in de Contactraad is gebleken dat de ge
schetste gedachtengang geheel overeenstemt met die van Steen
kamp, De Zeeuw en met datgene wat wijzelf altijd hebben be
nadrukt(13). De Zeeuw zegt in Politiek Perspectief (febr. '72): 'ik 
zie het geloof als een waardevol en blijvende inspiratiebron voor 
het politiek handelen. Een wilsovereenkomst over de maatschappij
visie (filosofie) is het bindmiddel voor de partij'. Met een derge
lijke filosofie zijn de christen-democratische partijen losgekomen 
van verouderde dogma's en is het Evangelie weer vanonder het 
stof van de negentiende eeuw tevoorschijn gehaald. Wanneer de 
partijen ernst maken met de nota van de Contactraad zijn ze ook 
losgekomen van de specifieke kerkelijke bindingen die bij tijd 
en wijle de KVP en ARP nog zo bekneilen. Een dergelijke partij 
heeft echter aileen blijvend succes wanneer de filosofie niet ont
aardt in een strak dogmatisch stelsel en het gevaar van christe
lijke vereenzelviging met hand en tand wordt bestreden. Een es
sentiele voorwaarde is ook datal diegenen mee kunnen doen die tot 
eenzelfde filosofie komen. (openheid). CHU leden zullen met deze 
punten niet zoveel moeite hebben. De CHU heeft nooit een dogma
tisch en gesloten blok wiilen zijn. Ze heeft zich altijd tegen de 
antithese gekeerd en zal dat ook nu doen(14). 
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Als we een ding uit de gesehiedenis kunnen leren dan is dat de ver
eenzelviging van ons politiek handelen met de wil van God enorm 
gevaarlijk is en leidt tot hovaardij en ketterjacht. 
Het eerder genoemde KVP rapport(15) merkt dan ook terecht op dat 
een partij zich niet moet amnrmatigen de christelijke waarheid te ver
kondigen bv. door de door haar voorgestane oplossingen voor te stellen 
als rechtstreeks uit het geloof voortvloeiende zaken. Wij vinden dat, 
als we het er over eens zijn dat het evangelie een basisvitaliteit is om 
te komen tot een eigentijdse filosofie, we moeten ophouden te onpas 
met het exclusief christelijke te schermen. Dat riekt te vee! naar een 
christelijk sausje dat over een overigens reactiornaire of opportunis
tische poUtiek wordt uitgegoten. Uit onze daden zal moeten blijken of 
we het evangelic serieus nemen. De AR Prof. Kuypers(16) zegt in dit 
verband: 'zou het niet beter zijn dat wij ons ten volle door het evan
gelie lieten i'nspireren zonder het al te vaak te zeggen. Zouden wij het 
evangelie werkelijk sehade toe brengen als we eens een toontje lager 
zongen, ons geloof tonend in onze werken'. Algra (van het Fries Dag
blad) en verschillende AR'ers met hem zijn er volkomen naast wanneer 
zij zeggen dat wij met deze redenatie het evangelic willen verdoezelen. 
Nee, integendeel, maar wat ons zo langzamerhand vreselijk tegen de 
borst stoat is het gemarchandeer met het evangelic, wanneer het om 
een discussie over het karakter van de nieuwe volkspartij gaat. Het 
'christelijke' is niet met een lineaaltje af te meten. Daar hebben men
sen trouwens niet het recht toe. 
Erger wordt het wanneer een soort ketterjacht wordt ontketend op 
mensen die zeggen: 'we zijn het met de nota van de contactraad eens 
en de beslissing over de nieuwe filosofie moet v66r de zomer worden 
genomen'. Of zou het misschien zo zijn dat men in feite de progres
sieve opstelling van de geschetste filosofie niet lust en dat verhult met 
christelij k doenerij. 
Men komt soms oak nog de redenatie tegen: we moeten zijn een partij 
van christenen die elkaar aansprekend met het evangelie tot standpunt
bepaling komen. 
Toege,geven, dat werkt nog wei in een sociologisch betrekkelijk gesloten 
(kerkelijke) groep, zoals de gereformeerde ARP thans in feite nog is. 
Dat werkt niet in een v;olkspartij, die mensen met verschillende achter
gronden herbergt. Door dit alles is het niet denkbeeldig dat de ARP 
weer kiest voor de amtithese. Een gevaar waar overigens de vice
voorzitter van de ARP, Dr. D. Th. Kuyper, enige jaren geleden al voor 
waarschuwde( 17). 
Wanneer de AR leiding hieraan voet geeft zullen de wegen van ARP, 
CHU en KVP uiteen gaan. En dat is dan niet omdat men het ten prin
cipale over de filosofie niet eens was, maar omdat de ARP het 'christe
lijke' voor zich opeiste. Soms herhaalt de geschiedernis zich. 
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Wat staat de Unie te doen 

Hct zal duidclijk zijn gcworden dat wij vinden dat er voor een 
apart voortbestaan van ARP, CHU en KVP geen werkelijke ideele 
of politiekc argumenten zijn aan te voeren. Het apart voortbestaan 
vindt aileen zijn argumeniatie in het vcrleden. Men kan hoogstens 
uit opportunistische overwegingen, uit angst of kortzichtigheid hct 
eigen voortbestaan nog een tijdje proberen te rekken. 
De CHU kan nu nog proberen de wczenlijke christelijk-historische 
clcmenten in een groter vcrband in te brengen. Men zou trouwens 
~erbaasd staan wanneer men de opvattingen van Lohman, De 
Visser en Hoedemaker eens legdc naast de nota van de contactraad 
hoeveel van datgenc wat hen eigenlijk voor de geest stond in deze 
nota te vinden is. 
De nota ligt er nu. Laat de CHU dit voorjaar uitspreken dat ze 
achter de nota staat. Dan is ze daarover tenminste duidelijk. 
Wanneer men het indcrdaad cens wordt over de filosofie en de 
politieke richting die men uit wil dan moet de versmelting snel 
gebeuren. De kiezers zijn ons laze gepraat, zonder al te veel daden 
meer dan beu. En gefaseerde ineenvoeging zal uitlopen op een 
eindeloos touwtrekkerij zonder dat het werkelijk inspireert en 
aanspreekt. 
De CHU hecft tot nu toe in de samenwerking een brugfunctie ver
vuld. Een rol die ons door de ARP ovcrigens niet in dank is af
genomen. Een brugfunctie tussen enerzijds de KVP die geneigd 
was na het relativeren van de kerkelijke binding (declericalisering) 
ook de band tussen evangelie en politick door te Kmppen. Deels 
uit opportunisme en deels door het fcit dat bij katholieken het 
evangelic nimmer een erg centrale rol vervulde. En anderzijds de 
naar antithese neigende ARP. Die brug-functie komt niet voort uit 
onbenulligheid, maar uit de opvatting dat de toekomst van de 
christen-democratic op het spel stond. De brugfunctie sloot aan bij 
het ondogmatische van de CHU, bij haar thetische karakter. Mel
lema, Tilanus en Van Verschuer hebben met voile inzet die brug
functie proberen te vervullen. Zo zelfs dat andere activiteiten wel 
eens wat werden verwaarloosd. 
Door de geslonken aanhang is die brugfunctie op de tocht komen 
te staan. Men kan die rol nu beter vergeten en proberen met zich-

7 



zelf tot klaarheid te komen. De CHU moet nu zelf kiezen, zonder 
zich te veel om de anderen te bekommeren. 

Een belangrijk punt is verder dat de discussie nu dwars door de 
partijkaders heen moet gebeuren. Er is te veel aileen aan de top 
onderhandeld en te weinig is de discussie in bredere kring op gang 
gebracht. Te veel werd aileen in eigen gelederen met elkaar ge
sproken en te weinig werd een discussie over partijgrenzen heen 
gevoerd. 
De CHUleiding zou er verstandig aan doen deze discussie te 
stimuleren. 

De keuze zal dit voorjaar moeten geschieden. Wij hopen dan dat 
de CHU de nota van de contactraad aanvaardt en initiatieven 
neemt tot snelle integratie. Zo niet dan zullen de middelpunt
vliedende krachten nog meer vat op haar krijgen en is haar rol 
uitgespeeld. 
Dat is geen pessimisme, maar helaas puur realisme. 
Wij hopen niet dat wij de laatste der monicanen zijn die een man
moedig gevecht leveren de CHU te Iaten kiezen voor een eigentijdse 
vorm van christen-democratische politiek. 

N oten en literatuurverwijzingen 
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1. Dr. J. J. Buskus: Het humanisme van God/God als mens en ge
loofsgenoot. 

2. Een begrip ontleend aan H. J. A. Hofland, tegels lichten (1972). 
3. Zie b.v. A. Lijphart: verzuiling, pa.cificatie en kentering in de neder· 

landse politiek ( 1968). 
4. Het karakter van de CHU is uitstekend beschreven door Drs. H. J. 

Viersen in Partijvemieuwing in de serie open brieven nr. 2 (1967). 
5. Interessante literatuur is in dit verband het boek van Bruins Slot: 

... en ik was gelukkig (orverigens niet in zijn politieke tijd). 
6. Zie bv. de nota's Samen in de raad 1 en 2, opgesteld door Mevr. E. 

Sleyser-Tegelaar (uitgave Lohmanstichting 71/72). 
7. Op het pra.gmatisme in de confBssionele partijen gaat het AR rap

port E'vangeUe en politiek in. Dit pragmatische is dan geen reactie 
op dogmatisme maar dient er meer rvoor elgen posities te handhaven. 

8. In dezelfde Z!in spreken zich de nota van de zogeheten Amersfoortse 
groep (mei 1971) en hett rapport van de werkgroep rvan de europese 
UJnie van christen-democraten uit. De werkgroep wordt in sommige 
discussies overigens verweten te hebben gepleit voor deconfessio-



na.!isering. Dit verwijt is onjuist omdat het rapport aileen pleit 
voor een ont-dogmatisering, voor een duidelijker politieke opstelling 
en niet voor het doorsnljden van de banden tussen evan:gelie en 
politick. Zo komen de fabeltjes in de wereld. 

9. D. H. M. Meuwissen in politick perspectief, mei-juni 1972. 
10. Vergelijk E. Sehi1lebeeckx: de progressieve christen en zijn poli

tieke partijkeuze in Socialisme en Democratic februari 1972. 
11. Prof. Dr. B. Goudzwaard in de bundel 'het christelijke in de politick' 

(ARP uitgave 1971). 
Eenzelfde gedaehtenlij,:1 kan men aantreffen in zijn oratie die hij in 
1972 aan de V.U. hield. 

12. Mr. W. C. D. Hoogendijk in zijn discussiebijdrage n.a.v. het 1e 
concept strategienota. (april 1972). Deze nota is uitgelekt en in 
sommige kranten afgedrukt. Een goede weergave van de opvattingen 
die hij in deze nota verkondigde is oak te vinden in de Arjos bro
chure van zijn hand: 'de samenleving vernieuwen' (1967) en in zijn 
artikel 'de cirkelgang van d3 onmacht' in AR-staatkunde (1971). 

13. Zie bv. Een paging tot herorientering (CHJO brochure 1967), rap
port evangel]ie en politiek van de CHU afgedrukt in het CH-tijd
schrift van nov. 1967, het gelijkluidende rapport verschenen in juni 
1972 (uitgave Lohmanstichti1n:g) en artikelen in het CH-weekblad 
van 9 en 23 juli 1971. 

14. Grondslag en karakter van de KVP (jan. 1966). 
15. Antithese betekent het opsplitsen van ons volk in een christelijk 

en niet christelijk volksdeel (en daar partijvorming op baseren). 
Een moderne variant is opdeling van christenen iln 'goede' en min
der 'goede'. 

16. Prof. Dr. G. Kuypers: het politieke spel in nederland (1967). 
17. Drs. D. Th. Kuyper in 4. 
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'HEEFT DE CHU NOG BEN TOEKOMST?' 

door H. Eversdijk 

Ter gelegenheid vrun het 60-jarig bestaan van de Unie versoheen in 1968 
een boekje onder de titel: 'De unie in het vizier'. Het eindi:gt met de 
volgende zinnen: 'Zo is de unie 1967 - het jaar waarin de Nederlandse 
poUtieke partijen zoveel stormen te doorstaan krergen- meer versterkt 
dan verzwakt uitgetreden om in de hitte van de politieke ontwikkeling 
te kUIUlen stilstaan bij de viering V3l!l haar 60-jarig bestaan. De veran
deringen zullen in de toekomst nog sneller om zicb been grijpen dan tot 
op beden bet geval is geweest. Nieuwe samenwerkingsverbanden staan 
voor de deur. Zal er over tien jaar nog sprake zijn van de jubilaris 
van vandaag?' 
Nog nooit is de laatste regel zo aktueel geweest als nu, na het debacle 
van 1972. Bezinning is hard nodig, want als men in 5 jaar tijd van 12 
kamerzetels naar 7 omlaagduikelt, is er toeh wel iets aan de hand. 

Enkele konklusies en een vraag naar aanleiding van de uitslag 1972. 

Er zijn vanzelfsprekend nogal wat konklusies te trekken uit de verkie
zingsuits1ag, maar enkele wil ik graag naar voren halen: 

1. Het kabinet Biesheuvel als :z;odanig heeft n.iet verloren; de beide 
confessionele partijen die dit kabinet het minst sterk hebben ver
dedi.gd (KVP en CHU) hebben fors verloren. 

2. Ondanks het winstje van de ARP heeft de confessionele politiek een 
stervige dreun gekregen. 

3. De oonfessiornele middenpartijen hebben zeker niet sterk verloren 
aan de uiterst rechtse confessionele partijen als SGP en GPV (iets 
waarvoor in CH-kring nogal vrees bestond.) Het verlies kan men m.i. 
dan oak slechts rvanuit politieke factoren benaderen. 

4. Het gehele 'midden' heeft fors verloren, de winst ging naar links en 
rechts. Het 'redelijke' midden wist zich - vooral ook door onder
linge rverdeeldheid en onduidelijkheid: 'Wat is nu eigenlijk het mid
den?' - vrijwel nergens te handhaven. 

5. De rvraag kan gesteld worden: 'Wil de kiezer nog wei een midden, 
gaan we in Nederland niet naar twee uitersten toe?' 

Met name de laatste vraag wil ik proberen eerst wat nader uit te wer
ken. 
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De politieke verhoudingen na de verkiezingen 1972 

In het volgende staatje geef ik een indeling in 'LINKS-MIDDEN
RECHTS', waarbij ik wat anders groepeer dan op grand van de prak
tische politieke verhoudingen voor de ha.nd zou liggen. 

Links 

P.v.d.A. - P.P.R. 
P.S.P. - C.P.N. 

Midden 

K.V.P. - A.R.P. -
C.H.U. - DS'70 - D'66 

Rechts 

V.V.D. - S.G.P. -
G.P.V. - B.P. 
R.K.P.N. 

verlies of winst in kamerzetels vergeleken met 19711) 

+ 4 + 5 + 1 = + 10 1 -8/+1/-3/-2/-5 -17 + 6 + 2 + 1 

huidige zetelaantal 

+ 9 

43+7+2+7 = 59 27+14+7+6+6 = 60 22+3+2+3+1 = 31 

1) buiten beschouwing blijven de twee verlieszetels van de Midden
standspartij. 

Enkele opmerkingen betreffende bet bovenstaande staatje 

1. D'66 staat m.i. wel aan de 'linkerkant van het midden,' maar is niet 
zonder meer een link.se partij te noemen. We kWnnen daarvoor het 
beste wijzen op de rol die deze partij speelde ten aanzien van de 
besluiten van het laatste P.v.d.A.-congres. 

2. DS'70 wil wei een socialistische partij zijn, maar stelt zich in de 
praktische politiek in het midden op. In kringen van de P.v.d.A. 
wordt DS'70 soms 'rechtser dan de VVD' genoemd, maar dat lijkt 
me sterk overtrokken. 

3. Hoewel sommigen de Heer B. de Gaay-Fortman 'cOIIlfessioneler dan 
de confessionelen' noemen, is tach wel duidelijk - vooral uit de ver
dere bemanning van deze fractie, ik denk bv. aan iemand als de 
Heer D. Coppens, - dat deze partij duidelijk links staat, dat blijkt 
overigens ook uit de vaak beleden verwantschap met de P.S.P. 

Het is natuurlijk zo dat het bovenstaande staatje partijen groepeert, die 
momenteel noga.l ver uit elkaar liggen, maar het gaat immers om de 
toekomst! 
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De rol van het midden 

Het zeteltal van hct totale midden is voor Nederlandsc verhou
dingen zeker groot te noemen. Zelfs allaat men D'66 en DS'70 weg, 
dan nag blijken de confessionele drie sterker te zijn dan de 
P.v.d.A. (48 tegen 43 zetels). Het midden zal bij elk kabinet- ook 
bij minderheidskabinetten - een grote rol spelen. Het midden is 
in de politieke verhoudingen in ons land niet weg te denken. Het 
probleem is echter dat het midden zo sterk is versnipperd en on
derling sterk is verdeeld. EEN HERGROEPERING VAN HET 
POLITIEKE MIDDEN IS DAN OOK DRINGEND NODIG, vooral 
nu zowel links als rechts sterker worden. 

Taak van het midden 

In feite is het de taak van het midden ervoor te zorgen dat het 
land regeerbaar blijft. Het is uitgesloten dat in de komende jaren 
6f links 6f rechts een meerderheid krijgen die siabiel genoeg is 
voor het vormen van een stevige regering. 
Het midden is dus hard nodig, maar moet om te kunnen func
tioneren op korte termijn aan cen aantal voorwaarden voldoen, o.a. 

1. De partijen in het midden moeten duidelijker hun plaats be
palen. 

2. Het midden moet niet meer KLEURLOOS zijn, maar konkrete 
politieke doeleinden moeten worden geformuleerd. 

3. De hergroepering moet beginnen daar waar de meeste kans is 
op sukses, met andere woorden: 'De partijen die het dichtst bij 
elkaar staan, moeten zo snel mogelijk samen gaan en dan kon
takt zoeken met alle andere partijen die eveneens in het midden 
opereren'. 

Hoe moet het nieuwe midden worden geformeerd? 

Het is uitgesloten dat we op korte termijn naar een 'driepartijen' 
stelsel zouden kunnen uitgroeien. Hoe enthousiast b.v. de mensen 
van de zgn. 'aktiegroep Nieuwe Partij' ook zijn, de achterban ver
brandt niet snel aile schepen achter zich. De confessionele partijen 
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- en met name ook de CHU - kunnen een grote rol spelen bij de 
hergroepering van het politieke midden. De partijsituatie in Neder
land is chaotisch. Ook in bet linkcrkamp is zeker geen eenheid, de 
PPR loopt niet zo best in het gareel van de P.v.d.A. en ook D'66 -
in de huidige situatie nog in het linkerblok - heeft het enorm 
moeilijk. Ik heb sterk de indruk dat de P.v.d.A. niet meer zo staat 
te juichen over de medewerking van D'66 en bij sommigen (of 
velen) in D'66 lijkt dat omgekecrd ook het geval. 
Zoals altijd in een wat chaotische toestand moet men beginnen 
met het meest mogelijke, het meest konkrete, aan te pakken. 
Ik acht een hergroepering van het midden noodzakelijk en meen 
dat dit in de eerste plaats moet beginnen met KVP-ARP en CHU. 

De toekomst van de CHU 

De toekomst van de CHU als zelfstandig opererende partij zie ik 
niet meer zitten. Wil de CHU niet afzakken tot een partij als de 
SGP (en waarom zouden we dat willen, er is al een SGP), dan zul
Ien we- voordat het te Iaat is- een aantal dingen moeten doen. 
Het is overigens al bijna te laat, nog een zo'n verkiezing en het is 
zover en . . . wie weet wanneer we weer verkiezingen hebben! 
Spoed is geboden. 
Ik zie voor de CHU slechts een drietal mogelijkheden: 

a. Opgaan in een nieuwe Christen Democratische MiddenPartij, 
samen met KVP en ARP; 

b. Samen met de ARP een begin maken met de CDMP; 
c. Opheffen, met cen mogelijkheid voorlopig nog als 'dak' te fun

geren voor de plaatselijke kiesverenigingen. 

Achtereenvolgens zal ik deze drie mogelijkheden wat nader be
kijken. 

De Christen-Democratische Midden Partij 

Het Christendom is voor het gehele leven een leidraad, een weg
wijzer, maar toch zijn er vecl dingen die je dagelijks doet waar het 
Christendom niet direkt iets mee heeft te maken; evenals een niet-
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Christen moet een Christen ook gewoon op tijd eten en drinken! 
Zo is het ook met de praktische politick. Het Christendom is daar 
voor ons de bron, de oorsprong van het geheel, maar de bijbel is 
geen beknopte, praktische, politieke encyclopedie! Vooral binnen 
de CHU hebben we vanuit het Evangelie getracht politiek te be
drijven, zonder een sterke kerkelijke binding. Velen binnen de 
confessionele partijen en ook daarbuiten menen dat men vanuit 
het evangelic ook politick kan en zelfs moet bedrijven. Nu zitten 
degenen die dat menen nog steeds in verschillende politieke par
tijen, waarom zouden die dan juist elkaar moeten vinden in die 
C.D.MIDDEN Partij? 

Enkele redenen : 

1. Met Spijkerboer (Hoe Ghristelijk zijn wij eigenlijk?) ben ik bet 
hartgrondig eens als hij zegt dat we als Christeinen in de politieJ( 
altijd moet.en zeggen: 'Ret gaat om mensen.' Bij extreme opstel
lingen komen altijd mensen in de verdrukking, of dat nu rechts of 
links is. 

2. Degenen die beweren dat Christus de eerste revolutionair was (ove
rigens: 'Geef de Keizer wat des Keizers is') spannen Hem net zo 
goed voor hun kar als degenen die beweren dat Christenen 'maar 
moeten berusten in de bestaande toestand, want na dit leven komt 
een beter !even!' 

3. Vamuit he>t EvangeUe hebben ook de hedendaa.gse Christenen de op
dracht een visie op mens en maatschappij te ontwikkelen. We kun· 
nen niet meer volstaan met te wijzen op de 'grote historische waar· 
den', want wat is onze historie in Gods hand? Een visie op mens 
en maatschappij in zijn geheel zal echter ook tot een opstelling in 
het midden leiden en niet een extreme kant opgaan. 

Deze opstclling in het midden behoeft zeker niet kleurloos te zijn. 
Reeds in 1962 zei Pollema: 'Het evangelisch Christendom is sterk 
sociaal gericht. In onze socialc praktijk lopen we dikwijls parallel 
met de socialisten en zijn we geneigd met hen samen te werken, 
doch op het punt der beginselen is er een kardinaal verschil.' De 
CDMP zal m.i. zeer duidelijk moeten zeggen waar dat verschil ligt 
en waar de punten van overeenstemming liggen. De nieuwe CDMP 
zal in klare taal moeten zeggen waar zij in de praktische politiek 
staat, zonder altijd weer de kool en de gcit per definitie te sparen: 
'HET MIDDDEN ZAL EEN EIGEN GEZICHT MOETEN KRIJ-
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GEN'. (we hebben overigens een uitstekende leidraad in de nota 
van de contactraad!) 
Als eerste oplossing voor de huiclige moeilijkheden en als aanzet 
tot een hergroepering van het politieke midden, zie ik dus een zo 
snel mogelijk samengaan van de drie confessionele partijen, we 
praten er al te lang over. Laten we echter de confessie los, dan 
heeft een samen gaan geen zin, want clan is er al keuze genoeg, 
ook in het midden! 

CDMP enkel van ARP en CHU? 

De meest ideale oplossing lijkt mij dus een samengaan van de 
clrie, de laatste verkiezingsuitslag heeft zelfs een oplossing ge
bracht voor de zetelvercleling: 4 : 2 : 1. Maar als dat nu niet lukt? 
Moet de CHU clan maar fuscren met de KVP? Naar mijn idee 
betekent dit in de praktijk vrijwel hetzelfcle als: 'opheffen zonder 
meer.' (De ruimte ontbreekt om dit nader uit te werken, maar bij 
fusie van KVP en CHU blijft er niets 'eigens' meer over). Voordat 
1Ve dit doen zullen we eerst zecr serieus moeten proberen een fusie 
aan te gaan met de ARP. CHU en ARP zouden dan de CDMP kun
nen stichten (overigens mag het oak een andere naam zijn, dat is 
niet zo belangrijk) en deze partij zodanig van structuur maken 
dat oak mense11 uit de Rooms Katholicke kerk zich kunnen aan
sluiten bij deze confessionele middenpartij. Bovendien moet dan 
de mogelijkheid steeds open blijven om - misschien op een wat 
later tijdstip - toch ook de KVP erbij te halen. Overigens zou 
een samengaan van ARP en CHU een vrij stcrke fractie opleveren, 
ongeveer van clezelfde grootte als de VVD. 
Kortom: als tweede mogelijkheicl voor een eerste aanzet tot wer
kelijke hergroepering zie ik - al geef ik de voorkeur aan de eerste 
mogelijkheid - een fusie van ARP en CHU tot CDMP (overigens 
zal duidelijk zijn dat deze CDMP geen gewone optel- of aftreksom 
van de oude partijen mag zijn.) 

De CHU opheffen? 

Als derde en laatste mogelijkheid voor hct geven van een bijclrage 
aan de herproepering van het Midden, zie ik de opheffing van de 
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CHU, als de beide voorgaande mogclijkheden nict slagen, zic ik 
geen andere oplossing. Dat kan natuurlijk niet ineens, we hebben 
tenslotte ook nog vele - soms actieve - kiesverenigingen en in 
vele gemeenteraden hebben we nog steeds een grote inbreng (denk 
bv. eens even aan de nieuwe gemeente Woudrichem). Voorlopig 
zou die opheffing m.i. moeten bcstaan in het niet meedoen aan de 
verkiezingen voor de tweede kamer. De CHU zou dan landelijk 
worden tot een unie van kiesvcrenigingen, die voorlopig enkel nog 
actief is op plaatselijk en eventueel rcgionaal niveau. (Het is ove
rigens ook intcressant om onzc gemeenteraadsleden eens om te 
rekcnen in kamerzctels). Vanzclfsprckend is dat dan een aflopende 
zaak, maar men kan de velen op plaatselijk niveau nict op korte 
termijn 'dakloos' maken. Ik zou hct zeer betreuren als het zover 
moest komen, maar alleen doorgaan is zinloos, o.a. om de vol
gende - kort geformuleerde - redenen: 

1. De rol van een 7 mansfractie in bet geheel vam de Nederlandse poli
tiek is beperkt, nog afgezien van de samenstelling v. d. fractie. 

2. De weinige 'full-timers' die we dan nog hebben, zullen het werk niet 
aankunnen, contact met de regio zal nog moeilijker worden. 

3. Vee! kader ziet geen 'brood' meer in een teruglopende partij en doet 
niet meer mee of zoekt bet elders, de eerste tekenen die daar op 
wijzen zijn er al, we zullen op den duur een soort 'bloedarmoede' 
krijgen. (minder burgemeesters, gedeputeerden, ministers e.d.) 

4. De organisatie za,I steeds meer problemen gaan geven, besturen kun· 
nen niet of nauwelijks meer bemand worden. 

5. Bij telkens verliezen gaat men steeds meer elkaar de schuld geven, 
men is dan vee! meer met zichzelf bezig dan met de zaken waar bet 
in de politiek om gaat. 

Konklusies 

1. De Ncderlandse partij~ituatie is chaotiscb, er is zclfs gcen rege· 
ring te vormen met een redelijke meerdcrheid. 

2. Het 'midden' speelt in de Nederlandse politick een grotere rol 
dan links en rechts, het midden ligt echter totaal uit elkaar. 

3. Hergroepering van het midden is beslist nodig. 
4. Deze hergroepering kan het best beginnen bij cen zo snel mo

gelijk samengaan van KVP-ARP en CHU. Daarbij moeten dui
delijke politieke uitgangspunten worden verbonden aan 'het 
evangelic als uitgangspunt'; de band Godsdienst-Politiek zan-
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der meer is zeer duidelijk verzwakt en zal nog vcrder vcr
zwakken. 

5. Lukt de samensmelting KVP-ARP-CHU niet, dan zal gestreefd 
moeten worden naar een fusic ARP-CHU, met de mogelijkheid 
nadrukkclijk ingebouwd dat ook Katholiekcn zich volwaardig 
aan kunncn sluiten. (De CHU is in fei1e altijd 'open' gcwecst, 
ook de nieuwc partij van ARP en CHU zal geen ballotage 
mogen hebben). 

6. Hct bcstaan van de CHU a\s aparte landelijke politiekc partij 
zal zinloos worden, zij kan voorlopig hooguit nog functioneren 
als een dak bovcn de plaatsclijkc kiesverenigingen. 

7. Op kortc termijn zal de CHU cen duidelijk toekomstbee\d 
mocten geven, ook al lopcn dan een aantal mensen weg - die 
moeten we maar niet tcvccl tcgenhouden. 

Tenslotte ... 

Hct midden is uiterst belangrijk, zorg dat de confessionele drie in 
een NIEUWE PARTIJ met een NIEUW ELAN als 'spil' van hct 
midden kunnen functioneren. Geen kleurloos midden, maar een 
midden met duidelijke doelstellingen en een midden dat duidelijk 
zegt met wie en met wie niet! 
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DE TOEKOMST VAN DE C.H.U. 

door C. G. W. M. van Hoogstrate11 

Het is opmerkelijk dat de vraag naar de toekomstmogelijkheden van 
een poHtieke partij het sterkst naar voren komt wanneer het die partij 
slecht gaat. De vraag luidt dan ei.genlijk onuitgesproken 'heeft de CHU 
nog toekomst?' Zolang de zichtbare resultaten bij verkiezi.ngen tot te
vredenheid stemmen koestert iedereen zich in die tevredenheid, wan· 
neer er zetelverlies geleden wordt, en vooral wanneer dat enige malen 
achtereen gebeurt, gaat men zich druk maken om de toekomst. 
Een ander opmerkeUjk facet is dat de neigi:ng om naar oorzaken te 
speuren plotseUng heel hevig wordt; stokpaardjes en particuliere wen· 
sen en verlangens - vaak ten onrechte gezien als politieke stand
punten - worden dan de kapstokken waaraan het verlies wordt op
gehangen. Voor het individu een zeer dankbare uitlaatklep, en gemak
kelijk bovendien, omdat die menin:gen moeilijk weersproken kunnen 
worden. Met de huidige stand van zaken bij het verkiezingsonderzoek 
wordt nog weinig bewezen aangaaJnde de motivaties der kiezers bij 
verschuivingen, dus de meest tegenstrijdige verklaringen voor het ge
leden stemmenverlies kunnen blijven gelden. Bijgevolg kunnen ook de 
meest tegenstrijdige adviezen worden gegeven voor herstel. 

Mijn persoonlijk standpunt is dat aile practische positiebepalingen, 
manifesten, programma's kortom alles waarmee een partij naar 
buiten treedt, wei degelijk invloed kan hebben op een verkiezings
uitslag, maar dat men moet beginnen met te zoeken naar de grotc 
onderliggende sociale of politieke factoren die ook zonder dat een 
partij iets bijzonders doet of zegt, het lot van een partij bepalen. 
Wanneer een partij zich door bepaalde oorzaken in een situatie 
van verminderende belangstelling bevindt, dan kan het al dan niet 
innemen van een populair of impopulair standpunt (bv. voor of 
tegen belastingverhoging) wel iets aan het te verwachten verlies 
toe- of afdoen, maar dit kan geen verklaring zijn voor het verlies 
op zich. Omgekeerd kunnen dus partijen die 'in de lift' zitten zich 
de nodige domme standpunten veroorloven, geen mens die het 
merkt. Althans de kiezers niet. Het is anders bij een partij die nog 
een onbeschreven blad is: daar kan een populair standpunt op het 
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juiste moment uitgesproken ineens 8 zetels opleveren ... 
Wat is bij dit alles nu de toekomst van de CHU? Ik geloof dat ai
leen door het verleden en het heden te analyseren men zich een 
gefundeerde mening over de toekomst kan vormen. 
Wat zijn nu volgens mij die sociale en politieke factoren die de 
Unie bij de laatste 2 verkiezingen het verlies heeft bezorgd. Ik zal 
proberen de zaak zo systematisch mogelijk op een rijtje te zetten. 

I. De Ollkerkclijkheicl 

Vaak reeds is de voortschrijdende onkerkelijkhcid als oorzaak ge
noemd voor het verlies van de confessionele partijen. Volgens mij 
is dit juist, vooral als hiermee bedocld wordt een vooral bij ker
kelijkc of nominaal godsdienstige mensen optredende mentaliteits
verandering die tot gcvolg hceft een steeds kleiner wordende nei
ging om zich 'christelijk' te organiseren. De rol van de kerk als 
maatschappelijke factor neemt af. Daar kunnen alle pogingen van 
kerken om zich geengageerd met allerlei sociale kwesties bczig 
te houdcn niets aan veranderen. 
Hct stcrkst ziet men dit momentcel bij die groep, waar in het ver
leden de kerkelijkc bindingen het nauwst waren, nl. bij de katho
lieken. Bij de Hervormden heeft dit proces zich reeds gedeeltelijk 
in het verleden afgespeeld, bestond er althans geen vaststaande 
relatic tussen geloof en partijkeuze. Belangrijk is echter dat voor 
diegenen die zich nog wel confessioneel. t.w. chr. hist. wisten, er 
nog wel een band met geloof en kerk was; hct sterkst kwam dat 
tot uiting bij die kiezers die politick niet bewust kozen, en dat is 
altijd en bij elke partij het overgrote deel. Nu is het langzamer
hand zo geworden dat voor de meeste jongeren, maar ook voor 
vele oudercn, deze band nict meer hoeft, ja zelfs ongewenst is. Men 
wil 'duidelijkheid', een keuze in allerlei practische zaken. Religieus 
gcfundccrde partijen kunnen hieraan krachtens hun aard moeilijk 
aan voldoen, bovendien wijst ook de Kerk vaak de jeugd de weg 
naar hct linkse politieke denken. Logisch dat de CHU op zeker 
moment aileen de ouderen overhoudt, plus nog enkele politick be
wusten. Ouderen leren een gewoonte moeilijk af en elk onderzoek 
zal uitwijzen dat de CHU onder oudercn een veel hoger percentage 
kiezers heeft dan landelijk. 
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Laat men tach vooral niet vergeten dat kiezersvolk een vee! vagere 
groep is, veel minder monolitisch en minder bewust dan partij
leden. 
Deze tendens die het evenwicht verstoord hecft, en waarvan het 
einde voorlopig nog niet in zicht is heeft des te sterker kunnen 
werken, omdat de Unie als partij een eigen gezicht, een cigen ka
rakteristiek heeft gemist. Juist wij, die zo graag een 'eigen geluid' 
willen Iaten horen, zijn voor insiders en fijnproevers zelfs al moci
Iijk te volgen geweest, laat staan voor het gewone kiczersvolk 
wanneer dat eens zelf gaat Ieren denken over politiekc vraag
stukken. 
Een enkel woord nog over de ARP. Hier duurt het wat Ianger, 
maar het zal ook gebeuren, en zelfs heel gauw als men daar nu 
eens niet iemand heeft die propaganda voor de AR kan maken 
buiten de partijbeginselen van de ARP om. Confessionele partijen, 
het wordt door mij met spijt gezegd, zijn momenteel uit de tijd. 

2. De polarisering 

Ook dit verschijnsel wordt vaak, naar mijn mening terecht, genoemd 
als oorzaak voor bet verlies, niet aileen van de CHU maar ook van 
andere zgn. middenpartijen. Ook bier wil ik, evenals bij de decon
fessionalisering, niet op de oorzaken van dit verschijnsel ingaan en 
bet aileen constateren. Toch is bet buiten kijf dat bet iets te maken 
heeft met de nieuws:media, meer nog met de huidige opvatting omtrent 
het geibruik van nieuwsmedia. Oak met ons omroepbestel, en wat dan 
gemakshalve als 01nze volksaard aangeduid mag worden. Door de t.v. 
kunnen aile vraagstukken veel directer en pregnanter bij de massa 
op schoot worden gelegd, en aangezien wij Nederlanders een kruising 
tussen zendelingen en onderwijzers zijn, zijn niet zozeer de feiten be
langrijk als we,l de mening van de voorlichters over die feiten. Ons 
omroepbestel waarborgt dat elke groep zijn (politieke) propaganda 
wei kaln bedrijven - althans een aantal groepen kan dat - inclusief 
de selectie van feiten, valse voorlichting, halve waarheden en het ge
raffineerd wekken van bepaalde indrukken. 
Omdat een zich ontwikkelende massa vooral behoefte heeft aan een
voudige standpunten heeft de polarisatie te onzent de gedaante aan
genomen van bet steilen van het 'progressieve' (witte) standpunt te
genover dat van de 'establishment' dat bet (zwart) wanbeleid verte
genwoordigt. 
Wanlneer men dit maar lang genoeg stelselmatig doet en volhoudt zet 
zich langzaam de mening vast dat er inderdaad zeer eenvoudige op
lossingen voor aile problemen zijn. 
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Het behoeft wederom geen betoog dat vooral die pa.rtijen waarin men 
het genuanceerde denken vooropstelt, daarvan het slachtoffer zijn. De 
overweging om maar iets te noemen, dat zowel de productie als de 
verdeling van de nationale koek belangrijk zijn, is vandaa.g de dag niet 
populair meer. 
Ook hier zit de CHU in het hoekje waar de slagen vallen, niet eens zo
zeer vanwege het feit dat wij ons een middenpartij achten, a,Js wel 
omdat de CHU geen aanknopingspunt biedt voor alle gepolariseer. 
Niet over een partij spreken is vaak dodelijker dan negatief over een 
partij spreken, zoals de winst van de VVD heeft aangetoond. 
Wij zijn hierbij vamzelf bij een andere oorzaak aangeland, nl. de aard 
van de Unie als politieke partij. 

3. De aard van de Unie 

Behalve de hierboven genoemde factoren deconfessionalisering en 
polarisering, waardoor de CHU als confessionclc middenpartij 
gewoon voorbestemd lijkt om thans stemmenvcrlies te lijden, moet 
gezcgd worden dat de karakteristicke eigenschappen die de Unie 
als politieke partij vertoonde op zichzelf al een reden vormen voor 
een sterk verminderd aanspreken in de huidige tijd. 
De CHU is altijd mcer een vcrzameling mensen geweest dan een 
partij, denk aileen al aan de onwil om zichzelf een partij te noe
men! In een tijd waarin het politieke heil verwacht wordt van 
straf georganiseerde groepen die vaak ter bereiking van een 
doel worden opgcricht past verscheidenheid van meningen t.a.v. 
problemen, verdraagzaamheid jegens andersdenkenden binnen een 
groep, niet meer. 
Bovendien is de praktijk in de Unie altijd mecr gericht geweest 
op hct (zoals 'goede regenten' betaamt), waarnemen wat door an
clcren naar voren worclt gebracht, en het vcrvolgens onopvallend 
uitspreken van een juist en gematigd oordeel, dan op het actieve 
zelf signaleren van problemen en het zoeken van oplossingen daar
voor. In het verleden, met zijn waardering voor bezadigde en ge
matigde standpunten en een zekere geloofsbinding maakte dit 
alles voor de Unie niet zoveel uit; de stabiliteit van de Unie was 
cen tijdlang zelfs spreekwoordelijk. Nu echter, nu we in een tijd 
Ieven van een totale omkering van alle waarden, ligt de zaak dui
delijk anders. 
De CHU heeft deze ontwikkeling niet bijgehouden, krachtens haar 
aard en wezen ook niet kunnen bijhouden. Het maakt echtcr bij 
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'de man in de straat' wei de indruk dat wij een partij zijn die niets 
wil, die nergens voor staat, een partij waar men geen symbool op 
kan plakken, kortom een partij waar hij evenals in het verleden, 
niets van snapt, wat alleen nu erger aankomt nu er aan de andere 
kant een aantal partijen zijn die hij wei denkt te begrijpen en te 
'plaatsen'. 
Men zal mij tegenwerpen dat de CHU de laatste jaren toch een op
merkelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt in die zin dat over 
maatschappelijke problemen veel moderner werd geoordeeld, en 
dat vaak standpunten werden ingenomen die in een 'linkse' partij 
niet zouden misstaan. Dat is juist. Maar terwille van deze stand
punten vaak het karakter droegen van een overwinning van de 
ene groep binnen de partij op de andere en dus wei eens wat gefor
ceerd aandeden, maakt zulks op de buitenwereld natuurlijk geen 
enkele indruk! Tenzij dan die, dat de CHU weer eens achteraan 
loopt, door een standpunt te verkondigen dat door andere partijen 
al jaren voorgestaan wordt, en dan vaak nog op een algemene en 
vrijblijvend vage manier. 
Daarom kan ik mij indenken dat de uitspraken van de Unie op 
een deel van haar (politick bcwust wordende) kiezers niet de gc
wenste indruk gemaakt heeft. De angst om voor ouderwets of 
conservatief te worden aangezien en daardoor zich vaak te con
formeren aan tijdelijk opgeld doende opvattingen heeft stemmen
verlies naar links niet voorkomen, en aan de andere kant ook cen 
fors stemmenverlies naar rechts veroorzaakt. 
Wat de Unie ook doet of zegt, het blijft de Unie. Dat wil zeggen 
dat zij zich bij al haar uitspraken en verkiezingsmanifesten toch 
niet zozeer als een autonoom denkende en handelende politickc 
groep presenteert, dan wel als gocdwillende mcelopers. 

Een en ander wordt versterkt door het feit dat de CHU geen massa· 
communicatie-media ten dienst staan. Hierdoor wordt de CHU een 
geweldige kans om de openbare mening te be!vloeden ontnomen, en 
voorzover de door mij genoemde heersende meningen over de CHU 
onjuist zijn, kunnen deze niet voldoende worden weersproken. Omge· 
keerd kan opzettelijk een verkeerde indruk over de CHU worden ge
wekt, zeker nu het overgrote deel van onze media in handen is van 
lieden met een uitgesproken standpunt en bijv. de t.v. op onscrupu· 
leuze wijze gehanteerd wordt om propaganda te bedrijven voor be
paalde standpunten. Ook deze factoren zie ik 1niet snel veranderen. 
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Ik dacht binnen het kader van de mij verstrekte opdracht die 
aspecten te hebben aangestipt die m.i. het meest bijdragen tot 
een juist begrip van de deplorabele positie waarin ons aller Unie 
zich nu bevindt, en die voorlopig hun invloed nog niet zullen ver
liezen. Van mijn standpunt uit bezien kan ik over de toekomst 
kart zijn. 

Welke toekomst voor de CHU ? 

Er zijn voor mij 3 mogelijkheden nl. de Unie blijft zoals ZIJ IS, 

de Unie fuseert met andere confessionele grocpen tot een C.D.U. 
of de Unie wordt een echte politieke partij. Ik zal in het kort mijn 
opinie geven over dezc mogelijkheden. 

1. De Unie blijft zoals zij is 

Uitgaande van bovengenoemde factoren is het duidelijk dat de 
jeugd de CHU niet meer wil, en dat oudere kiezers in toenemende 
mate bewust gaan kiezen. Dit resulteert voor de Unie in steeds 
verdere verliezen, zodat wij via 5 zetels bij de e.v. verkiezingen 
uiteindelijk op 3 of 2 zetels zullen blijven hangen. Voor mij nog 
geen reden om een andere partij te kiezen, mits de c.-h. stand
punten maar duidelijk christelijk-historisch blijven. 

