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In de literatuur werd de laatste tijd beklemtoond dat de coalitie 

van antirevolutionairen, christelijk-historischen en rooms-katholie

ken in het lnterbellum de "kilte van een verstandshuwelijk" zou 

hebben geademd. Puchinger maakt aannemelijk dat aan de 

Coalitie wei degelijk een diepere, principiele verwantschap ten 

grondslag lag, al compliceerden de eigenaardigheden van personen 

de samenwerking. Een bespreking van Puchingers "Colijn en het 

einde van de coalitie-111. De geschiedenis van de kabinetsformaties 

1933-1939" 

D 
c ovcrdre1c. ht ve1ndc 'ouvc

tTIIltl<:tl ov<:r f'..edcrle1nd' 

( lmt-lndti.' e1e1n lndonc,ic 

op 27 d<:ccmhcr I 'J-+'J. well 

dClMVCln de oorze1ken en 

wat de directc gcvolgcn 

\\'CltTn 'lilill in NedcriClnd 

nog <,teed, in de volle be

bng'-.tc!!ing, 111t1Jr rond

om de lilill,le Nedcr

IClnd'c lJndvoogden i' her 

"i I gewordcn ( lvcr d<: 

ticntClllcn je11Tn in onzc 

ccuw die hct ,lot vormcn 

vCln h<:t <:igcnlijkc Ncdcr

IClnd,c hcwind over lndti.' 

hoon ol lcc,t men nClu-

cu' C. l'uchinger in hct woorcl voorol 

bij zijn n1edio vong Jtltlr vcr-.chcnen 

<,tudic 'Le1ndvoogd en min"tcr' 
1 

l)it gc

hrck <Jon bclClng<,tc]ling voor hct ,]ot

tildpcrk ve1n onzc koloniCllc ge,chie

dcn" ke1n ol, 'YillJllolllClti,ch worden 

he,chouwd voot- de gering<: intetT"c 

vom de 1'-.edcriClnd'c politick gedut-cn

clc hu lnterhcllum in hct e1lgcmeen. l:o 

hegint I Jlo,melm zipl overztcht viltl 

her lllClilhchClppelijk-polt

ticke Ieven 111 Ncderlilnd 

tu'"'n l'i I H en I'! lO e1l, 

volgt "Schrijven over de 

politieke en lllClClhchilppe

lijke <llllwtkkcling 111 hct 

1'-.cdcrlilnd VCln de IClrcn 

twintig en dert1g i-. vcrh<J

lcn over 'til,telnd mccr 

dan over vooruitgang 

I let Nedcrlzllld ve1n vti<it· 

I 'J-HJ hiJe1ktc e1llennin<,t 

'v<Jn dvn<Jn11ek en ongc-

dulclige vern lell\\'1 ng-.-

dre1ng' 'Len con,<:rv<Jticf le1nd' " hct 

genocmd Fn kenmcrkcnd voor het 

bccld dClt ve1n de Anu-Revoluttone1irc 

l'e1rtij 1 ARI' I in dczc pen ode hc,l<J<lt, 

ll)kt hctg<:en de IJtcre voorzitter vJn 

dczc pClrttj WI' llcrghui' 1 I '!56- I 'Jilili 
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in zip1 cnkclc J<Hcn gclcclcn vcr,chcncn 

'Hcrinncringen' opmcrktc: "lk wildc de 

ARI', die groot wa'> gewcc'>t in de tijd 

van Kuyper, gcc'-ltclijk weer ccn gczicht 

gcvcn Fn dan hcdocl ik gcc<;tclijk 

weer naar de linkerziJLk hrcngcn. 

Vcrgecl niet dat in de periodc-C:olqn 

die partij hclcmaal wa'> tcruggcdrongcn 

in de vcrkccrdc richting. Colijn was 

temlottc gccn groot geestclijk Ieider. 

llcpaald nict. Hq was een zecr hc

kwaam zakcnman, maar ik vond nicl 

dat hij ecn groot economisch talent 

wa..,_,,~ Hct \vckt dan ook wcinig vcr

wondcring dat, terwij] cr reccntcliJk zo

wcl over de hcginJarcn van de Coalitic 

a], over de na-oorlog'>c ontwikkelingcn 

in de -,amcnwcrking tu"cn de conlcs

'ionelc parti)Cil de nodige publibtic<; 

zijn vcrschcnen, 
1 

hct lnterbellum tamc

lijk sy<;tcmatisch wordt ovcrgeslagcn. 

Lnig'>zins mcrkwaardig is dit intuS<;cn 

wei, aangczien dczc peri ode loch mel 

zckerc re'>lrictics kan worden bc

'>chouwd als "hct confc.,.,ionele tijd

perk" Cedurende hct lnterbcllum 

bcheer<;rcn de drie grotcre gmhdicnsti

ge partijen en hun politicke lciders- in 

hct hijzondcr Nolcm. Rui)'> de 

llccrenbrouck, C:olip1 en De Cccr - 111 

mcnig opzicht de land-,politick, al i'> cr 

tcrccht op gcwczcn dat deze hegemo

nic van de conlc.,-,ionclcn ook na de 

Twccdc Wcrcldoorlog nog gcruimc tijd 

vo<>rtcluurdc.'' 

