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Generaal Calmeyer was een christelijk-historisch militair en politi

cus van de oude stempel. Zo typeert dr. H. van Spanning het 

voormalige CHU-Kamerlid bij het verschijnen van zijn memoires. 

Een christelijk-historische traditie wordt hiermee voortgezet 

E 
en hclangrijk kenrncrk van de 

christelijk-historischc Unic 

(CHUJ, die met ARI' en KVP 

opging in het CDA was dat 

de Unie aan haar !eden en vcrtcgen

woordigers vee! ruimte hood om hun 

pcrsoonlijke visie op de relatic tusscn 

gcloot en politick gestalte te gcven Dit 

gal het oplredcn van christelijk-histori

schc politici vaak stcrk in

dividuclc trekkcn. 

Mcde als gevolg van de 

gcdccentraliseerdc organi

saticstructuur van de CHU 

heeft dcze individualisti

schc benadcring cr toe gc

lcid dat de C:HU rclatief 

wcinig publicaties hceft 

uitgegeven waarin haar 

politick belcid werd uit-

luitcnant-gencraal I\1.R.H. C:almcycr 

( 1895-1 990) wordt dezc christelijk-hi<,

torischc traditic voortgezet. 

C:alrneyer was Twcede Kamcrlid van 

I 956 tot 195'! en staatssccretaris van 

Ddensie in het kabinet-Dc Quay van 

1 '!59 tot 1963. In dit boek wordt he-

vcstigd dat 

zullen zien 

C:almcyer - zoals we nog 

cengezct. Daar staat regen Dr H. van Spmmi11g 

ecn eigcn plaats in de 

C:HU heeft ingenomcn. 

Wei wijkt hij hclangriJk al 

van zijn voorgangcrs in de 

omvang en de stijl van zijn 

mernoire'>. De herinnerin

gen van de eerdcr genocm

de CHU-politici zijn kki

nc, populair gcschrcvcn 

boekjes. De aantckcningcn 

van Calrneycr, die HoHc

naar zorgvuldig heclt be

wcrkt en geannoteerd. 
over dat diverse CHU-Tweedc Kamcr

lcden hun herinncringen hebben 

gepubliceerd. In dit vcrband kunnen de 

rnemoircs worden genoemd van jhr. mr. 

D J. de Ceer, JR. Snocck Henkemans, 

dr H.W. Tilanl!', en jkvr. mr CW.l. 

Wttewaal van Stoetwcgcn. 1 

Met het vcr<,chijnen van de door 

dr J Hoffcnaar bewerktc memoircs van 

zijn aanzienlijk uitvocriger en meer he

schouwend van aard. 

Voor hij in 1956lid wcrd van de Twcc

de Kamer had C:almeyer cen indruk

wekkende carriere gemaakt als oHicicr 

Hij was onder rncer kabinetschef van 

de minister van Defcnsic. dirccteur van 

het Deknsie Studie Centrum en plaats

vervangcnd chef van de gencrale <,tat. 



De uitgave van C:almcyer<, memoircs, 

waarop Hoffenaar aan de Rijksuniversi

teit te Leiden promovecrde, werd ver

richt in het kader van een onderzoeks

project van de sectie Militaire Ceschie

denis van de Koninklijke Landmacht. 

De ondertitel van dit hoek luidt Me

moires van een christen, militair en po

liticus. In deze rccemic wil ik enkelc 

kanttekeningen maken hij het politiek 

optreden van Calmeycr. 

Christen-politicus 
Als christen-politicus toont C:almcyer 

enkelc sterk persoonlijkc trekkcn. Hij 

was van huis uit Luthers maar ging over 

naar de Waalse gemeente hinnen de 

Hcrvormde Kerk. Calmeyer toondc 

zich daarnaast sterk g6nteresseerd in 

de in gerdnrmeerde kring ontwikkelde 

wij<,hegecrte der wetsidce en was voor

zitter van de Vereniging voor Calvinis

tischc wijshegccrtc. 