2. Fusie met andere confessionelen 

Voor deze mogelijkheid geldt in feite hetzelfde als bij de le. nl. 
vooral in het begin stemmenverlies. Toch liggen hier, dacht ik de 
kansen. Aileen zal dan de CHU daadwerkelijk opgehouden hebben 
te bestaan. Maar er is een kans dat de typisch christelijk-historische 
beschouwingswijze, onze uitgangspunten, uiteindelijk die nieuwe 
partij zullen gaan stempelen. Sterker nog, daar geloof ik in. Kan 
men het ook niet als een plicht zien om de eigen partij op te 
heffen als hierdoor mogelijk wordt gemaakt dat met gelijkgezinden 
een grotere groep gevormd kan worden die in het belang van het 
land kan werken en kan bijdragen tot behoud van wat wij waar
devol vinden? Externe factoren als deconfessionalisering en polari
sering zullen ook op deze partij invloed uitoefenen, maar de andere 
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door mij genoemde factoren zullen hier niet gelden. Vandaar dat 
er m.i. na aanvankelijk ver1ies nog wei kansen voor de toekomst 
liggen. 

Er moet dan echter wel aan de voorwaarde vo1daan worden dat 
deze partij tot een totaa1 andere opstelling in het po1itieke 1evcn 
za1 moeten komen dan men nu doct. Politick bcdrijvcn is het aan
bevelen van alternatievc op1ossingen voor altcrnatieve prob1cmen. 
Oak een middenpartij kan duide1ijk zijn als zij haar oordecl maar 
we1gefundeerd en zake1ijk, d.w.z. op de bevolking en haar pro
blemen betrekking hebbende, geeft. Men moct duidelijk laten uit
komen dat het eigen standpunt juist is, en in het bclang van de 
bevolking, en dat datgcne wat de oppositie wi1 fout is en dus niet 
in het belang van de bcvolking. En dat kan aileen als men nu ein
delijk cens uit de beklaagdenbank waar we ingeduwd zijn, durft 
te komen, en in de aanval gaat. Er zal met recht een eigen stand
punt en een eigen geluid moeten klinken. Wanncer men nict verder 
komt dan een zwakke echo van de 'progrcssieve 3' zowel wat pro
blemen als oplossingen betreft, ja, dan is ook deze combinatie ten 
dode op geschreven en is het voor de CHU uitstel van executie. 
De in dit opzicht wel gehoorde uitspraak dat het goed 1ezen van 
het Evangelic onmiddellijk resulteert in progressicve standpuntcn 
is niet aileen kwatsch, maar bovcndien ook nog on-christelijk 
historisch! 

Mij staat voor ogen een open christelijke volkspartij, niet links, nict 
rechts, maar reeel, die vooruitzict d.w.z. de problemen voorblijft 
en actief de oplossingen daarvoor poogt te vinden, daarbij de be
langen van alle groepen in hct oog houdend, zonder de bevolking 
tc verdelen in 'goeierikken' en 's1echterikken'. Veroudcrdc denk
modellen moeten worden afgeschaft en men zal zich tot op grote 
hoogte moeten 1aten leiden wat cr in de bevo1king leeft, en de 
politick niet meer als '1 art pour '1 art moeten uitoefenen. Aileen 
zo, kan een Confessionele Partij zich weer aanvaardbaar maken 
voor zowe1 christenen als niet-christenen. 

3. De CHU wordt een politieke partij 

Dit is een opgave die de krachten van de Unie weUicht te boven zal 
gaan. Dan zou zij in haar eentje moeten doen wat voor een C.D.U. al 
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een zeer moeilijke zaak is. En dan beginnen met naamsverandering 
aanvragen. 
De Unie zou aanvaardbaar moeten worden voor grate groepen lciezers 
die niet tevreden zijn met de politieke practijk. D'66 heeft zoiets ge
probeerd, maar omdat deze partij heeft vergeten een begilnsel-basis 
onder haar toch wei verfrissende pragmatisme te schuiven, en zij 
anderzijds voor de floating vote geen actualiteitswaarde meer heeft, is 
deze partij waarschijnlijk definitief op de terugtocht. DS'70 had enkele 
goede argumenten, maar ook deze partij zal een bredere beginsel-basis 
moeten krijgen en dus een grotere symboolwaarde voor de lciezer. 
Wat voor nieuwe partijen moeilijk is, is voor bestaande partijen nog 
veel moeilijker. 

Kortom, de toekomst lacht ons niet toe, maar laten we voortgaan. 
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R.U. Groningen; was lid van de Contactraad van KVP, ARP, 
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Prov. Staten; voorz. Kamerkring Zeeland; lid Unieraad. 
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raad. 
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DE TOEKOMST VAN DE CHRISTEL/JK-HISTORJSCHE UNJE 

door Drs. 1. Wicten 

Folia Civitatis, weekblad voor de civitas academica der universiteit 
van Amsterdam, van 20 januari doet een voorspelling voor 1973 onder 
de titel 'Koffiedik': 
'18 september: In de Troonrede deelt de kollingin mee dat bet colle,ge
geld tot 1500 gulden wordt verhoogd. Tijdens bet uitspreken vrun de 
Troonrede ontstaat hierover een conflict in bet kabinet dat staande de 
vergadering zijn ontslag indient. Er worden nieuwe verkiezingen uit
geschreven. 
(. ..... ) 
19 december; Bij parlementsverkiezingen wordt de PPR gedecimeerd. 
Onder studenten bestaat een sterk groeiende belangstelling voor de 
CHU.' 
Met bet vermelden van dit citaat zou men kunnen volstaa~n, ware bet 
niet dat deze prognose nogal evident in strijd lijkt te zijn met ver
wachtingen van anderen, ten aanzien van de toekomst van de Unie. 
Het beeid dat men heeft van de CHU, de normen die kiezers aan
leggen bij de keuze van een partij en bet beeld dat de Ulnie heeft van 
zichzelf en van de omgeving (de kiezers, bet landsbelang, enz.) speJen 
mede een rol in dit verwachtingspatroon. Vanuit die invalshoek kan 
men trachten enig Iicht te werpen op de toekomst. Dat kan evenwel 
in dit kort bestek niet anders dan schematisch, een enkel facet be
lichtend, een enkel probleem aanroerend en van daaruit komend tot 
zeer voorlopige conclusies. 

De kiezer 

De (stereo)typische ch-kiezer is o1ns niet onbekend. De man (of vrouw) 
is meelevend lid van de nederlands hervormde kerk, werkt in de land
bouw, heeft 'een zeer laarg inkomen, is vrij oud en komt uit een kleine 
plaats. Wij ch-mensen zouden uiteraard nog heel wat meer over de 
man kunnen vertellen, maar dit is zo ongeveer bet beeld dat mensen 
die hem hebben onder21ocht van hem schetsen. 
Een derge1ijk signalement kan ook worden samengesteld voor de 
'typische' kiezers van andere partijen. 
Zo is de AR-kierer meestal meelevend gereformeerd, heeft relatief vaak 
een behoorlijk inkomen, verdient meer drun bet gemiddelde zijn brood 
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in de landbouw, is vnJ JOng, komt vaker uit een kleinere plaats. 
De KVP-kiezer is veelal meelevend rooms-katholiek, relatief oud, vaak 
werkzaam in de landbouw, (dus) ook afkomstig uit een kleine plaats 
en heeft een vrij laag inkomen. 
Degene die stemt op de PvdA is in de eerste plaats arbeider, heeft ver
der relatief vaak een vrij laag inkomen, is vaak wat ouder, betrekkelijk 
vaak onkerkelijk en komt uit de grote steden. 
De VVD-kiezer heeft veelal een ruim inkomen en in de VVD komen 
veel mensen in leidinggevende beroepen en zelfstandigen voor, de 
VVD-kiezer is vaak protestant, komt meer uit de grote steden en is van 
gemiddelde leeftijd. 

Nu willen er in de secundaire kenmerken nog al eens wat verschui
vingen optreden, maar in elk van deze gevallen lijkt toch een bepaalde 
factor duidelijk te domineren. Datgene wat de meeste kiezers gemeen
schappelijk hebben is in KVP, ARP en CHU de kerkelijke gezindte, 
in de PvdA het behoren tot de arbeiders en in de VVD het inkomen 
en de aard van het beroep. Het gaat hierbij echter, mag men veronder
stellen, om meer dan een slechts statistisch relevante gemeenschap
pelijke eigenschap. Er is verband tussen met 111ame die ene domine
rende variabele en de visie op de partij en de politiek in het algemeen. 
Dat juist de confessie dat dominerende gemeenschappelijke element 
is in de christelijke partijen, - die mening - zal daar niet op al te 
veel verzet stuiten. 
Het zal dan ook weinigen verbazen dat een groot deel van de aan
hang van deze partijen het geloof als een goede wegwijzer voor de 
politiek ziet. In 1971 was in de KVP iets meer dan de helft van de 
kiezers die mening toegedaa111, in de ARP 83% en bij de CHU gold het 
voor 7 op de 10 kiezers. 1) 
De tweede belangrijke wegwijzer naar de keuze van de politieke partij 
wordt, voor wat betreft de keuze van de Unie, niet gevormd door een 
standp1mt ten aanzien van bepaalde politieke issues of een visie ont
leend aan de secundaire sociale kenmerken in de typologie van de 
ch·kiezer, maar door traditie, invloeden vanuit de sociale omgevi:ng 
('men zou het mij kwalijk nemen als ik niet op deze partij stemde') 
en het gevoel dat een alternatief ontbreekt ('men moet toch wat stem
men'). 2) 

De kiezcr en de partij 

De christelijk-historische kiezers hebben in het algemeen wei een 
oordcel over de aktuele politieke strijdpunten, maar in de keuze 
van de partij spelen deze een ondergeschikte rol. De opinies welke 
men hceft over de overheidstaak, inkomensverschillen, medezeg
genschap, demonstratic vrijheid - maar bijvoorbecld niet die over 
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onderwijs en ontwikkelingshulp - tenderen in conservatieve rich
ting 3). Dat komt overigens overeen met het beeld dat men van 
zichzelf heeft en van de partij waarmee men zich verwant voelt; 
met dien verstande dat men de Unie behoudender acht dan zichzelf. 
Bij ander onderzoek is gebleken dat de hervormden als groep be
houdender zijn dan rooms-katholieken en onkerkelijken 4). 
Uit het feit dat politieke issues een geringe rol spelen in de partij
keuze kan worden afgeleid dat politiek falen de partij niet zwaar 
zal worden aangerekend en dat omgekeerd het oplossen van poli
tieke problemen niet als een bijzondere verdienste zal worden 
gezien. Een indicatie voor de juistheid van deze gevolgtrekking 
vormen de resultaten van verschillende onderzoekingen die hebben 
aangetoond dat de ch-kiezer een zeer lage dunk heeft van de vaar
digheid van zijn partij in het oplossen van politieke strijdvragen 5). 
De opvatting over taak en functie van de partij die hierin impliciet 
is, past wonderwel op het beeld dat de Unie van zichzelf heeft, 
voor zover dat beeld is gebouwd op de traditionele christelijk
historische visie op overheid en maatschappij. Een neiging tot 
synthetisch handelen, het inzicht ook dat aile menselijk handelen 
betrekkelijk en gebrekkig is, leidt in politicis tot gematigdheid in 
de standpuntbepaling, voorzichtigheid in het kiezen van de mid
delen en huiver voor het aangeven van doeleinden op lange termijn 
of zelfs het uitzetten van nieuwe structuren. In uiterste conse
quentie voert deze attitude evenwel tot volledige depolitisering, 
immobilisme en behoudzucht. 

De partij en de kerk 

Formele banden mogen er niet bestaan tussen de Christelijk
Historische Unie en de Hervormde Kerk, voor zeer velen in de 
Unie betekende het feit dat zij allen lid waren van die kerk meer 
dan een statistische relatie. Mede hierdoor kan men de ontwikke
ling van de Unie niet los zien van de ontwikkelingen die zich in de 
Nederlands Hervormde Kerk hebben voorgedaan. 
Voor mensen als Van Walsum die juist die relatie met de insti
tutionele kerk als zeer wezenlijk hebben ervaren had de herbe
zinning in de hervormde kerk ten aanzien van het openbare leven, 
zoals weerspiegeld in het reorganisatie-ontwerp van 1938 (6) di-
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rekte consequenties voor de partij waartoe hij behoorde. Van 
Walsum maakt er in 'De Voorgeschiedenis van de Nieuwe Neder
lander' met vreugde melding van, dat de kerk na de oorlog is door
gegaan met leiding te geven aan het volksleven en het in de nieuwe 
kerkorde tot normale functie van de kerk heeft verklaard. In het 
memorandum betreffende een nieuw op te richten dagblad, dat 
hij samen met o.a. prof. Scholten en prof. Kraemer opstelde wordt 
de lijn doorgetrokken 7): 

'3. Het blad is onafhankelijk van de kerk, in het belang van de kerk 
en van de courant beide, en is dus geen kerkelijk orgaan. Niettemin zal 
het, omdat de kerk de krachtbron is voor den strijd tegen de ont· 
kerstening vrun de samenleving, openstaan voor wat de kerk te zeggen 
heeft en, zich in dien zin ten dienste van de kerk stellende, het zijne 
doen om dit onder het volk te brengen, ook door het in zijn conse
quenties voor de practijk uit te werken. (. ..... ) 
4. Gebroken moet worden met de gedachte, dat de staat neutraal 
behoort te zijn ten aanzien van het geestelijk leven van het volk. Het 
blad bepleite, dat de Overheid, voorzover dat met volledige handhavirng 
van de verdraagzaamheid bij de gegeven verscheidenheid op het gebied 
van wereld· en levensbeschouwing mogelijk is, de voort.schrijding van 
de ontkerstening van het volksleven moet tegengaan en moet bevor· 
deren, dat dit in toenemende mate een christelijk stempel krijgt.' 

Tot zover, mogen wij aannemen, konden ch-bestuur en de meeste 
ch-leden hem volgen, althans deze gedachten als legitiem christelijk
historisch erkennen, maar op de weg die hij verder volgde - met 
steun van de kerkleiding - en in zijn handelen met De Nieuwe 
Nederlander en in zijn houding ten aanzien van de Volksbeweging 
en de Partij van de Arbeid konden zij niet meer meegaan. 
Achteraf kan men constateren dat de leiding van de CHU de ver
houdingen toen juister heeft getaxeerd dan Van Walsum c.s. Ach
teraf ook moet men zich de vraag stellen of de hervormde kerk 
voldoende was toegerust om die enorme uitdaging aan te kunnen. 
Die meelevende hervormden die de achterban van de Unie vorm
den stelden het bestuur bij de verkiezingen in het gelijk. En 
Tilanus had het vermoedelijk bij het rechte eind, toen hij in juni 
1945 aan prof. Haitjema schreef 8), dat door het optreden van deze 
groep ('Gravemeyer-Kraemer-Banning + de Volksbeweging') de 
mensen intussen meer naar rechts gedreven werden. 
Er is in deze jaren een verwijdering ontstaan die onder meer tot 
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gevolg heeft gehad dat gedurende lange tijd het spreken der kerk 
met betrekking tot het openbare !even in de gelederen van de Unie, 
maar ook in de kerk zelf, bewust of onbewust, met wantrouwen is 
gevolgd. Men denke in dit verband slcchts aan de koele, ja afwij
zende ontvangst van 'Het vraagstuk van de kernwapenen' en 
'Christen zijn in de Nederlandse samenleving'. Het is deze trauma
tische ervaring mede geweest die naar ons oordeel de evenwich
tige ontwikkeling van de Christelijk-Historische Unie naar een 
moderne partij met een eigen karakter heeft belemmerd. De af
weerhouding tegen wat als een bedreiging van het fundament zelf 
werd gevoeld leidde noodzakelijkerwijs tot verlies aan openheid 
en introvertie. 

In dit licht gezien is het tot-stand,komen van een modern politiek 
partijprogram dan ook geen vlucht van de natuurlijke ontwikkeling 
van de Unie. maar veeleer een breuk met het verleden. lets dat aan 
de CH is opgedrongen door externe factoren. Ook hierom speelt het 
program niet meer dan een marginale rol, is het geen leiddraad voor 
het politiek handelen, bezit het onvoldoende autoriteit. Het program 
als zodani.g heeft niets veranderd in de perceptie bij de eigen aanhang 
van de taakvervullitng door de partij. 

De toekomst van de Christelijk-Historische Unie 

De teruggang in het aantal stemmen op de christelijke partijen 
wordt veelal verklaard door een toeneming van de dcconfessiona
lisering of ontzuiling van katholieken en protestanten in de poli
tick 9). Die teruggang, - welk verschijnsel op zich overigens ook 
als ontzuiling wordt aangeduid, - is onmiskenbaar. Maar ont
zuiling in de zin van terugloop van het aantal !eden van een zuil 
dat op de partij van die zuil stcmt, is bij de CHU veel minder 
duidclijk waarneembaar dan bij de beide andere grote christelijkc 
partijen. Zeker onder de meelevende hervormden is er althans tot 
1971 eigenlijk nog geen sprake van (voortgaande) ontzuiling. 
Daar tegenover staat dat de zuil zelf, de groep van hcrvormden 
als geheel, door ontkerkclijking steeds verder in omvang afneemt. 
Het toekomstige verloop van die ontwikkeling zal zich in de sterkte 
van de aanhang van de CH doen gelden. 
Een twcede bedreiging voor de omvang van de ch-aanhang is gc
legen in het zonder cnige twijfel zich doorzcttendc losser worden 
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van de banden van traditie en milieu, die op dit moment nog vele 
kiezers er toe brengen hun stem aan de Unie te geven. 
De derde bedreiging wordt gevormd door voortgaande politisering 
en bewustwording van het electoraat, waardoor een politick min
der duidelijk geprofileerde partij kiczers zal gaan verliezen. Ander
zijds betekent behoud van het bestaande beeld van de partij, dat 
dat deel van het electoraat dat om a-politieke redenen voor de CHU 
kiest steun zou kunnen blijven geven. 

De mogelijkheid is niet uitgesloten dat men door programma
tische onderhei"ing van het beeld van de Unie de bestaande affectie
basis in het huidige electoraat zou kunnen vcrbreden en verste
vigen. Hoe noodzakelijk een duidelijk politick profiel ook moge 
zijn, ten aanzien van een ombuiging van de neergaande tendens 
mag men er niet te veel van verwachten. Zo er al enig effect zal 
zijn, dan eerst op langere termijn. Men neemt er bovendien de eer
ste twee gevaren die de CHU bedreigen niet mee weg, een deel van 
de traditionele aanhang voor wie de breuk met het bestaande beelct 
te drastisch zal zijn of dat het met de concrete politieke stelling
name oneens is wordt afgestoten, zonder dat er een voorzienbare 
toeloop van nieuwe kiezers tegenover staat. Het risico is dus groot 
en aangezien bovendien de electorale speelruimte voor experi
menten bijzonder gering is, moct deze mogelijkheid worden afge
wezen. 
Weliswaar is de speelruimte en daarmee de overlevingskans wat 
grater bij samenvoeging van de bestaandc confessionele partijen 
in een partij met een duidelijk politick program, maar de overige 
bezwaren blijven bestaan, ook is een scheiding der geesten om niet
politieke redenen dan onafwendbaar. De kansen op een dergelijk 
samengaan lijken bovendien op dit ogenblik niet groot, al heeft 
nog steeds een duidelijke meerderheid in de drie partijen een voor
keur voor een combinatie der drie partijen. 

Het grootste bezwaar van deze twee schijnoplossingen blijft, dat het 
nog zeer levende beeld, - van de CHU in de eerste plaats maar ook 
van de ARP en de KVP,- dat confessionele partijen geen oplossingen 
bieden voor politieke problemen door een meer programmatische CHU 
en de eventuele bundeling van de christelijke partijen zal worden ge
erfd. Dat beeld verdwijnt niet met enige programmatische penne-
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streken op het willige papier. Een duidelijke politieke opstellmg van 
deze partijen zal in ieder geval op korte termijn onvoldoende geloof
waardig zijn. 
Het enige alternatief dat uitzicht biedt, omdat het geloofwaardig 
kan zijn, is uiteindelijk aileen een geheel nieuwe groepering. Een 
groepering die in mijn opvatting gekenmerkt wordt door een on
miskenbaar vooruitstrevend politiek program en beleid, maar 
open, synthetisch, niet polariserend, in zekere zin een correctie 
op een verstoorde ontwikkeling in de CHU. Een groepering ook 
waarvan niet onduidelijk mag zijn dat zij acht slaat op het spreken 
van de kerken waarin niet wordt versluierd wat haar mentaal in
spireert en hoe zij van daaruit handelt. 
Het initiatief om tot oprichting van die groepering te komen zou 
moeten uitgaan van de bestaande confessionele partijen, maar 
van meet af aan zouden geest- en mentaliteitsverwanten uit andere 
partijen als PvdA en PPR erbij moeten worden betrokken. 

Noten: 

1. L. P. J. de Bruyn, 'Verzuiling en politieke deconfessionalisering', 
in: Acta Politica, jrg. VII afl. 1, p. 45. 

2. A. Hoogerwerf, 'De Nederlandse kiezers en het pavtijstelsel', in: 
Acta Politica, jrg. II afl. 4, p. 297 e.v. 

3. L. P. J. de Bruyn, 'Beleidsorientatia en partijkeus', in: Acta Politica, 
jrg. VII afl. 1, p. 43 e.v. 

4. J. Stapel, ''Progressief' Nederland'', in: Acta Politica, jrg. VI afl. 
2, p. 205 e.v. 

5. Zie A. Hoogerwerf, op. cit., en L. P. J. de Bruyn, 'Beleidsorientatie 
en partijkeus'. 

6. Mr. G. E. van Walsum, 'De voorgeschiedenis van De Nieuwe Neder-
lander', p. 20. 

7. Mr. G. E. van Walsum, op. cLt., p. 25. 
3. Drs. G. Puchinger, 'Tilanus', p. 242. 
9. L. P. J. de Bruyn, 'Verzuiling en politieke deconfessionalisering'. 
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ONTWERP VAN WET OP HET OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK 

door Dr. G. J. J. A. Delfgaauw 

Inleiding 

Bij Koninklijke boodschap van 12 september 1972 werd aan de 
Staten-Generaal het bovengenoemde wetsontwerp met de toelich
tende memorie gezonden. 
Volgens de considerans werd bet ontwerp aanhangig gemaakt om
dat 'het wenselijk is wettelijke regelen te stellen voor het uit open
bare middelen te bekostigen openbare bibliotheekwerk'. 
Deze regeling zal, wet geworden, voor een groot deel neerkomen 
op codificatie van wat in een periode van 70 jaar in de openbare 
bibliotheekwereld tot stand is gekomen. De komende wettelijke 
voorzieningen zijn daarom voor degenen die niet beroepshalve of 
anderszins reeds vertrouwd zijn met het rijk geschakeerde open
baar bibliotheekwerk, pas doorzichtig te maken nadat de ontwik
keling van het begin af aan, wat deze eeuw betreft, is geschetst. 
Ook in de memorie van toelichting wordt dit gedaan (zij het dat 
deze de geschiedenis ophaalt, te beginnen met het jaar 1851), zodat 
de gronden waarop bet ontwerp rust duidelijk worden. 

De Rijkssubsidievoorwaarden-1921. 

Bekostiging uit openbare middelen vindt reeds tientallen jaren 
plaats door de beschikking van de toenmalige minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen (dr. J. Th. de Visser) van 9 maart 
1921, houdende vaststelling van de voorwaarden betreffende de 
subsidHo;ring van Rijkswege van openbare leeszalen en bibliotheken. 
bekend als de RSV-1921, sedertdien enkele keren ingrijpend ge
wijzigd. 
De minister (voor kenners van christelijk-historische beginselen 
zeker geen onbekende) was er vanuit gegaan dat de particulieren 
(we spreken nu wei van 't particulier initiatief), sedert 1908 ge-
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bundeld in de Centrale Vereniging voor openbare leeszalen en 
bibliotheken (verder aan te duiden als C.V.), door de doelstelling, 
het oprichten van openbare bibliotheken en de behartiging van de 
belangen van deze instellingen, een nationaal belang behartigen, 
en dat het Rijk mitsdien moest tonen dit te waarderen door zekere 
steun. Hij sprak in 1910, toen hij nog geen minister was maar be
stuurslid van de C.V., van 'milde' steun. Verder was hij nog van 
mening, dat de hulp van de gemeenten geen voorwaarde zou zijn 
voor rijkssubsidie. Integendeel, de onwil van de gemeenten zou 
voor het Rijk juist een des te sterker prikkel zijn tot het steunen 
van het particulier initiatief: het ging immers om een rijksbelang 
(we zouden nu zeggen: algemeen belang). 
Dit was m.i. een verfrissende, christelijk-historische visie, waarin 
nog geen sprake was van verzuiling. 
Minister geworden, kon De Visser zijn visie wat betreft de gemeen
ten niet handhaven. De plaatselijke overheid moest de openbare 
bibliotheek (leeszaal), verder aan te duiden met o.b., erkennen 
door het verlenen van een lokaal subsidie voordat het Rijk zou 
overgaan tot subsidiering op grondslag van het plaatselijk bevol
kingscijfer. Dit werkte zo, dat het rijkssubsidie bij een bepaald 
inwonertal uit een gefixeerd subsidiebedrag bestond, terwijl het 
gemeentelijk subsidie als een minimum moest worden beschouwd, 
en in een desbetreffende tabel, behorend bij de RSV werd vermeld. 
Het subsidie was een exploitatiesubsidie; er was geen bijdrage 
voor investering bij de oprichting of reorganisatie van een o.b. 
Voorts was de subsidiering van jeugdafdelingen niet geregeld. Uit 
de aard der zaak moesten de te subsidieren o.b.-en voldoen aan be
paalde minimum eisen inzake beheer, boekenbezit, huisvesting en 
gediplomeerd personeel dat de o.b. moest leiden (de C.V. nam de 
opleiding ter hand). Er was voorts sprake van een zeker toezicht 
vanwege de C.V. 

Vanzelfsprekend waren de eerste o.b.-en in de (centra van) steden 
te vinden: Dordrecht, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leeuwarden. 
Uitbreiding van de werkingssfeer tot de buitenwijken (door filia· 
len) en tot het toen nog met zeker recht als, platteland aangeduide 
gebied heeft van het begin af aan in de bedoeling van de C.V. ge
legen. De RSV honoreerden die uitbreiding. Het duurde overigens 
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nog jaren voordat de plattelands-lectuurvoorziening (in de vijftiger 
jaren) in de vorm van centrale plattelandsbibliotheken (die de 
gelijkstelling van stad en platteland in bibliotheekzaken moesten 
verwerkelijken) gestalte kreeg. 
In de zestiger jaren werden de z.g. Provinciale bibliotheekcentrales 
('provinciaal' betekent hier niet: uitgaande van het provinciaal 
bestuur) in de RVS opgenomen, waardoor het bibliotheekwerk in 
gemeenten beneden 20.000 inwoners van de grond kon komen. 

Soorten openbare bibliotheken; integratie, plaatselijk en landelijk. 

Hoewel de o.b. voor ieder, dwz. 'zonder onderscheid van gods
dienstige overtuiging, politieke gezindheid of maatschappelijke 
stand', coilecties boeken aanhield, gericht op de geestelijke ont
wikkeling van aile inwoners (van een gemeente) zag de bibliotheek
wereld toch nog de confessionele openbare bibliotheken verschij
nen, op voet van gelijkheid met de algemene insteilingen gesub
sidieerd. Dergelijke christelijke en rooms-katholieke insteilingen 
maakten deel uit van dito gerichte landelijk werkende organisaties 
(van het subsidievoorschrift, dat elke van rijkswege gesubsidieerde 
bibliotheek lid van de C.V. moest zijn werd ontheffing verleend), 
met later ook eigen vakperiodieken. Gelukkig is in de loop der jaren 
duidelijk een streven ontstaan naar coordinatie, samenwerking en 
integratie, naar eenheid met behoud van eigen inbreng en verant
woordelijkheid, zoals de terminologie op dit punt luidt. 
Openbare bibliotheken van algemene, christelijke en rooms-katho
lieke signatuur gingen wei over tot samenwerking in federatief 
verband. De jongste loot aan deze stam is de z.g. gemeenschap
pelijke bibliotheek, die voorziet in de behoefte van aile godsdien
stige, levensbeschouwelijke en algemene geestelijke stromingen. 
In 1966 waren daartoe uitgangspunten en doelsteilingen geformu
leerd. 

In de landelijke samenwerking is dit proces uitgelopen op de op
heffing van de C.V. en oprichting van de vereniging Nederlands 
bibliotheek en lectuurcentrum, waarin o.m. samenwerken het 
Katholiek bibliotheek en lectuurcentrum en het Christelijk lectuur
centrum. Dit vond eind 1971 plaats. 
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Na de tweede wereldoorlog 

Het eigenlijke bibliotheekwerk werd na de tweede wereldoorlog, 
vooral sedert de vijftiger en zestiger jaren, uitgebreid. Een enkel 
voorbeeld daarvan zagen we boven. Genoemd moeten nog worden 
de verhoging van het subsidie van de filialen, de subsidiering ten 
behoeve van muziek- en jeugdafdelingen, van schoolbibliotheek
diensten, van discotheken ('bibliotheken' van grammofoonplaten), 
van diensten die boekencollecties in de bejaardencentra wisselen, 
en van bibliobussen (boekenautobussen, waarmee verder afgelegen 
woonkernen van lectuur worden voorzien). 
Een en ander kwam beter van de grand doordat gemeentebesturen 
overgingen tot subsidiering boven de minima van de RSV. 

Categorale bibliotheekvoorzieningen 

Er zijn, behalve het bejaardenwerk, nog enkele speciale voorzie
ningen voor bepaalde groepen lezers. In 1950 werd de lectuurvoor
ziening voor blinden en slechtzienden door rijkssteun bevorderd. 
Het betreft brailleboeken en zg. gesproken boeken en tijdschriften, 
d.w.z. op de band ingesproken boeken en tijdschriften. Ook investe
ringssubsidie is voor dit werk mogelijk, gezien de hoge kosten van 
de aanschaf van apparatuur. 
Verder worden nog genoemd de subsidies t.b.v. lectuurvoorziening 
voor schippers en zeevarenden. Verder verzorgen o.b.-en het boe
kenbezit van ziekenhuizen en gevangenissen. 

Het kon niet uitblijven, dat in het kader van de welvaartspolitiek 
aanvullende regelingen werden gemaakt voor het openbaar biblio
theekwerk in de gebieden in ons land welke bekend zijn als ont
wikkelingsstimulerings- en bijzondere ruilverkavelingsgebieden. De 
steun betrof met name ook de inrichtingskosten, investeringskos
ten dus. 

Omvang van het openbaar biblotheekwerk; 
maatschappelijke implicatie. 

Voordat we ons afvragen, hoe openbaar bibliotheekwerk er in de 
zeventiger en tachtiger jaren zal gaan uitzien, is het gewenst thans 
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een korte samenvatting te geven van de huidige omvang van dat 
werk. Volgens de memorie van toelichting bedroeg eind 1971 het 
aantal openbare bibliotheken (met inbegrip van de 22 provinciale 
bibliotheekcentrales): 454; het aantal filialen: 514; het aantallezers: 
meer dan 1.500.000; de totale omvang van de collecties: 12.500.000 
nummers en het aantal uitleningen in 1971: 60.000.000. Te rekenen 
van 1950 af is het aantal bibliotheken ruim verviervoudigd; er zijn 
9 maal zoveel filialen en 6 maal zoveel lezers: ook het aantal uit
leningen is 6 maal zo groot, maar de collecties zijn slechts ruim 
verviervoudigd. Dit laatste is kwalijk, gelet op de aan de gang 
zijnde maatschappelijke ontwikkeling, die wijst op een toename 
van de zelfwerkzaamheid in het onderwijs, en van de algemeen 
gevoelde behoefte aan informatie op aile terreinen van het denken 
en doen van mensen met velerlei Ievens- en wereldbeschouwelijke 
opvattingen. 
De jongste ontwikkelingen die daarmee in verband staan zijn de 
totstandkoming van een zg. landelijke bibliotheekcentrale (LBC), 
die tot taak heeft aanvullende literatuur ter beschikking te stellen 
van kleinere, plaatselijke bibliotheken voor wie de aanschaf daar
van, gelet op de vraag ernaar, niet of nauwelijks verantwoord is. 
Een andere differentiatie in functies van de o.b. is, dat van rijks
wege aan tien openbare bibliotheken een functie erbij wordt ge
geven, waardoor zij regionale steunblibiotheken worden, dwz. bi
bliotheken met aanvullende taken op bijzondere terreinen van de 
literatuurvoorziening in een bepaald gebied (regio), b.v. de voor
ziening in wetenschappelijke literatuur ten behoeve van hen die 
studeren (niet meer studeren) aan een universiteit of hogeschool, 
maar wei aan instellingen voor hoger beroepsonderwijs in een 
regio, bestaande uit Amsterdam en het Gooi (hier zou van een 
categorale bibliotheek-voorziening kunnen worden gesproken). 

W enselijkheid dan wel noodzaak van een wettelijke regeling; 
een zestal argumenten. 

Het bovenstaande bevat bouwmateriaal voor een wettelijke rege
ling van het openbaar bibliotheekwerk. 
Waarom is zo'n regeling gewenst? 

1. Misschien om dat werk financieel volledig veilig te stellen? 
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Hiervoor pleit de geschiedenis van het o.b.-werk zelf. Het is in de 
dertiger en veertiger jaren door diepe dalen gegaan. Subsidie
bedragen werden gekort, tot 1946 bleef deze situatie bestaan. 
In de vijftiger jaren ging het beter, maar toch moest er nog een 
bestedingsbeperking van rijkswege worden doorgemaakt. In dit 
verband zijn ook de financiele maatregelen van het kabinet Bies
heuvel er weer een bewijs van hoe weerloos het cultureel welzijns· 
werk is, geregeld als het is door subsidieregelingen, vast te stellen 
bij beschikking van ministers. 
2. Er bestaat geen wettelijk vastgestelde verplichting van de over
heden (rijk, provincie, gemeente) om een recht op bijdragen voor 
dit werk te honoreren. Toch zal een waarlijk culturele welzijns
voorziening zo'n basis niet kunnen missen. Hier zullen werkelijke 
gemaakte exploitatiekosten (zoals bij het onderwijs) moeten wor
den vergoed. 
3. Een systeem van minimum subsidiering op grond van inwoner
tal en enkele niet variabele factoren, zoals de RSV-1921 bevatten, 
is ontoereikend, zeker als men let op de onevenredig hoog gestegen 
personeelskosten. De salarisschalen die in de openbare bibliotheek
wereld worden gehanteerd Iaten dat heel duidelijk zien. Het curi
euze gevolg is, dat de post 'aanschaf van boeken' - toch wei we
zenlijk voor een o.b. - sluitpost wordt. 
4. Verder bieden de RSV geen soulaas voor de opvang van kosten 
van investering (nieuwbouw, inrichting). 
5. Ter opvanging van de noodzakelijke aanloopkosten van een 
nieuwe bibliotheek wordt het exploitatiesubsidie wei gegeven met 
terugwerkende kracht tot de datum van oprichting (als er in de 
schatkist tenminste nog middelen beschikbaar zijn over het in
tussen voorbijgegane dienstjaar van de rijksbegroting!). 
6. Ten slotte is een volledig samengaan van bibliotheken in een 
gemeenschappelijke bibliotheek, financieel gezien, volgens de RSV 
niet voordelig, ja zelfs nadelig: drie krijgen, afzonderlijk samen
gesteld, meer dan een, bestaande uit drie! 

Het voorontwerp van 1970: obligatoir karakter en planprocedure. 

De nadelen van de toepassing van de RSV zijn jarenlang breed uit
gemeten. De openbare bibliotheekwereld en ook het Rijk voelen 
voor een wettelijke regeling. Het antwerp dat hier aan de orde is, 
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is niet de eerste stap in deze richting. In november 1970 heeft de 
regering de publicatie van een voorontwerp vrijgegeven, vergezeld 
van een rapport van een rijkscommissie waarin de normen betref
fende collectie enz. worden opgesteld, waaraan openbare biblio
theekvoorzieningen zouden moeten voldoen. 
Dit voorontwerp verplichtte gemeenten met meer dan 5000 inwo
ners z.g. objecten van openbare bibliotheekvoorziening") in stand 
te houden: het Rijk zou de personeelskosten volledig, de overige 
kosten voor 20% vergoeden. De openbare bibliotheek wordt om
schreven als een voor ieder bestemde en toegankelijke bibliotheek, 
waar collecties van boeken, dagbladen, periodieken en audio
visuele materialen, welke actueel zijn en representatief voor het 
gehele culturele veld, beschikbaar zijn. 
Om de kosten voor het Rijk niet te hoog te Iaten worden werd 
voorzien in een zorgvuldige planning van te bekostigen objecten. 
Er zou telkens voor 3 jaren een landelijk plan worden vastgesteld 
ten behoeve waarvan gedeputeerde staten elk voor hun provincie 
een plan van voorbereiding zouden opstellen. 
Hoewel deze regeling een mijlpaal werd genoemd op de weg naar 
een volledig uitgebouwd net van o.b.-en, daar ze de RSV verving 
en ruimere financiele mogelijkheden schiep, werd toch betreurd 
dat er b.v. geen vrijdom van contributiebetaling door lezers werd 
ingevoerd, zulks in tegenstelling tot de situatie in de meeste Ianden. 
De vraag was ook, waarom de regeling niet voorzag in uitbouw
mogelijkheden van de o.b. in het culturele vlak en in de verbinding 
met de scholen. 
Minister Klompe was van plan geweest in april 1971 met een defi
nitief antwerp te komen, waarin natuurlijk rekening zou zijn ge
houden met de opmerkingen en suggesties uit het 'veld' en van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Het antwerp 1972; verschillen met voorontwerp. 

Het heeft echter tot september 1972 geduurd voordat het defini
tieve antwerp verscheen. De memorie van toelichting was niet on-

• Binnen zekere grenzen kunnen ook volksbibliotheken (geen o.b.
en in de zin van de RSV en het wetsontwerp) van bekostiging 
volgens het ontwerp profiteren. 
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dertekend door minister Klompe, maar door staatssecretaris Von
hoff. 'Zijn' ontwerp ziet er anders uit dan het hiervoor bedoelde 
stuk. 
Beide ontwerpen zijn tot stand gekomen in een periode waarin 
binnen de openbare bibliotheekwereld wei de vraag wordt beluis
terd, of de o.b. niet een uiterst belangrijke rol moet vervullen in 
het proces van informatie. De o.b. is dan niet meer te beschouwen 
als een instelling die het genot van het lezen bevordert of een 
prettige vrijetijdsbesteding mogelijk maakt, maar als een instituut 
met maatschappelijke functies, te vergelijken met de functies van 
het onderwijs. 
Ze moet derhalve die media (boeken, tijdschriften, grammofoon
platen, geluidsbanden, dia's, films enz.) in de collectie hebben, die 
elke gevraagde of gewenste informatie kunnen verschaffen. Het 
ontwerp definieert de o.b. zoals dat in het voorontwerp het geval 
was, met weglating van het woordje 'gehele'. 
In vakkringen spreekt men wei van de o.b. als van een mediatheek, 
die zou bijdragen tot wat wordt genoemd de permanente educatie 
van de mens, d.w.z. op het onderwijs moet voortgaande 'education' 
volgen door middel van o.m. veelzijdige informatie. 
Deze ontwikkeling vergt natuurlijk wel een evenredige toename 
van geschooldheid van bibliotheekmedewerkers, want het vak van 
bibliothecaris vraagt grondige scholing. Dit alles wijst op een ver
plichting van gemeenten openbare bibliotheekvoorzieningen te 
doen in stand houden door privaatrechtelijke instellingen, dan wei 
zelf in stand te houden. Het voorontwerp was op dit punt van een 
z.g. obligatoir karakter. Het ontwerp 1972 laat deze gedachte, met 
handhaving van de plan-procedure, varen: als er een landelijk plan 
is zijn de daarin aangewezen gemeenten en provincies wei verplicht 
(dit klinkt goed!) openbare bibliotheekvoorzieningen in stand te 
houden, maar (nu komt het) 'binnen het kader van de financiele 
mogelijkheden', een toevoeging die de verplichting wei zeer betrek
kelijk maakt (artikelen 13 en 14, de leden 1). 

De door de regering noodzakelijk geachte beperking van de over
heidsbestedingen zijn wei debet aan het gesignaleerde verschil tus
sen voorontwerp Klompe en het ontwerp-Vonhoff, maar het gaat 
hier m.i. toch ook om een andersoortige visie op cultureel werk. 

40 



Landelijk, gemeentelijk en provinciaal plan. 

Het ontwerp gaat uit van een landelijk plan, telkens voor een 
periode van 3 jaar door de minister vast te stellen, en het kent 
voorts gemeentelijke plannen, vast te stellen door het college van 
Burgemeester en Wethouders (het voorontwerp kende dergelijke 
plannen niet, wat niet zo gunstig was) ten behoeve van het provin
ciale plan*, dat op zijn beurt wordt vastgesteld door gedeputeerde 
staten t.b.v. het landelijk plan. (artikelen 2 en 3). 
Objecten van openbare bibliotheekvoorziening (openbare biblio
theken, filialen, afzonderlijke jeugdafdelingen, speciale afdelingen, 
aldus art. 1 onder h) op het landelijk plan komen in aanmerking 
voor bekostiging overeenkomstig hetgeen de wet of een daarop 
steunende algemene maatregel van bestuur bepaalt. (de wetgever 
delegeert het maken van nadere regelingen aan de Kroon). Dit alles 
met het oog op een 'verantwoorde spreiding' van dergelijke voor
zieningen (artikel 4). 

Ruime delegatie 

Er wordt in het ontwerp veel overgelaten ter nadere regeling aan de 
Kroon of aan de minister. Het ontwerp is daarom aan te duiden 
als een raamwet: grondslagen en hoofdpunten (b.v. planprocedure, 
bckostiging) staan in de wet, het overige moet worden geregeld 
door de zoeven genoemde staatsorganen. 
Om de rechtszekerheid tc bevorderen heeft het ontwerp een reeks 
beroepsmogelijkhcden op de Kroon ingebouwd; b.v. wanneer het 
landelijk plan blijkt af te wijken van provinciale plannen kunnen 
zowel de belanghebbenden, die in hun belang zijn getroffen, als 
gedcputeerde staten, 'bij Ons' in beroep komen (artikel 8, lid 3). 
In dit kader moet vermeld worden, dat de regeling de minister dik
wijls verplicht de Bibliotheekraad te horen; volgens het betref
fende wetsontwerp: een college van advies en bijstand, als bedoeld 
in artikel 87 van de Grondwet. 
Wat op grond van de RSV wordt gesubsidieerd, komt ook volgens 
het ontwerp voor vergoeding in aanmerking: niet aileen de zojuist 

• Als het in Nederland tot gewestvorming komt zullen de grenzen 
wei anders moeten worden getrokken. 
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genoemde voorzieningen, maar verder nog: de provinciale biblio
theekcentrale (is een o.b. werkzaam binnen een of meer provincies 
ten bate van plaatselijke bibliotheken, openbare bibliotheekcen
trale (artikel 15) en landelijke organisaties (zoals N.B.L.C., arti
kel 26). 
Een rijksinspectie ziet toe op de kostenvergoeding genietende ob
jecten (zie hoven artikel 1, onder h), artikelen 33-36. 

Kostenvergoeding 

Welke kosten kunnen worden vergoed? 
Een 100% rijksbijdrage aan de desbetreffende gemeente of pro
vincie voor de door deze vergoedc personeelskosten (salarissen, 
toelagen, pensioen bijdragen *): een bijdrage aan dezelfde lagere 
overheden van 20% in de door deze vergoede overige kosten (b.v. 
ten behoeve van investeringen) ter verzekering van een goed func
tioneren van de objecten van openbare bibliotheekvoorziening. Het 
gaat in beide gevallen om kosten die zijn vergoed 'volgens het be
paalde bij of krachtens deze wet'. (art. 17 - 19, en 23, 24). 
Ook de L.B.C. en landelijke organisaties (N.B.L.C. bv.) krijgen een 
vergoeding van het Rijk van de door hen gemaakte kosten: onder
scheidenlijk 100 en 70% van de kosten worden vergoed (art. 21 
en 26). 

Kleine gemeenten met minder dan 5000 inwoners. 

Het ontwerp bepaalt in artikel 27 dat vergoeding van kosten niet 
plaats vindt ten behoeve van een plaatselijke bibliotheek, in stand 
gehouden in gemeenten met niet meer dan 5000 inwoners. In der
gelijke kleine gemeenten zal volstaan moeten worden met een 
bibliotheekvoorziening, uitgaande van de provinciale bibliotheek
centrale (PBC), zoals een filiaal of een blbliobus, schoolbibliotheek
voorziening e.d. De gemeente draagt bij in de kosten van de PBC 
die binnen de gemeente werkzaam is, waarvoor de gemeente dan 
weer een rijksbijdrage krijgt (art. 22). 

• Wellicht kan het personeel onder de werking van de Algemeen 
burgerlijke pensioenwet worden gebracht. 
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De PBC krijgt de door haar gemaakte personeelskosten en de 
overige kosten vergoed door de desbetreffende provincie (ar
tikel 20). 

Einde van de bekostiging 

Vergoeding van kosten kan eventueel worden gestaakt. De minister 
kan een dergelijke beslissing nemen op grond van de niet-nakoming 
van de wettelijke regels, of omdat het gebouw, bestemd voor een 
object van openbare bibliotheekvoorziening niet (meer) overeen
komstig zijn bestemming wordt gebruikt, dan wel daar een plaat
selijke o.b. 'niet meer geacht kan worden van algemeen nut te zijn'. 
Tegen de beschikking van de minister kunnen B. en W. en gedepu
teerde staten (als deze bebliotheekvoorziening door de gemeente of 
de provincie in stand werd gehouden) en de besturen van de 
desbetreffende instellingen bij de Kroon in beroep komen (art. 
28-31). 

Normen 

Welke wettelijke bepalingen zijn bedoeld op welker niet-nakoming 
hierboven genoemde sanctie staat? Dat zijn o.m. de normen, waar
aan o.b.-en moeten voldoen. 
Het ontwerp zegt er nagenoeg niets over. Artikel 16 somt wel op, 
met betrekking tot welke onderwerpen de Kroon eisen kan stellen, 
maar verder is in de toelichting geen nadere informatie hierover 
te verkrijgen. 

Oordeel bibliotheekwereld. 

Dergelijke vaagheden maken het niet eenvoudig een oordeel te 
geven over het ontwerp. Wel staat vast, dat de bibliotheekwereld 
als groot bezwaar voelt, het loslaten van wat boven het obligatoir 
karakter van de regeling is genoemd, evenals het ontbreken van 
contributievrijdom. Vcrder ontbreekt het een en ander aan de 
raming van de kosten van de uitvoering van de regeling: dit hangt 
immers nauw samen met de onzekerheid over de normen. Voorts 
is het ontwerp eigenlijk toch niet meer dan een kostenvergoedings
regeling plus planprocedure. 
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Deze en soortgelijke opmerkingen zijn te vinden in het doorwroch
te adres dat door een studiecommissie uit het N.B.L.C. op 29 
januari 1973 is gepubliceerd, en dat leidraad was voor een studie
dag op 26 februari jl., waarna het met in achtname van het opge
merkte tijdens de studiedag als advies aan de TweedeKamerleden 
is gestuurd. 
Wanneer het Voorlopig Verslag zal uitkomen is onzeker. Vandaar 
dat in het bovenstaande niet is gesproken over de inwerkingtreding 
van de regeling waarover artikel 44 bepaalt, dat de Kroon het des
betreffende tijdstip vaststelt, dat voor de onderscheiden artikelen 
verschillend kan zijn. 
Wellicht kan in dit tijdschrift t.z.t. nog weer eens aandacht aan 
dit onderwerp worden gegeven, wanneer het Staatsblad er een
maal is. 

Personalia: 

Mr. G. J. J. A. Delfgaauw. Geb. 1923. Studie Nederlands recht Rij.ks
tmive,rsiteit Leiden. Van 1950-1955 bij het onderwijs. Daarna werk· 
zaam bij departementen van Onderwijs, Kunsten en Wetensohappen, 
en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en bij de Univer
siteitsbibliotheek Leiden. In 1963 promotie aan Vrije Universiteit: De 
staats,Ieer van Hoedemaker. Sedert 1969 stafdocent Frederik Muller 
Akademie (hogere beroepsopleiding voor bibliotheek, documentatie, 
boekhandel en uitge,verij) te Amsterdam. 

44 



DE CHU IN DE KABINETSFORMATIE 
OVERZICHT IN DOCVMENTEN 

verzameld door drs. H. van Spanning 

Wij stellen het op prijs onze lezers een overzicht in documenten 
aan te bieden van de houding van de CHU tijdens de kabinets
formatie. In verband met de beschikbare ruimte is dit stuk be
perkt tot de formatie-Burger. De nadruk ligt op de schriftelijke 
stukken die door of mede namens de CHU in deze formatie zijn 
uitgebracht. Voor de leesbaarheid is elk stuk van een korte inlei
ding voorzien. 

1. Op 1 februari krijgt mr. J. A. W. Burger een formatieopdracht, 
na een informatie van dr. M. Ruppert. 
De formateur vraagt op 7 februari programmatische gegevens. 
De heren Andriessen (KVP), Biesheuvel (ARP) en Tilanus (CHU) 
antwoorden op 9 februari het volgende: 

Naar aanleiding van de door onze fracties gisteren gehoucten ver
gaderingen delen wij u het volgende mede. 

In deze vergaderingen, aanvankelijk belegd voor beraad over het 
aan u tijdens ons gesprek van 6 februari jl. toegezegde program 
in hoofdzaken, welke voor onre fraktie essentiee.J zijn voor een 
door u te vormen kabinet, is in de eerste plaats aandacht geschon
ken aan uw mededelingen aan de pers dd. 7 februari jl. 

De ,in de derde alinea gedane mededeling dat de fracties van 
PvdA, PPR en D'66 op uw verzoek nadere informaties zullen ver
schaffen over enkele aspekten van de uitvoering van hun vool1ge
nomen program, plaatst ons voor de dringende vraag, of thans nog 
voldaan wordt aan het kader waarin wij u onze toezegging met 
betrekking tot een program in hoofdzaken hebben gedaan, na
melijk het leveren van een bijdra;ge - naast die van anderen voor 
een door u op te stellen regeerprogram. Die vraag wordt des te 
klemmender als zij in verband wordt gebracht met uw mede-
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deling in de vierde alinea, waarin wordt gesteld dat aktua1isering 
van het regeerakkoord niet kan leiden tot een regeerprogram dat 
in de plaats treedt van het regeerakkoord van PvdA, PPR en D'66. 

Onze fracties hebben moeten konstateren dat van de samenstel· 
ling van een regeerprogram door u - op basis van de inbreng 
van beide groepen - voor een door u te vormen kabinet geen 
sprake meer is. Daarmee zou een element, we,zenlijk voor onze 
opvatting omtrent gelijkwaardig partnership, uit het op 6 februari 
afgesproken kader zijn vervallen. 

Onder die omstandigheden zouden wij het op prijs stellen uw 
reactie te vernemen en nader met u van gedachten te wisselen 
over de situatie die blijkens uw mededelingen is ontstaan alsmede 
over de vraag of het overleggen van een program in hoofdzaken, 
dat wij intussen samenstelden, nag wei zinvol is te achten. 

2. De formateur ziet geen aanleiding voor een nader gesprek met 
de drie christen-democratische fraktieleiders en vraagt opnieuw 
naar programgegevens. De heren Andriessen, Biesheuvel en 
Tilanus antwoorden op 13 februari: 
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Onze fracties hebben met teleurstelling kennis genomen van uw 
afwijzende reactie op onts verzoek met u van gedachten te mogen 
wisselen over de situatie die is ontstaan door uw mededeling van 
7 februari jl. 
Gezien uw brief van 9 februari jl. rest ons niets anders dan u 
thans schriftelijk ons standpunt weer te geven. 

In overeenstemming met het algemeen gevoelen van onze fracties 
delen wij u het volgende mede. 

1. Wij hebben bij herhaling uitdrukking gegeven aan onze opvat
ting dat deelneming aan een kabinet van PvdA, PPR, D'66, KVP, 
ARP, en CHU onzerzijds slechts mogelijk is op basis van gelijk
waardigheid der deelnemende partijen. Dit houdt in, dat voo~r 
ons een wezenlijke bijdrage aan het program van zo'n kabinet 
vereist is. Het houdt voorts in, dat de personele bezetting zo
wel na.ar aantal als naar verdeling der portefeuilles recht dient 
te doen aan de getalsverhoudingen in de Tweede Kamer. Deze 
opvatting achten wij zo redelijk en weegt voor ons zo zwaar 
dat wij, tenzij aan die voorwaarden wordt voldaan, geestver
wanten zullen ontraden in een kabinet zitting te nemen. 

2. Niet KVP, ARP en CHU, maar PvdA, PPR en D'66 staan 
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door ons niet als gelijkwaardige partners te beschouwen- de 
vorming van een meerderheidskabinet in de weg. 
Naar onze mening kan dit geen rechtvaardiging op Leveren om 
juist de 'uitsluitende' partijen als minderheidskabinet te laten 
optreden. Voor de totstandkoming van zulk een kabinet wen· 
sen wij geen enkele politieke verantwoordelijkheid te aanvaar
den. Wij kunnen een kabinet van zulk een samenstelling dan 
ook geen steun, als waarvan in uw formatie-opdracht sprake 
is, in het vooruitzicht stellen. 

3. ~ programgegevens dianden om in het kader van een 
gelijkwaardig overleg een bijdrage te leveren tot een door u 
op te stellen program. Nu u hierop bent teruggekomen, is aan 
de inzending van deze gegevens in het kader van uw formatie 
iedere zin ontvallen. Aangezien zij eenmaal zijn opgesteld, heb
ben wij er overigens geen bezwaar tegen u hierbij een exem
plaar ter kennisneming toe te zenden. 

3. De formateur maakt een aantal kanttekeningen bij het begrip 
'gelijkwaardigheid'. 
De drie christen democratische !eiders reageren hierop eerst 
in een korte brief van 14 februari: 

Vooruitlopend op een eventueel nader antwoord op uw brief van 
heden, komt het ons gewenst voor nu reeds te reageren op uw 
vragen aan het slot over onze 'programmagegevens'. 

Wij zijn intussen overgegaan tot publikatie van deze gegevens, 
zodat de 'vertrouwelijkheid' die uiteraard voor iedereen gold, die 
van de inhoud v66r de publikatie kennis kreeg, als vervallen kan 
worden besohouwd. 

Voor het overige zouden wij u willen verwijzen naar het door u 
buiten beschouwing gelaten punt 3. van onze brief van 13 fe
bruari jl. 

4. Andriessen, Biesheuvel en Tilanus gaan uitvoeriger op deze 
kwestie in op 16 februari : 

Door bijzondere omstandigheden zijn wij eerst heden in staat 
nader in te gaan op uw brief van 14 dezer. 

Wij kunnen uw weergave of interpretatie van een aantal feiten 
en ontwikkelingen niet onderschrijven. Thans willen wij niet op 
alle punten ingaan. Wel willen wij met name reageren op uw 
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weergave van hetgeen de heer Andriessen heeft opgemerkt over 
de gelijkwaardigheid van de partners in het kader van een extra
parlementair kabinet. 
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat bij welke aard van 
parlementaire binding ook van een verzwakking van gelijkwaar
digheid van betrokken partners ten opzichte van e1kaar geen 
sprake kan zijn. 

Wat betreft uw opmerking dat wij de heer Ruppert niet zouden 
hebben gezegd dat wij een minderheidskabinet van PvdA, PPR en 
D'66 geen steun in het vooruitzicht zouden kunnen stellen, mogen 
wij verwijzen naar het eindrapport van de heer Ruppert d.d. 31 
januari jl. In punt 4 van dit rapport konkludeert de informateur 
dat een minderheidskabinet uitsluitend steunend op de fracties 
van PvdA, PPR en D'66 niet mag vertrouwen in voldoende mate 
steun in de volksvertegenwoordiging te zullen ondervinden. 
Onder de punten 9 en 10 van dit rapport wordt verwezen naar 
onze bl'ieven van 30 januari jl., waarin een kabinet, samengeste,ld 
uit leden van PvdA, PPR en D'66 aangevuld met enige christen
democraten en enkele niet partijgebonden personen wordt afge
wezen. 

In onze brief van 13 februari jl. is onder herhaling van onze 
bereidheid om op basis van gelijkwaardigheid aan een kabinet 
mee te werken, deze opvatting in het kader van uw formatie nog 
eens weergegeven. 

Uit het vorenstaande zal duidelijk zijn dat uw brief van 14 fe
bruari jl. voor ons geen aanleiding vormt in ons standpunt wij
zi.ging te brengen. Dit houdt in, dat het gebrui.k van onze pro
grammagegevens door u slechts mogelijk is in het kader van de 
gelijkwaardigheid als omschreven in onze brief van 13 februari jl. 

5. Naar aanleiding van cen brief van de formateur van 19 februari 
geven de drie christen-democratische fraktieleiders op 23 fe
bruari opnieuw hun visie op hct karakter van het door mr. 
Burger te formeren kabinet. 
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Naar aanleiding van uw brief van 19 dezer delen wij u het vol
gende mede. 

Uit uw brief alsmede uit enkele onder het hoofd Algemeen respek
tieveilijk Slotoverwegingen genoemde punten van de daarbij ge
voegde bijlage, kunnen wij niet anders dan de konklusie trekken 
dat uw formatiewerkzaamheden zich richten op de vorming van 
een 'progressief minderheidskabinet', waarvan onzerzijds niet de 
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bijdrage kan worden geleverd die wij berbaaldelijk als voorwaarde 
voor onze medewerking hebben gesteld. 

Wij hebben onze progra.mmagegevens uitsluitend ingediend met 
het oog op de vorming van een kabinet waarvoor wij program
matisch een wezenlijke bijdrage leveren en waarin de personele 
bezetting zowel naar aantal als naar verdeling der portefeuilJ.es 
recht doet aan de getalsverhoudingen in de Tweede Kamer. 
Slechts in dat kader zouden wij derbalve kunnen ingaan op uw 
programmatiscbe konklusies, zoals uiteengezet in onze brief van 
13 februari jl. 

Voor de totstandkoming van een kabinet dat aan deze voorwaar
den niet voldoet wensen wij geen politieke verantwoordelijkheid 
te aanvaarden. Dit boudt tevens in dat wij bet optreden van een 
zodanig kabinet niet zullen gedogen . 

De laatste zin wordt niet onderschreven door twee leden van de 
ARP-fraktie; zij bebben overwegende bezwaren tegen het uit
spreken van een definitief oordeel over een nog niet tot stand 
gekomen kabinet . 

De formateur zet zijn werkzaamheden voort. Op 27 februari 
spreekt hij met minister Boersma. Deze deelt mee niet afwij
zend te staan tegenover een post in het te formeren kabinet 
den Uyl. 
De CHU-Tweede Kamerfraktie geeft op 27 februari het vol
gende communique uit: 

De CHU-fractie blijft van oordeel, dat tijdens de formatie van de 
beer Burger - wiens methode haar in velerlei opzicht weinig 
aanspreekt - op geen enkele wijze duidelijk is geworden, dat bij 
de opstelling van een programma voor een kabinet-Den Uyl de 
programmatische verlangens van de drie christen-democratische 
fracties een gelijkwaardige bebandeling bebben gekregen. 
E:r bestaat dan ook op dit moment nog geen begin van overeen
stemming over een aanvaardbaar programma. 
Over de door de formateur genoemde getals:verhouding van 10-6 
is evenmin enige afspraak gemaakt, laat staan overeenstemming 
bereikt. 
Zoals reeds eerder medegedeeld, zal de CHU-fractie een kabinet 
als door formateur Burger wordt nagestreefd, niet gedogen. 
De voorzitter van de CHU-fractie zal dan ook geestverwanten 
met klem ontraden in een zodanig kabinet zitting te nemen. 
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7. De formateur vindt ook prof. mr. W. F. de Gaay Fortman in 
beginsel bereid in een kabinet-den Uyl zitting te nemen. De 
Gaay Fortman sr. is voorzitter van de ARP-Eerste Kamer
fraktie. De formateur ontvangt op 1 maart de oud KVP-minis
ter mevrouw Klompe en op 2 maart KVP-fraktieleider An
driessen. 
Op 1 maart geven de beide Kamerfrakties van de CHU het 
volgende communique uit: 

De Eerste- en Tweede Kamerfraktie van de CHU bebben van
avond gezamenlijk van gedacbten gewisseld over de ontwi~ke
lingen in de kabinetsformatie 

Beide frakties bebben zicb unaniem achter bet tot nu toe door 
drs. A. D. W. Tilanus, de voorzitter van de Tweede Kamerfraktie, 
gevoerde beleid geschaard. 

In bet bijzonder is door de beide Kamerfrakties onderstreept dat 
- gelet op de metbodiek die de formateur, mr. Burger tbans 
volgt, de beer Tilanus geestverwanten met klem dient te ont
raden, in een kabinet als door de beer Burger nu wordt nage
streefd, zitting te nemen. 

Beide frakties zijn het er over eens, dat een kabinet-den Uyl dat 
tot stand is gekomen zonder gelijkwaardig overleg over program, 
getalsverbouding en zetelverdeling, door de CHU-fraktie in de 
Tweede Kamer niet kan worden gedoogd. 

Tot een dergelijk overleg blijft de CHU-Tweede Kamerfraktie 
be reid. 

8. De formateur heeft op 6 maart een gesprek met premier Bies
heuvel, die op 7 maart zijn zetel in de Kamer zal opgeven om
dat zijn termijn waarin hij het ministerschap met de Kamerlid
maatschap mag combineren voorbij is. 

so 

Ret Bestuur van de CHU geeft op 6 maart de volgende ver
klaring uit: 

Het bestuur van de CHU beeft in zijn vergadering van 6 maart 
bet tot nu toe gevoerde beleid van de CHU-fraktie in de Tweede 
Kamer ten aanzien van de kabinetsformatie besproken. 

Het bestuur beeft met instemming kennis genomen van bet feit 
dat de CHU frakties van de Eerste- en Tweede Kamer zicb una-
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niem achter het door fraktievoorzitter Tilanus gevoerde beleid 
hebben geschaard. 
Het bestuur onderschrijft de bereidheid van de fraktie tot over
leg over program, getalsverhouding en zetelverdeling voor een 
kabinet en keurt het beleid van de fraktie goed . 

9. De formateur ontvangt op 9 maart de heer den Uyl en op 10 
maart de heer Aantjes, die de heer Biesheuvel is opgevolgd als 
fraktieleider van de ARP. 
Op 10 maart vergadert de Unieraad van de CHU. De voorzitter 
mr. Van Verscheur legt tegenover het ANP een verklaring af. 
Het ANP-bericht luidt als volgt: 

De Unieraad (het Hoofdbestuur) van de Christelijk-Historische 
Unie heeft unaniem het beleid van de Christelijk-Historische frac
ties in de Eerste en Tweede Kamer in de formatieperiode goedge· 
keurd en het vertrouwen uitgesproken over het te voeren beleid. 
Aldus heeft de Unie voorzitter Mr. Van Verschuer zaterdagm.iddag 
gezegd na afloop van de in Utrecht gehouden besloten vergadering 
van de Unieraad, waar uitvoerig over de formatie gesproken is. 
De Unieraad heeft volgens Mr. van Verschuer duidelijk te kennen 
gegeven in te stemmen met de door de Tweede Kamerfractie uit
gesproken bereidheid mede te werken aan de vorming van een 
kabinet, indien daartoe redelijk overleg over program en samen
stelling mogelijk is. 
Het lijkt Mr. Van Verschuer onbestaanbaar, dat er een kabinet 
komt, waarin wei figuren uit KVP en AR zitten maar geen lid 
van de CHU. 
'De drie christen-democratische fracties hebben ingestemd met 
een program, dat opgesteld werd door een werkgroep onder voor
zitterschap van de CH·fractievoorzitter Drs. Tilanus. Als KVP en 
AR bereid zijn in een kabinet te gaan zitten, gHloof ik niet 
- gezien de programmatische overeenstemming - dat zij de 
CHU er buiten zullen laten', aldus de mening van Van Verschuer. 

10. De formateur deelt in een brief d.d. 12 maart aan Andriessen 
en Aantjes mee dat hij tot de conclusie is gekomen dat de 
CHU 'niets heeft nagelaten om te etaleren het door mij be
oogde kabinet herhaaldelijk niet te willen.' 
De formateur ziet af van deelname van de CHU aan het kabinet 
den Uyl. 
Naar aanleiding hiervan geven beide Kamerfrakties van de 
CHU en het Bestuur op 13 maart de volgende verklaring uit: 
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De fractie van de CHU in de Tweede Kamer heeft zich tezamen 
met de fractie van de Eerste Kamer en het Bestuur van de CHU 
hedenmiddag beraden over de politieke situatie die is ontstaan 
door de brief, die formateur Burger heeft gericht tot de fractie
voorzitters van de KVP en de ARP. 
Gecornstateerd werd dat de houding van de CHU bij de formatie 
onverminderd wovdt bepaa1d door de brieven die door de CHU 
tot de formateur zijn gericht. 
Dit betekent dat de CHU bereid blijft mede te werken aan de 
formatiearbeid van de Heer Burger, indien zij in redelijk overleg 
invloed kan uitoefenen op het program van het te vormen kabinet 
en op de zetelverdeling. 
De conclusies welke de Heer Buvger aan de opstelling van de 
CHU, die zij tezamen met de KVP en de ARP heeft gekozen, ver
bindt, laat de CHU voor rekening van de Heer Burger_ 
De Tweede Kamerfractie van de CHU weet zich in zijn opstelling 
gesteund door de Eerste Kamerfractie, het Bestuur en de Unie
raad van de CHU. 

11. Andriessen en Aantjes delen de formateur mee verbaasd te zijn 
over de houding van Burger ten aanzien van de CHU. Verder 
overleg wensen zij aileen als hierbij ook de CHU wordt be
trokken. 
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In reaktie op een brief van de formateur van 15 maart stellen 
Andriessen en Aantjes voor de schriftelijke gedachtenwisseling 
te stoppen. Tot een gesprek blijven zij bereid mits daarbij oak 
de CHU wordt uitgenodigd. 

De formateur schrijft op 17 maart aan Tilanus een brief. Hij 
vraagt hem zijn visie op het gedogen van een kabinet-den Uyl 
kenbaar te maken. 
De heer Tilanus verzendt op 20 maart namens de fraktie de 
volgende brief naar de formateur: 

Gaarne zeg ik U dank voor Uw brief van 17 maart j .I. Ik waar
deer het ,dat U zich na Uw brief van 12 maart aan de Heren An
driessen en Aantjes nu ook tot mij richt. Dat geeft mij de gele
genheid, de opstelling, die de CHU steeds heeft ingenomen, nog 
eens uiteen te zetten. 

Reeds v66r de verkiezingen heeft de CHU zich uitgesproken voor 
de vorminrg van een parlementair meerderheidskabinet. Tot de 
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vorming daarvan hebben wij geen enkeie constructieve partij 
willen uitsiuiten. 

Na de verkiezingen, waaruit de Pvd.A als grootste partij tevoor
schijn kwam, hebben wij aan Hare Majesteit de Koningin geadvi
seerd, aan een formateur uit die kring een opdracht te geven. 
Dit impliceerde onze bereidheid een kabinet met een iSOCialisti.sche 
Minister-President te aanvaarden. 

Uit bet rapport van de Heer Ruppert blijkt eveneens, dat wij aan 
een kabinet, steuruend op PvdA, KVP, ARP, PPR, CHU en D'66 
zouden willen medewerken. 

Uiteraard zijn wij daarbij steeds van de veronderstelling uitge
gaan, dat overieg over program en zetelverdeling noodzakelijk is 
en mogelijk moet zijn. Het is nu eenmaai zo, dat de Nederiandse 
politieke consteilatie geen meerderheden kent, tenzij een coalitie 
wordt gevormd. Dan is bet ook een Iandsbeiang, dat minderheden 
hun program niet verabsoiuteren, maar bereid zijn de voor hun 
beiangrijke punten in te brengen in het overleg. 

Ik ben mij daarbij zeer wei bewust, dat de omvang van die 
inbreng in overeenstemming met de verkiezingsuitslag en de 
krachtsverhoudingen in bet pariement zal zijn. Dit brengt mee, 
dat niet aan alie veriangens van alle gesprekspartners zai kunnen 
worden voidaan. Maar het moet wei mogelijk zijn aithans voldoeiil
de van die veriangens te Iaten doorklinken in een regerings
program. 

Tot een dergelijk overieg over program en zeteiverdeling is de 
CHU steeds bereid geweest. U zuit dat ook in aile uitgegeven com
munique's terugvinden, Iaatstelijk in het communique van 13 
maart j.l. naar aanieiding van een beraad van de fracties van de 
Eerste en Tweede Kamer en het Bestuur over Uw brief van 12 
maart j .1. Het zai U dan ook duidelijk zijn, dat deze brief ons zeer 
heeft verbaasd. 

Thans vraagt U van de CHU zich positief op te stellen tegen
over een kabinet, waarvoor een gef.ixeerd, onaantastbaar program 
zal geiden. Ook de Heren Andriessen en Aantjes hebben niet op 
die bases overleg met U gevoerd. Ik kan bet inderdaad niet ver
antwoorden, met een bepaaid program de verkiezingen in te gaan 
en daarna mede te werken aan de uitvoering van een ander pro
gram, zonder dat daaraan iets gewijzigd kan worden. Juist daar
om hebben wij steeds overieg noodzakelijk geacht. 

53 



Uw oordeel omtrent de mogelij.kheid daartoe is de sleutel voor 
het antwoord op de mij gestelde vraag van het al of niet gedogen. 
Het uiteindelijk antwoord op die vraag zal mede afhanke>lijk zijn 
van het resultaat van het overleg. 

12. De formateur antwoordt Tilanus op 21 maart. Hij verwijst 
naar het communque van de CH-fraktie van 27 februari en 
stelt voorts dat zijns inziens zijn opvatting en de visie van de 
CH-fraktie niet paralel lopen. 
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Tilanus antwoordt op 22 maart het volgende: 

Naar aanleiding van Uw brieven van 21 maart j.l. moge ik U het 
vo1gende berichten. 

In Uw aan mij gerichte brief stelt U heel duidelijk, dat voor U de 
weg ombegaanbaar is, waarbij inzake program en zetelverdeling 
tijdens de formatie bindende afspraken kunnen worden gemaakt. 
U formeert een kabinet-Den UJ"l op de gepresenteerde grondslag. 
Daarbij blijft inhoudelijk het progressieve program Uw uitgangs
stelling. 

Dit kader komt naar mijn mening onvoldoende tegemoet aan de 
standpunten, die wij hebben ingenomen en die ik in mij1n brief 
van 20 maart heb vertol!kt. 

Reeds in mijn brief van 25 januari j.l. aan de heer Ruppert heb 
ie een kabinet, waarvan sommige !eden als parlementair en an
dere leden als extra-parlementair werden beschouwd, een twee
slachtige, onwerkbare situatie acht en derhalve moet afwijzen. 

In een brief van 23 februari j.l. van de heren Andriessen, Bies
heuvel en mij aan U hebben wij uiteengezet, dat wij programma
tisch een wezenlijke bijdrage willen leveren voor een kabiJnet, 
waarin de personele bezetting zowel naar aantal als naar verde
ling der portefeuilles recht doet aan de getalsverhoudingen in de 
Tweede Kamer. Wij hebben U toen medegedeeld, dat wij voor de 
totstandkoming van een kabinet, dat aan deze voorwaarden niet 
voldoet, geen politieke verantwoordelijkheid wensen te dragen. 

Het spijt mij te moeten constateren, dat Uw brief van 21 maart 
j.l. mij geen uitZJicht biedt op de programmatische en persoll1€1e 
mogelij,kheden als boven bedoeld. 

Uw opdracht Iuidt een kabinet te vormen, dat geacht mag worden 
in vo1doende mate steun in de volksverte,genwoordiging te onder
vinden. De steun van mijn fractie aan een kabinet-Den Uyl op de 
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gepresenteerde grondslag als door U beoogd, kan ik U niet toe· 
zeggen. Het komt mij dan ook niet zinvol voor gevrug te geven 
aan Uw uitmodiging tot een bespreking met de heren Andriessen 
en Aantjes onder Uw leiding op 23 maart a.s. 

Mocht mijn zienswijze op Uw bedoelingen onjuist zijn en mocht 
U wel het door mij gevraagde uitzicht op program.matische en 
personele mogelijkheden aanwezig achten, dan zou ik alsnog aan 
Uw uitnodiging gevolg kunnen geven. 

De formateur deelt op 23 maart aan Tilanus mee dat het verder 
betrekken van de CHU bij de formatie zijns inziens weinig zinvol 
is. Mochten KVP en ARP nog hanteerbare ideeen hierover hebben 
dan staat hij daarvoor open. 
De formateur ontvangt vervolgens de heren Aantjes en Andriessen. 
Beide fraktievoorzitters dienen op 28 maart 19 programpunten in, 
voor het verdere overleg. 
Mr. Burger vraagt op 5 april ontheffing van zijn formatie-opdracht. 
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CHRISTEL/JK-HISTORISCHE BEWINDSLIEDEN 1908-1973 

door Mr. H. K. J. Beernink 

Het bereiken van de 65-jarige leeftijd betekent voor de mannen 
en vrouwen in onze Nederlandse samenleving een belangrijke mijl
paal. Zij komen in aanmerking voor een AOW-uitkering, zij hebben 
als bejaarden enkele voorrechten en gaan belastingfaciliteiten ge
nieten. 
Voor een politieke partij is het bestaan gedurende 65 jaar niets bij
zonders, afgezien van het feit, dat de meeste politieke partijen niet 
zo oud worden. 
De CHU is op 9 juli 1908 opgericht en viert dus op 9 juli 1973 haar 
65e verjaardag. 
Wie waren nu Christelijk-Historische bewindslieden gedurende dat 
65-jarig tijdvak? 

Toen de Unie in 1908 werd opgericht, was aan het bewind het mini
terie Heemskerk (12 februari 1908- 29 augustus 1914). In dit mini
sterie waren opgenomen ministers- hun jaarwedde bedroeg toen 
f 12.000- van de Rooms-Katholieke Staatspartij, van de AR-partij 
en enkele partijlozen. In het coalitiekabinet Heemskerk werden 
geen Christelijk-Historischen opgenomen. Lohman had het niet 
bepaald noodzakelijk gevonden, dat vertegenwoordigers van zijn 
partij uitgenodigd werden, al had hij te kennen gegeven, dat het 
hem niet onaangenaam zou zijn, wanneer een der ministers Chris
telijk-Historisch was. De pogingen, welke gedaan werden om en
kelen te bewegen zitting te nemen, hebben tot geen resultaat geleid. 
(Dr. L. C. Suttorp, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, blz. 146). 
Tot de partijloze ministers behoorde Jhr. Mr. T. de Marees van 
Swinderen (Buitenlandse Zaken). Toen deze eens naar zijn politieke 
richting was gevraagd, zou hij schertsend hebben geantwoord tot 
de 'gematigd onverschilligen' te behoren. Voor Lohman (Bijdrage 
tot de Geschiedenis der Christelijk-Historische Unie, deel I, biz. 49) 
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was het echter 'een aangename verrassing hem als politiek geest
verwant te mogen begroeten'. Volgens Paul Verschave (De politieke 
partijen in Nederland en de christelijke coalitie, blz. 249) was De 
Marees van Swinderen benoemd 'om in het kabinet de Christelijk
Historische ideeen van de heer De Savornin Lohman te vertegen

woordigen.' 
Na de verkiezingen van 1913 trad op het linkse ministerie Cort van 
der Linden (29 augustus 1913-9 september 1918). In dit extra
parlementaire ministerie hadden geen CH-bewindslieden zitting. 
Jhr. Mr. B. C. de Jonge, die van juni 1917 tot september 1918 op
trad als minister van Oorlog en (ad interim) Marine, wordt door 
Dr. S. L. van der Wal in zijn inleiding op de door hem uitgegeven 
'Herinneringen van Jhr. Mr. B. C. de Jonge' aangeduid als een 
vriend en geestverwant van Prof. Dr. F. C. Gerritson. Een van zijn 
familieleden verzekerde mij, dat Jhr. De Jonge in latere jaren lid 
van de CHU was. 

In 1918 trad op het rechtse coalitieministerie-Ruijs de Beerenbrouck 
(9 september 1918-18 september 1922). 
Hierin had als CH-minister zitting Dr. J. Th. de Visser (Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen). De ministers W. Naudin ten Cate 
(Marine) en H. A. van IJsselsteyn (Landbouw, Handel en Nijverheid) 
hadden volgens Mr. P. J. Oud (Het jongste verleden, deel I, blz. 67) 
sympathieen met de christelijk-historische richting. 
Prof. Dr. L. de Jong vermeldt in zijn lijst van Nederlandse kabi
netten van 1918 tot 1939, opgenomen als bijlage van deel I van zijn 
werk 'Ret Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog' 
de heer Van IJsselsteyn als iemand 'met christelijk-historische 
sympathieen, de heer Naudin ten Cate als iemand 'met liberale 
sympathieen'. Een zoon, Mr. T. J. Naudin ten Cate te 's-Graven
hage, deelde mij mede, dat zijn vader in de twintiger jaren lid was 
van de CHU. Blijkbaar was de heer Oud op dit punt beter ge!n
formeerd dan Prof. Dr. de Jong. Een dochter van minister van 
IJsselsteyn, Mej. Dr. G. T. van IJsselsteyn te 's-Gravenhage, bevestig
de mij dat haar vader sympathie had voor de CHU. 
In juli 1921 trad in verband met een ontstane vacature nog tot 
het ministerie toe Jhr. Mr. D. J. de Geer als (CH)minister van 

Financien. 
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Ret 2e ministerie Ruijs de Beerenbrouck (18 september 1922-4 au
gustus 1925), dat na de verkiezingen van 1922 optrad, was in feite 
een reconstructie van het voorgaande. Dr. De Visser keerde terug 
als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Jhr. De 
Geer als minister van Financien. Na de vlootwetscrisis in 1923 kreeg 
dit kabinet een extra-parlementair karakter. 
Slechts zeer kort had zitting het coalitieministerie-Colijn (4 augus
tus 1925-8 maart 1926). Na de verkiezingen van 1925 opgetreden, 
struikelde het over het gezantschap bij de Paus. CH-bewindslieden 
waren Mr. Dr. J. Schokking (Justitie) en Jhr. De Geer (Binnen
landse Zaken en Landbouw). 
Na een langdurige kabinetsformatie slaagde Jhr. De Geer er in, 
een extra-parlcmentair ministerie samen te stellen. Ret had zitting 
van 8 maart 1926 tot 10 augustus 1929 en telde als CH-ministers 
Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland (Buitenlandse Zaken; opge
treden 1 april 1927), Jhr. de Geer (Financien) en Prof. Dr. J. R. 
Slotemaker de Bruine (Arbeid, Handel en Nijverheid). 
Als bijzonderheid kan vermeld worden, dat Jhr. De Geer in zijn 
kabinet van overwegend rechtse signatuur ook enkele tot de toen
malige linkerzijde behorende personen had opgenomen. 
Na de verkiezingen van 1929 trad als extra-parlementair kabinet 
op het 3e ministerie Ruijs de Beerenbrouck (10 augustus 1929-26 
mei 1933), dat steunde op de oude coalitie. De ministers Beelaerts 
van Blokland (Buitenlandse Zaken) en De Geer (Financien) had
den hierin zitting. Ret feit, dat reeds 4 maal een kabinet een extra
parlementair karakter had (Cort van der Linden, 2e ministerie 
Ruijs de Beerenbrouck sinds 1923, 1e ministerie-De Geer, 3e mini
sterie-Ruijs de Beerenbrouck) bracht Dr. L. W. G. Scholten tot 
het schrijven van een artikel over 'de frequentie van extra-parlemen
taire kabinetten' (A.R. Staatkunde, drie-maandelijkse uitgave, jaar· 
gang V, blz. 27). 
Overigens ben ik nooit onder de indruk geweest van de debatten 
over de vraag, of een kabinet parlementair dan wel extra-parlemen
tair was. 't Komt er in de eerste plaats op aan, of een kabinet het 
vertrouwen van het parlement heeft. 
Ret jaar 1933 bracht vervroegde verkiezingen en daarna het op
treden van het zgn. crisisministerie-Colijn (26 mei 1933- 31 juli 
1935). In dit ministerie, dat zich tot taak stelde ons land zo goed 
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mogelijk door de economische crisis te helpen, zaten naast minis
ters van de RKSP, de ARP en de CHU ook ministers van de Vrij
heidsbond en de Vrijzinnig-Democratische Bond. De enige CH
bewindsman was Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine (Sociale 
Zaken). 
Dit tweede ministerie onder leiding van de heer Colijn werd op 
31 juli 1935 gereconstrueerd, waarna optrad het 3e ministerie 
Colijn (31 juli 1935 - 24 juni 1937). Hierin had Prof. Slotemaker 
de Bruine zitting als minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen. 
Na de verkiezingen van 1937 kwam het 4e ministerie-Colijn (24 juni 
1937-25 juli 1939) tot stand. Dit ministerie werd beschouwd als een 
rechts parlementair kabinet, aangevuld met enkele partijloze be
windslieden. In tegenstelling tot de beide vorige kabinetten telde 
dit kabinet geen minister van de Vrijheidsbond en de Vrijzinnig
Democratische Bond. Wel hadden daarin zitting de CH-ministers 
H. van Boeijen (Binnenlandse Zaken) en Prof. Slotemaker de 
Bruine (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen). 
Slechts enkele weken hield het 5e ministerie-Colijn (25 juli 1939- 10 
augustus 1939) stand. De CH-ministers waren Mr. J. A. de Visser 
(Justitie) en H. van Boeijen (Binnenlandse Zaken). 
Het 2e ministerie-De Geer (10 augustus 1939-3 september 1940) 
telde voor het eerst ministers van socialistische huize. De forma
teur betitelde het als een extra-parlementair noodkabinet. Binnen
landse Zaken was in handen van de heer Van Boeijen, Financien in 
handen van de heer De Geer. Als CH-minister trad op 9 mei 1940 
op Mr. Dr. A. A. van Rhijn (Landbouw en Visserij). 

In Londen werd gevormd het 1e ministerie-Gerbrandy (3 september 
1940-23 februari 1945). De heer Van Boeijen trad op als minister 
van Algemene Zaken en van Binnenlandse Zaken, de heer Van 
Rhijn als minister van Landbouw en Visserij. 
Opgemerkt wordt, dat beide bewindslieden hun periode bij Bin
nenlandse Zaken resp. Landbouw en Visserij niet hebben uitge
diend. Wei heeft de heer Van Boeijen, die tot het laatst als mi
nister van Algemene Zaken is aangebleven, verschillende andere 
portefeuilles ad interim voor zijn rekening genomen. 
In het tweede ministerie-Gerbrandy (23 februari 1945-24 juni 1945), 
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dat in het bevrijde Zuiden tot stand kwam, waren geen CH
ministers opgenomen. 
Deel V van de Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940 - 1945 bevat 
uitvoerige gegevens voor de ministers- en kabinetscrises gedurende 
deze periode. 

Na de bevrijding van geheel Nederland trad het ministerie Scher
merhorn-Drees (24 juni 1945-3 juli 1946) op. De minister van Finan
cien Prof. Dr. P. Lieftinck, die v66r de Tweede Wereldoorlog lid 
was van de CHU, trad tijdens zijn ministerschap toe tot de PvdA .. 
Van 3 juli 1946 tot 7 augustus 1948 had zitting het rooms-rode 
ministerie-Beel, waarin geen CH-bewindslieden waren opgenomen. 
Na de verkiezingen van 1948 volgde het ministerie-Drees-Van 
Schaik (7 augustus 1948- 15 maart 1951), dat een grondslag had van 

4 partijen (KVP, PvdA, VVD, CHU). 
De CHU-er Mr. W. F. Schokking was tot 16 oktober 1950 minister 
van oorlog en van Marine. Zijn opvolger was Mr H. L. s' Jacob, die 
met de CHU sympathiseerde. Het kabinet trad af, nadat de VVD
fractie in de Tweede Kamer het vertrouwen had opgezegd en mi
nister Stikker in verband daarmede ontslag had gevraagd. De vier
partijen-grondslag werd daardoor aan het kabinet ontnomen. 
In het ministerie-Drees (15 maart 1951-2 september 1952), dat 
daarna optrad, zaten opnieuw leden van de KVP, de PvdA, de 
VVD en de CHU. Evenmin als in het voorgaande had hierin een 
AR-minister zitting. Christelijk-Historische ministers waren Mr. 
H. Mulderije (Justitie) en Ir. C. Staf (Oorlog en Marine). Minister 
van Verkeer en Waterstaat was de heer H. H. Wemmers, die in 
latere jaren tot de CHU is toegetreden. 
Na de verkiezingen van 1952 kwam er opnieuw een ministerie
Drees (2 september 1952 - 13 oktober 1956), waarin wel de ARP, 
maar niet de VVD was vertegenwoordigd. Als Christelijk-Histori
sche bewindslieden fungeerden Ir. Staf (Oorlog en Marine) en 
Prof. Dr. W. J. A. Kernkamp (Minister van Overzeese Rijksdelen; hij 
overleed op 18 juli 1956). 
Het laatste ministerie Drees (13 oktober 1956-22 december 1958) 
telde bewindslieden uit de KVP, de PvdA, de ARP en de CHU. Als 
CH-ministers hadden zitting Ir. Staf (Oorlog en Marine) en Mr. G. 
Ph. Helders (Zaken Overzee). Beide laatstgenoemden hadden ook 
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zitting in het interim-ministerie-Beel (22 december 1958-19 mei 
1959), dat bestond uit bewindslieden van de KVP, de ARP en de 
CHU. 
Het ministerie De Quay (19 mei 1959-24 juli 1963) was samenge
steld uit personen, afkomstig uit de KVP, de VVD, de ARP en de 
CHU. Als CH-bewindslieden traden op Mr. A. C. W. Beerman 
(Justitie) en Drs. J. W. de Pous (Economische Zaken). 
In dit ministerie hadden voor het eerst Christelijk-Historische 
staatssecretarissen zitting, nl. Mr. Y. Scholten (Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen) en M. R. H. Calmeyer (Defensie). 
Na de verkiezingen van 1963 trad op het ministerie Marijnen (24 
juli 1963-14 april 1965). Christelijk-Historische ministers in deze 
ploeg, die bestond uit leden van de KVP, de VVD, de ARP en de 
CHU waren Mr. Y. Scholten (Justitie) en Prof. Dr. J. E. Andriessen 
(Economische Zaken). Christelijk-Historische staatssecretarissen 
waren Dr. I. N. Th. Diepenhorst (Buitenlandse Zaken) en J. C. E. 
Haex (Defensie). 