Lijn lidmaatschap van de CHLI in 1946 

werd in helangrijke mate ingegeven 

door zijn hezwaren tegen de C:HLI-po

litici die met de Doorhraak naar de 

l'vdA gmgen. Hij waardeerde in de 

CHLI vooral de visie op het protestants 

karaktcr van Nederland en de opvatting 

dat hct koningschap van het Huis van 

Oranje wcrd heschouwd als een vrucht 

van de lcJding Cods met ons volk. De

ze uitgangspunten sloten aan hij Cal

meyers taakopvatting als oHicicr Voor 

de oorlog was C:almeyer korte tijd pro

pagandist voor hct stcrk nationalis

tisch gcoricntecrdc - Verhond voor Na

tionaal Herstel. Deze grocpering ont

wikkelde zich gelcidelijk in nationaal

socialistische richting. Calmeyer wees 

dczc radicahsering af HiJ maakte tij

dcns een studiepcriode van I '!35 tot 

I '!39 aan de Duitse Kriu}sabrdcllllC de 

toenemende greep van het nationaal

soclalistisch hewind op de samcnleving 

UJV 'J Ill 'JK 

van dichthij mcc. De gcheurtcnissen in 

de KristaliHacht en de openlijke acties te

gcn de joodse bcvolking vervulden hem 

met diepe afschuw. 

Als 5\aatssecretaris kreeg hij onder 

mecr te maken met de destijds gerucht

makende affaire rand majoor K(oop

mann) en de kwcstie Van der l'utten. 

Dit hetrof twee militaire ambtenaren 

die een juridisch conflict uitvochten 

met het departcment van Dcfcnsie en 

daarhij krachtig gesteund werden door 

hct dagblad 'De Tclegraaf' 

Vee! aandacht kreeg in dczc periode 

voorts het rapport 'Het vraagstuk van 

de kernwapenen: nadere beschouwing 

over oorlog en vrede van de Ceneralc 

Synode van de Nederlandse Hervonn

de Kerk' Dit in juni 1962 vastgestelde 

geschrift vcrscheen in oktober van dat 

jaar op cen moment dat de wereld de 

adem inhield voor het mogelijk uitbrc

ken van een gewapcnd conflict tussen 

de Vcrenigde Staten en de Sovjet-unie 

naar aanleiding van de C:ubaanse crisis. 

In de inlciding werd gesteld dat dit rap

port nict de pretentie had een 'oplos

sing' voor hct vraagstuk van de kernwa

pcnen te hiedcn maar richtlijnen bevat

te voor het christelijk denken en han

delen in deze kwcstie. Enkele uitspra

kcn in dit rapport deden echter vee! 

stof opwaaien. Zo werd ondermccr ge

zegd: "Op grond van wat wij over de 

vredcstaak van de kerk en over de aard 

van de kernwapenen hebhen gczegd, 

mag de kcrk dan ook niet anders docn 

dan een radicaal neen tegen de kernwa

penen uitspreken". llders in het rapport 

wcrd gesteld "dat de kernwapenen ook 

in het uiterste gcval niet gebruikt mo

gen worden en dat de christcnen hct 

nict voor hun, aan het Woord en de be

lolten Cods gehonden, gewetcn zullen 

kunncn verantwoorden aan zulk een 

oorlog met kernwapenen hun mede-
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werking te gcvcn". Calmeyer zag hierin 

cen opwckking tot dienstweigcring op 

termijn. Hij rcageerdc op dit rapport in 

een brief aan de hoofdlegcrpredikant. 

Hij plaatste zich daarbij op hct stand

punt van "een met ovcrheidsgezag over 

cen dec! der strijdkrachten bekleed 

Christusbel ijder". 

Deze handclwijze is typerend voor Cal

meyer. Hij komt in zijn memoires naar 

voren als ccn officier geworteld in de 

tradities van de eeuwwisseling. Hij was 

mccr militair dan politicus. Het bcpalen 

van beleidslijncn als staatssecretaris lag 

hem beter dan de controlcrende taak als 

Tweede Kamcrlid. In beide gevallen 

bleef Calmeycr echtcr rechtlijnig den

ken en kon hij weinig begrip opbrengen 

voor de arbeid die nodig is voor het hc

reikcn van een politiek compromis. 

Omgaan met de pers vie! hem moeilijk. 