Nadat het ministerie-Marijnen was afgetreden wegens gebrek aan 
overeenstemming in het kabinet over het omroepbeleid, trad op 
het ministerie-Cals (14 april 1965-22 november 1966). 
Leden van de PvdA, de KVP en de ARP hadden hierin zitting. De 
CHU was hierin niet opgenomen. De formateur Mr. Cals deelde mij 
reeds in het eerste onderhoud mede, dat de PvdA liever niet zag, 
dat de CHU zou meedoen. Hij verzuimde in dit onderhoud te 
zeggen - later heeft hij tcgenover mij dit verzuim erkend - dat 
het zijn bedoeling was eerst een oplossing voor het omroepbeleid te 
vinden en daarna over de rest van het regeringsprogram te spreken. 
De CH-Twecde Kamerfractie wenste echter eerst inzicht in het 
gehele program te hebben. Toen dat niet werd gegeven, werd zij 
niet langer bij het formatiewerk betrokken. Ik heb in mijn boeken
kast staan een boekje van Mr. Cals, getiteld 'De zin der vrijheid', 
met daarin geschreven: 'v. d. S. 25 maart 1965! Sans Rancune!' 
Het fabeltje doet nog steeds de ronde, als zou ik de kabinetsfor
matie gcdurende een halve dag hebben opgehouden, omdat ik er de 
voorkeur aan gaf naar een voetbalwedstrijd voor de televisie te 
kijken in plaats van Mr. Cals antwoord op door hem gestelde vra
gen te geven. Wat was het geval? Ik stelde er prijs op voor deze 
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beantwoording contact te hebben met Dr. Tilanus. Deze was pas 
laat in de avond te bereiken en ondertussen heb ik rustig naar de 
televisie zitten kijken! Van enig ophouden van de kabinetsformatie 
was natuurlijk geen sprake. 

Nadat het ministerie-Cals in de nacht van Schmelzer was gevailen, 
kwam er een interim-ministerie-Zijlstra (22 november 1966-5 april 
1967), dat bestond uit leden van de KVP en de ARP. De heer Zijl
stra, die slechts oud-bewindslieden in zijn kabinet wilde opne
men, is er niet in geslaagd oud-bewindslieden van CH-huize bereid 
te vinden in zijn ministerie zitting te nemen. 
Na de verkiezingen van 1967 trad op hct ministerie-De Jong (5 
april 1967-6 juli 1971), dat van aile na-oorlogse kabinetten het 
langst zitting heeft gehad. Het bestond uit een combinatie van 
KVP, VVD, ARP en CHU. Christelijk-Historische bewindslieden 
waren Mr. H. K. J. Beernink (Binnenlandse Zaken) en Drs. B. J. 
Udink (Zonder portefeuille, belast met ontwikkelingshulp). Chris
telijk-Historische staatssecretarissen waren Mr. C. van Veen (Bin
nenlandse Zaken), J. C. E. Haex (Defensie) en Dr. R. J. H. Krui
singa (Sociale Zaken en Volksgezondheid). 
In 1971 kwam het ministerie-Biesheuvel (6 juli 1971- 11 mei 1973). 
Het was een vijf-partijen-kabinet met KVP, VVD, ARP, CHU en 
DS'70. Christelijk-Historische ministers waren Mr. Van Veen (On
derwijs en Wetenschappen) en Drs. Udink (Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening). 
Na het heengaan van de beide DS'70-ministers kreeg Mr. VanVeen 
de aan Jhr. De Brauw toebedeelde taken erbij, terwijl Drs. Udink 
tevens Minister van Verkeer en Waterstaat werd. Als CH-staats
secretarissen fungeerden Mr. W. Scholten (Financien) en Dr. 
Kruisinga (Sociale Zaken en Volksgezondheid). 
Thans heeft zitting het ministerie-Den Uyl, waarin geen Christelijk
Historische ministers of staatssecretarissen zijn opgenomen. 

Globaal genomen heeft de Unie in haar 65-jarig bestaan gedurende 
ruim 16 jaar geen leden in het ministerie gehad, terwijl gedurende 
ongeveer 48 jaar leden van de CHU als bewindsman optraden. Een 
verhouding dus van 1 : 3. 
In de loop der jaren zijn vrijwel aile portefeuilles in handen van 
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Christelijk-Historische bewindslieden geweest. Binnenlandse Zaken, 
Onderwijs en Defensie waren jarenlang in Christelijk-Historische 
handen, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk echter nooit. 
Het ziet er naar uit, dat de CH als zodanig geen bewindslieden 
meer zal leveren. Het ministerie-Den Uyl zal voorlopig wel blijven 
zitten en gedurende deze zittingsduur komt er missschien een 
christen-democratische partij tot stand. Zouden vroegere leden van 
de CHU voor zo'n christen-democratische partij in een ministerie 
zitten en gedurende deze zittingsduur komt er misschien een 
christen-democraten. 
Zouden degenen, die, om welke reden dan ook, de christen-democra
tische partij niet willen steunen, de CHU als afzonderlijke partij 
laten voortbestaan, dan is de kans op een Christelijk-Historische 
bewindsman niet groot meer. Rekening moet dan worden gehouden 
met een langdurige coalitie tussen de progressieve partijen en de 
christen-democraten. 
Bij de geboorte van de CHU in 1908 waren geen Christelijk-Histo
rische ministers aanwezig. 
De CHU viert haar 65e verjaardag eveneens zonder Christelijk
Historische bewindslieden ! 

Mr. H. K. J. Beernink; geb. 1912; was van 1946 · 1967 lid van de Tweede 
Kamer; was minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Jong 
(1967 - 1971). 
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Boekrecensies 
J. J. Huizinga: 'J. Heemskerk Azn.'; diss. Leiden; 
verkrijgbaar bij de auteur door storting van f 30,- op giro 1011837, 
t.n.v. J. Huizinga, Harlingen. 

Over het negentiende eeuws conservatisme als politieke stroming in 
ons land is nog weinig gepubliceerd. In 1938 schreef L. Suttorp een 
biografie over de bekende leider van de Conservatieven mr. F. Van 
Hall. 

Na Van Hall geldt mr. J. Heemskerk Azn. (1818- 1897) als de belang
rijkste vertegenwoordiger van de Conservatieven. Het is daarom 
verheugend dat J. J. Huizinga onlangs een dissertatie publiceerde, 
gewijd aan deze politicus. 

Huizinga ziet zich gesteld voor twee vragen. Ten eerste, wat precies 
de inhoud van het Conservatisme als politieke stroming geweest 
is. Ten tweede, welke plaats Heemskerk in deze groepering in
neemt. 

Het feit dat een biografie gekoppeld moet worden aan een onder
zoek naar de inhoud van een politieke stroming brengt extra com
plicaties mee. 
Huizinga heeft deze twee vragen niet steeds duidelijk kunnen on
derscheiden, Hierdoor maakt zijn studie een wat onoverzichtelijke 
indruk. Het werk zou voorts aan leesbaarheid hebben gewonnen 
wanneer een overzicht was toegevoegd van de kabinetten, die in 
de behandelde periode zijn opgetreden. 
Ondanks deze kleine gebreken biedt Huizinga's dissertatie veel in
teressante gegevens. 

Met name in de jaren zestig van de vorige eeuw bestaat er een 
brede schakering, varierend van Conservatieven; liberaal conserva
tieven; conversatief liberalen en radicale liberalen. 
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Heemskerk moet volgens de auteur aanvankelijk als liberaal con
servatief worden beschouwd. Later schuift hij meer op in conser
vatieve richting. 
Ook aan de zijde der Liberalen is een verschuiving merkbaar. De 
radicaal Liberalen groeperen zich aanvankelijk rond de jonge 
Thorbecke. Omstreeks 1870 zullen echter politici als Van Houten 
en Franssen van der Putte deze rol van de oude Thorbecke over
nemen. 

In Heemskerks tijd is de groep rond Groen van Prinsterer nog klein. 
De Rooms-Katholieke Kamerleden zijn nog niet afzonderlijk geor
ganiseerd. 
Het is vooral Thorbecke die lange tijd de scheidslijn bepaalt. Men 
is voor of tegen Thorbecke. Persoonlijke tegenstellingen spelen een 
belangrijker rol dan politieke tegenstellingen. Bij Heemskerk 
werkt deze tegenstelling lang door. Als minister zal Heemskerk 
de plaatsing van Thorbeckes standbeeld in Den Haag tegenwerken. 
Ook laat hij uit de ministerskamer op Binnenlandse Zaken het 
borstbeeld van Thorbecke verwijderen. 
Heemskerk bereikt zijn politick hoogtepunt in 1887, wanneer hij als 
premier kans ziet een grondwetsherziening door de Kamers te 
loodsen, dwars door de verdeelde partijen heen. 
De kracht van Heemskerk berust - naast de onmacht van de par
tijen (in feite politieke stromingen) om een alternatief te bieden -
op zijn onafhankelijke positie. 
Heemskerk was namelijk Conservatief als men hem tegenover de 
Liberalen stelt maar onder zijn geestverwanten is hij een betrek
kelijke eenling. Heemskerk was in tegenstelling tot veel van zijn 
geestverwanten niet anti clericaal; terwijl hij op het gebied van de 
schoolpolitiek een tussenstandpunt innam. Niet de bijzondere 
school wenst hij maar ook niet de godsdienstloze openbare school. 
In dit verband kan voorts worden opgemerkt dat een van zijn 
zoons mr. Th. Heemskerk later als Kamerlid en minister een be
langrijke rol gespeeld heeft in de ARP. 

Als gevolg va.n de hier genoemde omstandigheden wordt Heemskerk als 
minister vaak beschouwd als de tweede negentiende eeuwse staatsman 
na Thorbecke. Maar Heemskerks schepptng, de grondwet van 1887 is 
een typisch produ!kt van de politieke onmacht van die dagen; een reeds 
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lang vergeten grondwet. Thorbeckes grondwet van 1848 blijft echter 
voortleven; evenals de grondwet van 1917 die het algemeen mannen
kiesrecht bracht en de beeindiging van de schoolstrijd. 

De positie van Thorbecke berust op zijn politieke visie en zijn domi
nerende persoonlijkheid. Heemskerk ontleent zijn kracht aan zijn poli
tieke behendigheid en het ontbreken van politieke visie en kracht bij 
anderen. 
En zo wordt hij - zoals Huizinga het uitdrukt - 'een erkend knutse-
laar, groat in het kleine'. 

Heemskerks geheel eigen plaats als politicus bezorgt hem als be
windsman een belangrijke positie. Maar het zal tevens de oorzaak 
zijn voor zijn falen als partijleider. Heemskerk is niet in staat om 
zijn geestverwanten tot een politieke eenheid te brengen. 

Dit facet van Heemskerks politieke arbeid doet onwillekeurig den
ken aan de huidige tijd. Ook nu worden kabinetten geformeerd, 
waarvan de innerlijke homogeniteit niet sterk lijkt. Ook nu zoeken 
diverse partijen naar nieuwe - bij de huidige tijd passende -
vormen. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat Huizinga Heemskerks per
soonlijkheid als politicus wel wat cenzijdig in de psychologische 
sfeer zoekt; (vrees en eerbied voor een vaderfiguur). 

Ondanks enkele genoemde structurele tekortkomingen is dit boek 
een belangrijke bijdrage voor de kennis van het negentiende eeuws 
Conservatisme als politieke stroming. 

H. van Spanning 

WELVAART- VERANTWOORDELIJKHEID- VERSOBERING 

Deze drie woorden staan centraal in de Bisschoppelijke Vasten
brief 1973*). Het is de moeite waard ook in dit tijdschrift aandacht 
te schenken aan dit schrijven, niet aileen uit belangstelling voor 
de motivatiebronnen van onze R.K. politieke vrienden, maar ook en 
vooral om wat erin staat. Het belang daarvan houdt niet op bij de 
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muren van de R.K. Kerk. Zeker zij die bewust lid zijn van een 
confessionele partij zouden dit geschrift moeten lezen. Dat is 
trouwens een niet al te grate opgaaf, want de brief is twintig blad
zijden lang en de toon, waarin hij is gesteld, doet bijzonder prettig 
aan: bescheiden en appellerend. Het bevat een appel om zich 
' ... te bezinnen op de betekenis van onze bestedingen en op de 
weerslag van onze maatschappelijke koersbepaling in de wereld' 
(19) met het oog op een betere samenleving in mondiaal verband. 
De brief begint met te konstateren dat versobering nooit erg po
pulair is geweest. Toch begint men er tegenwoordig meer en meer 
iets positiefs in te zien in die zin, dat men begint te vermoeden 
dat versobering van belang kan zijn voor het tot stand brengen 
van een rechtvaardiger samenleving. 
In hoofdstuk I, getiteld 'Versobering en consumptiemaatschappij' 
wordt gewezen op een gevoel van onbehagen ten aanzien van onze 
huidige welvaartsstaat, dat vele mensen heeft bekropen. 
Naast voldoening over de vooruitgang, die op allerlei fronten is 
geboekt, is er bezorgdheid vanwege het problematisch worden 
van verschillende primaire levensbehoeften (waarbij verwezen 
wordt naar het Rapport van de Club van Rome), naar de egocen
trische levenshouding die door prestatie- en verwervingsdrang 
in de hand gewerkt worden, naar het competeren in het consu
meren: prestige hangt samen met koopkracht. Dit mensbeeld 
' ... kan geruisloos de medemensen uitsluiten, die voor ons com
fort betalen' (5), waarbij gewezen wordt op de problematiek rond 
gastarbeiders en ontwikkelingslanden. Broodnodig is daarom een 
'daadwerkelijk besef van de onrechtvaardige kanten van onze wel
vaart, bezien op wereldniveau' (8). 
In hoofdstuk II wordt aandacht geschonken aan wat de bijbel 
zegt over welvaart en samenleving. Het blijkt dat een verlangen 
naar welvaart deel uitmaakt van de bijbelse levensverwachting. 
Daarom kan men welvaart moeilijk verkeerd noemen en negatief 
waarderen. Wei wordt in de bijbel uitvoerig aandacht geschonken 
aan de schaduwzijden van de welvaart. De uitspraken van profeten 
als Amos, Jesaja, Jeremia daarover hebben niets aan actualiteit in
geboet en moeten vertaald worden in de maatschappelijke omstan
digheden van twintigste-eeuws Nederland. Ook in het Nieuwe 
Testament wordt er door Jezus en de apostelen op gewezen dat 
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rijkdom een levensgevaarlijke zaak is (Lukas 18 : 24v). 'Sluit rijk
dom misschien de ogen voor de vanzelfsprekendheid van het de
len?' (13). Aan het slot van dit hoofdstuk staat een zeer belangrijke 
zin: 'Wij slaan het evangelie te laag aan, als wij de aandacht die 
het voor de naaste opeist, zouden verstaan in termen van liefdadig
heid en niet in termen van delen' (13). Jammer dat deze gedachte 
niet wat meer is uitgediept! Ik ben van mening dat hier een van 
de grondtonen van de bijbelse boodschap doorklinkt. 
'Een betere maatschappij ?' is de titel van het derde en laatste 
hoofdstuk van de brief. Daarin wordt gcsteld dat een christen zich 
niet berustend neer mag leggen bij de feitelijke situatie maar met 
vindingrijkheid moet zoeken naar een maatschappelijk bestel 
waarin ' ... allen, nu en in de toekomst, kunnen delen in de wel
vaart' (14). Als christenen mogen wij Ieven uit het geloof dat een 
menswaardiger wcreld mogelijk is: 'Het is de persoon van Jezus, 
begrepen in het Iicht van het paasgeloof, die ons vrij maakt voor 
onze verantwoordelijkheid' (20). Tegen deze achtergrond wordt ge
pleit voor cen mentaliteitshervorming (zeg maar: bekering), waarbij 
gewezen wordt op de belangrijke plaats van het gezin en het on
derwijs, terwijl tevens opgeroepen wordt tot kritisch consumenten
gedrag, dat zich nict laat bepalen door status- of prestige-overwc
gingen. Wie zich daarvan afzijdig houdt, wordt medeplichtig aan 
het voortbestaan van strukturen die een menswaardiger samen
leving in de weg staan. 

Samengevat stelt deze brief bet volgende: Te mogen leven in een wel
vaartsstaat is een zaak om dankbaar voor te zijn, maar bet brengt 
oak een bepaalde verantwoordelijkheid met zicb mee. 
Hoe gaan wij met onze welvaart om? Worden wij consumptie-maniak
ken ten koste van anderen of bebben wij de innerlijke vrijbeid ons te 
matigen, te versoberen en onze voorspoed te delen met anderen? Daar
toe roepen de bisscboppen ons op en zij staan daarmee in de lijn van 
bet bijbels getuigenis. Aan ems het antwoord, in ons persoonlijk leven 
en in de politiek. In een bepaa,ld opzicht zou men deze brief een stuk 
buiswerk voor de cbristelijke politieke partijen kunnen noemen. 

E. Scbroten. 

( *) WELVAART, VERANTWOORDELIJKHEID, VERSOBERING. Bis
scboppelijke Vastenbrief 1973. Uitg. Secretariaat van de R.K. Kerk
provincie in Nederland. 
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LevensbeschriJving van prof. mr. B. M. Telders; uitg. Martinus Nijhoff, 
Den Haag; prijs f 30,-. 

Onder auspicien van de Teldersstichting is onlangs een levensbe
schrijving verschenen van de man, wiens naam dit onafhankelijk 
liberale wetenschappelijk buro in ere houdt: prof. mr. B. M. Tel
ders. 
Het boek voert ons in een wereld, die met name voor jongeren een 
voltooid verleden tijd is, namelijk de periode tussen 1918 en 1940. 
Dat was de periode van het fascisme en nationaal socialisme; het 
Volkenbondsidealisme en, wat de Liberale Staatspartij betreft, een 
tijd van grote moeilijkheden. 
Het intrigerende van Telders is dat hij in zijn menselijkerwijs ge
sproken korte leven - hij overleed in 1945 op 42-jarige leeftijd -
zich zeer intensief met de problemen van zijn tijd heeft bezig ge
houden. 
De samenstellers van het boek achten het dan ook onmogelijk om 
Telders werkzaamheden door een biograaf te laten behandelen. 
Gekozen is voor een opzet, waarbij zes auteurs aspecten van zijn 
leven en werk bespreken. 

Ir. C. S. Telders geeft een persoons- en levensbeschrijving van zijn 
broer. A. W. Abspoel, oud parlementair redakteur van het Algemeen 
Hande,lsblad, schrijft over 'Telders in de politiek'; mr. L. Erades be
handelt 'Telders en het volkenrecht'. De publikaties van Telders over 
de Hegeliaanse wUsbegeerte worden besproken door prof. dr. R. A. V. 
baron van Haersolte; en mr. ir. G. Oudemans beschrijft de aktiviteiten 
van Telders op het gebied van het octrooirecht. 

Het grootste deel van het boek wordt ingenomen door de studie 
van Abspoel en de levensbeschrijving. Ir. Telders heeft het leven 
van zijn broer Ben boeiend en evenwichtig weergegeven. Daarbij 
worden eigenschappen, die hem voor sommigen moeilijk in de om
gang maakten niet verzwegen. Zo lezen we onder meer dat Telders 
soms wat irriterend discussieerde en moelijk van een standpunt 
was af te brengen. 
In het kader van dit Tijdschrift willen we vooral wijzen op de bij
drage van Abspoel. 
Telders heeft slechts een korte periode in de politick doorgebracht. 
In september 1938 werd hij voorzitter van de Liberale Staatspartij; 
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december 1940 werd hij door de Duitse bezetter gearresteerd. 
De Liberale Staatspartij beleefde een dieptepunt. In 1937 was zij 
teruggevallen van zeven op vier zetels in de Tweede Kamer. 
Abspoel stond voor de moeilijkheid dat Telders geen archieven 
heeft nagelaten. Ook de archieven van de Liberale Staatspartij zijn 
verloren gegaan. 
De auteur kiest voor een methode, waarbij hij de redevoeringen 
van Telders als partijvoorzitter uitvoerig weergeeft; alsmede zijn ar
tikelen in het Liberale Weekblad. Abspoel was met Telders voor de 
oorlog redakteur van dit blad. 
Telders komt er in naar voren als een typisch liberale Nederlander, 
met een sterk gevoel voor nationale saamhorigheid en een krachtige 
vrijheidszin. Zijn krachtige stellingname tegen de bezetter, na mei 
1940 bracht Telders al spoedig in gevangenschap. 
De studie van Abspoel is zeer lezenswaardig. De VVD anno 1973 kan 
wellicht ook iets meer diepgang putten uit de redevoeringen van 
Telders. Hij heeft in de korte tijd van zijn voorzitterschap der 
Liberale Staatspartij, het liberalisme duidelijk geestelijk gestimu
leerd. 

v. Sp. 

mr. dr. C. Smit, Nederland in de eerste wereldoorlog, II, 1914-1917, 
Wolters-Noordhoff nv Groningen 1972; f 37,50. 

Van de hand van mr. dr. C. Smit verscheen dezer dagen het tweede 
deel over Nederland in de eerste wereldoorlog. Behandelde het eer
ste deel, dat wij bespraken in het tweede nummer van de vorige 
jaargang, de periode van 1899 tot 1914, ditmaal komen de eerste 
drie oorlogsjaren van de zomer van 1914 tot begin 1917 aan de orde. 
Het kabinet Cort van der Linden, dat in 1913 opgetreden was, heeft 
niet zonder interne spanningen maar toch met grote bestuurskracht 
ons land weten te leiden toen de oorlog uitgebarsten was. Het hand
haven van de neutraliteitspolitiek in oorlogstijd bleek nog een 
andere en zwaardere opgave te zijn dan in de voorafgaande vredes
periode. Smits werk maakt vooral duidelijk, dat naast de militaire 
neutraliteit het handhaven van een economische neutraliteit van het 
Koninkrijk in en buiten Europa de meeste problemen stelde voor 
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regering en bedrijfsleven. De vrij liberale bestuursstructuur van 
ons land in die dagen en het nog zwak ontwikkelde overheidsappa
raat brachten teweeg dat het regeringsbeleid met betrekking tot de 
buitenlandse handel gedelegeerd werd aan een overkoepelend 
ad hoc orgaan van het gehele bedrijfsleven de Nederlandsche Over
zee Trustmaatschappij. Deze instelling werd ook door de weder
zijdse bellinggerenten als onderhandelingspartner erkend, nadat 
de nederlandse regering had laten blijken de door de N.O.T. ge
maakte afspraken te zullen erkennen. In een periode waarin het 
parlement zich door de omstandigheden gedwongen toch al moest 
onthouden van bemoeienis met veel zaken, gaf dit aanleiding tot 
een toenemende kritiek van volksvertegenwoordigers, niet omdat 
het werk van de N.O.T. geen waardering opriep, maar omdat een 
duidelijke vorm van parlementaire controle onmogelijk was. 1) 

In ieder geval moet gezegd worden dat onder het N.O.T.-beleid de 
handel zoveel als doenlijk was voortgang vond ten bate van de ge
hele nederlandse economische situatie. Desondanks was de neder
landse regering niet gevrijwaard voor met name scherpe engelse 
attaques. Dat wordt ondermeer bewezen door de kwestie van de 
'mais op paten'. Veevoer vanuit Engeland of overzee mocht door 
Nederland voor eigen gebruik ingevoerd worden. Vergeleken met 
het vooroorlogse kwamtum steeg die import echter zeer sterk, wat 
veroorzaakt werd door de varkensfokkerijen. De vermeerdering 
van de nederlandse varkens kwam echter ten bate aan Duitsland, 
dat naar voedsel hunkerde en hier een schone gelegenheid zag voor 
vleesimport. Het ernstige conflict over deze 'mais op paten', waar
bij Nederland een oplossing moest vinden zonder affront van 
Duitsland en Engeland, werd uit de weg geruimd door afspraken, 
waarbij een zodanig deel van de veevoer-import werd gehandhaafd, 
dat de varkensexport naar Duitsland op een gematigd vooroorlogs 
niveau in stand kon blijven. 

Maakte Engeland bet ons economiscb bet lastigst, de duitse oorlogs
voering, o.a. de duikbotenoorlog waarvan ,n:eutrale dus oak nederlandse 
scbepen te ducbten hadden. zorgde er voor dat onze publieke opinie iets 
meer pro-geallieerd was dan pro-duits. Binnen het kabinet lag deze 
situatie oak verdeeld. Cart van der Linden en Postbuma (Landbouw) 
waren enigszins pro-duits; Treub (Economiscbe Zaken) en Loudon 
(Buitl. Zaken) waren meer anti-duits. De mening van de overige minis
ters was minder uitgesproken. Smit geeft zich veel moeite om aan te 
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tonen, dat het engelse oorlogsdoel nl. het voortbestaan van een neutraal 
gebied op het continent oak een direct nederlands belang was; ander
zijds toont hij aan dat Engeland te weinig begrip had voor Nederland's 
neutraliteits- en economische positie, waardoor het afbreken van de 
economische betrekkingen met Duitsland c.s. voor ons land onmogelijk 
was. 

Een interessant puntje uit die oorlogstijd is geweest de vestiging 
bij supplementaire begrotingswet van het contact met een der 
neutralen te weten het Vaticaan. De rechterzijde was o.m. in de 
persoon van De Savornin Lohman door de regering vooraf om 
adhesie gepolst. Weinigen zullen op dat moment bevroed hebben, 
dat toen een latere regering het tijdelijke van deze gezantschaps
post in een blijvende wilde doen verkeren, deze zaak tot een kabi
netscrisis aanleiding zou geven. Waaruit eens te meer blijkt dat we 
subtieler zijn in het veroorzaken van kabinetscrises, dan in het 
oplossen ervan. 

B. Woelderink 

1) Het semi publieke karakter van de N .O.T. is onderstreept door het 
in bewaring geven van de archieven reeds vrij snel na afloop van de 
eerste wereldoorlog aan het algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. 

Dr. S. W. Couwenberg: 'Modern Socialisme; achtergrond, ontwikkeling, 
perspectief; uitgave Samson, Alphen ajd Rijn; prijs f 14,90. 

Dr. S. W. Couwenberg houdt zich reeds jaren, in woord en ge
schrift, bezig met de partijpolitieke ontwikkeling in ons land. 
Centraal staat in zijn denken de vormgeving van een nieuwe ideo
logie voor de verouderde antithese en de achterhaalde tegenstel
ling socialistisch-liberaal. Deze nadruk op de ideologische vorm
geving geeft zijn werk een sterk abstraherend karakter. Couwen
berg zoekt vooral de ideologische contouren van de partijen in dit 
nieuwe bestel. Daarbij verwaarloost hij vaak diverse bestaande 
sociale, culturele en politieke relaties die vooralsnog de toegang 
tot deze nieuwe politieke struktuur in de weg staan. Dit sterk ab
straherend karakter, met nadruk op de ideologische achtergrond 
van de partijen geeft Couwenberg iets van een toekomstprofeet 
die roept in de woestijn. 
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Steeds opnieuw toetst hij in zijn werk de politieke ontwikkeling 
aan zijn ideologisch toekomstpatroon. In dit opzicht doet Couwen
berg in de politick soms denken aan de rol van een Jehovagetuige 
tegenover kerkelijk meelevenden. 

In 1959 schetste Couwenberg in zijn boek 'Het Nederlands partijstelsel 
in toekomstperspectief' het tweepartijstelsel, wals hij dit zag. Hij be
toogde dat PvdA en VVD ideologisch tn een bedding zullen vloeien. 
Als tegenpool van deze nieuwe partij zag hij een christen democratische 
groepering ontstaan uit KVP, ARP en CHU. 

Vanuit de KVP richtte Couwenberg het Democratisch Centrum Neder
land op. Via dit DCN wilde hij de nieuwe politieke struktuur uit de 
oude partijen opbouwen. 

In 1967 verschijnt 'Naar nieuwe poUtieke verhoudingen' een studie van 
het DCN samen met enkele andere personen. Onder hen waren ex-CHU
lid D. Houwaart, die tot de PvdA was toegetreden. De thans dissedente 
D'66-er mr. J. Wesse1 staat in deze publikatie als belangstellende ver
meld 

In 'Naar nieuwe politieke verhoudingen' wordt een schets gegeven 
van een nieuw partijtype, dat berust op christendom en huma
nisme. De nieuwe partij dient principieel dynamisch te zijn inge
steld en alszodanig uitdrukking geven aan een nieuwe interpre
tatie van de idee der progressiviteit. 
Inmiddels is de ontwikkeling voortgeschreden. Couwenberg heeft 
ongeveer een half jaar geleden de KVP verlaten en is politick dak
loos. 

In zijn zoeken naar de ideologische vormgeving van de nieuwe 
politieke struktuur heeft Couwenberg zich in een recent versche
nen boek gericht op het socialisme. 
In 'Modern Socialisme' beschrijft hij achtereenvolgens enkele 
historische achtergronden van het socialisme; de karakteristiek 
van het moderne socialisme; het Brits socialisme als prototype van 
het moderne socialisme; daarna gaat hij uitvoerig in op de ontwik
keling van het socialisme in Nederland tot heden. 
Couwenberg schrijft - zoals hij zelf in de inleiding stelt - vanuit 
een politick sociaal engagement. Het siert de auteur dat hij duide
lijk de spiegel laat zien die hij het socialisme voorzet. 
Zijn conclusies zullen de kenners van de boeken en geschriften van 
Couwenberg dan ook niet verrassen. 
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Hij betoogt dat het socialisme als ideologie - evenmin als het 
liberalisme en het confessionalisme - nog toekomst heeft. Een 
nieuwe bundeling moet dwars door de bestaande en verouderde 
scheidslijnen heen lopen. 
Het socialisme staat zijns inziens voor de keus voor het getuigen 
van de eigen radikale waarheid of meeregerend op basis van een 
brede - dus gematigde - progressieve meerderheidsregering. 

Men klm deze conclusie als 'typisch Couwenberg' omschrijven. Hij zoekt 
vanuit zijn exentrische positie een ideologie voor het socialisme. Het is 
echter zeer de vraag of men - met name in de PvdA - nu uitgerekend 
de ideologie die Couwenberg voor hen gewenst acht, ooik nodtg heeft. 
Hoe belangrijk een ideologie voor een politicus ook is; hij moet -
anders dan Couwenberg - !etten op de diverse scha,keringen en opvat· 
tingen in zijn partij. Een politicus zal trachten in de formulering van 
zijn ideologie zo veel mogelijk de hele partij mee te krijgen. 
Deze opmerkingen zijn - evenmin als de vergelijktn1g met de Jehova's 
getuigen - denigrerend ten opzichte van Couwenberg bedoeld. Het dient 
slechts ter illustratie van zijn positie als volstrekt onafhankelijk ideolo
gisch denker, die zich krachtens zijn aard steeds enigszins terzijde van 
het politiek krachtenveld opstelt. 

Tenslotte nog enkele detailopmerkingen. Couwenberg richt zich 
in zijn uitvoerige historische verhandeling op de grate lijnen. Het 
is begrijpelijk dat hij daarbij soms wat onvolledig is. 
Als illustratie van het loslaten van het isolement van de SDAP 
noemt hij het Plan van de Arbeid in 1935. Hij noemt dit een plan 
dat voor het eerst voor het hele volk was bestemd. 
Nu is dit min of meer een halve waarheid. In de resolutie, waarin 
de SDAP destijds opdracht gaf tot het opstellen van dit plan werd 
een oproep gedaan aan alle anti kapitalistische krachten tot ver
sterking van het democratisch socialisme door middel van dit 
Plan. 
Afgezien van de economische bedenkingen in diverse partijen, 
heeft deze formulering velen kopschuw gemaakt. 
Couwenberg verzuimt op blz. 69 van zijn boek te vermelden dat de 
vooroorlogse CDU, die in 1946 meewerkte aan de oprichting van 
de PvdA een christen-pacifistische partij was. Toen de PSP werd 
opgericht waren hier enkele oud CDU-leden (Lankhorst o.a.) bij 
betrokken. Couwenberg ziet de PSP iets te eenzijdig als een 
specifiek socialistische variant. 
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Tenslotte valt het op dat de auteur de afscheiding van DS 70 iets te 
geisoleerd behandelt. Hij wijst er op dat hier sprake is van een merk
waardige splitsing namelijk een afscheiding op rechts. In dit verband 
herinnert Couwenberg er aan dat vroegere afscheidingen in de SDAP 
steeds aan de linkerzijde hebben plaats gehad (de SDP, de latere CPN; 
de OSP en de PSP). 
Deze stelling is in zijn algemeenheid juist. Maar daarbij dient bedacht 
te worden dat de SDAP zelf een afsplitsing was op rechts van de 
Soeiaal Democratische Bond. 

Dit nieuwe boek van Couwenberg is een lezenswaardig geschrift. 
Maar het is met Couwenberg als met de dichter Da Costa van wie 
Busken Huet zei dat hij zijn lier bekwaam bespeelde maar het 
blijft 'een lier met ene snaar'. 

H. van Spanning 

Prof. Dr. G. Th. J. Delfgaauw: Inleiding tot de economische weten
schap; II Macro-economie; uitg. B.V. Uitgeversmij v /h G. Delwel, Wasse· 
naar; prijs f 35,-. 

In 1965 verscheen het eerste deel van de Inleiding, handelende over de 
prijs-theorie. Dit tweede gedeelte behandelt de macro-economie. Macro
economie onderzoekt het economisch proces in de volkshuishouding 
zoals dat bepaa1d woi'dt door een aantal economische totaalgrootheden 
(de nationale consumptie, de nationale tnvesteringen, het nationaal 
inkomen). Vooral de conjunctuurtheorie en de groeitheorie trekken in 
dit boek de aandacht. 
De flap van het boek vermeldt: 'Macro-economie kan niet behandeld 
worden zonder gebruik te maken van wiskundige methoden en tech
nieken. In een leerboek dient het gebrutk van deze technieken echter 
enigszins beperkt te worden, aangezien het op grate schaal toepassen 
daarvan de leesbaarhedd nu eenmaal niet blijkt te bevorderen'. 
De inhoud van het boek heeft al voor het grootste gedeelte gefunktio
neerd als collegestof. Diegenen, die de colleges van professor Delfgaauw 
hebben gevolgd, vinden zijn stijl volledig terug in dit boek. Nauwkeurig 
formulerend worden de macro-economische samenhangen besproken. 
Voor de getnteresseerde leek is het boek vrij mgewikkeld. Het is be
doeld als leerboek op universiteiten, H.E.A.O.'s e.d. Vooral de behande
ling van de groeimodellen in het hoofdstuk over de economische groei 
zal het inzicht van de studenten verdiepen. Tevens blijken daar weer de 
beperkingen, waarmee de economisten te maken hebben als het erom 
gaat de toekomstige economische groei te voorspellen. Wei kan men 
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door het blootleg,gen van de macro-economische verbanden de factoren 
duidelijk opsommen, die van invloed kunnen zijn op de ecooomische 
groei in de toekomst. 
Professor Delfgaauw heeft in ruim 300 bladzijden een actueel leerboek 
geschreven. 

Drs. Mieke Boers-Wijnberg 

Dr. A. de Swaan: 'Coalition theories and cabinet formations' 
dissertatie G. U., Amsterdam. 

Terwijl de politici nog volop bezig waren Nederland een kabinet te be
zorgen, promoveerde op 30 maart j.l. Abraham de Swaan, maker van 
bekende radio- en t.v.-programs voor de VPRO, op een in het E:ngels 
gestelde dissertatie getiteld 'Coalition theories and cabinet formations'. 
In dit omvangrijke werk van 404 bladzijden behandelt de schrijver bijna 
200 kabinetformaties in negen landen, die een meerpartijenstelsel ken
nen. De Swaan gaat hierbij uit van hypothesese die ontleend zijn aan de 
zogenaamde speltheorie. Hierbij wordt op statistische wijze de kansbe
rekening voor kabinetsvorming bestudeerd. 
Bij deze methode wordt derhalve afgezien van specifiek historische 
politieke situaties, die de relatie tot bepaalde partijen bepalen. Te den
ken valt aan de bekende 'leer van de uiterste noodzaak' en de 'anti 
KVP-resolutie'. 
De Swaan behande,lt uitvoerig de diverse opvattingen in de speltheorie. 
Hij komt tot de co;:1clusie dat twee elementen bij de kabinetsvorming 
van belang zijn. De theorie van het mtnimale bereik (de minimale om
vang van een te vormen parlementaire meerderheidscoalitie) en de 
minimale beleidsafstand; dat wil zeggen de aanwezige relatie van de 
partijen op sociaal economisch terrein. 
In normale omstandigheden zullen het minimaal bereik en de minimale 
beleidsafstamd de voomaamste rol spelen. In bijzondere omstandig
heden zullen andere elementen de coalitie extra verbreden. Bij voor
beeld internationale spanningen of de wens van een partij een spil
positie ten aanzien van twee mogelijke coalities in te nemen. 
Van belang voor de ontwikkeling van de speltheorie is de Swaans con
clusie dat de rationele besluitvormingsmethode in de praktijk niet blijkt 
te werken. De politici handelen doorgaans niet rationeel, met a.fweging 
van alle beschikbare gegevens. Voorts is een duidelijke relatie tussen de 
verkiezingsuitslag en de kabinetsformatie niet aantoonbaar. 
Deze dissertatie vormt een belangrijke bijdrage aan bet empirisch poli
ticologisch onderzoek. Een Nederlandse uitgave van dit werk verschijnt 
in juni. 

v. Sp. 
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H. van Ruller, Agglomeratieproblematiek in Nederland. Verslag van 
een onderzoek naar het feitelijk verloop van het openbaar bestuur 
in Nederlandse agglomeraties op het gebied van de overheidstaak 
ruimtelijke ordening. 

(Samsom Uitgeverij N.V. Alphen aan de Rijn 1972) 290 blz. 

Het proefschrift van Van Ruller bevat de resultaten van een aantal 
jaren onder Ieiding van prof. dr. H. A. Brasz verricht bestuurskundig 
onderzoek van het Sociaa.l-Wetenschappelijk Instituut aan de Vrije 
Universiteit. Hoewel de materiaalverzameling waarop het on:derzoek 
is gebaseerd niet verder gaat dan 1 januari 1966, zijn de condusies ten 
aanzien van het in Nederland te voeren beleid inzake de be8tuurlijke 
reorganisatie mede gebaseerd op hetgeen zich op dat gebied na de ver
me<lde datum heeft afgespeeld. De onderzoekingen waar dit boek be· 
trekking op heeft gaan over het praktisch functioneren van de irnter
gemeentelijke coordinatie in acht Nederlandse agglomeraties met zowel 
grote a.ls kleine centrumgemeenten. 
Onderzoek werd gepleegd in 21 gemeenten in grootte varierend van 
ver boven de 100.000 inwoners tot minder dan 5.000. Het bestuur van het 
Contact-Randgemeenten begeleidde de voorbereid~n:g van het onderzoek 
en de uitwerking van de resultaten voor zover die beleidsrelevant waren. 

Het boek heeft de volgende indeling. Na een uiteenzetting over de 
theorie die gebruikt is bij de beschrijving van gevonden feitelijke 
situaties t.a.v. de intergemeentelijke betrekkingen en over de opZJet en 
uitvoering van het onderzoek, vo.Jgt een beschrijving en analyse van 
de aangetroffen slituaties. Dit laatste gebeurt in de vorm van een case
study ove>r de ontwikkeling van het stedebouwkundig beleid in de denk
beeldige agglomeratie Iksdam, gevolgd door een aantal meer aLgemeen
beschrijvende hoofdstukken over o.m. de formele organ.isatiestructuur, 
de communicatie-structuur, de doeleindenstructuur en de bes.luitvor
mingsstructuur. 

De inhoud van het hoek kan in grote lijnen als volgt worden weer
gegeven. De agglomeratie-problematiek is de problema;tiek die wordt 
opgeroepen door de situatie in de gebieden die een stedelijk karakter 
hebben of krijgen en waarvan het grondgebied wordt gevormd door 
verschillende gemeenten. De betekeinds die het doen en laten van het 
ene gemeentebestuur heeft voor dat van het andere kan resulteren 
in bestuurlijke afhankelijkheid. Deze agglomeratie-problemen komt het 
scherpst tot uiting bij de ruimtelijke ordening, omdat voor de gehele 
agglomeratie een geYntegreerde vaststelling en uitvoering van het ruim
telijk beleid nodig is, te,rwijl de belangrijkste bevoegdheden bij de 
afzonderlijke gemeenten liggen. Het feitelijk verloop van de planolo
gische be,Jeidsvorming wordt beschreven iJn de relaties tussen ie>der 
van acht centrumgemeenten en een of twee van hun randgemeenten. 
De organisatorische betrekkingen ondervinden invloed van een drietal 
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aspecten, we1ke van grote betekenis zijn voor de machtsposd.tie van 
de gemeenten, te weten de geografische situa:tie, de sociaal-economische 
situatie en het politieke leven. 
De zeer grote verschd.llen wat betreft inwonertal tussen de in de 
agglomeraties gelegen gemeenten geeft aanleid~ng tot grote moeilijk
heden bij de coordinatie van het ruimtelijk beleid. De centrum
gemeenten trachten het ruimtelijk ordeningsbeleid ook buiten de gren· 
zen van hun eigen gemeente te bepalen en zijn daar in het algemeen 
organisatorisch ook voortreffelijk toe in staat. Doorgaans stellen de 
randgemeenten dienstverlend.ng door de centrumgemeenten wei op prijs, 
maar dan op het gebied van afzonderlijke overheidstaken en bij voor· 
keur na uitvoerig voorafgaamd overleg. Zij verfoeien echter het over
nemen van een belangrijk deel van de ruimtelijke beled:dsvorming, dat 
zij zien als het meest wezenlijke en meest interessante deel van hun 
werk. Heftige conflicten tussen centrumgemeenten en zich in hun 
zelfstandigheid bedreigd voe,lende randgemeenten liggen dan ook voor 
de hand. De ruimtelijke ordening stagmeert en daarmee ook veel taak
vervulling van meer uitvoerende aard. 

De auteur onderscheidt een drietal fasen in de hierboven geschetste 
a,gglomeratie-problematiek. De eerste fase duidt hij aan met die van 
de randproblematiek. Daarin maken kleine gemeenten gebruik van de 
diensten van een grotere gemeente, zonder dat dat met veel problemen 
gepaard gaat. Het gaat daarbij meestal om uitvoerende taken die niet 
of nauwelijks de kern van het gemeentelijk beleid raken. Op deze wijze 
wordt er - al drun niet met gebruikmaking van de Wet gemeenschap
pelijke regelingen - tussen veel gemeenten samengewerkt ten aanzien 
van tal van onderwerpen, zoals aansluiting van infra-struetuur of het 
stichten en exploiteren van een gemeenschappelijke sociale werkplaats 
of een zwembad. Indien ook vraagstukken van ruimtelijke ordening 
ter sprake komen, gaat het meestal om de bestemming van een klein 
en relatief onbelarngrijk deel van het grondgebied van een van de 
gemeenten. Al deze problemen worden in deze fase door incidenteel 
overleg tussen de gemeenten al dan niet opgelost. 

In de tweede fase, die van de expansieproblematiek, zijn de randpro
blemen zozeer toegenomen en beslaan zij een zo groot aantal overheids
taken in de sfeer van de beleidsvorming, dat de methode van incidenteel 
overleg geen oplossing meer kan bieden. De centrumgemeente corn
stateert bijvoorbeeld dat men onder bepaalde omstandigheden over 
niet te lange tijd gebrek aan bouwgrond zal krijgen. Deze gemeente pro
beert dan de regering tot een annexatiebesluit ten aanzien van de 
randgemeenten te brengen. Van een goed overleg tussen de centrum
gemeente en de randgemeente is in de periode, die door een dergelijk 
type van agglomeratie-problematiek wordt gekenmerkt veelal geen 
spmke meer. Dit wordt pas weer mogelijk als de derde fase intreedt, 
die van de structuurproblematiek. Op een zeker moment aanvaarden 
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de centrumgemeenten de gemeentelijke grenzen als een gegeven en 
trachten met de randgemeenten tot coordinatie te komen. De onder
linge contacten nemen snel in aantal toe en bovendien komen steeds 
meer zaken in de beleidsvormende sfeer aan de orde. De coordinatie 
blijft niettemin een moeHijk vraagstuk omdat de doele,inden van de 
verschillende gemeenten niet altijd samenvallen en elkaar vaak zelfs 
uitsluiten. 

Om recht te doen wedervaren aan de i:n iedere agglomeratie voor
komende unieke combinatie van factoren, heeft de schrijver uit de 
onderzoeksge,gevens een ideaal-type van agglomeratie-problematiek op
gebouwd in een imaginaire agglomeratie, bestaande uit de centrum
gemeenten Iksdam met de randgemeenten Iksdijk en Iksdaal. Dit 
!evert een boeiende en levensechte beschrijving op, die er al toe heeft 
geleid dat het boek van Van Ruller een sleutelroman is genoemd. 
Men kan iedere lezer kennisnemilng van deze ruim 50 bladzijden be
slaande knappe schets van een bestuursproces bijzonder aanbevelen. 
Het is naar mijn smaak een schoolvoorbeeld, zoals in feite het gehele 
boek, van bestuurskundige analyse zoals die in Nederland nog maar 
weinig wol'dt aangetroffen. 

De auteur besluit zijn boek met een slothoofdstuk waarin een structu
rele wijziging van het Nederlandse bestuursstelsel wordt bepleit. Daar
mee begeeft hij zich in de thans uitermate actuele discussie over de 
gewestvorming. Hij bepleit het handhaven van drie bestuurslagen: het 
rijk, de gewesten voor het zogenaamde groot bestuur en de gemeenten 
voor het zogenaamde klein bestuur. Voor de provincies is in zijn visie 
op den duur geen plaats. De 11 provincies zullen op den duur plaats 
moeten maken voor ongeveer 35 sterke gewesten. De gewesten zullen 
het groot bestuur moeten vervullen, hetgeen bestaat uit die delen van 
de proces,sen van besluitvorming op de gebieden van bijrna alle over
heidtaken, die planning (ruimte, financiene, personeel) en het uitvoeren 
en beheren van grote werken inhouden. Het gebied moet zodanig zijn, 
dat ook de nationale regering het als integratiekader voor haar beleid 
kan gebruiken. De in het gewest gelegen gemeenten moeten het kle1n 
bestuur u:itoefenen, bestaande uit die delen van de processen op de 
gebieden van zeer vee! ov~erheidstaken, die de individuele burger en de 
betrekkelijk kleine groep direct raken en als integratiekader hebben. 

De eindconclusie over het boek van Van Ruller kan luiden dat het een 
belangrijke verrijking betekent van de Nederlandse literatuur op een 
onderdee'l van de sociale wetenschappen dat iJn toenemede mate in de 
belangstelling komt te staan, de bestuurswetenschap. De wijze van 
presentatie van de onderzoeksresultaten dwingt bewondering af. Het 
boek is uiterst leesbaar voor iedereen die in bestuurlijke zaken is 
gei:n teresseerd. 

Drs. J. Tegelaar 
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DE VITDAGING VAN HET EVANGELIE 

Over de betekenis van de 'C' in het Christen-Democratisch Appel. 

door Dr. E. Schroten 

I. Inleiding 

In de resolutie die op 23 juni jl. door ARP, CHU en KVP is aan
genomen is sprake van 'een partij die bij voortduring op de uitda
ging van het evangelie wil antwoorden', terwijl in het bij de ARP 
aangenomen amendement gesproken wordt van 'de verplichtende 
norm van het evangelie' (1). Ook in de nota van de Contactraad, 
'Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij', wordt onder 
punt VI het evangelie beschouwd als 'een uitdaging, een opgave 
en een gave tegelijk'. 
Het behoeft in dit blad nauwelijks betoog dat wij hier te maken 
hebben met uitspraken van fundamenteel belang. Het spreekt dan 
ook haast vanzelf dat binnen het CDA een commissie is gevormd, 
die de zgn. grondslag-problematiek moet bestuderen ten einde een 
basisformule op te stellen, waarin de drie partijen zich kunnen 
vinden. Mij is gevraagd om in kort bestek duidelijk te maken, 
waar met betrekking tot de grondslag-problematiek de problemen 
liggen en zo mogelijk een bijdrage te leveren tot de discussie daar
over. Nu zal dat laatste niet meevallen, want er is in de laatste 
jaren (en ook wel daarvoor) zo veel over dit onderwerp gezegd en 
geschreven, dat het nauwelijks mogelijk is nog iets nieuws te berde 
te brengen. Maar misschien is juist daarom een kort artikel als het 
mijne wel op zijn plaats, omdat het kan helpen, naar ik hoop, om 
door de bomen het bos te blijven zien. 

II. Ben prealabele kwestie 

Voor wij ons echter met de zojuist genoemde problematiek gaan 
bezig houden, is het van belang dat wij ons realiseren dat daaraan 
een andere belangrijke vraag voorafgaat, er in elk geval nauw ver
band mee houdt. Het betreft bier de vraag naar het bestaan als 
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zodanig van een levensbeschouwelijk (in casu christelijk) geoncn
teerde partij. Zeker nu het CDA net is opgericht en naar een 
christen-democratische partij toe gaat werken is het zaak om ten 
aanzien van deze vraag geen struisvogelpolitiek te bedrijven. 
Is christen-democratische partijvorming wei zo noodzakelijk? Is ze 
wenselijk? Zinvol? Zo ja, waarom? Wat zijn de argumenten daar
voor, want het 'ja' op deze vragen is, zeker nu de deconfessionali
sering zich op vele fronten doorzet, lang niet vanzelfsprekend. 
Nu is het niet mijn opdracht hierover te schrijven. Anderzijds is 
het niet mogelijk met goed fatsoen langs deze vraag heen te gaan. 
Immers, als de vorming van levensbeschouwelijk georienteerde 
partijen een onzinnige zaak zou zijn, dan is het nadenken over de 
grondslag-problematiek daarvan tijdverspilling. Ik wil daarom 
proberen mijn mening hierover in het kort weer te geven. 
In onze huidige Nederlandse samenleving is de vorming van een 
christen-democratische partij weliswaar niet strikt noodzakelijk, 
maar wei zinvol en wellicht, gezien de fundamentele problemen, 
waarmee men in de politiek nu en in de toekomst te worstelen 
heeft, in toenemende mate wenselijk. Afgezien van het feit dat we 
in Nederland een aantal christelijke partijen rijk zijn, die moeilijk 
van de ene dag op de andere kunnen verdwijnen, kunnen de vol
gende argumenten voor deze stelling worden aangevoerd: In de 
eerste plaats, zelfs de meest praktische politiek is uiteindelijk een 
zaak van visie. Het gaat in de politiek om de gestalte van de samen
leving.Daarom speelt op de achtergrond, wellicht onbewust, een 
mens- en maatschappij-visie een rol. Elke politicus die zichzelf 
respecteert is tegelijk min of meer een filosoof. Vanuit het chris
telijk geloof nu worden bouwstenen aangereikt voor een politieke 
filosofie (zie onder) en dan ligt het voor de hand dat men gaat 
proberen een dergelijke visie in praktijk te brengen. Een tweede 
overweging, die direkt in het verlengde ligt van de eerste, betreft 
de relatie tussen politiek en ethiek. Ik kom daar nog op terug. 
Daarom volsta ik hier met te wijzen op het feit dat ethiek altijd 
een levensbeschouwing veronderstelt. Een derde argument is dat 
politiek niet een zaak van enkelingen is, althans niet in een moder
ne democratic. Niet alleen vanwege het stemmenaantal, maar ook 
vanwege het feit dat door de ingewikkelde problemen teamwork 
noodzaak is geworden, ligt het voor de hand dat mensen met de-
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zelfde ideeen (idealen, visie) samen een partij oprichten, opdat in 
onderlinge discussies de politieke meningsvorming zich kan uit
kristalliseren. 
Zander te beweren dat hiermee alles is gezegd, meen ik tach dat 
het gerechtvaardigd is in het vervolg van dit artikel uit te gaan 
van het feit dat het bestaan van levensbeschouwelijk georii:~nteerde 
politieke partijen niet zinloos is, hetgeen tevens impliceert dat het 
zin heeft zich met de grondslag-problematiek van zo'n partij, in 
casu van het CDA, bezig te gaan houden. 

III. De bijbel als inspiratiebron 

Dat in de resolutie betreffende de oprichting van het CDA verband 
gelegd wordt met het evangelie, is gezien de 'C' vanzelfsprekend. 
Christenen gel oven in het evangelie van J ezus Christus als centrum 
van het bijbels getuigenis. Zij geloven dat dit evangelie relevant is 
voor alle terreinen van het leven, ook voor het politieke leven. 
Dat brengt ons dan bij minstens twee vragen: 1. Welke functie 
heeft het evangelie (de bijbel)? en 2. Wat is de politieke relevantie 
van de bijbel. In deze en in de volgende paragraaf wil ik proberen 
daarop een antwoord te geven. 
Volgens de resolutie (vgl. de Nota Contactraad) is de funktie van 
de bijbel (het evangelie) dat hij een uitdaging is tot politiek han
delen. Ik kan me voorstellen dat dit voor een aantal mensen, 
zeker uit de protestantse traditie, wat magertjes lijkt. Men zou 
liever spreken van de bijbel als grondslag, norm, fundament. Dat 
klinkt meer vertrouwd, lijkt meer garanties te bieden voor een 
christelijke politiek. Tegen deze achtergrond dient ongetwijfeld 
het amendement van de ARP gelezen te worden. 
Hoe begrijpelijk deze reaktie op zichzelf ook mage zijn, zij berust 
op een misverstand, geeft in elk geval aanleiding tot misverstand. 
Wanneer men gaat spreken over de bijbel als norm of grondslag, 
dan loopt men het gevaar aan de bijbel een functie toe te kennen 
die hij niet heeft, niet kan hebben. De bijbel is namelijk geen 
systematisch-theologische verhandeling, zeker geen ethisch hand
hoek en helemaal geen politiek handboek. De bijbel is een bonte 
verzameling van verhalen, liederen, leefregels, die 'iedereen op 
zijne wijs' getuigen van Gods heilzame bezig-zijn met deze wereld. 
Er worden verschillende accenten gelegd. Zo toont bij voorbeeld 
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P. Ricoeur aan dat er in bet Nieuwe Testament op zijn minst twee 
visies op de staat aanwezig zijn (2). 
De bijbel is geen norm. Normen en waarden vinden we eerst in 
de theologische bezinning over de bijbelse verhalen, wanneer we, 
in antwoord op de problemen die op ons af komen, proberen de 
bonte mengeling van bijbelse gegevens te systematiseren om zo
doende te komen tot een levensbeschouwing, van waaruit ons 
Ieven van alledag richting krijgt. A. A. van Ruler brengt in ander 
verband deze gedachte alsvolgt onder woorden: 'Het evangelie is 
geen ideologie (lees: levensbeschouwing E.S.). Het bevat ook nau
welijks een ideologie. Maar wie leeft met bet evangelie, er ook 
denkend mee leeft, komt onvermijdelijk tot een ideologie' (3). Tus
sen de bijbelverhalen en de werkelijkheid waarin wij Ieven staat 
de menselijke bezinning met zijn eenzijdigheden, tijdgebonden
heden en feilen. 
We hoeven dan ook nauwelijks verbaasd te zijn, wanneer blijkt 
dat er verschil van inzicht en interpretatie mogelijk is. Er bestaan 
binnen de christelijke levensbeschouwing verschillende tradities 
en stromingen, die zich aile beroepen op de bijbel als grondslag. 
'Iedere ketter heeft zijn letter'. Daarbij komt dan nog bet feit dat 
politiek niet in het luchtledige wordt bedreven, maar in de werke
lijkheid van nu. Wil men daarin beslissingen nemen, dan is een 
zorgvuldige analyse van de situatie vereist en ook daarbij is een 
verschil in beoordeling mogelijk, zeker als men een situatie wil 
beoordelen' in het Iicht van de bijbel', want onze tijd verschilt in 
vele opzichten van die waarin de bijbelverhalen zich afspelen. 
Om kort te gaan, met bet noemen van de bijbel als norm en/of 
grondslag roept men meer problemen op dan men oplost. Het is 
ofwel een enorme simplificatie (met de beste bedoelingen overi
gens), ofwel een nogal pretentieus standpunt, omdat bet praktisch 
betekent dat de eigen interpretatie van de bijbel normatief wordt 
gesteld. 
Om bovenstaande redenen vind ik bet zo gek nog niet dat bet 
evangelie in de resolutie een uitdaging wordt genoemd. Deze funk
tie van de bijbel ligt dichter bij de werkelijkheid dan wanneer hij 
norm of grondslag genoemd wordt. Christenen zijn mensen die 
zich aangesproken weten door bet evangelie, dat hen oproept te 
Ieven in de geest van God in de konkrete (politieke) situatie van 
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alledag uit dankbaarheid voor de bevrijding door Jezus Christus 
uit de greep van de schuld en de machten die het bestaan be
dreigen. 
Daarbij kan geen sprake zijn van exclusiviteit. Het christelijk ge
loof heeft juist iets inclusiefs, het wil aanstekelijk zijn: 'Kom ga 
met ons en doe als wij'. De bijbelse boodschap ademt de Geest van 
God en Die wil vaardig worden over alle mensen. Daarom is de 
bijbel in heel letterlijke zin inspiratie-bron. De 'C' verwijst niet 
naar een afgepast en uitgebalanceerd tijdloos systeem of beginsel, 
maar is een verwijzing naar de diepste motieven, van waaruit 
politiek bedreven wordt. 
Het zou daarom op z'n minst erg merkwaardig zijn om binnen (!) 
een CDA te spreken van een nevenschikking van inspiraties. Na
tuurlijk is het mogelijk een partij op te richten, die politiek wil 
bedrijven vanuit verschillende inspiraties, bijv. humanistische, 
christelijke en socialistische, hoewel ik mij afvraag of een derge
lijke groepering niet een kleurloos geheel zou worden. Maar als 
men zo'n partij christen-democratisch wil noemen, dan is men 
toch wei bezig met taalvervuiling. Zodra men de 'C' in de naam 
gaat voeren, impliceert dat een plaatsbepaling, hoewel er - daar
op kan niet genoeg de nadruk gelegd worden - voor de identiteit 
van een partij meer komt kijken dan aileen het verwijzen naar een 
inspiratiebron. Daarvoor moet men vooral kijken naar het po
litieke program en de uitvoering ervan. Dat betekent in de praktijk 
dat tweeerlei soort mensen zich in het CDA niet zullen thuisvoelen: 
zij die niet accoord kunnen gaan met het politieke program en zij 
die het verband van evangelie en politiek om welke reden dan ook 
niet willen leggen (4). Dit is een zelfregulerend proces, zodat het 
beslist niet nodig is dat een exclusivistische houding wordt aan
genomen, of dat van mensen die lid willen worden een soort ge
loofsbelijdenis wordt gevraagd. De bijbel als inspiratiebron be
tekent inderdaad een keuze, maar deze keuze houdt niet in dat 
het CDA niet open zou kunnen zijn. Integendeel! Alleen, zij die lid 
worden of stemmen op het CDA moeten principieel en praktisch 
weten waar zij aan toe zijn. 

IV. De politieke relevantie van de bijbel 

Wil het evangelie als inspiratiebron kunnen fungeren voor een 
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politieke partij, zal het op de een of andere manier politick rele
vant moeten zijn. Vandaar dat wij hier de vraag stellen: op welke 
manier? 

Bij de beantwoording van dezc vraag kan men zijn vertrekpunt 
nemen in de bijbel zelf en in de politieke praktijk. Om met de 
eerste mogelijkheid te beginnen: een centraal thema in de bijbel 
is dat het Koninkrijk Gods, dwz. een bestel waarin Gods geboden 
worden nageleefd, de zonde en het kwaad zijn uitgebannen, waarin 
'gerechtigheid en vrede elkaar kussen' (Ps. 85). Het gaat hierbij 
dus niet aileen om een gave relatie tussen God en de enkele mens, 
maar om het heil van de wereld, om een nieuwe hemel en een nieu
we aarde, waarop gerechtigheid woont. Het heil heeft met andere 
woorden ook een sociale en politieke dimensie. 
In de bijbel wordt gewaagd van een visioen, van een droom die 
geen bedrog is, omdat God garant staat voor de uitkomst. Hoe dit 
paradijs er uiteindelijk uit zal zien is ons niet bekend, het ligt ook 
niet in de macht van de mens dit te bewerkstelligen, maar soms 
zien wij in de bijbelse verhalen even de contouren oplichten en 
verder overal waar de geboden van God in de praktijk gebracht 
worden. 

In nauw verband met dit evangelic van het Rijk Gods staat in de 
bijbel de bestemming van de mens. Als de Heer God is, dan is de 
mens niet autonoom. Maar evenmin is hij een marionet. Hij wordt 
geschapen en verlost om 'beeld Gods' te zijn, dwz. om God na te 
volgen in zijn heilzaam bezig zijn met de wereld. Er wordt een 
appel gedaan op zijn creativiteit om zijn geloof handelend te be
lijden door op weg te gaan naar een verantwoordelijke maatschap
pij. Wat dat betekent en welke gevaren dreigen op deze weg, ook 
daarover gaat het in de bijbel, en de uitdaging is om deze verhalen 
in onze tijd en voor onze situatie te 'vertalen'. En een grondtoon 
speelt door heel het evangelic heen: Ieder die gelooft in Jezus 
Christus, het 'beeld Gods' bij uitstek, mag delen in het heil en 
ontvangt de vrijheid en de kracht om op weg te gaan. 
Zoals gezegd kan men echter ook in de praxis zijn vertrekpunt 
nemen om de politieke relevantie van het evangelic duidelijk te 
maken. Dat is wat konkreter en daarom wellicht wat gemakke
lijker in te zien. In de politick gaat het om de gestalte van de 
samenleving. Wie tegenwoordig maar even zijn ogen opendoet 
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ziet, dat onze samenleving geconfronteerd wordt met een aantal 
gigantische problemen, die om een oplossing vragen. In de nota 
van de Contactraad wordt terecht melding gemaakt van de proble
matiek van de arme landen, het vraagstuk van oorlog en vrede, 
van de democratisering van de samenleving, het technologisch 
en economisch scheefgegroeid zijn en in verband daarmee de 
milieuproblematiek, de bedreiging van de humaniteit. 
Zodra men zich in deze problemen gaat verdiepen, wordt duide
lijk dat er een nauwe relatie is tussen politick en ethiek en dat 
voor het nemen van beslissingen een mens- en maatschappijbeeld, 
al is het nog zo vaag, onontbeerlijk is. Maar dat betekent weer dat 
de politieke beslissingen, die men neemt, uiteindelijk gemotiveerd 
worden vanuit een bepaalde levensbeschouwing, waarvan ethiek, 
mens- en maatschappijbeeld deel uitmaken. Zuiver pragmatische 
politick is een onmogelijkheid. Zonder visie kun je geen politick 
bedrijven. 
Nemen wij als voorbeeld het proble~m van de abortus provo
catus. Dat is natuurlijk niet in een paar woorden af te doen, maar 
het zal toch duidelijk zijn dat de belijdenis dat God de Heer van 
het leven is en zich daar volgens de bijbel reddend en sparend 
voor inzet, er zelfs zijn eigen Zoon voor offert, konsekwenties 
heeft voor de instelling van de christen t.a.v. dit probleem, zeker 
wanneer wij zojuist gehoord hebben dat de mens geroepen is 
om 'beeld Gods' te zijn. Met zo'n opmerking is het probleem niet 
opgelost, verre van dat, maar niemand zal toch willen ontkennen 
dat hij relevant is voor de problematiek, al was het aileen al door 
de gedachte dat de mens in een verantwoordelijke maatschappij 
niet autonoom is, maar verantwoording schuldig is aan God en zijn 
medemensen. En deze gedachte wordt gevoed door het Bijbels ge
tuigenis. 

V. Droom en gestalte 

De 'C' in het CDA verwijst dus naar het evangelie als inspiratie
bron voor het politieke handelen. Het CDA is echter geen theologi
sche gesprekskring, maar een politieke groepering. M.a.w. prin
cipiele discussies zijn interessant en nodig, zeker in het begin
stadium, maar vroeg of laat zal er politiek bedreven moeten wor
den en dat (dus niet de grondslagproblematiek) is het eigenlijke 
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probleem. Immers de bijbel moge dan relevant zijn voor de politiek, 
er is geen direkte Iijn te trekken vanuit de bijbelverhalen naar de 
politieke realiteit in Nederland/Europa/de wereld. Ret eigenlijke 
probleem is de verbinding van deze beide polen in een politieke 
filosofie en een politiek program. Vandaar het kopje boven deze 
paragraaf; het is ontleend aan een boek van Van Ruler (5). Een 
'droom' hebben en erdoor ge'inspireerd worden is een ding, maar 
aan de droom konkrete gestalte geven in de weerbarstige realiteit 
is een tweede! 
In de Nota van de Contactraad treffen wij een (m.i. geslaagde) 
aanzet aan om te komen tot een politieke filosofie. Ret is niet 
mijn opdracht daarover te schrijven, maar mij moet van het hart 
dat ik de uitwerking ervan tot een politiek program, de uiteinde
lijke testcase, met spanning tegemoet zie. Ret zal een hele kluif 
zijn! Zeker als men bedenkt dat in het CDA drie levensbeschou
welijke tradities binnen het christendom samenkomen. 
Terecht wordt daarom in de resolutie gepleit voor een permanente 
commissie 'die zich voortdurend bezint op de relatie tussen le
vensovertuiging en politiek handelen'. Zoiets vergt veel studie, 
van de feitelijke situatie en van de bijbelse verhalen, veel creativi
teit en een voortdurend luisteren naar elkaar. Maar het is de 
moeite waard, want als er een ding is waar men tegenwoordig be
hoefte aan heeft dan is het wei aan een politiek met een visie. Ret 
evangelie is inderdaad een uitdaging om daartoe te komen. Mis
schien is dat wei de belangrijkste inspiratie van het evangelie, dat 
het de hoop levend houdt op een betere Toekomst, ondanks aile 
menselijk falen, omdat God zich ervoor inzet. Dat geeft de burger 
moed! Ook in het moeizame (partij-) politieke bedrijf. 

1. Zie o.m. 'De Nederlander' van 29/6 1973. 
2. Politiek en Geloof. Essays van Paul Ricoeur. Gekozen en ingeleid 

door Ad Peperzak. Utrecht 1968, biz. 77vv. 
3. A. A. van Ruler: Theologisch Wei'k II, Nijkerk 1971, blz. 71. 
4. Cf. W. C. D. Hoogendijk: Doorrijden of Overstappen. De Nota van 

de Contactraad en de vernieuwing van ons partij-politieke bestel. 
In 'Anti-revoJutionaJ.re Staatkunde', 43e jaargang nr. 2, febr. 1973, 
pp51vv. 

5. A. A. van Ruler: Droom en Gestalte. Een discussie over de theolo· 
gische principes in het vraagstuk van christendom en politiek. 
Amsterdam 1947. 
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DE CHRISTEN-DEMOCRATISCHE SAMENWERKING IN 
NATIONAAL EN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 

door 1. W. van Hulst 

In juni vergaderde de Europese Unie van Christen-Democraten 
(U.E.C.D. Er waren meer dan 80 deelnemers, verdeeld over ten 
minste 12 nationaliteiten, waaronder Engeland en Malta. Neder
land zond vijf vertegenwoordigers: Hermsen (K.V.P.), Schouten 
en Van der Sluis (A.R.P.), Kruisinga en Van Hulst (C.H.U.). 
Het congres-thema is zeer interessant: de betekenis van de regia, 
in haar verhouding tot de natic en tot de E.E.G. Drie dagen lang 
zoeken de deelnemers in grate ernst naar de wijze, waarop de en· 
keling behouden kan blijven in steeds grotere samenlevingsver
banden. Enerzijds is er de zorg voor de regia, aan de andere zijde 
de steeds grater wordende Europese Gemeenschap. Allerlei pro
blemen komen aan de orde. Cijfers dwarrelen over de tafel met 
betrekking tot de stedenagglomeraties; de leefbaarheid van de 
mens staat bij ieder centraal. In de nabije toekomst moet- ook in 
de E.E.G. - het leven leefbaar en de dood sterfbaar zijn. 
Het bezoek aan dit congres blijft goed, soms zelfs zeer goed, on
danks de moeilijk te verdragen hitte. Waarom spant men zich zo 
in? Wat drijft deze politici om tijdens de prachtigste dagen van 
deze zomer ingespannen na te denken over de vragen van mens 
en milieu? Gaat het aileen om de problemen op zichzelf? Gaat het 
uitsluitend om het zoeken naar een soort toverformule, die de 
oplossing zal zijn voor mens, menigte en maatschappij? Neen, het 
gaat hier in Mlinchen om dieper liggende strukturen. Aile deel
nemers houden vast, of voelen zich verwant aan de christen
democratische gedachte. Hoe verschillend geaard de deelnemers 
onderling ook zijn, ieder is er op zijn wijze overtuigd van het prin
cipe, dat er een band is tussen de religieuze overtuiging en het 
politieke denken en handelen. Bij verreweg de meeste congres
sisten heeft dit geleid tot de keuze voor een christelijk-politieke 
partij. 

89 



Wie zo, drie dagen lang, ondergedompeld is in deze boeiende de
batten, moet wei verlost worden van de gedachte, dat christelijke 
politiek - zoals men zo menigmaal beweert - een zuiver Neder
lands-nationale aangelegenheid is. De christelijk-politieke partij 
is een Europees, een mondiaal gegeven. Ook in landen waar men 
geen officiele christelijke partij vindt - zoals b.v. Engeland -
zijn er parlementariers die zich aangetrokken gevoelen tot een 
dergelijke partijvorming. 

Misschien zal het voor enkele lezers zeer verwonderlijk zijn, dat 
er ook in Oost-Duitsland (D.D.R.) een christen-democratische 
partij is met 46(!) !eden in het parlement. Ieder zal begrijpen, dat 
deze partij geen absolute vrijheid heeft; maar ze is stelling niet 
met handen en voeten aan het communisme gebonden. Een wet 
die het parlement van de D.D.R. bereikt, wordt aangenomen, veelal 
met algemene stemmen; toch stemt soms een enkele christen
democraat tegen. De strijd tussen parlement en regering ligt in 
de D.D.R. echter niet in het parlement zelf; die strijd vindt plaats 
in de fase v66r de indiening, in de commissiekamers. Daar heeft 
de christen-democratische partij heel wat moeilijkheden die een 
wet zou brengen, kunnen elimineren. 
Deze partij is in Miinchen niet vertegenwoordigd. De vrees van het 
Westen is groot, dat er ook 'anderen' meekomen met minder 
'christelijke' bedoelingen. Niettemin moge ook uit dit voorbeeld 
blijken, dat de christelijke partij in geen enkel opzicht een uit
sluitend Nederlands fenomeen is. 

De inbreng van de Nederlandse Equipe 
Nog slechts enkele maanden geleden heeft de Nederlandse Equipe 
zich beraden over haar inbreng in een komend Europees Manifest 
van de E.U.C.D. Wij achten deze bijdrage van dusdanige betekenis, 
dat het noodzakelijk is hieruit enige gedachten naar voren te halen. 
De Nederlandse Equipe acht het noodzakelijk een uitspraak te 
doen over de fundamentele geestelijk-zedelijke bestemming van 
de mens, zich hierbij baserend op de bron van de christelijke 
inspiratie, de evangelische boodschap, en de daarin vervatte gees
telijke en morele waarden, het mens- en maatschappijbeeld dat 
hierop kan worden opgebouwd. 
De E.U.C.D. moet concreet en precies de doelstellingen van een 
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christen-democratische politiek formuleren, teneinde haar duide
lijker van andere politieke bewegingen te onderscheiden. 
Het aangegeven motief van de 'vermenselijking' van onze samen
leving moet duidelijk zichtbaar worden in het geheel van de con
crete politiek, zodat er ten aanzien van de humanisering van onze 
maatschappij geen misverstand mogelijk is. 
Ook het motief van de 'internationale solidariteit' dat vooral bij de 
Latijns-amerikaanse christen-democraten zo een sterk accent heeft, 
moet sterk beklemtoond worden. In deze geest moeten zich de 
Europese christen-democraten ten aanzien van hun verantwoorde
lijkheid tegenover de volkeren van de Derde Wereld uitspreken 
voor een onbaatzuchtige bijdrage tot de oplossing van hun econo
mische, sociale en geestelijke problemen, zich richten tegen iedere 
politieke of economische overheersing, voor een internationale 
sociale rechtvaardigheid en een commercH!le en monetaire orde, 
die aan deze volkeren stabiliteit, vooruitgang en politieke mede· 
zeggenschap in de wereldpolitiek mogelijk maakt. 

Vervolgens dienen belangrijke mondiale vraagstukken als kernbe
wapening evenzeer een concrete aanpak alsook een maatschappelijk 
probleem als de democratisering van het onderwijs. Hierbij is in het 
bijzonder te denken aan de gedachte van een Europese kernmacht, 
die de Europese christen-democraten niet kunnen aanvaarden. 
Wat maatschappelijk problemen van bijzondere voorrang betreft, 
is te denken aan de marginale benadeelde en zwakke groepen, aan 
de werkende jeugd, aan groepen in probleemwijken, wier levens
voorwaarden, arbeidsgelegenheid, vormings- en ontwikkelingskan
sen verruimd of verbeterd moeten worden. 

Duidelijk moet de E.U.C.D. aangeven, welke aspecten van de mo
derne maatschappij in bet bijzonder negatief worden beoordeeld 
en naar welk maatschappij-model de christen-democraten streven, 
ten eerste om zich van liberalen en socialisten te onderscheiden, 
en ten tweede om daarmee ook de weg te openen voor de formu
lering van een toekomstig Europees partij-program. 
De Nederlandse Equipe wenst, dat dit alles een stijl en een pre
sentatie krijgt, die onmiddellijk toegankelijk is voor brede lagen 
van de bevolking en speciaal voor de jeugd. 
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Men begrijpt er helemaal niets van 

In mijn overigens bescheiden politieke loopbaan zijn mede inbe
prepen: drie jaar Raad van Europa en zeven jaar Europees Parle
ment. 

Men kon in deze colleges nog wei begrijpen, dat er zowel voor 
rooms-katholieken als voor protestanten een aparte partij was. 
Maar het verschil tussen A.R.P. en C.H.U. was niemand ooit duide
lijk te maken. Nu zijn Europese parlementariers in de regel goed 
gei:nformeerd. Men beschikt bijvoorbeeld over onze gedetailleerde 
verkiezingsuitslagen. Maar denkt u zich het volgende eens in (
wat mij precies zo overkomen is-): 
Er komt een Italiaanse christen-democraat, rooms-katholiek, naar 
mij toe; hij heeft de uitslag van de Nederlandse verkiezingen v66r 
zich. De man wil kennelijk gaarne optimaal gei:nformeerd zijn. Hij 
vraagt mij om hem nu eens 'haarfijn' het verschil uit te leggen 
tussen de vier protestantse partijen: A.R.P., C.H.U., S.G.P. en 
G.P.V. 

Nu moet men ook in de politiek beleefd blijven, vooral wanneer 
iemand met Italiaanse vriendelijkheid iets vraagt. Maar wie in 
Nederland ziet er in hemelsnaam kans aan een roomse Italiaan 
duidelijk te niaken, waarom Nederland er vier protestantse par
tijen op na houdt? Degene die dit artikel voor u schreef, bleef in 
hoge graad in gebreke ... 
Zo hebben wij nu weer de taak, om de buitenlandse christen
democraten uit te leggen, waarom twee van de drie samenwerkende 
partijen in de regering zitten, terwijl de derde de oppositie koos. 
De Nederlandse politiek is voor buitenlandse politici wei een heel 
gecompliceerd gegeven! Maar vergeet u vooral niet, dat er nog 
heel veel politici buiten onze grenzen zijn, die omtrent de Neder
landse politiek heel graag 'het naadje van de kous' willen weten! 

De weg naar de toekomst 

De zaak van de Nederlandse christen-democratie is wei moeilijk, 
maar niet hopeloos. In de eerste plaats is het niet zo, dat de drie 
bedoelde partijen nu in een soort blokvorming tegenover elkaar 
staan: aan de ene kant K.V.P. en A.R.P., aan de andere kant de 
C.H.U. 

Wie de zaak eerlijk en objectief beoordeelt, ontdekt, dat K.V.P. en 
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A.R.P. heus geen 100% regeringspartijen zijn; de nog jonge ge
schiedenis van het kabinet-Den Uyl heeft dat reeds dwingend be
wezen. Maar ook de C.H.U. zal de oppositie niet voeren terwille 
van de oppositie. Zij zal steunen waar kan en afbreken waar moet. 
De drie partijen staan lang niet zo ver van elkaar, als de schijn 
zou doen vermoeden. 
Daarom is een bepaalde samenwerking der frakties gewenst en mo
gelijk. Samenwerking betekent perse niet, dat de C.H.U. steeds 
met de beide andere frakties meegaat; het kan heel reeel inhouden 
(- en het is thans reeds bewezen -) dat de frakties van K.V.P. 
en A.R.P. toegroeien naar het standpunt van de C.H.U. 
Ook uw fraktie in de Eerste Kamer wenst, met het volstrekte be
houd van eigen verantwoordelijkheid, de samenwerking. Daarom 
heeft deze fraktie ook na het optreden van het kabinet-Den Uyl 
de traditie van enige jaren voortgezet: zo mogelijk een spreker 
voor de drie frakties. 
Er is bovendien op een punt nog een grote eenheid tussen de 
C.H.U.-frakties in Tweede en Eerste Kamer. Wij zijn de verkiezin
gen ingegaan met een program. Het zou een hogelijk immoreel 
kiezersbedrog zijn, wanneer wij de begrotingen en de wetsont
werpen niet zouden leggen naast datgene, wat wij de kiezers heb
ben voorgehouden. Beide frakties behoeven daarbij niet te milli
meteren; het gaat om de grote lijnen. Beide frakties wensen zich 
aan dat program te houden. Wij mogen daarbij niet op voorhand 
verwachten, dat K.V.P en A.R.P. zich wel aan zulk kiezersbedrog 
zullen schuldig maken. Ook zij zijn met eenzelfde program als wij 
de verkiezingen ingegaan. Daar K.V.P. en A.R.P. beide regerings
partijen zijn, zullen zij in de vergelijking tussen eigen program en 
regeringsprogram begrijpelijkerwijs een wat soepeler normering 
toepassen dan de C.H.U. Wij moeten dit als een normale zaak 
waarderen. Dit behoeft echter de voortgang van de samenwerking 
niet te verhinderen. Wat wij van 1967 af nagestreefd hebben, mo
gen wij thans niet torpederen. 
Maar de bedoeling van dit artikel is wijder. Het nationale is van 
betekenis, maar de internationale verhoudingen zijn veel belang
rijker: wij kunnen het ons eenvoudig niet permitteren, dat de 
Nederlandse christen-democratic ten overstaan van de Europese, 
gescheiden optrekt. Wij hebben en in Europa en in de gehele we-
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reid elkaar bitter hard nodig. Aan de Europese christen-democratic 
wordt een zware slag toegebracht als het Nederlandse huis ver
deeld blijft. 
De vraag, of de drie partijen in de naaste toekomst met een fraktie 
in de Staten Generaal zullen opereren, laat zich op dit moment 
nog niet volledig beantwoorden. Dat hangt af van de activiteit van 
het 'grondvlak' en van de politieke wil der frakties. Volgend jaar 
staan we voor een uitermate belangrijke test-case: de verkiezingen 
der Provinciale Staten. En in het onmiddellijke verlengde daarvan: 
de verkiezing van de Eerste Kamer. 
De vraag wat het 'grondvlak' gaat doen, is dan wei zeer aktueel: 
is er straks in enkele (vele? aile?) provincies een christen-democra
tische lijst? Noord-Holland heeft dit vermoedelijk reeds beslist. 
Wij verwachten, dat bij hct uitkomen met een lijst de z.g. voorkeur
stemmen een veel duidelijker rol gaan spelen dan voorheen. Ook 
t.a.v. de samenwerking (eenheid) van de dric frakties in beide Ka
mers, liggen er nog grate problemen. Als na prinsjesdag de rege
ringskaarten op tafel komen, zal blijken of de drie frakties in hun 
algemene politicke beschouwingen dichter naar elkaar toegroeien, 
of dat er verwijdering ontstaat. Reeds nu kunnen wij bijna feilloos 
voorspellen, dat de fracties van de regeringspartijen het uitermate 
moeilijk zullen krijgen, als zij de regeringsvoorstellen vergelijken 
met het eigen verkiezingsprogram. Men denke daarbij aan defen
sie, buitenlandse zaken, ontwikkelingshulp, onderwijs, belastingen, 
enz. Toch mogen wij, ondanks een aantal beoordelingsverschillen, 
het christen-democratische ideaal niet prijsgeven. We moeten er 
ons kompas op blijven richten. 

MEDEDELING VAN DE REDAKTIE 

Deze aflevering van het CH-Tijdschrift is geheel gewijd aan de be
sluiten die de Partijraden van KVP, ARP en CHU op 23 juni j.l. hebben 
genomen. De artikelen zijn niet bedoeld als een terugblik op deze 
bijeenkomsten. Op basis van de beslissing die heeft geleid tot de 
oprichting van het Christen-Democratisch Appel wordt een blik op de 
toekomst gericht. 
Daarbij is vooral aandacht besteed aan een aantal onderwerpen, die 
de komende tijd aandacht zullen vragen. De redaktie hoopt op deze 
wijze een gedachtenwisseling, binnen en buiten de CHU, te stimuleren 
over de verdere ontwikkeling van het CDA. 
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DE POSITIE VAN DE CHRISTEN-DEMOCRATIE 
IN HET POLARISATIEPROCES 

door drs. H. van Spanning 

hzleiding 

De positie van de christen-democratic in het polarisatieproces 
wordt momenteel bepaald door twee faktoren. Ten eerste de vraag 
naar de plaats van KVP, ARP en CHU, als christen-democratische 
groepering naast liberalisme en socialisme. Ten tweede door het 
karakter van hct polarisatieproces. 
Hoewel de theoretische uitwerking van de polarisatiegedachte ai
leen door de 'linkse drie' is geformuleerd, berust de praktische 
werking van de polarisatie op de door de 'linkse drie' en de VVD 
gemeenschappelijk aanvaarde regel dat zij niet met elkaar wensen 
te regeren omdat zij elkaar beschouwen als de uitdrukking van een 
natuurlijke politieke tegenstelling. 
Omstreeks 1969 is hier door de 'linkse drie' een nieuw element aan 
toegevoegd. Men wenst met de christen-democratische partijen 
aileen te regeren op basis van vooraf gemaakte afspraken; de 
zogenaamde stembusakkoorden. Terwijl men bovendien een sterke 
voorkeur heeft voor samenwerking met de KVP en een duidelijke 
afkeer van de CHU. 
Bij de formatie van het kabinet-den Uyl moest overigens het uit
gangspunt 'geen akkoord tenzij vooraf" worden losgelaten. 
De voornaamste vraag waarin de polarisatie zich aan de christen
democratische partijen voordoet is de kwestie van de stembus
akkoorden en intentieverklaringen, voor de verkiezingen. 
Zowel bij de verkiezingen van 1971 als 1972 zijn deze vragen in 
KVP, ARP en CHU aan de orde gesteld. Een duidelijke eensgezinde 
stellingname is echter nog niet bereikt. 
Bovendien is bij de jongste formatie gebleken dat het formuleren 
van een gemeenschappelijk verkiezingsprogram geen voldoende 
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grondslag biedt voor een eensgezinde opstelling. Vooral na de op
richting van de CDA is dit echter een Ievensvoorwaarde voor de 
christen-democratic. Wanneer nieuwe verkiezingen opnieuw zouden 
leiden tot een verschillende opstelling van KVP, ARP en CHU in 
de kabinetsformatie - inclusief interne meningsverschillen, zoals 
recentelijk bij de ARP zijn opgetreden - moet worden gevreesd 
dat het streven naar een christen-democratische groepering voor 
lange tijd, zo niet definitief mislukt is. 
In het zoeken naar een gemeenschappelijke opstelling - met name 
bij nieuwe verkiezingen - zal de problematiek van de stembusak
koorden ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. In dit artikel 
wordt op deze vragen nader ingegaan. Voorts geven we enkele 
suggesties voor een mogelijke oplossing. 