Naast officier was C:almeyer een ovcr

tuigd protestant gcvoed door de opvat

tingcn ontwikkeld in het Rcveil met nog 

duidelijk aanwezige reserve-; tcgen het 

katholicisme 2 Dit bepaalde ook zijn 

houding in de partijpolitiek. In hct pro

ces van partijpolitieke herorientatie 

speelde Cal meyer een rol als voorzittcr 

van de CHU-Kamerkring Den Haag. In 

195R krecg het, onder zijn Ieiding ge

nomen, besluit van dcze Kamerkring 

om bij de gemeentcraadsverkiezingen 

een gemeenschappclijke lijst te vormen 

met de ARP vee! aandacht. 1 

Calmeyer was ccn groot voorstandcr 

van nauwerc samenwerking tussen ARP 

en CHU met zo mogelijk de SCP daar

bij. De ontwikkelingen zijn andcrs gelo

pen. De pogingen om tot nauwere sa

menwerking tussen CHU en ARI' te 

komen zijn mede door het terughou

dend beleid van de landelijke CHU-Iei

ding slechts incidenteel van de grond 

gekomen. De met vee! publiciteit om

geven Haagse protestantse samenwer-

king leidde tot het verschijncn van de 

brochure 'Een gctuigenis waarom wij 

CH zijn en blijven' Een aantal vooraan

staande CHU -vertegenwoordigers be

klcmtoondc in deze brochure de ideolo

gische verschillen met de ARP. In 1967 

werd deze protestantse samenwerking 

in christelijk-historische king getypcerd 

als een gepa<;seerd <;tation De CHU be

sloot zich met de ARP en de K VI' te 

richten op de christcn-democrati<;che 

samenwerking die tenslotte zou uitmon

den in de vorming van het C:DA. 

Calmeycr had ten aanzien van de <;a

menwerking tus<,en CHU en ARP een 

voortrckkersrol vervuld. Hij had geen 

bezwaar tegen samenwerking met de 

KVP, maar vorming van een partij van 

protestanten met katholicken achtte hij 

principieel onjuist. Zo kwam hij gclei

delijk in cen gdsoleerde positie. In 1972 

bedankte hij voor de CHU. Hij achtte 

het onaanvaardbaar dat de Unie zou 

opgaan in een overwegend rooms-ka

tholiek geheel met sterk verschillende 

staatkundige grondslagen. 

Calmeyers herinneringen geven cen in

teressant beeld van de interne gedachtc

wisseling binnen de CHU vanaf deja

ren vijftig tot begin jaren zcventig. 

Eigen plaats 
Calmeyer toont in zijn standpuntcn een 

rotsvastc ovcrtuiging. Hij rcspecteert 

de visic van zijn opponenten maar acht 

hun opvattingen volstrckt onjuist. In 

zijn terugblik toont zijn vi'>ie geen nu

ances maar hij raakt eerder nog meer 

ovcrtuigd van zijn gelijk. 1 Dit lcidt er

toe dat de herinneringen van Calmeyer 

een sterk per<,oonlijk karaktcr dragen 

en zijn standpunten soms kritisch heke

ken moeten worden. Naast de korte 

maar rake typeringcn van de chri<;telijk

historische Tweede Kamerlcden H.W. 

Tilanus en jkvr. CW.l. Wttewaall van 



Stoetwcgen toont hij zich bijvoorbecld 

duidelijk te wcinig kritisch ten opzichte 

van de cigenzinnige CHU-senator prof. 

dr. F. C. Cerretson. In ecn enkcl geval 

schict zijn gcheugen tekort en is het 

beeld dat hij schetst onvolledig. In zijn 

beschouwingcn over het rapport van de 

Hervormde Synode inzake de kernbe

wapening beperkt hij zich tot de directe 

reacties op zijn brief aan de hoofdleger

predikant Nergens noeml hij de dcs

tijds opvallende rede van zijn geestver

want, het CHU-Tweede Kamerlid dr. 

I.N. Th. Diepenhorst. In een indringend 

betoog nam Dicpcnhorst, op zes januari 

1963, in de Tweedc Kamer afstand van 

de conclusies van dit rapport. Hij on

derstrcepte de vrijheid van de kerk om 

te sprcken, maar tevens de protestantse 

vrijheid om mel aandacht te luisteren 

naar hen die kerkelijk Ieiding geven om 

daarna zclf de vcrantwoordelijkheid tc 

dragcn voor de beslissingcn die men op 

grond van Cods woord meent te moe

ten nemen. Ook a! wijken zij af van de 

mcningen van kerkelijke !ciders. De in

houd van dit rapport had, aldus Diepen

horst, niet aileen verontrusting gcwekt

wat tc prijzcn vie! - maar ook verwar

ring gesticht. In hct synoderapport was 

opgemerkt dat politici en militairen 

door hun dagelijks werk het gcvaar !o

pen soms bedrijfsblind te worden. Die

pcnhorst vroeg zich af of dit gevaar bij 

thcologen was uitgesloten5 

De herinneringen van Calmeyer vor

men een bclangrijke bron voor de mili

taire geschiedcnis en ecn waardevolle 

aanwin<;l voor de kennis van de protes

tantse naoorlogsc politick en van de 

CHU in hct bijzonder. Maar de lezcr 

moet cr voortdurend op bedacht zijn 

dat hct hicr gaat om de opvattingen van 

cen 'christen, militair en politicus' die 

binnen de C:HU een geheel eigen plaats 

innam. .......... 