Historische ontwikkeling 

Voor een goed begrip van de huidige vragen is het van belang, in 
het kort, de historische ontwikkeling van de positie van de chris
ten-democratische partijen na te gaan. 
Afgezien van de tijd v66r 1888 - toen weinig scherp gemarkeerde 
politieke stromingen, aangeduid als Liberalen en Conservatieven 
tegenover elkaar stonden - is er slechts een periode geweest waar
in duidelijk twee groeperingen elkaar de regeermacht betwistten. 
Dit was het geval tussen 1888 en 1913. Kabinetten van Iiberale sig
natuur 1) en zogenaamde 'coalitiekabinetten' van Rooms Katho
lieken (later verenigd in de RK.-Staatspartij) en ARP; later ge
steund door de CHU, wisselden elkaar af in regering en oppositie. 
In 1913 treedt als gevolg van de winst der SDAP hierin stagnatie op. 
Noch de christen-democratische coalitie, noch de Liberalen beschik
ken over een meerderheid. De SDAP wenst niet aan 'burgerlijke 
kabinetten' deel te nemen. Cort van der Linden vormt dan een 
liberaal getint minderheidskabinet. Mede als gevolg van het uit
breken van de Eerste Wereldoorlog blijft dit ministerie tot 1918 
aan het bewind. 
In 1918 verklaart de SDAP zich in beginsel bereid aan 'burgerlijke 
kabinetten' - met name met de RK. Staatspartij - deel te nemen. 
De door de RK.-Staatspartij geformeerde leer van de 'uiterste nood
zaak' verhindert echter nog lang het samengaan van deze par
tijen (2). 
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Tussen 1918 en 1939 wordt geruime tijd geregeerd door kabinetten 
van RK-Staatspartij; ARP en CHU. De homogeniteit van deze par
tijen is echter minder sterk dan voor de invoering van de even
redige vertegenwoordiging 3). De meerderheid waarover men be
schikt is enkele malen niet groot 4). 
Als alternatief voor deze regeringscombinatie treedt van 1926-1929 
het zogenaamde 'Intermezzo-kabinet-de Geer' op, waarin enkele 
bewindslieden van liberale huize waren opgenomen. Van 1933-1937 
regeert Colijn met een kabinet, waarin naast bewindslieden uit de 
drie christen-democratische partijen offciele vertegenwoordigers 
van de Liberale Staatspartij en de Vrijzinnig Democratische Bond 
als minister zitting hadden. 
Het laatste kabinet van de drie christen-democratische partijen 
treedt op van 1937-1939. Hierna vormt Colijn een ministerie zonder 
bewindslieden uit de R.K.-Staatspartij. Dit komt onmiddellijk in 
de Kamer ten val 5). De Geer formeert dan een zogenaamd 'natio
naal noodkabinet'. Hierin hebben voor het eerst in onze parlemen
taire geschiedenis bewindslieden uit de SDAP zitting. 
Na de oorlog streeft de KVP, als opvolgster van de RK.-Staatspartij, 
naar de 'brede basispolitiek'. Deze koers is er op gericht KVP en 
PvdA als spil van de kabinetten te laten optreden 6). 
De PvdA, van haar kant, hanteert enerzijds het 'doorbraakbeginsel', 
dat gericht is op het laten verdwijnen, c.q. politiek overbodig rna
ken van de christen-democratische partijen. Anderzijds blijft de 
PvdA bereid met de KVP na de verkiezingen samen te werken. 
Omstreeks 1952 keert de VVD zich nadrukkelijk tegen de brede 
basispolitiek 7). Aanvankelijk streeft men naar een zogenaamde 
'derde macht', waarbij VVD, ARP en CHU als politiek bondgenoot
schap tegenover KVP en PvdA zouden moeten staan. De politiek 
van de VVD is sinds 1952 gericht op het losweken van KVP, ARP 
en CHU uit de regeringscombinatie met de PvdA. Van dit jaar af 
verklaart de VVD bij de verkiezingen steeds dat zij niet met de 
PvdA wenst te regeren. 
Dit beginsel dat een der grondslagen vormt van de huidige polari
satietaktiek is derhalve het eerst door de VVD gehanteerd. 
In 1958 komt een eind aan de brede basispolitiek. Na een kort in
termezzo 8) treden van 1959-1967 kabinetten op van de drie christen
democratische partijen met de VVD. Een korte onderbreking vormt 
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de periode van 1965-1967 toen de kabinetten Cals en Zijlstra op
traden. 

Problematiek sinds 1967 

De problematiek rond de plaatsbepaling van de christen-democra
tische partijen is vooral na 1967 aktueel geworden. Hiervoor kun
nen de volgende oorzaken worden genoemd. 

a. De kabinetswisselingen in de periode 1963-1967 9) hebben intern 
een discussie op gang gebracht over de vraag met welke andere 
partij - in casu VVD of PvdA - geregeerd moest worden. 

b. Deze discussie is extra gecompliceerd doordat PvdA en VVD 
sinds 1952 steeds stelden niet met elkaar in een kabinet zitting 
te willen hebben. 
Bovendien wenst de PvdA - in tegenstelling tot de periode 
tussen 1946 en 1958 - sinds ± 1969 uitsluitend met de chris
ten-democratische partijen te regeren op basis van een vooraf 
gesloten akkoord 10). 

c. Naast een interne discussie over de samenwerking mel andere 
partijen speelt in de christen-democratische partijen gelijk
tijdig de vraag naar de vormgeving van de samenwerking tus
sen KVP, ARP en CHU. 
Hierbij staan de gedachtenwisseling over de principiele grand
slag en de organisatorische vormgeving centraal. 

d. Beide discussies hebbcn plaals in een tijd dat de kiezersaan
hang van KVP, ARP en CHU aanzienlijk terug loopt. KVP, ARP 
en CHU beschikten tussen 1946 en 1963 over een krappe meer
derheid in de Tweede Kamer. Sinds 1967 vormen zij een da
Iende minderheid 11 ). 
Bovendien beschikten de christen-democratische partijen sa
men met de VVD in 1971 voor het eerst sinds 1959 niet meer 
over een meerderheid. Na de verkiezingen van 1972 hadden de 
vijf partijen van het kabinet-Biesheuvel slechts de kleinst mo
gelijke Kamermeerderheid van 76 zetels 12). 

e. Ondanks de geleden verliezen zijn de christen-democratische 
partijen - met name de KVP - nog steeds onmisbaar voor de 
vorming van een parlementaire meerderheid 13). Dit betekent 
dat de hcle gedachtenwisseling over de vormgeving van de 
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christen-democratische politick en de plaatsbepaling ten op
zichte van PvdA en VVD tussen 1967 en 1971 heeft plaats gehad 
met gelijktijdig dragen van regeringsverantwoordelijkheid. 
Dit in tegenstelling tot de PvdA. Hier hebben de discussies met 
Nieuw Links en het Democratisch Appel (het latere DS'70) ge
speeld tocn dcze partij in de oppositie was. 

Concluderend kunnen we zeggen dat na 1967 de positie van de 
christen-democratische partijen bemoeilijkt is door: 

1. De spanningen vm1 binnen uit enerzijds door de discussie over 
de christen-democratische samenwerking; anderzijds door de 
discussie over de keuze van een regeringspartner. (c.q. VVD 
of PvdA). 

2. De hiermee gelijktijdig optredende druk van buiten af als gevolg 
van de wens van PvdA (met PPR enD 66) om vooraf akkoorden 
te sluiten; alsmede de uitsluiting van VVD en PvdA c.s. jegens 
elkaar. 

Oorzaken van de nederlage11 sinds 1967 

Hoewel de christen-democratische partijen van ouds her tegen
over liberalisme en socialisme hebben gestaan, dreigt men sinds 
1967 aan de hierboven gcmcmorcerde discussie op twee fronten 
ten onder te gaan 14). 
Men is er nog niet in geslaagd op de genoemde problemen een af
doend antwoord te vinden. En zolang hier geen oplossingen komen, 
zal men vcrmoedelijk verlies blijven lciden. Een analoog verschijn
sel hebben we de afgelopen jaren gezien in de PvdA. Tussen 1959 
en 1967 heeft deze partij constant kiezers verloren. Eerst in 1971 
- nadat rond de problemen met Nieuw Links en het Democratisch 
Appel een zekere rust was gekomen - heeft deze partij weer ver
kiezingswinst geboekt. 
We willen ons vooral richten op de vragen rand de stembusak
koorden. Vooraf echter moet gewezen worden op twee andere 
kwesties, die hier nauw mee samen hangen. 
De traditionele ideologische binding tussen de kiezers van KVP, 
ARP en CHU is vrijwel verdwenen. Met name voor de groeiende 
groep jonge kiezers leeft dit niet meer. Men discussieert reeds sinds 
1967 over de grondslag en het principiele uitgangspunt van de 
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christen-democratie. Men slaagt er echter vooralsnog niet in tot 
een oplossing te komen. 

Dit wreekt zich naar twee kanten. Sommigen zijn bezorgd over de 
principiele koers, die men onjuist acht. Anderen kijken verlangend 
uit naar de formulering van de grondslag maar deze blijft uit. 
Beide groepen verkeren in het onzekere en weten niet waar zij aan 
toe zijn. 

Ook ten aanzien van de politieke strategie blijft men op twee ge
dachten hinken. Enerzijds wordt de samenwerking in de Kamers, 
Staten en gemeenteraden hoog geprezen maar anderzijds krijgt 
deze op kritieke momenten onvoldoende vorm. Dan probeert iedere 
lijsttrekker in de campagne zoveel mogelijk een eigen gezicht te 
tonen. Zowel in 1971 als in 1972 kwamen duidelijke verschillen aan 
de dag 15). 

Oak bier wreekt zich de onzekere situatie naar twee kanten. Som
migen verwachten vee! van de gezamenlijke aanpak (het gemeen
schappelijk program) maar zien geen duidelijke eenheid bij de 
lijsttrekkers. Anderen vinden de politieke samenwerking al veel te 
ver gaan; terwijl zij bovendien vrezen dat de politieke eenheid on
voldoende principiele fundering heeft. Opnieuw worden twee ver
schillende groeperingen beide kopschuw voor hun partij. 

De problematiek der akkoorden 

De kwestie van de stembusakkoorden en de intentieverklaring is 
intern in de christen-democratische partijen het eerst aan de orde 
gesteld door de zogenaamde 'radicalen'. Het tragische is nu dat 
PvdA en VVD in deze kwestie tot een stellingname zijn gekomen 
terwijl de uitwerking bij de christen-democratische partijen is 
blijven liggen 16). 

De visie van PvdA en VVD op de akkoorden is bestreden maar een 
eigen visie is niet ontwikkeld; beter gezegd halverwege blijven 
rusten. 

Bij de twee laatste verkiezingen heeft de PvdA, gesteund door PPR 
en D 66, een akkoord vooraf geeist. Dit akkoord moest een alter
natief beleid inhouden, met verloochening van het beleid dat de 
christen-democraten voordien hadden gevoerd. 
De VVD proclameerde met name in 1971, het gevoerde beleid van 
het kabinet-de Jong tot inzet te maken van de verkiezingen. 
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Ook hier heeft de VVD zich derhalve - zonder de principiele 
grondslag van de polarisatie over te nemen - zich tot antipode 
van de 'linkse' drie gemaakt. Wiegel herhaalde dit in 1972 door 
zijn uitgangsstelling 'Den Uyl niet in het Catshuis'. 
Bij de christen-democratische partijen is deze kwestie, zoals ge
zegd, halverwege blijven rusten. De vraag of men met de VVD of 
de 'linkse drie' wil regeren verhit de gemoederen binnen KVP, 
ARP en CHU zodanig dat men constant moet terugvallen op vage 
uitspraken of onderling tegenstrijdige verklaringen. 
Zo heeft men in 1971 zowel met de 'linkse drie' als met de VVD 
vooraf gesprekken gevoerd. Het gesprek met de 'linkse drie' brak 
af op procedurele gronden. In het gesprek met de VVD kwam 
geen akkoord maar ook geen intentieverklaring tot stand. 
Ernstiger was de situatie in 1972. Biesheuvel streed voor herstel 
van het vierpartijenkabinet met de VVD; Andriessen en Tilanus 
sloten de 'linkse drie' niet uit. De positie van DS'70 bracht voor de 
drie christen-democratische partijen in deze campagne extra com
plicaties mee. 
~en reeel alternatief voor de poladisatiedrang van 'linkse drie' en 
VVD is nog niet gevonden. Terecht stellen de christen-democra
tische partijen dat zij zich geen keuze tussen liberalisme en socia
lisme laten opdringen. Er wordt voorts gezegd dat men geen en
kele constructieve partij wenst uit te sluiten. Dit mtgangspunt 
acht ik op zichzelf volkomen juist en in overeenstemming met de 
christen-democratische gedachte. Bezien vanuit het huidige polari
satieproces schiet men in de uitwerking echter fundamenteel te 
kort. Zolang namelijk de christen-democratische partijen onmis
baar zijn voor de vorming van een parlementaire meerderheid; en 
zolang 'linkse drie' en VVD elkaar bewust uitsluiten, wordt dit 
christen-democratisch uitgangspunt in belangrijke mate geblok
keerd. 
Het is op zich zelf juist dat men het eigen christen-democratisch 
program vooropstelt. De kiezer moet spreken werd in 1971 en 1972 
gezegd. En daarbij werd gewezen op de eigen plaats en de eigen 
identiteit van de christen-democratie. 
Hierbij moet het volgende worden opgemerkt. De weigering om 
vooraf een keuze te maken, met beroep op de eigen identiteit is 
sedert 1967 onder zware druk komen te staan; zowel intern in de 
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christen-democratische partijen, als extern door de houding van 
'linkse drie' en VVD. 

Historisch gezien is het op zich juiste uitgangspunt 'wij maken 
geen keuze tussen liberalisme en socialisme' ook niet altijd zo 
strak gehanteerd als juist de laatste jaren. 
De 'leer van de uiterste noodzaak' hield voor de oorlog een duide
lijk herkenbare houding van de RK.-Staatspartij jegens de SDAP in. 
Dit was ook het geval in de jaren vijftig toen Romme de brede 
basispolitiek propageerde. Tilanus sr. heeft zich in de jaren vijftig 
verzet tegen staats-socialisme maar anderzijds propageerde hij 
breed samengestelde kabinetten. In 1963 bepleitte Beernink in de 
verkiezingen voortzetting van het beleid van het kabinet-de Quay 
met vermijding van de zwakke punten. 
En ook in de genoemde gevallen is door de christen-democratische 
partijen altijd het socialisme en het liberalisme afgewezen. 
Bovendien kon men in de jaren vijftig nog met succes een beroep 
doen op de eigen identiteit van KVP, ARP en CHU. Maar sinds 
enige jaren is dit veel moeilijker geworden. De oude ideologische 
bindingen spreken veel kiezers - met name de jongeren - niet 
meer aan. Sinds 1967 zoeken KVP, ARP en CHU naar een gemeen 
schappelijke ideologische grondslag. Men is er echter nog niet in 
geslaagd dit uitgangspunt vorm te geven. Terwijl de politieke 
presentatie werd ontsierd door onderlinge tegenstellingen; het
geen bij de jongste formatie zelfs geleid heeft tot een verschillende 
opstelling jegens het kabinet-den Uyl. 
Tijdens de verkiezingen verwijten zowel de 'linkse drie' als de VVD 
de christen-democraten dat zij niet duidelijk maken wat zij willen. 
En veel kiezers geven hen gelijk. Zij geven hun stem niet meer 
aan KVP, ARP en CHU. 

De meesten onder hen vermoedelijk niet primair omdat zij hun 
heil nu van den Uyl of Wiegel verwachten maar omdat zij niet 
weten wat zij aanmoeten noch met KVP, ARP en CHU afzonderlijk, 
noch met deze partijen gezamenlijk, als voorbode voor een christen· 
democratische partij. 

Huidige situatie 

De positie van de christen-democratic wordt thans bepaald door 
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de besluiten van 23 juni j.l. Hier is gebleken dat KVP, ARP en 
CHU ondanks alles samen uit de moeilijkheden willen komen. 
Een voorwaarde hiertoe is dat men bij nieuwe verkiezingen komt 
tot een politieke lijn. Door de verschillende uitgangspositie van 
KVP, ARP en CHU tegenover het kabinet-den Uyl staat de christen
democratische samenwerking onder zware druk. Temeer omdat 
zowel de 'linkse drie' als de VVD beide gebaat zijn bij een mis
lukking van deze samenwerking. 
Het is aan de Kamerfrakties om te bepalen in hoeverre het mo
gelijk is om bij nieuwe verkiezingen tot een gezamenlijke politieke 
opstelling te komen. 
Over de wijze waarop dit kan gebeuren moet tijdig een beslissing 
vallen. Wanneer we kort voor de verkiezingen enorme discussies 
krijgen over de vraag of er een kandidatenlijst en een fraktie ge
vormd kan worden na de verkiezingen, is het effect hiervan, onge
acht welk besluit men neemt reeds weg. Via het CDA zullen daar
om tijdig modellen gereed moeten zijn, waaruit voor de opzet van 
een lijst en een fraktie gekozen kan worden. 
Deze door de huidige politieke situatie toch al uiterst moeilijke 
vragen kunnen slechts dan succesvol worden opgelost wanneer 
aan een andere voorwaarde is voldaan. 
Er zal tijdig rust moeten komen in enkele andere kwesties; met 
name de vraag rond de principiele grondslag en de vraag naar de 
organisatorische vormgeving. Wanneer deze kwesties niet tot een 
oplossing zijn gebracht moet bij voorbaat ernstig worden getwij
feld aan het succes van welke politieke samenwerking dan ook. 
Anders zal opnieuw voor veel kiezers het ontbreken van zekerheid 
op deze punten aanleiding zijn om zijn stem niet op de christen
democratische partijen uit te brengen. 

Doorbreken van de polarisatie 

Maar zelfs wanneer men er in slaagt de hier genoemde kwesties 
op te lassen en zelfs wanneer men met een lijst de verkiezingen zou 
ingaan, blijft de vraag naar de opstelling van de christen-democra
tische partij(en) in het polarisatie-proces om een antwoord vragen. 
De kwestie van de akkoorden en de intentieverklaringen zal diep
gaand bestudeerd moeten worden. Met name wanneer PvdA c.s. 
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en de VVD elkaar blijven uitsluiten en wanneer de 'linkse drie' 
ondanks de ervaringen bij de jongste formatie hun eis van een 
akkoord vooraf zullen herhalen. 
Wanneer de christen-democratische partijen dan opnieuw geen 
enkele indicatie wensen te geven van de koers die men bij de for
matie wil volgen moet ernstig rekening worden gehouden met 
nieuwe verliezen. Ik wees er reeds op dat voor 1967 door KVP, 
ARP en CHU meerdere malen duidelijke indicaties zijn gegeven. 
Ook thans zal men moeten zoeken naar een eigen visie op de 
akkoorden. 
De discussie hierover is binnen de christen-democratische partijen 
tot nu toe onvolledig geweest op grond van de volgende oorzaken. 
Enerzijds werd de gedachtenwisseling sterk beheerst door de visie 
van de 'linkse drie' (alternatief regeerakkoord) en de VVD (beleid 
zittend kabinet als inzet). Anderzijds is als gevolg van de plei
dooien der zogenaamde 'radicalen' voor bet stembusakkoord, de ge
dachtenwisseling sterk gedomineerd door het idee dat een uit
spraak van de christen-democratische partijen ten gunste van een 
onderzoek naar een akkoord een uitnodiging aan de 'linkse drie' 
was om te gaan praten en het gelijktijdig laten vallen van de VVD 
als regeringspartner. 
Binnen de christen-democratische partijen moet men zich reali
seren dat er tussen de varianten die de 'linkse drie' en de VVD 
ten aanzien van bet stembusakkoord hebben gegeven nog diverse 
andere mogelijkheden liggen. Ik noem - uitsluitend ter stimu
lering van de gedachtenwisseling - enkele voorbeelden. 
Men kan kiezen voor een akkoord op hoofdpunten. 
Zo'n akkoord betekent niet het beleid van een zittend kabinet tot 
inzet van de verkiezingen maken: en evenmin een alternatief beleid 
aanprijzen met verloochening van alles wat door een vorig kabinet 
is gedaan. 
Een akkoord op hoofdpunten kan ruimte laten voor inspraak van 
de kiezers en een eigen identiteit van de deelnemende partijen, 
wanneer men daarnaast onderwerpen aangeeft, waarover men van 
mening verschilt en waarover op basis van de verkiezingsuitslag 
onderhandeld zal moeten worden. 
Zo'n akkoord betekent niet bet kiezen van de christen-democratic 
voor socialisme of liberalisme maar bet geven van een duidelijk 

104 



alternatief aan de kiezer met daarnaast accentuering van de eigen 
plaats van de christen-democratie. 
Een tweede variant is de intentieverklaring. 
Voorbeelden hiervan zijn de 'brede basispolitiek' en de vermelde 
opvatting van Beernink in de campagne van 1963. De intentiever
klaring is nag weinig bestudeerd binnen de christen-democratische 
partijen. Mijn indruk is dat Biesheuvel in zijn campagne van vorig 
jaar dit systeem heeft toegepast in zijn rede te Spakenburg. 
Wellicht biedt de huidige regeringscombinatie nag een geheel an
dere mogelijkheid. Zoals bekend is de VVD-fraktie steeds tegen 
wijziging van het kiesstelsel geweest. In het VVD-vcrkiezingspro
gram is dit herhaald. 
Het huidige kabinet kan misschien de aanzet vormen voor een 
bundeling van partijen, via wijziging van het kiesstelsel. Zo zou 
men een kiesstelsel kunnen vormen dat gericht is op het naast 
elkaar bestaan van bij voorbeeld een drietal hoofdstromingen, met 
de mogelijkheid dat meerderheidspartijen kunnen ontstaan. 
Hier kunnen we vooralsnog slechts hypothetisch denken. 
Men zou in een nieuw kiesstelsel kunnen streven naar vorming van 
een meerderheidsregering van christen-democratische signatuur. 
Als overgang naar een nieuw partijstelsel zou daarnaast door de 
christen democratische partij(en) een intentieverklaring kunnen 
worden gegeven, voor het geval geen enkele partij of partijcom
binatie een meerderheid haalt. 
Bovenstaande voorbeelden zijn vermeld om nader te adstrueren 
dat de gedachtenwisseling over de plaats van de christen-demo
cratie in het polarisatieproces - met name ten aanzien van de 
stembusakkoorden - de komende tijd in het CDA hernieuwde 
aandach t zal vragen. 
Vanzelfsprekend kan slechts een momentopname worden gegeven. 
Want de jongste kabinetsformatie heeft oak voor de 'linkse drie' 
en de VVD vragen opgeroepen. De 'linkse drie' staan voor de keus: 
doorpolariseren of in enigerlei vorm een band met de christen
democraten nastreven. De VVD moet beslissen of zij verder wil 
gaan op de door Wiegel ontwikkelde harde lijn of meer aansluiting 
bij de christen-democraten gaan zoeken. 
Een ding is echter duidelijk. Bij de regeringsverklaring is door 
diverse sprekers gezegd dat men nooit meer een formatie hoopt 

105 



mee te maken zoals we die achter de rug hebben. 
Op 23 juni hebben KVP, ARP en CHU besloten samen verder te 
gaan. Dan rust op hen de taak niet aileen de houding van de 
'linkse drie' en de VVD af te wijzen maar om in bet polarisatie
proces doelbewust positie tc kiezen. Wanneer men nog lang op 
twee gedachten blijft hinken dan zullen de gevolgen voor de 
christen-democratie in ons land op den duur rampzalig zijn. We 
kunnen niet aileen wijzen op het verlies aan regeerbaarheid en de 
verzwakking van de parlementaire democratie wanneer de chris
ten-democratic geleidelijk ineenschrompelt. Maar bovenal zullen 
KVP, ARP en CHU hun visic op het beleid duidelijk voor de kiezer 
gestalte moeten geven. En dit betekent voor de komende tijd: 
Beslissingen nemen. 

1. Afwisselend samengesteld uit bewindslieden van drie liberale par
tijen; Liberale Unie; Oud Liberalen en Vrijzinnig Democraten. 

2. Voor de ontwikkeling van de 'uiterste noodzaak'. zie mijn artikel in 
CH-Tijdscbrift van augustus 1972, 'De samenwerking van KVP, ARP 
en CHU in bistoriscb perspectief' I. 

3. Kabtnetscrises ontstaan in 1921; 1923 (Vlootwetcrisis); 1925 (Vati
caancrisds). 

4. RK.St.Partij; ARP en CHU beschikken samen over de volgende aan
tallen zetels in de Tweede Kamer van 100 !eden: 1918 = 50; 1922 = 
59; 1925 = 54; 1929 = 53; 1933 = 52; 1937 = 56. 

5. Als gevolg van het aan:nemen van de motie-Deckers. 
6. Over de 'brede basis'; zie b.v. Romme: 'Katbolieke Politiek'. 
7. De VVD was van 1948-1952 vertegenwoordigd in een kabinet met 

KVP, CHU en PvdA, in de persoon van minister Stikker. 
8. Namelijk het z;gn. 'Rompkabinet-Beel'. 
9. Te weten de kabinetten-Marijnen (cbr. dem. en VVD van 1963-1965); 

-Cals (KVP, PvdA, ARP van 1965-1966) en -Zijlstra (KVP, ARP van 
1966-1967). 

10. De zogenaamde 'anti-KVP-resolutie' aangenomen in 1969 op bet 
Haags congres van de PvdA is formeel nog steeds van kracht; In
teressant is dat de PvdA in 1946 een voorstel van de KVP om voor 
de verkiezingen een gezamenlijk urgentieprogram op te stellen 
destijds beeft afgewezen. 

11. Ter vergelijking bet aantal zetels waarover KVP, ARP en CHU sinds 
1946 gezamenlij.k beschikten: 1946 = 53; 1948 = 54; 1952 = 51; 
1956 = 76 (uitbreiding Kamer tot 150 !eden); 1959 = 75; 1963 = 76; 
1967 = 69; 1971 = 58; 1972 = 48. 

12. Derhalve 76 zetels voor KVP, ARP, CHU, VVD en DS'70 gezamenlijk. 
13. Sinds 1918(!) beeft de RK.St.P. CKVP) dee! uitgemaakt van aile 
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kabinetten, m.u.v. het onmiddellijk ten val gekomen kabtnet
Colijn V. (motie-Deckers); De ARP was in de oppositie van 1946-
1952; de CHU van 1946-1948; 1965-1967 en thans. 

14. Hierbij kan worden opgemerkt dat de ARP sinds 1963 redelijk 
stabiel is gebleven; voor die tijd heeft de ARP echter ernstige ver
liezen geleden. De ARP beschikte in 1948 ove-r 13 van de 100 Kamer
zetels; in 1963 over 13 van de 150 zetels; thans over 14 zetels. 

15. Zo werd in 1971 het 'gezag en orde-thema' van Udink afgezwakt 
door Veringa en Biesheuvel; VeriJJJga's opmerkingen over de abor
tusparagraaf van de 'linkse dri€" werden door Biesheuvel en Udink 
iets verzacht. 

16. Het belangrijkste rapport hierover is het rapport van de com
missie-Duidelijkheid van de groep van 18 (commissie-Veldkamp). 
De Unieraad van de CHU heeft hier bij aangetekend dat dit rapport 
'vragen oproept en nadere bestudering vraagt'. De ARP heeft in een 
rapport 'Staatkundige Vernieuwing' diverse opmerkingen gemaakt 
over het rapport-Veldkamp (zie AR.-Staatkunde mei 1970) Van 
KVP-zijde is kritiek geleverd door prof. Romme; blijkens persbe
richten is de kwestie der stembusakkoorden ook op de bezinnings
conferentie van de KVP in Doorn ter sprake gebracht. 

Aan dit dubbelnummer van hct CH-Tijdschrift werkten de volgende 
auteurs mee: 

Drs. J. van Dis Hzn.: geb. 1920, was raadslid te Hilversum, is lid 
van G.S. van Noord Holland. 

Prof. Dr. J. W. van Hulst: geb. 1911; studeerde psychologic en pae
dagogiek; is hoogleraar aan de Vrije Universiteit; is voorzitter 
van de CHU-Eerste Kamerfraktie. 

Dr. E. Schroten: geb. 1939; studeerde theologie te Utrecht en 
Straatsburg; is wetensch. medewerker voor theologie aan de 
R.U., te Utrecht. 

Drs. H. van Spanning: geb. 1940; studeerde politicologie (VU, Am
sterdam) was parlementair verslaggever van het Rotterdammer
Kwartet; is wetensch. medewerker van de CHU-Tweede Kamer
fraktie. 
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DE CHRISTEN-DEMOCRATISCHE SAMENWERKING 
IN DE PROVINCIALE STATEN EN DE GEMEENTERADEN 

door drs. J. van Dis Hm. 

Op 23 juni j.l. werd door de afgevaardigden van de drie grate con
fessionele partijen het besluit genomen tot verdere samenwerking 
en integratie met het doel om uiteindelijk te komen tot een nieu
we, grate confessionele politieke partij. 
Als een der eerste aanzetten tot deze partijvernieuwing werd het 
Christen Democratisch Appel- het C.D.A.- in het Ieven geroepen. 
Deze naam werd bij de Kiesraad geregistreerd, zodat onder deze 
naam toekomstige verkiezingen gezamenlijk kunnen worden in
gegaan en tevens wordt voorkomen dat andere groeperingen van 
deze naam gebruik c.q. misbruik zouden maken. 
Men kan dus zeggen dat op Iandelijk niveau de nieuwe partij, 
het C.D.A., zich gaat aftekenen. Het vreemde is echter dat het 
eerste appel dat op de kiezers gedaan zal worden niet op Iandelijk, 
maar op provinciaal en gemeentelijk niveau zal gaan geschieden 
en wei in het komende jaar ter gelegenheid van de verkiezing van 
!eden voor provinciale staten en gemeenteraden. Van de zijde van 
de hoofdbesturen van A.R.P., C.H.U. en K.V.P. is reeds een beroep 
op de gemeentelijke en provinciale organisaties van hun partij 
gedaan, om waar mogelijk en gewenst met een gecombineerde 
lijst, en wei onder de naam 'C.D.A.' uit te komen. Het nemen van 
dit besluit werd echter aan de plaatselijke en provinciale besturen 
overgelaten. 

Nu was en is de samenwerking van A.R.P. en C.H.U. in een fractie 
en dan vooral op gemeentelijk niveau, na de oorlog geen onbekend 
verschijnsel, en bij de laatste gemeentelijke en provinciale ver
kiezingen is oak de K.V.P. in meerdere plaatsen van deze ene 
fractie deel gaan uit maken. Deze samenwerking was meestal ge
baseerd op de ervaring van de gekozenen dat het verschil van in
zicht met betrekking tot de meeste praktische problemen ot vrij-
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wel nooit aanwezig was, of dwars door de drie partijen heenliep. 
Een verschil dat voortvloeide uit het niet samenvallen van prin
cipiele uitgangspunten kwam zelden voor. Integendeel, indien 
principiele achtergronden in het geding kwamen ontdekte men 
vaak een verrassende eenheid in uitgangspunt. 
Daarenboven kwam dan nog de omstandigheid dat het vormen 
van een fractie vaak het bezetten van een of meer wethouders
zetels mogelijk maakte. 
Overigens dient hier echter wel gesteld en geconstateerd te wor
den dat deze vorm van samenwerking in een fractie niet steeds 
het gevolg was van het feit dat men ook met een gezamenlijk 
program en op een lijst de verkiezingen was ingegaan. Ja zelfs een 
of meerdere perioden van vierjarige samenwerking hadden meest
al niet tot gevolg dat men bij de eerstvolgende verkiezingen met 
een gecombineerde lijst uitkwam. 
Integendeel, ondanks de eenheid tijdens de zittingsperiode - een 
eenheid, zodanig dat 'buitenstaanders' vaak niet wisten tot welke 
partij nu eigenlijk een bepaald lid van de gecombineerde fractie 
behoorde - was het meestal het geval dat bij nieuwe verkiezingen 
toch weer werd teruggevallen op de eigen identiteit, en bijgevolg 
kwam iedere partij weer met zijn eigen kandidatenlijst uit, zodat 
de niet bijzonder gelnteresseerde, doch tot stemmen verplichte 
kiezer kon terugvallen op de van ouds bekende partijnamen of de 
afkortingen daarvan. 
Uitzonderingen daargelaten, is het pas bij de laatste provinciale 
en gemeentelijke verkiezingen, dat uitkomen met een gecombi
neerde lijst van twee of drie partijen een bekend verschijnsel 
werd. Ofschoon men deze vorm van samenwerking op provinciaal 
en gemeentelijk niveau in kwantitatief opzicht niet moet over
drijven kan men de vraag stellen of de opgedane ervaring niet van 
grote invloed is geweest bij het totstandkomen van de op 23 juni 
genomen beslissingen. 
Voorop dient echter gesteld te worden dat deze samenwerking is 
voortgekomen uit gemeentelijk of provinciaal initiatief en dat van 
een gecoordineerde, landelijke actie om tot deze vorm van samen
werking te komen geen sprake was. Dit alles is nu, na het besluit 
van 23 juni, wezenlijk veranderd. De samenwerking tussen de drie 
partijen heeft een landelijke basis gekregen en de drie besturen 
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hebben het uitkomen met een lijst en een programma aanbevolen 
en overal waar dit geschiedt dient men gebruik te maken van de 
nieuwe naam 'C.D.A.'. Dit houdt echter tevens in dat dit samen
gaan niet meer uitsluitend van provinciale of gemeentelijke bete
kenis is, doch van landelijke betekenis wordt. Dit wordt ook dui
delijk door de aktiviteiten van het C.D.A. bestuursorgaan. 
Het houdt echter eveneens in dat het besluit tot een nieuwe partij 
uit te groeien zich niet voor het eerst zal moeten waar maken op 
landelijk, doch op provinciaal en gemeentelijk niveau en dat ter
wijl - en vooral op gemeentelijk niveau - de diversiteit van po
litieke groeperingen groter is dan bij landelijke verkiezingen het 
geval is. 

De vraag kan gesteld worden of dit nu wel zo een gunstige om
standigheid is en of het niet beter zou zijn indien het voor de 
eerste maal plaatsvindende beroep van het C.D.A., op de Neder
landse kiezers zou plaatsvinden bij landelijke verkiezingen, met 
andere woorden bij de verkiezingen voor de !eden van de Tweede 
Kamer. Er zou dan meer tijd van voorbereiding zijn, en de verkie
zingsaktie zou landelijk gevoerd kunnen worden, nog afgezien van 
het feit dat tijdens de komende provinciale en gemeenteraads ver
kiezingen twee dezer partijen deeluitmaken van het zittende ka
binet en de derde niet. 

Het feit dat de verschillen tussen de drie partijen op provinciaal 
en gemeentelijk nivcau meestal nauwelijks waarneembaar zijn en 
bijgevolg bij niet samengaan de politieke onduidelijkheid in de 
hand wordt gewerkt, pleit echter van uit dit niveau voor een sa
menwerking op dit niveau. 

Maar er is meer. Men kan niet meer voorbijgaan aan de feitelijk
heid dat de keuze van de kiezer in eerste instantie niet meer be
paald wordt door het provinciaal en/of gemeentelijk verkiezings
programma. Door de moderne communicatie-middelen is ons kleine 
land nog kleiner geworden, en wordt het beeld dat de kiezer zich 
van een bepaalde partij vormt veelal bepaald door het gedrag van 
deze partij op Iandelijk niveau. De toegenomen politieke belang
stelling met de daaraan verbonden toegenomen politieke aktivi
teiten (ook aktiegroepen zijn een vorm van politieke aktiviteit), 
hebben bereikt dat ook de communicatie-middelen, (televisie, 
radio en krant), veel meer aandacht aan politiek zijn gaan beste-
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1 den dan vroeger wei eens het geval is geweest. Deze berichtgeving 
is echter in hoge mate gericht op de landelijke politieke proble
men en op die problemen van regionale aard, die op dit moment 
in de landelijke belangstellingssfeer staan (bv. inpoldering Marker
waard, afdamming Oosterschelde). Het beeld dat een kiezer zich 
van een politieke partij vormt wordt derhalve grotendeels door 
het landelijk gedrag der politieke partijen bepaald. 
Mocht het in het verleden vaak voorkomen dat men bij provinciale 
en gemeentelijke verkiezingen minder partij bewust stemde dan 
bij de kamerverkiezingen dan is dat thans in veel mindere mate 
het geval. 
Dit betekent niet dat nu op provinciaal en gemeentelijk niveau 
geen verkiezingsprogramma's meer nodig zouden zijn. Integendeel, 
maar een en ander houdt tevens in dat het wenselijk is dat op de 
punten welke ook in de landelijke politick een rol spelen overeen
stemming bestaat tussen het landelijke en het provinciale of ge
meentelijke verkiezingsprogramma, zodat het landelijk en pro
vinciaal gevormde politieke beeld van een en dezelfde partij zo
veel mogelijk samenvalt. Ook dient overwogen te worden dat wil 
de pretentie, dat het C.D.A. werkelijk een nieuwe politieke ver
schijningsvorm is, welke met een nieuw elan een oproep op de 
kiezers doet, waargemaakt worden, clan ook dit een reden is dat 
de programma's bij de komende verkiezingen en het politieke 
gedrag der onderscheidene fracties in dezelfde lijn komt en moet 
komen te liggen. De consequentie hiervan is dat de hoofdbesturen 
van de drie partijen er voor dienen te zorgen, dat in overleg met 
de kamerfracties een basis C.D.A. programma zowel voor de pro
vinciale als voor de gemeentelijke verkiezingen wordt vastgesteld, 
en waarin met betrekking tot de regionale vraagstukken welke 
op dit moment in de landelijke belangstelling staan duidelijke uit
spraken worden gedaan. Uitgaande van dit basis-programma kan 
een provinciaal en gemeentelijk C.D.A. verkiezingsprogramma wor
den opgesteld. 
Het feit dat de politieke beeldvorming veelal door het landelijk 
politick gedrag der partijen wordt bepaald heeft echter nog an
dere gevolgen. Landelijk hebben de drie politieke partners op 23 
juni besluiten genomen die mogelijk zeer verregaande consequen
ties voor hun verder voortbestaan zullen hebben. Deze indruk is 
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althans zowel bij eigen partijleden als bij buitenstaanders gewekt. 
Indien echter nu de verkiezingen worden tegemoet getreden met 
drie verschillende basisprogramma's, welke ieder voor zich in hun 
provinciale en gemeentelijke uitwerking ook nog kunnen verschil
len, en/of in iedere provincie en iedere gemeente met drie aparte 
programma's en drie aparte lijsten wordt uitgekomen dan is voor 
de kiezer de ongeloofwaardigheid in de besluiten en in de op
rechte wil van A.R.P., C.H.U. en K.V.P. om te komen tot een po
litieke vernieuwing aileen maar groter geworden, en zal het C.D.A. 
zijn bestaan moeten aanvangen met de last van deze politieke 
ongeloofwaardigheid. Dat dit vermeden dient te worden behoeft 
geen nader betoog. 

Concluderend zou ik het volgende willen stellen: 

A. Aangezien de beeldvorming van een politieke partij hoe Ianger 
hoe meer door het landelijk politieke gedrag van die partij 
wordt bepaald zullen de drie besturen behalve het doen uit
gaan van een oproep tot samenwerking middels een lijst, te
vens het initiatief moeten nemen tot het opstellen van een 
C.D.A. basisverkiezingsprogramma voor provincies en gemeen
ten, waarin bepaalde regionale en gemeentelijke problemen 
welke een landelijke belangstelling genieten (bv. afsluiting 
Oosterschelde, plaats 2e nationale luchthaven, gemeentelijk 
openbaar vervoer) zijn verwerkt. 

B. Provinciale en gemeentelijke bestuurlijke organisaties van de 
drie partijen waar tot op heden het uitkomen met een lijst of 
het vormen van een fractie plaatsvond, dienen te beseffen 
dat deze samenwerking thans door de kiezer gezien wordt in 
samenhang met de komst van het C.D.A. In program opstelling 
en lijst samenstelling dient hiermede rekening te worden ge
houden. 

C. In gemeenten en provincies waar deze vormen van samen
werking tot nu toe ontbraken of slechts gedeeltelijk aanwezig 
waren, dienen de besturen te beseffen dat het niet samengaan, 
de ongeloofwaardigheid, zowel in de oude partijen als in het 
nieuwe C.D.A. bij de kiezer in het algemeen, doch bij de jonge 
kiezer in het bijzonder zal doen toenemen. 
Dit te vermijden is een eerste vereiste. 

112 



18e jaargang no. 6 december 1973 

tweemaandelijkse uitgave van de 
jhr. mr. a. f. de savornin lohman stichting 



CHRISTELIJK HISTORISCH TIJDSCHRIFT 
18e JAARGANG No. 6 december 1973 

Het bestuur van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman 
Stichting is als volgt samengesteld: 

Dr. I. N. Th. Diepenhorst, Epe, voorzitter; 
Mej. Mr. L. G. Baud, Breukelen, penningmeesteresse; 
Drs. C. Dekker, Elburg, secretaris. 

Leden : Dr. C. Blankestijn, 's-Gravenhage; Dr. E. Bleu
mink, Paterswolde; Drs. B. van Malestein, Alphen a. d. 
Rijn; Mr. Sj. H. Scheenstra, Asperen; Mr. F. J. H. S:hnei
ders, Almelo; Dr. E. Schroten, Houten; Drs. H. van Span
ning, 's-Gravenhage; 
Adviserende !eden: Mr. H. K. J. Beernink, Rijswijk; Dr,. 
J. W. de Pous, 's-Gravenhage; Mr. C. van Veen, Wassenaar. 

REDACTIE Dr. E. Bleumink, Mr. Sj. H. Scheenstra, Drs. B. Woel
derink en Drs. H. van Spanning (red. seer. en eindredacteur) Appel
straat 92, Den Haag. 

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

Abonnement f 10,- p. j.; stud. abonn. f 7,50. 
Minimum donatie f. 20,-: giro 604500 t.n.v. Sav. Lohmanstichting, 
Den Haag. 

UITGEVER: 
Boek- en Offsetdrukkerij Jonker B.V. Postbus 132 - Apeldoorn -
Tel. 05760- 1 42 00. 

INHOUD biz. 

Collegevorming 
door lr. Nellien C. de Ruiter . 113 

Enkele opmerkingen na de Kabinetsformatie 1972- 1973 
door Drs. A. D. W. Tiianus 124 

lnternationale arbeidsverdeling . 130 



COLLEGEVORMING 

door Jr. Nellien C. de Ruiter 

Probleemafbakening 

Ret aktuele vraagstuk van de collegevorming is te herleiden tot de 
vraag naar het optimaal funktioneren van de gemeentelijke en 
provinciale politieke democratie. 

Vooral op het lokale niveau ervaart de burger de knelpunten 
van de maatschappij, komt hij de 'Unwelt' in zijn vele con
crete aspecten tegen. Vele facetten zijn dan ook zo ge
structureerd dat de concrete uitvoering, de zichtbaarmaking 
van het beleid in het lokale vlak plaats vindt (o.m. de ruim
telijke ordening). 
Op het provinciale vlak ligt deze confrontatie wei indirecter, 
zij het dat o.m. door de milieuwetten de provincie ook sterker 
in de belangstellingssfeer van de burger komt. 
Zowel de instelling van de mens als de samenleving veran
deren. Roewel dit niet steeds volledig synchroon loopt, zijn 
ze beiden deel van dezelfde ontwikkeling. Ret is deze ont
wikkeling die in zijn totaliteit politiek operationeel moet 
worden gemaakt. 

De relatiepatronen tussen de vertegenwoordigende lichamen in 
gemeenten en provincies dienen zodanig te zijn dat: 
- het politieke doel zo goed mogelijk wordt gediend; 
- de burger daarin duidelijk zijn politieke ideen herkent; 
- de behoefte aan participatie door medebeslissingsmogelijk-

heden, toetsingsmogelijkheden en programbijstellingen gestalte 
krijgt. 

De noodzaak tot participatie hangt samen met : 
- de betere scholing en de meerdere vrije tijd van de burger; 
- de ruimere informatie die op hen afkomt; 
- de uitdijing van het terrein van de overheidsbemoeiingen. 

Ret is voor de gekozen vertegenwoordiger noodzakelijk zeker te 
zijn van de 'toelevering' van de kiezer. 
Ret verplicht de politieke partij deze participatie zo vorm te ge
ven, dat zij ook werkelijk kan functioneren. Voorkomen dient te 
worden dat de democratie in haar vorm van georganiseerde ver-
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trouwensoverdracht dreigt te verworden tot georganiseerd wan
trouwen. 

In de tijd gezien zijn drie momenten significant: 
a) de voorbereiding van de verkiezing; 
b) de 'eerste dag' na de verkiezing; 
c) de zittingsperiode. 

a) V66r de verltiezingen d.ient er een duidelijk politiek profiel geschetst 
te worden, toegesneden op de plaatselijke en regionale situatie. Het 
opstellen van het program is zowel voor de politieke duidelijkheid 
van de partij, alswel als basis voor een politiek homogene fraktie, 
alswel voor de geregelde tussentijdse toetsing een vereiste. 

b) Zodra de verkiezingen gehouden zijn, begint het overleg over het 
beleidsprogram voor het beleid van de staten, de raden en hun col
leges. Dit dient te geschieden in een openbare politieke discussie die 
de opstelling van zo'n program uitdrukkelijk ten doel heeft. Voor
overleg met de achterban (statenkring c.q. ltiesvereniging) vergroot 
de participatiemogelijkheid ook in dit stadium. 
Deze discussie dient vooraf te gaan aan de samenstelling van de 
colleges, omdat deze qua persoon, mentaliteit en s:tructuur gewogen 
moeten worden op het realiseren van dit program. Indien het niet 
mogelijk is om tot een dergelijk program te komen, dan is het 
afspiegelingscollege zonder program maar met een zo breed moge
lijke vertrouwensbasis c.q. samenstelling de enige dan acceptabele 
mogelijkheid. Staten en raden geven dan een zo breed mogelijk 
vertrouwen aan de onderscheiden colleges. Wij achten dit echter i.h.a. 
in strijd met de bovengenoemde ontwikkelingen en de daaruit gefor
muleerde doelstellingen. 

c) Voor de continue participatie van de ge'interesseerde burger, de 
relatie met aktiegroepen, zijn reeds vele pos:itieve ontwikkelingen 
gaande. Zo is in vele gemeenten al gebruikelijk om de jaarlijkse 
begrotingen in de kiesverenigingen samen met de eigen raadsleden 
en wethouders in het openbaar te behandelen. Het beleid voor het 
komende jaar wordt dan geent op de evaluatie van het voorgaande. 
Door het ootbreken van provinciale besturen liggen dergelijke ont
wirokelingen op het provinciale vlak organisatorisch in de CHU 
wat moeilijker. Toch is het betrekken van de achterban bij streek
plannen en milieubepalingen een steeds sterker naar voren komende 
behoefte van zowel bestuurder als bestuurde. 

Kanttekeningen 

Het is overigens een fictie om te geioven dat over de aanWIJzmg 
van Ieden van colleges geen afspraken vooraf zijn gemaakt. AI tij
dens de voorgaande zittingsperiode is immers duidelijk wie wei en 
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wie niet als gedeputeerde of als wethouder welkom is in het nieu
we college. Wanneer na de verkiezingen de kaarten zijn geschud, 
wordt of de verwachting bevestigd of deze wordt bijgesteld. 
In beide gevallen zal de collegevorming sterk geent zijn op de 
machtspolarisatie door de linkse partijen. Daar waar het linkse 
blok de meerderheid of een respectabele stemmenwinst zal krijgen, 
zal hun voorkeur naar eenzijdige programcolleges (op smalle 
basis) uitgaan. De politieke duscussie in de nieuwe raden en staten 
zal daardoor verworden tot 'mosterd na de maaltijd'. Het zich, 
direkt na de verkiezingen richten op zoveel mogelijk verwerkelij
ken van de eigen doelstellingen in het uit te zetten 4-jarig beleids
program van de colleges, degradeert daardoor in feite tot een 
koppentellen. Het is niet moeilijk om een politieke discussie zo te 
richten, dat iedere coalitievorm in feite een bereidheid tot onder
schikking inhoudt. Door op deze wijze een respectabel deel van de 
raden en staten uitdrukkelijk uit te sluiten, worden coalities on
mogelijk. 

Het is eveneens een fictie om de k.iezers te doen geloven dat het etgen 
program het allesomvattende en enige is dat, met absolute negatie van 
ande:rm.a.ns programma's gerealiseerd kan worden. Wij achten het geen 
zwa.kheid, maar een realiteit waartoe wij ons op grand vaJn onze 
christen-democratische overtuigingen genoodzaak.t voelen om in een 
collegeprogram het eigen program te concretiseren met inachtneming 
van en respect voor de partijpolitieke verhoudingen van het moment, 
die mede blijken uit de verkiezingsuitslagen. Daarmee stellen wij in 
feite de relativiteit van de begrippen 'openheid' en 'afspraken vooraf' 
aan de orde. 
Ook in de wandelgangen worden afspraken vooraf gemaakt. In het al
gemeen zouden wij willen stellen dat zelfs globale afspraken zo spoedig 
mogelijk ilil de openbaarheid moeten komen, opdat optimale participatie 
mogelijk blijft. 
Zo zal in die gemeenteraden en staten waar, op grond van de program
ma's en de plaatselijke situatie, reeds lang tot nauwe samenwerk.ing 
met niet geestverwante partijen wordt overgegaan, dit v66r de ver
kiezingen duidelijk gesteld en geaJ;gumenteerd moeten worden. Het 
omgekeerde leent zich uiteraard voor deze.lfde duidelijkheid. 
Het is echter denkbaar dat in plaatsen met een krachtig functionerend 
CDA-verband het politiek onverstandig is om tot bindende afspraken 
over te gaan. 

Op grand van de vooral op provinciaal en gemeentelijk niveau ge
groeide situatie en het met grate meerderheid van stemmen op de 
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Algemene Vergadering der CHU van 23 jl. genomen besluit tot 
samenwerking met de ARP en KVP, dienen de komende gemeente
raads- en statenverkiezingen geent te zijn op dit besluit. 
Dat deze uitdrukkelijke en principiele samenwerking in CDA
verband tot een verschillende opstelling t.a.v. de huidige regerings
coalitie aanleiding gaf, mag niet als normatief worden beschouwd. 
De structuur van het parlement is een wezenlijk andere dan die 
van staten en gemeenteraden. 
In staten en raden zijn geen eenduidige samenwerkingsverbanden 
voor te schrijven en ook nimmer vertoond. Ze zijn immers sterk af
hankelijk van de situaties ter plaatse. In zeer dynamische, sterk 
verstedelijkt gebieden, ligt het krachtenveld van de problemen ge
heel anders dan in het homogene, landelijke, terwijl deze laatste 
weer verschilt van die van sterk in beweging zijnde landelijke ge

bieden. 
Geconstateerd moet worden dat de raden in onze grate steden, 
evenals de colleges in de sterk verstedelijkte provincies neiging 
vertonen zich als parlement te gedragen. 

Collegevormen 
Er zijn theoretisch drie soorten colleges te onderscheiden naar de 
fracties, die daarin vertegenwoordigd zijn, t.w. : 
1. het afspiegelingscollege 
2. het meerderheidscollege 
3. het minderheidscollege. 

Omdat de taakstelling van de staten en raden geent moet zijn op een 
beleidsprogram voor de vierjarige zittingsperiode, m6eten al deze 
colleges programcolleges zijn. Zij kunnen dit, gerelateerd naar de 
steun, die zij krijgen, zijn op meerderheids- of op minderheids
basis. Op beide situaties zijn weer twee varianten mogelijk. 
De meerderheid kan gevormd worden door (vrijwel) alle partijen 
en leden; men heeft dan meerderheidsprogram op afspiegelings
basis. Het is ook mogelijk dat het steunt op een selectieve meerder
heid; men heeft dan meerderheidsprogram op brede basis. Indien 
het steunt op een selectieve minderheid die gevormd wordt door 
meerdere partijen uit verschillende blokken, krijgt men minder
heidsprogram op brede basis. Het is tenslotte mogelijk dat het 
steunt op een bepaalde, v66r de verkiezingen gevormde coalitie, 
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die slechts een blok omvat. Wanneer deze coalitie m1 de verkie
zingen geen meerderheid behaalt en bovendien geen, op de verkie
zingsuitslag gebaseerde programuitwerking, -actualisering, 6f -aan
passing wenst, ontaardt men in een eenzijdig programcollege op 
smalle basis. 

sub. 1. het afspiegelingscollege (a.c.) is een college, waarin zoveel 
mogelijk frakties naar evenredigheid van hun zetelaantal 
zijn vertegenwoordigd. De nadruk ligt dus op de evenredig
heid van vertegenwoordiging. 
lnternationaal gezien is deze collegevorm nogal uitzon
derlijk. In de meeste democratische Ianden in West Eu
ropa, Amerika en Canada kent men, ook bij het lokale 
bestuur, het politieke meerderheidsbestuur. Dit is niet 
inhaerent aan het tweepartijenstelsel, ook Ianden met een 
meer-partijenstelsel kennen een meerderheidsbestuur 
(West-Duitsland, Belgie). 
Kenmerkend voor het a.c. is, dat een zo groat mogelijk 
deel van de partijen vertegenwoordigd is in de onder
scheiden colleges. Qualitate qua speelt het collegeprogram 
hier een minder belangrijke rol. 

sub. 2. het meerderheidscollege (me.c.) is een college, waarin 
slechts die frakties zijn vertegenwoordigd die tesamen 
een meerderheid hebben en die zich op een beleidspro
gram verenigen. Program is daarvoor norm! 
Er wordt meestal naar gestreefd om met een zo beperkt 
mogelijk aantal grate fracties een meerderheid in de raad 
of de staten en daarmede in de respectievelijke colleges 
te verwerven. Het was vroeger gebruikelijk, dat men zich 
voornamelijk baseerde op de gangbare politieke opstelling 
en de praktijk van uitvoering. De onderscheiden verkie
zingsprogramma's werden in de kast gelegd en er werd 
oak geen werkprogram geformuleerd door de partners. 
Hoewel dit ons in de huidige tijd niet wenselijk voorkomt, 
moet t6ch gesteld worden, dat deze vorm ook zonder 
program-vergelijk of zonder gezamenlijk geformuleerde 
beleidshoofdpunten stellig geen keuze was op aileen maar 
a-politieke gronden. 
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In het me.c. wordt dus bewust een 'oppositie' c.q. een min
derheid gecreeerd, die uitgesloten wordt van deelname 
aan het college. 

sub. 3. het minderheidscollege (mi.c.) is een college, dat een min
derheid van de staten of de gemeenteraad vertegenwoor
digt. Men is bij een dergelijk college afhankelijk van wis
selende meerderheden. In kleinere gemeenten met een vrij 
groot aantal frakties, met plaats voor slechts twee of drie 
wethouders, is deze vorm niet altijd te vermijden. Het 
program speelt hier een zeer geringe rol. 
Het kan ook een gevolg zijn van een bewust gecreeerde 
patstelling, waardoor de vorming van een meerderheids
college - op basis van, hetzij afspraken vooraf, hetzij 
achteraf - op voorhand niet mogelijk is. Dit soort mi.c. 
vooronderstelt een gedogen van andere, niet bij het over 
en weer uitsluiten betrokken partijen. In deze situatie 
worden i.h.a. de chr. democratische partijen z.g. gedwongen 
te kiezen. Het is een optimaal polariserende collegevorm, 
waarbij alleen het program van de partij, die de patstel
ling veroorzaakt, van belang is. 

V oar- en nadelen van college- en programvormen 
sub. 1. Afspiegelingscollege 
Omdat een zo groot mogelijk deel van de partijen vertegenwoor
digd is, zijn discussies over program of beleid in principe steeds 
mogelijk. Zowel in de colleges, als in de staten en raden en zowel 
t.a.v. de voorbereiding als t.a.v. de uitvocring. Een zo groot mo
gelijk deel van de kiezers zal daardoor tevens steeds de mogelijk
heid hebben om ten volle de verantwoordelijkheid mede te dragen 
voor de besluiten. 
In die zin plaatst het a.c. het college midden in de staten, c.q. in 
de raad, waaruit het voortkomt en waarvan het deel uitmaakt. 
(Met uitzondering uiteraard van de Commissaris en de Burge
meester, zij het dat dezen toch niet zonder aanzien van de staten 
en raden worden benoemd en geen directe politieke verantwoor
delijkheid dragen). 
Politieke tegenstellingen komen in de colleges tot uiting bij de, 
overwegend door hen te verrichten voorbereiding van het beleid. 
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Omdat het college zich, m.h.o. op de snelheid van de uitvoering, 
graag beroept op unanimiteit zullen de politieke tegenstellingen al 
zoveel mogelijk tot een compromis in het college leiden. 
Dit gaat ten koste van de eigen politieke identiteit en herkenbaar
heid van de gedeputeerde, c.q. wethouder en ook van de eigen 
geaardheid van het college t.o. de staten, c.q. raad. De controle
rende taak wordt er een met uiterst geringe marges. Daardoor 
wordt de relatie met de kiezers in de praktijk ook uiterst schriel. 
Hoewel theoretisch een groter pool van aspirant gedeputeerden en 
wcthouders aanwezig is, is dit in de praktijk een fictie. 'The right 
man on the right place' ligt in het a.c. hoogstens voor een of twee 
zetels nog als reeele mogelijkheid open. Voor de grote en middel
grote partijen liggcn deze functies v66r de verkiezingen immers 
al vast. 
Het compromissoire karakter van het program is er debet aan 
dat zo'n college slechts een zeer geringe rol speelt in de politisering. 
Het program zal bovendien veelal zo globaal moeten zijn dat er 
nauwelijks reeel mce te werken valt en het eigen verkiezings
program er niet of nauwelijks in te herkennen is. 
De hoven geschetste participatiemogelijkheden zijn daardoor ai
leen in theorie aanwezig. In de praktijk zullen ze echter goeddeels 
politiek-marginaal zijn en zich beperken tot een kleurloos prag
matisme. Alleen daar waar geen werkelijke relevante politieke ver
schillen aanwezig zijn - landelijk homogene gebicden waar geen 
infra-structurele werken aan de ordc zijn of komen - behoort een 
dergelijk college tot de mogelijkheden die de voorkeur genieten. 

sub. 2. H et meerderheidscollege 
In bet me.c. wordt bewust een oppositie c.q. minderbeid gecreeerd. Het 
bij voorbaat uitsluiten van een belangrijk deel van de staten c.q. de 
raad lijkt voor bet w optimaal mogelijk fU:nctioneren van bet bestuur 
minder aan te bevelen. Staten en raad dienen zoveel mogelijk in zijn 
gebeel verantwoordelijk te kunnen zijn voor bet totale beleid. Ecbter 
niet tegen elke prijs: de breedte zal t.o.v. de diepte moeten worden 
afgewogen. Een meerderbeidsprogram met een duidelijk beleidsprogram 
verkiest op politieke gronden de voorkeur boven een a.fspiegelingspro
gram met een te sterk verwaterd compromis-program. 
Dit laatste verliest zijn zeggingskracht indien, zoals hoven reeds 
werd opgemerkt, er nauwelijks politieke verschillen zijn. Dat be
tekent dat een meerderheidscollege gebaseerd op een relevante po-
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litieke controverse verantwoord is. Indien dat het geval is, zal dit 
ontegenzeggelijk tot gevolg hebben dat het collegeprogram duide
lijk profiel krijgt, waar de participerende partijen zich zeer goed 
in zullen vinden. De te grote heterogeniteit waarop bij het a.c. grote 
kans bestaat, is in het zo ontstane me.c. bepaald niet aanwezig. 
De grotere politieke homogeniteit is een onmiskenbaar voordeel 
van het meerderheids-college die de politieke participatie bevordert. 
De oppositie kan, mits constructief, een zeer activerende kritische 
rol spelen, waardoor ook die kiezers zichzelf dan wei niet in het 
collegeprogram, maar dan toch wel in de politieke opstelling van 
hun partij(en) kunnen vinden. 
Bedoelde homogeniteit zal in het algemeen op een bredere basis dan 
de 'helft plus een' gebaseerd moeten zijn. 

H et minderheidscollege 
In het voorgaande is gewezen op de twee varianten van ontstaan van 
dit soort college. 
Men zal de tweede vorm zoveel mogelijk moeten vermijden. De be
trokkenheid van met name de uitgesloten meerderheid van de raad 
bij het bestuur zal zeer groot zijn. Het zal in de meest sterke zin des 
woords zich polariserend opstellen, waardoor het minderheidscol
lege steeds gedwongen wordt niet in zijn program passende beleids
wijzigingen te honoreren. Zij kan deze ook naast zich neerleggen, 
maar dan hebben de staten en raden geen enkele bestaansgrond. In 
de dan ontstane situatie is de democratie in het geding. Dit is der
mate fundamenteel dat dit door wetswijziging voorkomen zou 
moeten worden. (Hoewel het hier niet de plaats is concrete sugges
ties in dezen uit te werken, zou het overweging verdienen om in de 
provinciewet een artikel op te nemen analoog aan art. 87a van de 
gemeentewet). 
De kans dat de rninderheid politiek homogeen is, is uiteraard groat. 
Het college zal echter, wanneer dat de medeverantwoordelijkheid van 
staten en raden wel onderkent, afhankelijk zijn van sterk wisselende 
meerderheden, wat een element van grate willekeur en een heterogeen 
bestuur zal geven. Dit gaat ten koste van een slagvaardig beleid, omdat 
men zich vooral moet richten op de individuele houding van de indivi
duele staten- en raadsleden. 
Als gevolg daarvan zal er veel in de wandel,gangen en achter de scher
men moeten worden afgesproken, wat indruist tegen de door ons voorop
gestelde openheid en uitbreiding van de participatie-mogelijkheden. 
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Samenvattende overwegingen en conclusies 
1. UITGAANDE van de opvatting dat een democratisch bestuur 

met zich brengt dat ook de meningen van minderheden in een 
passende tolerantie behoren te worden verwerkt, zijn wij van 
oordeel, dat geen algemeen geldende collegevorm kan worden 
geadviseerd. 
In deze oordeelsvorming speelt bovendien een rol, het feit dat de 
verschillen tussen de collegevormen niet volledig kenmerkend 
zijn en de plaatselijke omstandigheden zeer verschillend. 

2. De door stijging van de welvaart toegenomen 'vrije' tijd, als·· 
mede de toegenomen communicatiemiddelen (radio, televisie 
etc.) heeft de burger meer mogelijkheden gegeven zich inten
siever te gaan bemoeien met de bepaling van de voorwaarden 
voor zijn 'welzijn'. 

3. Dit betekent ook een zich mondiger gedragen en een grotere 
(politieke) bewustwording van de burger/kiezcr en een ver·· 
kleining van de gezagsafstand tussen de in het verleden vaak 
met een aureool van kennis en gezag omgeven bestuurder en de 
tengevolge van gemis aan kennis afhankelijke bestuurde burger/ 
kiezer. 

4. Het gevolg is ook dat de oude gezagsrelatie aan betekenis inboet, 
de democratic in haar vorm van georganiseerde vertrouwens
overdracht wordt aangetast, ja zelfs in sommige gevallen het 
gevaar loopt te verworden tot georganiseerd wantrouwen. 

5. De politieke partijen zullen de wegen moeten vinden om de door 
de burger/kiezer verlangde participatie te structureren, daarbij 
een nicuwe vertrouwensbasis schcppend tussen gekozenen en 
kiezer. 

6. Een en ander betekent, dat aan de ene zijde het vertegenwoor
digend karakter van gemeenteraad en provinciale staten zal toe
nemen, doch tevens een functieverandering zal dienen te onder
gaan. Naast afwachten en beoordelen van de door - daarvoor 
politieke verantwoordelijkheid dragende - colleges opgestelde 
ambtelijke voorstellen, zullen de leden van raden en staten zelf 
ook in meerdere mate moeten komen met eigen initiatieven. 

7. Hierdoor zal een voor de kiezer- mits de communicatie goed 
is - duidelijk beeld ontstaan van de prioriteiten, welke de po
litieke partijen bij de verwezenlijking van hun programma stel-
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len. De programma's mogen dan voor een groot deel aan elkaar 
gelijk zijn, de prioriteitenvaststelling is heel wat genuanceerder. 

8. Met de eigen politieke achterban alsmede met de kiezer in het 
algemeen (waaronder actiegroepen) zal een voortdurende con
sultatie en confrontatie, zowel over het bijstellen van de in het 
verkiezingsprogram genoemde doeleinden, als over de prioritei
ten dienen plaats te vinden. Hierdoor zal de kiezer het gevoel 
krijgen van meer participatie in het proces van de besluit
vorming, welke zijn welvaart en welzijn bepaalt. De gekozenen 
zullen zich weer meer (actieve) vertegenwoordigers gaan voelen 
en het vertrouwen als basis van de democratie zal worden her
steld. 

9. Dit alles dient ook door te werken naar de Colleges van B. en W. 
en van Gedeputeerde Staten. Door middel van de fracties moe
ten de kiezers en door middel van hun collegeleden de fractie
leden het gevoel krijgen aan het doen van voorstellen en het 
nemen van beslissingen door deze colleges aan het bestuur te 
participeren. 

Men zou zich dit als volgt voor kunnen stellen: 
- V66r de verkiezingen worden samenwerk111igsvormen tussen de 

christen-democratische partijen geformuleerd; 
- Er wordt een gezamenlijk program opgesteld, toegesneden op de 

provinciale en gemeentelijke situaties - inclusief de partijpolitieke 
-, waarin duidelijke prioriteiten worden gesteld; 

- Zo enigszins mogelijk wordt uitgekomen met een gezamenlijke lijst; 
- Vervo1gens verdient het aanbeveling verkennende besprekingen te 

voeren met die groeperingen, waarmee men op provinciaal en ge
meentelijk niveau denkt te kunnen samenwerken; 

- ]jndien t.a.v. de prioriteiten grote mate van overeenstemming bestaat 
met anderen, kan het gewenst zijn op grond van deze hoofdpunten 
reeds v66r de verkiezingen te komen tot intentieverklaringen op 
basis van programvergelijking, die geargumenteerd bekend kunnen 
worden gemaakt. Voorwaarde is, dat voldoende nrlmte open blijft 
tot optimale verwerking van de verkiezingsuitslag; 

- Na de verkiezingen worden, voorafgaand aa:n de verkiezingen van 
de !eden van de colleges, openbare politieke discussies in raden 
en staten gevoerd met het doe! om te komen tot een collegebeleid 
gedragen door een zo breed mogelijke basis. In principe mag geen 
enkele groepering bij voorbaat van deze onderhandelingen worden 
uitgesloten; 

a) Inzet voor dit beleidsplan is het onderschreven verkiezingspro-
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gram en de samenwerkingsmogelijkheden, terwijl het doel is 
een provinciaal en gemeentelijk duidelijk politiek profiel te 
krijgen, zodanig dat dit door de burgers steeds getoetst kan 
worden; 

b) Is overeenstemming bereikt, dan dient dit beleidsplan als richt
snoer bij de verkiezing van de colleges; 

c) Het college zal dit beleidsprogram concretiseren in beleidsnota's 
en/of een gefaseerd plan, dat bij iedere begrotingsbehandeling 
wordt ingediend, waarbij het voorafgaande jaar wordt geevo
lueerd; 

d) Op basis van de afspraken omtrent het program verdient het 
dan de voorkeur te streven, zo mogelijk, niet naar een afspiege
lingscollege zonder program, maar naar een meerderheidscollege 
met program, althans een college, waarin de grotere fracties 
evenredig vertegenwoordigd zijn, zowel vanwege de grotere be
stuurskracht van het college, de grotere politieke affiniteit, als
ook, omdat hierdoor - zoals het een goede democratie be
taamt - de tolerantie ten aanzien van minderheden het sterkst 
geeffectueerd wordt; 

e) Dit neemt niet weg dat het vormen van een college een op zich
zelf staande politieke daad is. Het is geen automatische doorbe
rekening van de verkiezingsuitslag m.b.t. de samenstelling van 
het nieuw te vormen college; 

f) Bij dit alles dient het overaccentueren van (ogenschijnlijke) 
tegenstellingen niet overdreven te worden. Eenzelfde zaak is 
zelden voor 100% goed of voor 100% slecht. Een keerzijde van 
politieke duidelijkheid mag niet ontaarden in politieke onrust, 
onbestuurbaarheid en intolerantie; 

g) Een politiek homogeen college op brede vertrouwensbasis en 
met een uitdrukkelijke teamgeest is voorwaarde voor een in
tegraal bestuur, dat de middellange- en lange termijnplanning in 
acht kan houden. In een tijd van toenemende interdependenties 
en complexiteit is dit van essentieel belang; 

h) Het deelnemen aan colleges versterkt de machtspositie. Het 
middel is echter in de politiek ondergeschikt aan het doel. Het 
deelnemen mag daarom nimmer strijdig zijn met de eigen doel
stellingen, die geent zijn op de christen-democratische begin
selen. 
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ENKELE OPMERKINGEN NA DE KABINETSFORMATIE 
1972-1973. 

door Drs. A. D. W. Tilanus. 

Het is nu een jaar geleden dat de verkiezingen werden 
gehouden en de kabinetsformatie began. 
De gang van zaken bij een kabinetsfonnatie verloopt langs 
wegen van ongeschreven recht en gewoonte. Daarin is voort
durend beweging en ontwikkeling. 
Het lijkt daarom nuttig een paar punten, die bij de lange 
kabinetsfonnatie 1972-1973 naar voren zijn gekomen, te 
bespreken. Wellicht is dat voor anderen aanleiding, hun 
mening te geven. 

1. Openbaarheid van adviezen. 

Het is gewoonte geworden, dat de fractie-voorzitters, nadat zij hun 
advies aan de Koningin hebben uitgebracht, van de globale inhoud 
daarvan mededeling doen aan de Pers. 
Zodra een formateur of informateur is benoemd, publiceert hij de 
schriftelijke adviezen, die aan de Koningin ter bevestiging van het 
mondeling advies zijn verzonden. 

Ook de adviezen of conclusies, die de formateur of informateur 
aan de Koningin uitbrengt, worden terstond vrij gegeven. Boven
dien wordt de gehele correspondentie tussen (in)formateur en 
fractie-voorzitters vrijwel publiekelijk gevoerd, omdat de brieven 
onmiddellijk aan de Pers worden gegeven. . 
Bij deze grote openbaarheid moet de vraag gesteld worden of niet 
tevens adviezen van de vice-voorzitter van de Raad van State en 
van de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal be
kend gemaakt moeten worden. Voor de fractie-voorzitters zou dit 
zeker van nut kunnen zijn. Met het advies van de vice-voorzitter 
van de Raad van State zou ik terughoudendheid kunnen billijken. 
Maar de leden van de Staten-Generaal mogen toch wei weten, wat 
hun voorzitters hebben geadviseerd. 
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Bij deze kabinetsformatie zou kennis van de adviezen van de 
Kamer-voorzitters te meer interessant geweest zijn, omdat ze toe
vallig beiden lid van dezelfde politieke partij (P.v.d.A.) waren. 
De verdeelde adviezen van de fractie-voorzitters boden de Ko
ningin weinig houvast voor haar keuze van een (in)formateur. Wel
licht zouden de niet-gepubliceerde adviezen daarvoor meer aan
knopingspunt kunnen blijken te zijn. 

2. Formateur of informateur. 

Normaal is, dat een formateur wordt aangewezen, die binnen een 
bepaalde opdracht een kabinet moet formeren. In bijzondere om
standigheden bij gebleken moeilijkheden kan een informateur 
goede diensten bewijzen om het terrein te verkennen. 
Een formateur houdt zijn opdracht in beraad en kan slagen of 
mislukken; een informateur kan slechts rapport uitbrengen. 
Toch is het verschil gaan vervagen. Dat was heel duidelijk bij de 
formatie-Steenkamp, die informateur was. Tenslotte heeft Bies
heuvel zijn kabinet geformeerd. Maar Steenkamp heeft eerst ge
constateerd, welke fracties wensten samen te werken en heeft ver
volgens met de betrokken fractie-voorzitters een regerings-pro
gram gemaakt. Met dat laatste was hij op de weg naar het for
mateurschap. 
Ook informateur Ruppert is hiermede bezig geweest. Vier dagen 
lang heeft hij met de fractie-voorzitters van K.V.P., V.V.D., A.R.P., 
C.H.U. en DS'70 over punten van toekomstig beleid gesproken. 
Natuurlijk kan men zeggen, dat dit was om af te tasten of deze 
combinatie er in zat, maar er had evengoed een regeringsprogram 
uit kunnen rollen. 
Het is niet erg, als een informateur de weg voor een formateur 
bijna tot het einde toe plaveit. Maar dan kan een informateur ook 
mislukken. Dat is jammer voor zijn status. Door sommigen is toch 
het feit, dat Ruppert zijn arbeid beeindigde, als een mislukking 
ge"interpreteerd. Hij heeft aileen rapport uitgebracht. 
Wellicht is het beter, de informateur niet meer te zien als nood
hulp in moeilijke omstandigheden, maar als een normale wegbe
reider voor de formateur. De informateur moet dan de ruimte 
hebben om al datgene te doen, wat nodig is om de formateur 
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(tevens toekomstig minister-president?) zekerheid van slagen te 
kunnen geven. 

3. Het program. 

Na de formatie-Steenkamp zaten de regerings-fracties gebonden 
aan een uitgebreid regeringsprogram. Gebleken is, dat daaraan 
nogal wat bezwaren verbonden zijn. Immers : 

- de fracties bebben praktiscb geen manoevreerru.imte meer; 
- bet kabinet kan in principe overeengekomen punten zodanig uitwer-

ken, dat de fracties nee willen zeggen, maar dat vanwege de binding 
niet kunnen doen; 

- er ontstaan spanningen in de fracties, omdat soms aohteraf pas 
duidelijk wordt, waartoe men ~icb verbonden beeft en er dan niet 
meer af kan; 

- er ontstaan spanningen tussen kabinet en regeringsfracties over de 
interpretatie van overeengekomen prinoipe-afspraken; 

- er kan in een vier-jarige periode zoveel veranderen in de omstan
digbeden, dat bet uitgebreide program niet meer te realiseren is. 

Om al deze redenen was dan ook de wens - met name bij de 
christen democratische fracties - bij de laatste kabinetsfor
matie, dat er cen beknopt regeringsprogram zou komen, dat de 
hoofdlijnen van het te voeren beleid zou aangeven. 
Zelfs het Program op Hoofdpunten, dat door K.V.P., A.R.P. en 
C.H.U. tijdens de formatie is gemaakt, is nog te uitgebreid. 
Daarom lijkt het nuttig, dat de partijen voor zichzelf een uitvoerig 
program maken, maar dat zij tevens voor de formatie in zeer kort 
bestek de hoofdlijnen vastleggen, die wellicht ook als verkiezings
manifest kunnen dienst doen. 

4. Verantwoording van de formateur. 

De werkzaamheden van de heer Burger noopten de fracties van 
K.V.P., A.R.P. en C.H.U. ertoe, de brief van 23 februari 1973 te 
schrijven, die erop neer kwam, dat Burger moest ophouden, omdat 
hij geen inspraak in program en redelijke zetelverdeling in het 
vooruitzicht stelde. Maar Burger ging door! 
Er zijn toen in informele gesprekken verschillende mogelijkheden 
overwogen om aan de formatie-Burger een eind te maken. Bij
voorbeeld: 
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- De fractie-voorzitters zouden een brief aan de KOindngin kunnen 
schrijven met het verzoek de formateur van zijn opdracht te ont
heffen. 
Wij meenden de Koningin niet op deze wijze in de formatie
perikelen te mogen betrekken: 

- Er zou een debat in de Tweede Kamer geentameerd kunnen worden. 
Maar met wie zou dat debat gevoerd moeten worden want de for
mateur komt daar niet. 

- Er zou een debat in de Tweede Kamer gehouden kunnen worden na 
constituering van een kabinet en v66r de regeringsverklaring van 
dat Kabinet. Maar dan is het kabinet er al. 

- Een of meer Ministers van Staat zouden gepolst kunnen worden om 
de Koningin ongevraagd van advies te dienen over de situatie. 
Dat leek ook niet de juiste methode. 

Kortom, er bleek machteloosheid om een formateur, die niet aan 
zijn opdracht kon voldoen en wiens werkwijze werd afgewezen, zijn 
werk te doen beeindigen. Hij kan niet ter verantwoording worden 
geroepen. En zelfs minister-president Den Uyl heeft bij de rege
ringsverklaring gezegd, 'dat de gedachte dat een optredend Kabinet 
ten voile verantwoordelijkheid zou dragen voor het doen en Iaten 
van een formateur ... in de politieke werkelijkheid moeilijk is val 
te houden'. Oak dus achteraf geen verantwoording meer, zoals 
vroeger gebruikelijk was. Als de formateur geen minister-president 
wordt, zoals nu het geval was, staat de Kamer dus weer machte
loos. 
Daarom wil ik de gcdachte opperen, om de formateur de status 
van Minister-zondcr-portefeuille te geven. Hij zou daarbij niet de 
verplichting moeten hebben om het beraad van het demissionaire 
kabinet bij te wonen Maar hij kan dan wei tijdens zijn arbeid 
door de Kamer ter verantwoording worden geroepen. Dat kan uit
monden in een motie van vertrouwen, zodat hij weet, dat hij met 
een meerderheid van de Kamer verder kan gaan. Ret kan ook 
uitmonden in een motie van afkeuring, waaruit hij zijn consequentie 
kan trekken. Hij moet dan heen gaan, tenzij hij een andere werk
wijze gaat volgen. 
Er is wei het bezwaar gemaakt, dat deze handelwijze niet elegant 
zou zijn tegenover de Koningin. Ik zou daar tegenover willen 
stellen, dat het debat niet gaat over de keuze van de man, maar 
over zijn werkwijze. 
De keuze van de Koningin moet buiten discussie blijven. 
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5. Preconstituerende vergadering. 

Het was de opdracht van de formateurs Burger en Ruppert een 
Kabinet te formeren, dat kon rekenen op voldoende steun in de 
Kamer. Daartoe is nodig, dat gerekend kan worden op de steun 
van de fractie-voorzitters namens hun fracties. 
Maar reeds v66r dat het regeringsprogram vaststond en dus v66r 
dat de fracties hun fiat konden geven, werden kandidaat-ministers 
aangezocht. In een zogenaamde preconstituerende vergadering met 
deze kandidaat-ministers werd het program vastgesteld. Pas daar
na konden de fracties, waarvan geestverwanten in het Kabinet 
zouden komen, hun uiteindelijk oordeel geven. 
Deze procedure, hoe vernuftig ook gevonden, roept bedenkingen 
op. 
Het preconstituerend beraad kan mislukken en dan zitten de kan
didaat-ministers voor aap. 
De formateur weet niet of hij voldoende steun van de fracties 
krijgt. Er kan een aantal leden uit de boot vallen. Dan voldoet hij 
niet aan zijn opdracht. 
De kandidaat-ministers kunnen het wel eens worden in de pre
constituerende vergadering, maar een of meer fractievoorzitters 
blijken het resultaat niet te aanvaarden. Wat doen dan de geest
verwante kandidaat-ministers? 
Trekken zij zich dan terug of worden ze toch Minister? 
De kandidaat-ministers kunnen hun geestverwante fracties niet 
binden. Dat kunnen alleen de fractie-voorzitters. De formateur kan 
dus niet weten of hij met een kabinet bezig is, dat voldoet aan zijn 
opdracht. 
Bij een opdracht tot het formeren van een kabinet, dat kan re
kenen op voldoende steun, is de procedure met een preconsti
tuerend beraad de omgekeerde volgorde. Eerst hoort de formateur 
op basis van een program zich te vergewissen van voldoende in
stemming van de fractie-voorzitters. Daarna pas kan hij met 
toekomstige ministers gaan praten. Hij is dan zeker, dat hij binnen 
zijn opdracht werkt. Die zekerheid was er nu niet. 
Natuurlijk zijn hiermede niet alle staatsrechtelijke kanttekeningen, 
waartoe de laatste kabinetsformatie aanleiding geeft, uitputtend 
behandeld. 
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Ik heb mij beperkt tot enkele algemene vragen, die bij komende for
maties opnieuw een rol ktmnen spelen. Iedere formatie heeft daamaast 
specifieke problemen. Op het grensgebied van algemene en specifieke 
problematiek ligt de kwestie van het 'gedogen'. Dit pnnt kreeg vooral be
tekenis als gevolg van de zogenaamde 'patstelling' na de verkiezingen. 
In het verloop van de formatie verdween de aktualiteit echter. 
Daarbij is ook aan de orde geweest de kwestie van een 'motie-Deckers', 
die na de presentatie van het kabinet en bij de regeringsverklaring zou 
kunnen worden ingediend. Het al of niet 'gedogen' is eigenlijk een 
vooruitlopen tijdens de formatie op een motie-Deckers. Kan dat wei? 
Dit staatsrechtelijk probleem is nog weinig uitgediept. 

De belangrijkste oorzaak van de lange duur van de formatie moet 
echter worden gezocht in de botsing van twee opvattingen over 
het funktioneren van het parlementaire stelsel. We hebben in ons 
land een meerpartijenstelsel, waarin coalities van minderheden 
een kabinet vormen. Met de presentatie van het schaduwkabinet 
zijn de 'linkse drie' echter opgetreden alsof wij een stelsel hebben 
vergelijkbaar met Engeland. 
In 1971 (formatie-Steenkamp-Biesheuvel) bleef deze confrontatie 
uit. De 'linkse drie' bleven toen buiten de kabinetsformatie. Bij de 
jongste formatie stond Burger voor de taak om een kabinet te 
formeren uit partijen die een essentieel verschillende opvatting 
over het parlementaire stelsel hadden gepropageerd. Burger heeft 
dit zelf later zijn moeilijkste opgave genoemd en kritiek geleverd 
op de werkwijze met een schaduwkabinet. 
Willen we een herhaling van de formatie 1972/73 vermijden, dan is 
het noodzakelijk, dat aile partijen zich nader bezinnen op de funk 
tionering van het parlementaire stelsel. 

Medewerkers aan dit nummer: 

Jr. Nellien C. de Ruijter; geb. 1926, studeerde bouwkunde (Delft); 
is part. adviseur stedebouw; lid Prov. Staten, Zuid Holland. 

Drs. A. D. W. Tilanus: geb. 1910; lid van de Tweede Kamer; oud
voorzitter CHU-fraktie. 
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INTERNATIONALE ARBEIDSVERDEL/NG 1) 

1. Inleiding 

Voor de ontwikkeling van de derde wereld spannen zich al vele jaren 
tal van overheden, orga;nisaties en particulieren in. Nietternin moet 
geconstateerd worden, dat de verschillen tussen rijk en arm in de 
wereld vrijwel overal zijn toegenomen. Wel is in een aantal ontwikke
lingslanden vooruitgang geboekt, maar dikwijls aileen in beperkte delen 
van die samenleving of ten gunste van een klein deel van de bevolking; 
de eventuele vooruitgang werd bovendiem vaak overtroffen door de 
bevolkingsgroei. 
In elk geval zijn wij in onze rijke landen veel sneller toegenomen in 
welvaart en is vrijwel ieder van ons meer dan bevoordeeld boven zijn 
medemens in de ontwikkelingslanden die gevangen is in de cirkelga;ng 
van armoede en werkeloosheid. 

Onze bevoordeelde pos.itie kan gei1lustreerd worden met de vol· 
gende cijfers betreffende Nederland, resp. een maatgevende groep 
ontwikkelingslanden: 
kindersterfte tot 1 jaar: 1,3 resp. 3,3- 16,5%; 
levensverwachting (mannen): 71 resp. 34,3 · 60,7 jaar; 
werkeloosheid: 3,5-4 resp. 11,5 · 28%; 
calorieen: 3030 resp. 2540- 1940 i.e. (2200 is minimumbehoefte); 
vleesverbruik: 159 resp. 91-4 gr. p. dag; 
ijzer en staal: 380 resp. 28-6 kg p. jaar; 
kranten en tijdschriften: 29,1 resp. 3,5-0,1 kg p. jaar; 
aonalfabeten 15 jr. en ouder: 0 resp. 27,1-95,6 %) 

Op het aanvatten van de twee factoren armoede en werkeloosheid wordt 
ingegaan in een belangrijk rapport van de Comrnissie voor Ontwikke
lingsprogrammerinpg van de VN, dat daarbij voortbouwt op het 
Were>ld-werkgelegenheidsprogramma van de Internationale Arbeids· 

1) Dit is het tweede rapport van een werkgroep uit de commissie 
Ontwikkelingssamenwerking van de Savornin Lohmanstichtilng. Het 
eerste rapport 'Ontwikkelingssamenwerking en Medefinanciering' 
werd gepubliceerd in het CH·Tijdschrift van oktober 1972 (17e jaar
gang nr. 5). Door externe faktoren is de verschijning van dit tweede 
rapport vertraagd. Leden van de werkgroep zijn: dr. G. B. Klein 
Wassink (voorz); mr. C. A. Bos; mr. R. 0. de Clercq; L. C. van 
Dalen; drs. C. Gerritse, en K. van der Meer. 
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Organisatie (ILO) van 1969. Het rapport bevat de conclusie, dat ca 2/3 
van de wereldbevolking leeft onder de voortdurende dreiging van 
armoede, honger, ziekte, natuurrampen en werkeloosheid. 
Om de werkgelegenheidsproblemen redelijkerwijs het hoofd te kunnen 
bieden, zullen er v66r het einde van de 1970-er jaren ca 300 miljoen 
nieuwe arbeidsplaatsen geschapen moeten worden, aldus dat rapport. 
VN-Secretaris- Gtmeraal Waldheim voegt daaraan toe: 'Armoede en 
werkeloosheid zijn in veel van de arme landen zo wijd verbreid, dat 
zij op zichzelf al een belemmering vormen voor verdere ontwikkeling.' 
De President van de Wereldbank, McNamara, noemde die situatie on
langs te Nairobi 'zo vernederend dat zij een belediging voor de men
selijkheid is'. 
Deze constateringen zijn uiterst pijnlijk als wij ons realiseren, dat in 
dergelijke sdtuaties de bijbelse gerechtigheid geweld wordt aangedaan 
terwijl onze middelen om daarin verandering te brengen nog bij lange 
niet zijn uitgeput. 
De met de bestrijding van armoede en werkeloosheid in de derde 
wereld samenhangende problemen zijn zo omvangrijk en zo gecompli· 
ceerd, dat niet !anger volstaan kan worden met de overdraeht van 
kennis en kapitaal of met andere vormen van traditionele hulp. In 
aanvulling daarop zij:n ingrijpende, onderling samenhangende maat· 
regelen nodig, gericht op het scheppen van welvaart en een zo groot 
mogelijke werkgelegenheid in tal van sektoren: bovenal landbouw, 
maar ook industrie, bouwnijverheid, openbare werken en de diensten
sector (onderwijs, gezondheidszorg, toerisme e.d.) 
De gewenste maatregelen in de ontwikkelingslanden zullen echter voor 
een groot deel zinloos zijn als de rijke landen daarvoor niet ook de 
gu:mstige voorwaarden scheppen. 
Zoals in de aanhef werd gesteld, wordt van de zijde van de rijke landen 
al een noemenswaardige inspanning geleverd ten behoeve van de ont
wikkelingslanden, maar deze verlangen meer en mogen ook meer ver
langen. 
Dat verlangen is gereehtvaardigd, niet zozeer omdat het in aile opzich
ten onze schuld zou zij:n dat de ontwikkelingslanden arm zijn, alswel 
omdat de ontwikkelingslanden kennis gekregen hebben van onze wel
vaart en van onze opvattingen van godsdienstige en ideologische aard 
en van de hulp die wij op die gronden reeds hebben verleend. 
In de derde wereld !even verwachtingen ten aanzie:n van ons die nog 
versterkt worden door het materialisme en de sociale opvattingen die 
wij nog steeds in de wereld uitdragen. 
De derde wereld weet ook, dat wij nog beschikken over een aantal on
beproefde middelen om hen, beter dan tot nu toe, in staat te stellen 
zich tenminste enige bestaanszekerheid te verwerven. En zij verwachten 
dat wij uit medemenselijkheid en om der gerechtigheid wil die moge
lijkheden in de praktijk zullen aanwenden. 
Met name zijn de verwachtingen hoog gespannen ten aanzien van de 
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herstructurering of internationale arbeidsverdeling (dit laatste woord 
kan worden opgevat als toestand en als proces; in dit rapport wordt 
het gebruikt in de tweede betekenis). 