(I ) V 'J. Ill 'JR 

Dr. H. van Spamting was heleidsmedewerker hij 

de CDA-Ttoeede Kamerfractie. 

A1.R.H. Calmeyer, Ho·inmringen, memoires 

van een christen, militair en politicus, ingeleid en 

hewerkt door J 1-fojfenaar, wtgeverij SDU, 925 

paqinas. Prijs f 89,50. 

No ten 
Dr. de Cccr, f/cnm1ffi1!UCH. <:,' Cravenhagc 19Y) 

C Puchmgcr, Tildr111:, Pcrtcldf n11j Zl)11 /wen, Kam

pen 1966. _l. R Snoeck Hcnkemans, PurlnnwltJI

rr /Jcnllflfflll!}CIJ. llll)clntl doot mr f I R Sdmuli, z.pl 

z.1. 11946) C \X'. I. Wttewaal! VJ.n Stoctwegen 

Dr fmtlc Pcrtclt. Baarn 197.1 In dit verhand kun 

ook gcwczen worden or de publJCatic van her 

ult de C:Hll a!kom<:.llgc CDA-Tweedc Kamer

lid _) S.L Cualtherie van Wcezel· Rnht'i door /1ct 
muldcn, 1-11Ul_1}Sc hmnnmH_tjfl1 's C ~ravenhage 1994 

Calmeycr typeert KVP-IractJckJder mr. C P.M 

Romme als een zecr hckwaam polll!CU'> maar 

"et'n zo door en door room'>e figuur. a].:; hct 

\Varc omgevcn door wicrookgeurl'n, daarblJ 

meer ne1gcnde naar ~amenwerkmg llll't de 

l)vdA dan ml't de rctormatori.:;che rartiJcn 111 

hun toenmal1ge geaardhe1d. dat ik generlei af

hlllteit met hem kon voelcn'' l,blz 53tn 
Hct bc~tuur van de CHU \Va'> tot midden jaren 

ze<.,tlg rerughoudcnd ten aanz1en VJn nauwere 

~amenwerk111g met de ARP maar l1et plaat.:;c

!Jjkc aldel1ngcn vr!J. In Den Haag kreeg de ge

mecnscharrcll)ke l!J'>l van beidc prote..,tantse 

partlJen 111 195R vee! aandacht omdat Kamer

knngvoorzltrcr Cal meyer lid wa~ van de Tvv'Ce

de Kamer en ook de chn.;.,telijk-hi.;.,ton.:;che 

T\vecdc Kamcrlcden H.W. Tilanu~ en jkvr 

Wttewaall vJn Sroetwegen 1n Den ~laag 

woondcn 

4- In cen nahe.:;chouv.nng merkt C:almeyer over 

de vnmaahchappelijkmg van het Ieger up 

"Het Ieger J<:.'>imilcren met cen anti- oJ hoog

'ltcn<., a-militane maat':>charpij, waann de mo

rele waarden die het tundament vJn icdere 

krl)g'>macht vormen, wc1n1g in tel z1jn kan 

o;;\cchh tot verword1ng leiden" (hlz. 76\1 

Hndelln_i}CI1 TJpcdc K11mo 1961/(1 l dec/ J., 411-4 12 

[)r I.N. Th D1epenhorst wa'> Jllri~t en theo

loog. H1j wac; van 1963 tot 1965 111 het kahi

net-t·darijnen de ccr.;.,te bcwind..,man l~taJt<;sc

cretan<.,) die z1ch met zakcn bctrelkndc ont

wikkehngo;;~amcnwcrking bezig hield. Met uit

zondcring van de periode dal hl) Jl'> .;.,laatsse

uetans optrad, wa<., hlJ van 1955 tol 1975 

voorzitter van de Savornin LohmJn'>tichtJng 

het wctemchappelijk hureJu van de CHU 
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