2. Internationale arbeidsverdeling (IAV) 

De IAV is een gecompliceerde en ondoorzichtige aangelegenheid. 
De gedachtenvorming en het wetenschappelijk onderzoek met be
trekking tot de mogelijkheden en consequenties van de IAV be
vindt zich nog steeds in een vroeg stadium. 
De NAR schreef in december 1971 in een aanvuilend advies op het 
reeds eerder genoemde ('Re-adaptatiefonds', nr. 37) dat een aantal 
omstandigheden vooralsnog de realisering van de noodzakelijke 
maatregelen voor herstructurering en de totstandkoming van een 
bet ere IA V belemmeren: behalve het zoeven genoemde vroege 
stadium van het wetenschappelijk onderzoek en denken betekenen 
ook de politieke en economischc tegensteilingen tussen staten 
onderling een barriere voor het nemen van de noodzakelijke maat
regelen en tenslotte verzetten ook de belangen van invloedrijke 
groeperingen binnen de landen zich dikwijls hiertegen. 
Onder IA V wordt verstaan een streven naar een zodanige opbouw 
van de internationale produktiestructuren en de daarmee samen .. 
hangende handel, dat voor de wereld als geheel en de volken af
zonderlijk de meeste welvaart en werkgelegenheid wordt gewaar
borgd. Dit houdt in, dat aile gewassen daar verbouwd, aile pro
dukten daar vervaardigd en aile diensten daar verleend worden 
waar dit- rekening houdend met de aanwezige produktiefaktoren 
en de afzetmogelijkheden- relatief het meest voordelig kan plaats 
vinden. Daardoor wordt het welvaartspeil van elk land in het al
gemeen grater. 
Zekere vormen van arbeidsverdeling hebben zich al in Oud-Testa
mentische tijden ontwikkeld: sommige stammen vestigden zich 
als landbouwers, andere bleven rondtrekken als jagers of als 
dienstverlenende handwerkslieden. 
Ook heel oud is de specialisatie van landen op bepaalde produkten 
volgens het beginsel van de comparatieve voordelen, d.i. op pro
dukten die het meest overeenstemmen met de aanwezige produktie
faktoren. 
Een ander type specialisatie is dat waarbij ermee rekening gehou-
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den wordt of het voor de ondernemer onder de plaatselijke om
standigheden voordeliger is om te automatiseren (kapitaalinten
sief, daar waar de arbeidskosten hoog of de arbeid schaars is) 
danwel zoveel mogelijk gebruik te maken van mankracht (arbeids
intensief, daar waar arbeidskrachten ruimschoots voorhanden en 
goedkoop zijn en/of het kapitaal schaars is). 

In vele ontwikkelingslanden doet zich, zoals gezegd, de situatie 
voor, dat er arbeidskrachten te over zijn, maar vaak ontbreken 
juist de geschoolde vakkrachten, zodat toch wordt omgezien naar 
de mogelijkheid van automatisering. 

De plaatselijke ondernemers hebben daarvoor vaak weer niet het 
benodigde kapitaal, zodat de mogelijkheid van produktie, met 
name in de industrie en bepaalde takken van dienstverlening, in 
vele gevallen aileen gegeven is aan de regering of aan buitenlandse 
investeerders. 

Indien prioriteit gegeven wordt aan inschakeling van een zo groot 
mogelijk aantal arbeidskrachten betekent dit, mede gezien even
genoemde omstandigheden, voor bepaalde, met name de minst 
ontwikkelde landen, dat zij zich uitsluitend kunnen specialisieren 
op ongeschoolde arbeid. 

Definitieve inzichten inzake de betekenis van de verschillende 
produktiefaktoren bij de berekening van de comparatieve kosten
vergelijking bestaan nog niet. De konsekwenties van het type 
specialisatie dat uitgaat van de produktieprocessen zijn (nog) 
moeilijk te berekenen en juist daarom is er aarzeling om er po
sitief aan mee te werken. 
De verschuivingen die reeds hebben plaatsgevonden volgens de 
verschillende specialisatie-typen zijn dan ook ecr incidentele ver
schijnselen dan het resultaat van een samenhangend beleid. 
De internationale economische verhoudingen zijn grotendeels in 
de loop van vele jaren gegroeid, in verdragen vastgelegd of door 
feitelijke machtsverhoudingen (militaire of economische) verze
kerd. 
Volgens de vooraanstaande Britse econome Barbara Ward (Lady 
Castle) gaan echter door de handhaving van die structuren jaarlijks 
voor de mensheid ruim f 150 miljard verloren. Dit is een verspil
ling waarvoor geen redelijke of zedelijke rechtvaardiging te vinden 
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is, temeer omdat dit bedrag aanzienlijk meer is dan de gezamen
Iijke jaarlijkse bijdragen van de rijke Ianden aan de ontwikke
lingssamenwerking. 
Nog afgezien daarvan is de IAV een essenW!le voorwaarde voor 
een blijvende vooruitgang in de ontwikkelingslanden. Het is toch 
duidelijk, dat die op den duur alleen kan doorzetten met inscha
keling van alle mogelijkheden die de derde wereld zelf te bieden 
heeft: zowel de natuurlijke (land- en bosbouwprodukten, water, 
delfstoffen etc.) als menselijke (arbeid, intellect, organisatiever
mogen, bestuurskracht etc.). 
Daarom is IAV niet alleen een economische en politieke, maar zeker 
ook een sociale zaak. 
De situatie waarvan wij in gedachten moeten uitgaan, is niet een
voudig voor te stellen. Toch lijken hier een paar algemene aan
duidingen op hun plaats naast de gegevens uit de inleiding. 
Evenals de rijke Ianden verschillen de arme Ianden onderling zeer 
sterk, zodat het vrijwel onmogelijk is om in algemene termen aan 
te geven, wat goed is of juist nadelig voor 'de arme landen'. 
Een aantal omstandigheden hebben veel ontwikkelingslanden wei 
gemeen: 

- een betrekkelijk klei:ne, maar snelgroeiende bevolking (in de groep 
ontwikkelingslanden, bedoeld in de tnleiding, 2,5 · 3,5 t.o. in Neder
land 1,1% p. jr.); 

- relatief goedkope arbeidskrachten; 
- geen gematigd klimaat; 
- een eenzijdige economie (b.v. maar wem1g exportprodukten) en 
- een aanzienlijke buitenlandse invloed op de valuta (vanwege de 

schuldenlast) en in handel en industrie. 

Van de kwesties samenhangend met bevolking en klimaat kan hier 
niet veel gezegd worden. Toch is het ook hier van belang, zich te 
realiseren, dat een kleine bevolking meestal onvoldoende afzet
mogelijkheden biedt voor een industrie van gunstige omvang en 
dat mede daardoor onvoldoende belasting- en spaargelden worden 
opgebracht voor het doen van de nodige kapitaalsinvesteringen 
door overheid en bedrijfsleven. Juist in streken met een gematigd 
klimaat liggen thans de Ianden met de grootste economische bloei. 
Deels gedwongen door omstandigheden als de genoemde, deels 
uitsluitend uit traditie berust de produktie van de derde wereld 
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overwegend op de landbouw. In de meeste arme landen werkt nog 
65- 95% van de beroepsbevolking in de agrariscbe sektor. Deze 
is, voor zover bet de export betreft, meestal weer gericht op niet 
meer dan enkele produkten als aardnoten, olijfolie, katoen, wol, 
huiden, cacao, koffie, bout e.d., die bet land in bet algemeen in 
ruwe of maar ten dele bewerkte vorm verlaten. 
Het gevaar van dergelijke 'monocultures' is, dat een mislukte oogst 
of bet ineenstorten van de wereldmarktprijzen van maar een of 
enkele produkten bet land op de rand van een bankroet kan 
brengen. Indien er delfstoffen gevonden worden (naast aardolie 
b.v. koper- of aluminiumerts), dan geldt daarvan veelal betzelfde. 
Daaruit volgt, dat elk land er baat bij zal vinden, zijn economic 
veelzijdiger te maken, te differentieren. Er zal daartoe cen econo
miscb beleid gevocrd moeten worden, gericbt op de afzonderlijkc 
sektoren landbouw, industrie, dienstverlening of onderdelen daar
van. (zie hoofdstuk 6). Langdurige of zclfs permanente begeleiding 
en beinvloeding van overbeidswcge in de gekozen sektor(en) zal 
dikwijls onvermijdelijk blijken. 
Gezien de reeds gesignaleerde omstandigbeden, dat velc ontwik
kelingslanden slecbts over een onvolledig pakket produktiefaktoren 
bescbikken en elk op zichzelf niet meer dan een kleine markt te 
bieden bebben, zal bet ter ondersteuning van de eerder gesug
gereerde maatregelen van groat bclang kunnen zijn indien deze 
landen komen tot regionale produktie- en marktafspraken mede 
gericbt op bet vermijden van onderlinge concurrentie op elkaars 
mark ten. 

3. De arbeidskosten als faktor in het herstructureringsproces 

In de regel worden de ontwikkelingslanden oak gekenmerkt door 
een laag loonpeil. Dit vloeit voort uit de relatieve overvloed van 
arbeid ten opzicbte van kapitaal die reeds eerder genoemd werd. 
Tegelijk met dit lage loonpeil kan men een lage arbeidsproduktivi
teit en, bebalve een aperte, ook een grate latente werkeloosbeid 
vaststellen: een Duits onderzoek toonde aan, dat in 70% van de 95 
onderzocbte vestigingen in de arme landen de produktiekosten 
10 a 30% boger lagen dan in de Bondsrepubliek. De lage arbeids
produktiviteit wordt mede veroorzaakt door gebrekkige organisatie 
en management metboden. 
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Vestiging in de arme landen wordt veelal verklaard uit het willen 
ontgaan van de daar vaak geldende importbeperkende maatregelen. 
Daarnaast wordt het lage loonpeil aantrekkelijk gevonden. Dit kan 
echter slechts dan tot arbeidskostenvoordeel leiden wanneer men 

a. arbeidsintensiecve produktiemethoden ocverbrengt uit landen met een 
boger loonpeil naar die met een lager; 

b. kapitaal incvoert en daarmee in combinatie met de laag beloonde 
arbeid produktieprocessen opzet die afgestemd zijn op hogere ar
beidslonen zoals die aangetroffen worden in een situatie evan klei
nere arbeidsovervloed of 

c. door arbeidsschaarste gestimuleerde organisatie- en management
methoden gaat toepassen in de situatie van arbeidsovervloed en 
lage lonen. 

Zowel punt a als punt b zullen bijna steeds met punt c voorkomen. 
In aile genoemde gevallen is er sprake van het verstoren van een 
in het ontwikkelingsland aanwezige evenwichtssituatie. Hoe lang 
het arbeidskostenvoordeel zal blijven bestaan zal onder meer af
hangen van de mate van werkeloosheid die bij het begin van de 
evenwichtsverstoring bestond en van de hoeveelheid nieuw ge
creeerde arbeidsplaatsen. 
Te verwachten is, dat een nieuwe evenwichtssituatie zal ontstaan 
op een hoger loonniveau. 
Het arbeidskostenvoordeel kan tot uiting komen in hogere winsten 
en/of lagere prijzen van de ondernemingen die er gebruik van 
maken. 
Een oordeel over het arbeidskostenvoordeel als instrument om de 
ontwikkeling van economisch achtergebleven gebieden te bevor
deren en de wenselijkheid en mogelijkheid het arbeidskostenvoor
deel te manipuleren (i.e. te handhaven) door een loonpolitiek wordt 
bepaald door het antwoord op de vraag, wat er met het 'batig 
saldo' van het arbeidskostenvoordeel gebeurt. 
Wanneer de winsten van de betreffende ondernemingen worden 
gebracht of gerealiseerd buiten het ontwikkelingsland is dit oor
deel minder gunstig dan wanneer deze winsten het ontwikkelings
land ten goede komen, hetzij doordat zij daar opnieuw geinves
teerd worden, hetzij doordat zij via belastingen de algemene mid
delen van het betrokken land vermeerderen. De verdeling van de 
winst over de collectieve en de private sector is derhalve een be
oordelingsfactor. 
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Voor de feitelijke beoordeling maakt het verschil, of de evenwichts
verstoring geschiedt op initiatief vanuit het betrokken ontwikke
lingsland of van buiten zijn grenzen. 
Bij initiatief van buiten zal men veelal te maken hebben met een 
multinationale onderneming met vcrtakkingen in diverse Ianden 
en het beslissingscentrum in een, meestal een ontwikkeld land. 
De rol van deze multinationale ondernemingen kan zeer positief 
zijn door hun ervaring, hun inzicht in de marktmogelijkheden en 
hun toegang tot de kapitaal-markt. Zij tonen zich echter in de 
praktijk niet in de eerste plaats geneigd, het belang van het ont
wikkelingsland te dienen. Dit zal uiteraard slechts geschieden voor 
zover dat overeenkomt met hun eigen belang. 
De greep van een ontwikkelingsland is kleiner dan die op een 
nationale onderneming: de mogelijkheden voor de eerste om zich 
aan bepaalde maatregelen te onttrekken is relatief groot. Beper
kingen van valutatransacties - maatregelen die geschikt lijken 
ten opzichte van buitenlandse ondernemingen, blijken over het 
algemeen slechts een beperkt en tijdelijk effect te hebben. Bij 
nieuwe investeringen zal men de neiging hebben, zulke maatregelen 
te ontwijken. 
Niettemin hebben buitenlandse vestigingen waarschijnlijk altijcl 
enig positief effect: ze brengen in ieder geval een stuk werkgele
genheid mee en soms een stuk scholing 2). 
De angst, dit positieve effect, hoe klein ook, te verliezen weerhoudt 
de ontwikkelingslanden van het regulerende optreden ten aanzien 
van buitenlandse vestigingen, nog daargelaten de economische en 
politieke pressie die in deze situaties vaak op hen wordt uitge
oefend. 
Het voeren van een eigen beleid is uit verdelingsoogpunt echter 
zeer gewenst. Het gaat immers om de besteding van de schaarse 
middelen op een zo vruchtbaar mogelijke wijze, zonder de sociale 
konsekwenties uit het oog te verliezen. 
Het arbeidskostenvoordeel kan daarbij een instrument zijn om 

2) Voor een udtvoerige b€schouwing over deze problematiek zij ver
wezen naar: prof. dr. H. C. Bos: 'Evaluatie van buitenlandse parti
culiere investeringen in ontwikkelingslrunden', in 'Internationale 
Spectator', d.d. 8 december 1972; jrg. XXVI nr. 21. 
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middelen te verwerven. De bantering van een matigende loonpoli
tiek laat dit instrument Ianger effectief blijven. Een dergelijk be
leid is acceptabel wanneer de vruchten ervan aan de gehele be
volking op rechtvaardige wijze toevallen. 
Uit de geconstateerde afhankelijkheid van de ontwikkelingslanden 
waar het het voeren van een verdelingsbeleid betreft, zou de con
clusie kunnen zijn, dat er een verdelingsbeleid zou moeten zijn 
dat de nationale grenzen teboven gaat en een instantie die een 
dergelijk beleid kan formuleren en uitvoeren. 
Dit beleid zou betrekking kunnen hebben op 

a. de OV'erbrenging van bestaande produkties en 
b. investeringen in de ontwikkelingslanden van middelen die daarvoor 

beschikbaar komen (hoofdzakelijk in rijke landen, maar b.v. ook in 
olieproducerende ontwikkeltngslanden), hetzij door mindere investe
ringen (particulier en van overheidswege), hetzij uit een hoger per
centage niet-uitgekeerde bedrijfswinsten, hetzij door eventuele doel
heffingen. 

De desbetreffende instantie zou een plaats kunnen vinden binnen 
het VN-kader, in nauwe relatie tot de VN-Wereldhandelsconfe
rentie (UNCTAD), de Wereldbankgroep en het Algemeen Accoord 
inzake Tarieven en Handel (GATT). De Nederlandse inbreng in het 
beleid van een dergelijk orgaan zou mede bepaald dienen te worden 
door overleg in EEG-verband. 
Het desbetreffende beleid zal uiteraard in de eerste plaats gericht 
moeten zijn op de belangen van de ontwikkelingslanden en met 
name de armste onder hen, maar zal tevens van belang kunnen 
zijn voor de rijke Ianden (zie hoofdstuk 6). 
Wil echter een beleid als hier bedoeld en willen de effecten daarvan 
de ontwikkelingslanden wezenlijk ten goede komen en tevens 
draaglijk zijn voor de rijke landen, dan zal de beleidsvoorbereiding, 
formulering en -uitvoering zowel sectoraal als intersectoraal aan
gevat dienen te worden. (zie het volgende onderdeel en onderdeel 7) 

4. Sektoren in de ontwikkelingslanden 

LANDBOUW 

In de landbouw vindt niet aileen, zoals wij zagen, nu reeds het 
merendeel van de beroepsbevolking van de ontwikkelingslanden 
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emplooi, maar zal naar aile waarschijnlijkheid blijvend de ruimste 
opvangmogelijkheid gevonden moeten worden voor (tenminste 
1/3 van) de bijkomende arbeidskrachten. 
lA V-maatregelen die in deze sektor genomen zouden kunnen 
worden zijn b.v. 

1. het aanpassen van de mechanisatiegraad in reeds gemecha:niseerd 
agrarische produk.tieprocessen, dwz. in een aantal gevaJlen meer in 
handarbeid uitvoeren (b.v. het met mankracllt verwijderen van on
kruid i.p.v. chemisohe bestrijding), 

2. het overbrengen van cultures vam rijke landen waar zij minder goed 
gedijen of hoge kosten met zich meebrengen naar landen die :lli.ch 
er beter toe lenen (zoals een deel van de Nederlandse druivencultuur 
is overgenomen door arme streken in Zuid-Europa), 

3. het vervangen van gewassen uit onze streken door produk.ten uit ont
wiklrelingslanden (b.v. appels en peren door exotische vruchten), 

4. het zo veel mogelijk weer vervangen van synthetische produkten 
door natuurproduk.ten die zij eerst verdrongen hadden (nylon t.o. 
sisal, kllll:Ststof t.o. houtplaat, skai t.o. leder e.d.), 

5. het overbrengen vam de a.grarische verwerkingsindustrne naar ont
wikkelingslanden die het basisprodukt kunnen voortbrengen of van 
een nabij ontwikkelingsland betrekken (vruchten- en groenten- con
serven; schoen- en Iederwarenindustrie; meubel-, meubeLplaat-, fineer
en pal'ketfabrikage e.d.) en 

6. het naast elkaar opzetten van cultures met sterk verschillende teelt
en oogstcyclus (de werkeloosheid op het platteLand is immers vaak 
sterk seizoenbepaald) . 

INDUSTRIE 

Hoewel in deze sektor slechts beperkte werkgelegenheid geschapen 
kan worden voor de ontwikkelingslanden (voorlopig voor niet 
meer dan 5 a 10% van de beroepsbevolking) is de industrie van 
groot belang: zij wordt algemeen gezien als de meest dynamische 
sektor en als een die belangrijke bijdragen kan leveren aan de pro
duktiviteitsgroei van een land. 
De industrialisatie van de derde wereld zal, behalve op de al ge
noemde doelstellingen, gericht moeten zijn op: 

a. diversificatie van de produk.tie met het oog op een mindere kwets
baarheid (:zlie ook hierv66r), 

b. verval!llging van import, i.h.b. die uit landen met een 'harde' valuta, 
teneinde daarop te besparen en zodoende de ruilvoet van de eigen 
munteenheid te ondersteunen. 
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c. overbrenging - zij het met gewijzigde processen - van bepaalde 
produkties van rijke naar arme landen, 

d. zo veel mogelijk spreiding van de industrie over eenheden van be
scheiden omvang die buiten de steden geplaatst kunnen worden; 
daarmee kan tevens de strijd worden aangebonden tegen de ook in 
ontwikkelings.landen wurgende trek naar de stedelijke centra en 

e. vervanging van 'westerse' produkten door die uit arme landen, b.v. 
speelgoederen, siervoorwerpen, sieraden, huishoudelijke artikelen 
etc. 

De arme Ianden zullen er in vele gevallen voordeel van hebben, 
hun industrialisatie aan te Iaten sluiten op reeds Ianger aanwezige, 
b.v. ambachtelijke aktiviteiten of vaardigheden. 
Dat betekent echter niet, dat zij zonder meer voorbij zouden moe
ten gaan aan de vervaardiging van hoogwaardige eigentijdse pro
dukten, mits ook de desbetreffende produktieprocessen maar zijn 
aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. 
Uiteraard kan aan industralisatie ook een reeks nadelen verbonden 
zijn zoals: 

a. milieuverstordng, 
b. cultuurverlies ten aanzien van veelal aan de agrarische. en dorps· 

situatie gebonden cultuurpatronen, 
c. mogelij.ke vergroting van de welvaartsverschillen tussen de verschil

lende bevolkingsgroepen of tussen de ontwikkelingslanden onder· 
ling Oanden met veel natuurlijke hulpbronnen en goede verbindin
gen zijn udteraard zeer in het voordeel: de 25 minst ontwikkelde 
landen zijn b.v. vrijwel alle afgesloten van de zee) en 

d. budtenlandse bei:nvloeding die, zoals eerder gesteld werd, moeilijk te 
vermijden is; hierop kan in dit rapport echter niet nader worden in
ge,gaan, evenmin als op de zdch in dit verband aandienende vragen 
rond de particuliere investeringen en de al even genoemde multi· 
nationale ondememingen. 

Dienstverlening 

Hoewel ook buiten het kader van de internationale arbeidsverde
ling dienstverleningssectoren te vinden zijn met een gunstig werk
gelegenheids aspect, beperken wij ons tot vervoer en toerisme. 

Vervoer 

Bijzonder arbeidsintensief en vitaal voor de economic is de ver
voerssector. Deze is echter m.n. wat bet internationaal transport 
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betreft, vanouds overwegend in handen van een gesloten kring van 
ondernemers uit de rijke landen. 
Zij hebben hun belangen veelal veilig gesteld in hechte afspraken 
zoals de 'liner conferences' of scheepvaartconferenties. Ook zijn 
de spoorwegen in de derde wereld nog voor een groat deel in 
handen van bezitters uit de industrielanden. Het lijkt niet meer 
dan rechtvaardig, de arme landen een evenredig aandeel in deze 
sector te geven, zeker voor zover het betreft het vervoer binnen 
en tussen de ontwikkelingslanden, maar ook in dat tussen deze 
landen en de rijke. 

Toerisme 

Bijzondere vraagstukken liggen er op het terrein van het vreem
delingenverkeer, waardoor de arme Ianden vaak sterke trekpleis
ters bezitten (belangwekkende cultuurpatronen, overweldigend na
tuurschoon, zon, zuiver water, jacht- en fotowild etc.). Goede voor
zieningen voor de reizigcr zijn echter nog maar op een beperkt 
aantal plaatsen aanwezig in een mate die grate toeristendrommen 
kan bedienen. 
Het lijkt derhalve zeer aantrekkelijk zulke voorzieningen te treffen 
aangezien de toeristenindustrie veel werkgelegenheid schept en 
gouden inkomsten belooft. 
Er zijn echter ernstige nadelen van economische en sociaal-culturele 
aard: 

- de aanvangsinvestertngen vergen veel (i.h.a. uit het buitenland aan 
te trekiken) kapitaal; 

- snelle vernieuwingen zijn dikwijls nodig (slijtage, maar ook aan
passing aan smaak.veranderingen); 

- de nodige aanschaffingen zullen voorshands veelal in de rijke landen 
gedaan moeten worden (,nadelig voor de deviezenpositie); 

- seizoengervoeligheid veroorzaakt sterke sehommelingen orp de arbeids
markt; 

- de gunst van het massatoerisme is wisselvallig, vooral indien het 
gebodene niet en van hoge kwaliteit en goedkoop is; 

- toerisme - en dit is wellicht het grootste gevaar - kan in een arm 
land een schril contrasterend eiland va;n luxe vormen waar alleen 
een kleine groep van de bewoners deel aan heeft, die daardoor bo
vendien een grote kans loopt, materieel en mentaal te vervreemden 
van zijn landgenoten. 
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Aan deze bezwaren kan aileen tegemoet gekomen worden door 
vormen van toerisme die meer op 'ontmoeting' gericht zijn dan 
op het gemak van de reiziger en die het cultuur- en levenspatroon 
van het bezochte land niet verstoren. 
In het algemeen zal een dergelijke vorm van toerisme geen grate 
omvang kunnen aannemen. Het lijdt dan ook twijfel of de ontwik
kelingslanden, enkele daargelaten, veel baat zullen vinden bij 
toerisme. 

OPENBARE WERKEN 

Op het eerste gezicht lijkt deze sector buiten het kader van de 
IAV te vallen. Infrastructurcle werken in ontwikkelingslanden 
worden tot nu toe echter overwegend uitgevoerd door internatio
naal opererende aannemingsmaatschappijen die daarbij hoogge
mechaniseerde methoden gebruiken. In vele gevallen zullen deze 
werken door lokale krachten uitgevoerd kunnen worden met an
dere methoden en dan een buitengewoon grate bijdrage tot de 
werkgelegenheid, ook op lange termijn, kunnen leveren. 
Woningbouw, wegenaanleg, bevloeiingswerken, bodemegalisatie 
voor de landbouw e.d. zijn bij uitstek geschikt om vergaand met 
mankracht te worden uitgevoerd. 
Bovendien hebben dergelijke projekten in ontwikkelingslanden 
vrijwel steeds een direct sociaal rendement. 
Tach zijn de ervaringen in deze sector vaak in andere opzichten 
minder gunstig: de uitvoering vraagt vaak meer organisatiever
mogen en de instandhouding meer toezicht dan ter plaatse opge
bracht kan worden. Verder vragen dergelijke meest zeer langlo
pende projekten een over langere periode verzekerde kapitaal
stroom, die Iicht in gevaar gebracht kan worden door zich wijzi
gende internationale verhoudingen, onrust e.d. Tenslotte zijn der
gelijke projekten ten zeerste gebaat bij voedselhulp (wegens de 
gevergde extra energie), die oak vaak maar voor betrekkelijk korte 
termijn zeker te stellen is. 

5. Voorwaarden aan de zijde van de arme landen 

Het voorgaande overziende kan gesteld worden, dat in de arme landen 
een aantal voorwaarden vervuld moet worden willen de IAV-maat
regelen vruchten kUillnen afwerpen: 
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a. er zal een deugdelijk ontwi.kkelingsplan aanwezig d.ienen te zijn 
waarin de maatregelen in verband gesteld zijn met andere, zoda~ 
b.v. toelevering aan te vestigen bedrijven verzekerd is, maar dat an
derzijds een zo groat mogelijk rendement wordt verkregen, b.v. 
door op de aanleg van bevloeiingswerken verdere landbouwpro
jekten te laten aansluiten (resp. voorbeeld.en van backward en for
ward integration van de maatregelen) 

b. oak op het gebied van onderwijs, vakopleiding en management trai
ning zullen de nodige voorzieningen getroffen moeten worden om 
de buitenlandse deskund.igen zo spoedig mogelijk te kunnen ver-
vangen door eigen krachten, · 

c. zoals hiervoor in verband met het arbeidskostenvoordeel a1 gesteld 
is, zal een aangepast loonbeleid ,gevoerd moeten worden maar an
derzijds zullen maatregelen voor een betere inkomensverdeting niet 
mogen ontbreken, 

d. het verdient aanbeveling, het tempo waarin werkgelegenheid wordt 
gecreeerd in ontwikkelingslanden voorshands aan te laten sluiten 
op veranderingen in het produktiepatroon in de ontwikkelde landen 
die zich reeds onder invloed van andere factoren van binnen- of 
buitenlandse aard voltrekken, 

e. het welslagen van de IA V zal in hoge mate mede afhangen van de 
regionale samenwerking tussen de ontwikkelingslanden zelf, waar
door zij oak onderillillg kunnen komen tot een optimale arbeids
verdeling en gemeenschappelijke markten van voldoende omvang 
Czie oak hiervoor) 

f. het is verder een voorwaarde voor de continulteit van de groei, dat 
een aanzienlijk deel van de (verhoopte) bedrijfswinsten of voor her
investering benut wordt of in de schatkist vloeit, 

g. tenslotte is het wenselijk dat waar mogelijk gunstige voorwaarden 
worden geschapen voor de ontwikkeillng van zodanige vrije organi
saties en maatschappelijke structuren dat zo breed mogelijke lagen 
van de bevolking deel krijgen aan de ontwikkeling die in de eerste 
plaats een zaak van welzijn is, waartoe maatregelen in het econo
misch-materiele vlak de voorwaarden d.ienen te scheppen. 

6. Konsekwenties voor de rijke landen 

Reeds veel eerder werd gesteld dat het onjuist zou zijn de arme 
Ianden prikkels en middelen tc geven tot economische groei, maar 
geen ruimte daarvoor. 
Dat geven van ruimte houdt in de eerste plaats in het afbreken van 
de nog bestaande belemmeringen: invoerrechten en andere be
lemmeringen van de invoer, concurrentievervalsende maatregelen 
als sektorsgewijze ondersteuning van de eigen produktie, de al 
genoemde maatregelen op vervoersgebied etc. 
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De EEG is, zeker nu ZIJ IS uitgebreid met Denemarken, Groot 
Brittannie en Ierland, veruit de grootste handelspartner van de 
derde wereld en de lidstaten zien hun buitenlands economisch 
beleid overwegend in 'Brussel' bepaald. 
Derhalve mogen de ontwikkelingslanden ook d<:i::irvandaan de 
belangrijkste maatregelen in dit verband verwachten. Het Neder
landse streven op dit gebied verdient dan ook alle steun. 
Zulke maatregelen kunnen inhouden: 

1. uitbreiding van de sedert 1 juli 1971 geldende algemene tariefpre
ferenties (deze gelden voor alle arme landen) ook tot produkten van 
agrarische oors'prong (NB deze preferenties hebben mede door die 
beperking tot nu toe slechts betrekking op ca. 1% van de export 
uit de derde wereld naar de EEG) 

2. afschaffing van de wederkerigheid van de voorkeursbehandeling die 
de lidstaten en de geassocieerde landen elkaar geven, 

3. uitbreiding van de kring van door EEG-maatregelen begunstigde 
landen tot alle arme landen en opheffing van de beperking daarvan 
tot de willekeurige kring van voormalige kolonien, 

4. uitschakeling of althans verzachting van de 'antiverwerkingstendens' 
in verschillende tarieven die hogere heffingen leggen op een produkt 
naarmate het verder bewerkt is en waarmee de bier vanouds be
staande industrie tot verwerking van tropische grondstoffen be
schermd wordt, 

5. produktovereenkomsten en 
6. monetaire maatregelen 

(deze beide laatsten va.Uen echter zozeer buiten bet onderhavige 
kader dat volstaan moet worden met enkele vermelding) 
Men zou maa:tregelen als de genoemde kunnen aanduiden als 'pas
sieve IAV'. 

Het ligt voor de hand, van dergelijke besluiten een overstroming 
van onze markten met produkten uit de derde wereld te vrezen 
en een ernstig bemoeilijkte concurrentiepositie voor onze eigen 
landbouw en industrie. 
In werkelijkheid zijn van die maatregelen voor ons slechts be
perkte gevolgen te verwachten: niet meer dan een fractie van de 
invloed die wij al ondervonden en doorstaan hebben ten gevolgc 
van de instelling van de EEG en de toegenomen concurrentie van 
de VS en Japan. 
Juist de intern-Europese aanpassingen na de instelling van de ge-
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meenschappelijke markt hebben aangetoond, dat een dergelijke 
herstructurering eerder sanerend en stimulerend werkt en zo pro
fijt kan meebrengen voor alle betrokken landen: de oorspronkelijk 
arme gebieden zijn inmiddels waardevolle afzetgebieden geworden, 
ook voor bestaande produktiesectoren in vanouds welvarendc 
gebieden. 
Van meer, maar nog steeds bescheiden, invloed zal kunnen zijn 
wat wij als 'actieve internationale arbeidsverdeling' zullen aan
duiden: het terugbrengen van onze zelfvoorzieningsgraad t.a.v. 
produkten die in principe evengoed in ontwikkelingslanden als 
hier voortgebracht kunnen worden. 
Men kan dat bereiken door het bewust overbrengen of zonder 
meer beeindigen van produktieprocessen die in concurrentie
verhouding staan met de derde wereld. 
Van zulke maatregelen is ecn krachtige bijdrage te verwachten aan 
het levenspeil en de werkgelegenheid in de derde wereld, terwijl, 
zoals gezegd, de nadelige gevolgen voor de rijke landen redelijker· 
wijs beperkt kunnen blijven tot luttele procenten. 
Men dient i.v.m. de internationale arbeidsverdeling namelijk niet 
te vergeten, dat het steeds gaat om het 'voortbrengen waar dit 
relatief het gunstigst kan plaats vinden' en in vele gevallen zal 
dit toch de plaats zijn, waar dit thans al gebeurt: veel bedrijven 
hebben zich juist daar gevestigd (en weten te handhaven!) waar de 
situatie t.o.v. grondstoffen, arbeidsmarkt en afzetgebieden gunstig 
was, mede gezien de vervoersaspecten. 

Wel zullen de negatieve effccten van de internationale arbeidsver
deling zich geconcentreerd laten gevoelen in bepaalde bedrijfs
takken of op bepaalde plaatsen. Het behoeft geen betoog, dat die 
gevolgen en de aanpassing (re-adaptatie) daaraan door de gemeen
schap meegedragen zullen moeten worden, zoals dit ook is gebeurd 
na bijv. de mijnsluitingen in Zuid-Limburg. 

De betrekkelijk lichte gevolgen voor de werkgelegenheid in het 
algemeen zullen waarschijnlijk gecompenseerd kunnen worden 
door tegemoet te komen aan reeds lang bestaande verlangens naar 
o.m. uitbreiding van de leerplicht c.q. vormingsmogelijkheden voor 
werkende jongeren en verkorting van de arbeidstijd. 
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7. Sectorstructuurpolitiek en Re-adaptatie 

Onder sectorstructuurpolitiek wordt een economisch beleid van 
de overheid verstaan, dat met name is gericht op de specifieke 
bedrijfstakken. 
Voorbeelden van deze politiek zijn: het landbouwbeleid, het ver
voersbeleid, het bouwbeleid etc. In deze gevallen is er sprake van 
een permanente begeleiding en beinvloeding van de ontwikkelingen 
in deze sectoren door de overheid. 
Andere bedrijfstakken zullen op bepaalde momenten eveneens met 
meer zorg en intensiteit door de overheid worden benaderd. Veelal 
doet deze situatie zich voor wanneer in een bedrijfstak zich storm
achtige ontwikkelingen voordoen. 
Voorbeelden: de mijnbouw, de textielindustrie, de scheepsbouw. 
Het streven van de overheid is om te komen tot een meer systema
tische aanpak van het gehele sectorbeleid, waarbij gezocht dient 
te worden naar bepaalde beginselen die bij een dergelijk beleid in 
acht genomen moeten worden, alsmede om na te gaan wat in het 
algemeen de invloed is van het overheidsbeleid op bepaalde sec
toren. 

Sectorstructuurpolitiek is niet aileen van belang voor de econo
mische ontwikkeling van ons eigen land, maar eveneens voor het 
buitenland. 
Wanneer een land deelneemt aan internationale arbeidsverdeling 
dan zal men steeds nagaan of het nog zinvol is om bepaalde pro
duktieprocessen zelf uit te voeren, dan wei die goederen in te 
voeren uit het buitenland. 
Het principe van internationale arbeidsverdeling houdt immers 
globaal in, dat elk land zich toelegt op die produktie, resp. pro
dukten, die hetland door zijn aard, ligging, of wat voor reden ook, 
het meeste winst opleveren. 
Wil men echter komen tot een juiste internationale arbeidsver
deling dan zal ook het internationale handelsverkeer vrij moeten 
zijn, d.w.z. dat er geen sprake mag zijn van vervalste concurrentie
verhoudingen tussen de Ianden. 
Wanneer men tegenwoordig over de meest wenselijke ontwikkeling 
in de verschillende bedrijfstakken nadenkt dan zal men met het 
aspect van de internationale arbeidsverdeling rekening moeten 
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houden, vooral met het oog op de solidariteit t.o.v. de ontwikke
lingslanden. 
Betekent dit nu, dat we binnenkort kunnen spreken van de ideale 
internationale arbeidsverdeling? Helaas niet! 
Er zijn nog zoveel voetangels en klemmen die verwijderd moeten 
worden dat op korte termijn geen spectaculaire ontwikkelingen 
zijn te verwachten. 

Het woord re-adaptatie is reeds gevallen, maar behoeft nog toe
lichting. Re-adaptatie houdt in, dat aan die bedrijven, sectoren of 
regia's de helpende hand wordt gegeven, wanneer men daar de 
bereidheid heeft getoond om hun produktiestructuur en afzet
patroon zodanig aan te passen dat aan ontwikkelingslanden gro
tere afzetmogelijkheden worden geboden voor hun halffabrikaten 
en/of eindprodukten. 
In zijn reeds eerder genoemde advies nr. 37 van december 1971, 
'Re-adaptatiefonds' is de NAR evenals de SER in voorgaande ad
viezen tot een negatieve conclusie gekomen ten aanzien van de 
wenselijkheid van een re-adaptatiefonds 'dat financiele compen
satie zou kunnen bieden aan bedrijven of streken die bereid zijn 
hun produktiestructuur en afzetpatroon aan te passen teneinde 
aan de ontwikkelingslanden grotere afzetmogelijkheden te bieden 
voor halffabrikaten en eindprodukten uit ontwikkelingslanden'. 
De aankondiging van Minister van Financien Duisenberg, gedaan 
op de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds, 
dit najaar te Nairobi, dat de huidige regering toch de instelling 
van een dergelijk fonds overweegt, doet critisch-belangstellend 
uitzien naar een nader uitwerking van die aankondiging. Wellicht 
zal er aanleiding bestaan, daar te gelegener tijd nader aandacht 
aan te geven. 

Samenvatting en conclusies 

e Gezien de onverminderde armoede, werkeloosheid en andere 
noden in de ontwikkelingslanden dient omgezien te worden naar 
een nieuwe, meer structurerende aanpak daarvan. 
Een belangrijke bijdrage daartoe wordt verwacht van de Inter
nationale Arbeidsverdeling (IAV), dat is: 

een zodanige opbouw van de internationale productiestruc-
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turen en de daarmee samenhangende handel, dat voor de we
reid als geheel en de Ianden afzonderlijk de meeste welvaart 
en werkgelegenheid gewaarborgd wordt. 

Daarbij zullen verschillende Ianden of delen van de wereld zich 
moeten specialiseren op die producten en diensten, waarvoor zij 
relatief de gunstigste factoren bezitten. 

e Dit vraagt om aan die factoren aangepaste, in vele gevallen 
arbeidsintensieve methoden van productie en dienstverlening. An
derzijds dienen de Ianden die door hun meerdere materiele en 
geestelijke macht de overhand hebben, ruimte te scheppen voor 
een expansie van de arme Ianden. 
Die expansie zal ten dele plaats kunnen vinden op het industriele 
vlak, maar overwegend in de agrarische sfeer. In aile gevallen zal 
echter gestreefd dienen te worden naar doorbreking van eenzijdige 
productiepatronen (differentiatie) door middel van sectorstruc
tuurpolitiek, gebaseerd op internationale onderzoekingen. 
e De arme Ianden kunnen groot voordeel hebben bij regionale 
afspraken gericht op onderlinge zelfvoorziening, o.m. ter vermij
ding van onderlinge concurrentie. 
e De in die Ianden aanwezige arbeidsoverschotten brengen i.h.a. 
een laag loonpeil met zich. Het daaraan verbonden arbeidskosten
voordeel kan echter aileen verwezenlijkt en behouden worden on
der bepaalde voorwaarden in de bedrijfssfeer en door een matigen
de loonpolitiek. 
e Voorts zal, b.v. door bevordering van herinvestering, belastin
gen e.d. voorkomen moeten worden dat de winsten overwegend 
aan het buitenland of aan beperkte kringen in het eigen land ten 
goede komen. 
e Een voorlopig onvervangbare en steeds - zij het vaak niet 
voldoende - positieve functie vervult het buitenlandse bedrijfs
leven d.m.v. investeringen of deelnemingen. Een boven-nationaal 
verdelingsbeleid zou die functie moeten ondersteunen. 
e Bij de behandeling van verschillende sectoren in de ontwikke
lingslanden is, naast de IAV, ook ruime aandacht geschonken aan 
bevordering van de werkgelegenheid in die Ianden; dit geldt vooral 
voor de sector openbare werken. 
e De aanpassing van de productiemethoden en de differentiatie 
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welke noodzakelijk is, kan op verschillende wijzen verwezenlijkt 
worden. Er zal ook rekening gehouden moeten worden met na
deligc effecten die voor de ontwikkelingslanden verbonden kun
nen zijn aan herstructureringsmaatregelen, met name aan in
dustralisatie en bevordering van het toerisme. 
e Wil IA V een gunstig effect hebben, dan zullen o.m. de vol
gendc voorwaarden vervuld moeten worden door de regeringen 

a. van de anne landen zelf 
- deugdelijke planning van de ontwikkeling 
- gerichte scholing en training 
- loonbeleid en inkomensverdeling 
- onderlinge ( regionale) samenwerking 
- binnen het la:1d houden van een rede1ijk deel van de bedrijfswinsten 
- vrije organisatie en brede participatie aan de ontwikkeling 

b. van de rijke landen 
- afbreken van belemmeringen die de expansie van de arme landen 

bemoeilijken, zoals invoermaatregelen, protectie van eigen onder
danen en afspraken op vervoersgebied, eea. door o.m. 

- uitbreiding van het Algemeen PreferentiE~el Systeem tot agrarische 
producten, 

- uitschakeling va;:r de anti-verwerkingstendens en 
- productovereenkomsten en monetaire maatregelen. 

e De gevolgen van de IA V voor de rijke Ianden zullen overwe
gend positief kunnen zijn. In de eerste plaats zinkt de concurrentie 
die onze economic kan ondervinden van de arme Ianden voor
lopig in het niet bij die van andere EEG-landen, de VS en Japan. 
Verder mag een sanerend en stimulerend effect verwacht worden 
van de spccialisatie (ook hier) op producten en diensten waarvoor 
wij (veelal vanouds) gunstige factoren bezitten. 
e Eventuele negatieve gevolgen voor bepaalde economische sec
toren of delen van het land zullen opgevangen moeten worden door 

de gcmeenschap als geheel. 
e Er kunnen ook uitgesproken gunstige effecten van verwacht 
worden voor de burgers in het algemeen. 
e Een en ander vraagt echter ook hier om een voortgezette en 
uitgebreide sectorstructuurpolitiek, gericht op een re-adaptatie 
waarbij bepalend gewicht mede toegekend moet worden aan de 
nog steeds niet vcrmindcrde en op vele plaatsen nog toenemende 
noden van de dcrde wereld. 
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