Achtergrond en doel van het 
boek 
Hct gcbrck aan aandacht voor de poli

tiekc en parlcmentairc gcschicdcnis van 

hct lntcrhcllum geldt inlu<;<;cn niel voor 

de reed, gcnocmde l'uchingcr lkhalvc 

'l.andvoogd en min~<;tcr', vcr,chccn van 

hem bij LlitgcvcriJ Jl Crocn en Zoon 

tc Leiden onlangs ook 'Colijn en het 

eindc van de Coalitic- Ill. De gcschic-

den" van de kabinet-,formatic'> I 'J33-

19:l')' Hct ccrstc decl van dczc hi-,tori

schc trilogic, waarop de auteur in 11)6') 

aan de Vrijc Llnivcrsiteil tc Amstndam 

is gepromovccrd, had tot ondcrwcrr de 

gc,chicdcnis van de kabinct-,formatics 

tu'>Scn I 'J I H en 1924, mel inhcgrir van 

de vlootwctcri-,is. In hct in I 'JHO vcr

<;chcncn twcede dccl van 'C:olijn en het 

cinde van de Coalitic' wcrdcn de lor

malic van 1925, de Vaticaancri'>i'> en de 

formatie van 192<) behanclcld. In hct 

zojui'>t geprescntl'erde dcrde deel, tcn

slotte, staan de jarcn dertig cl'ntraal. 

Hct hcvat afzonderlqkl' hoofdstukkcn 

over ck cri'iis-Donncr en de kahincts

formatie van 1933, de kabinct<;crisis van 

I 'Ji5, de fonnatic van I <J.U en de kabi

nctscrisis van 1939 alsmede het optre

dcn en de val van het vijfde 

kabinct-C:olijn. 

Als docl-,tclling van zijn bock, dat oor

srronkelijk i' ontstaan als ondcrclcel 

van een C:olijmtudic die reeds zijn 

Lltrechtse lcermccstcr prof.dr. C. 

Ccrrehon tot op zl'kere hoogte op hct 

oog !welt gchacl, nocmdc l'uchingcr in 

zijn ccr'>tc dccl hct "bouwstl'nen levc

tl'n tot hl'studcring van her l'inde der 

Coalitie, althans voor zovcr hct de ka

hinctsformatics van 1918 tot 1939 bc

trl'lt. len en ander vormt gcen 

wctcmchcrpclijk of politick gelegcn

hcidsgcschrift, zoal'> Duymtcc's werk 

'De kahinctsformatics I ')46- I <)()5' in 

stcrkc mate is, en evenmin is hct ccn 

hoek dat in kite staatslecr hchandclt. 

Onzc <;tudic heoogt slechts een hulp

middcl tc zijn voor dicgencn die wctcn 

willcn wat cr gcdurendc de vnschillcn

dc cri<,c<; en lormatie'> nu wcrkl'lijk gc

'>chicd IS. Daarbij wilde hij 

bronncnuitgavc en verhaal combincrcn: 

''lk hch in de notcn de voornaamstc 

bronncn \Veergcgcven, die voor ccn 

wcrkclijk verstaan van de kahinctsfor-
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maties zo belangriJk zijn, vooral waar 

het hicr gcldt mcrendeels persoonlijkc 

corrcspondcntics, mcestal nooit ccrdcr 

gepublicecrde hronnen. J\1aar ik hch te

vcns hct vcrloop der kahinetdormatie<, 

en cri<,e<, in vcrhaalvorm zo nauwkcurig 

mogclijk kort wecrgegeven, omdat 

daardoor hct gehcurcn veel beter he

kend wordt dan wanneer men cnkel 

bronncn puhlicccrt. Daarom biedt dczc 

opzet van het wcrk zowel ccr1 rcdclijk 

raadpleeghaar vcrhaal als de voornaam

'-.tc hricfwi-,.;,clingcn, auntekeningcn en 

nota\.'' Aan deze tonmrle is ook in het 

derdc en laatste decl nict getornd. 

1\kdc hicrdoor kent dit een omvang 

van ruim 1100 pagina\ nog ofgczien 

van de illu<;tratie<, en het uitgcbreide re

gister Wie zich hrerdoor echter niet 

laat ontmoedigen en hct hock nictte

min ter hand nceml, wordt hcloond 

met ecn unieke en dikwijls fascinercnde 

hlik achter de <,chcrmen van de 

Nedcrlandse politiek in de ten onrcchte 

cnig~zins vcrgctcn jtircn dcrtig. Lezing 

van hct hock is hovcndicn hct aanbcvc

lcn waard met hct oog op de herden

king van Colijns vijltig<,te stcddag die 

dit voorjaar zal worden gehoudcn. 

Van de Coalitie naar het CDA 
1\kdc als gevolg van de gekozen opzct 

trckt ook in 'Colijn en hct cinde van de 

Coalitic - Ill' weer ccn grote hoevccl

heid thcma\ aan de lezer voorbij. 

Hiertoe behoren de hctrekkclijk zelf

'.tandigc rol van koningin Wilhelmina 

ti)ckns de diverse kahinetscrises en 

forn1atic'), de ovcrgang naar het roonl~
katholicismc van de vrijzinnig

dcmocratische minister van Onderwijs, 

Kun<,tcn en Weten<,chappen H.P 

r'v1archant in I 'liS en de gczagshandha

ving, de .,Juitende hegroting en de <,o

ciale maatregclcn al<, de drie 

heleidspunten die de hinncnlandsc po-

litiek van Nederland gcdurcnde deja

ren dcrtrg hebbcn bchecrst. Ten aan

zicn van de ~amcn\vcrking tusscn 

antircvolutionaircn, christel ijk- histori

schcn en room<,-katholickcrl hinnen de 

Coalitie - het hooldthcma van hct hock 

- valt op dat deze voor Colijn cer1 min

der prominentc plaats innam dan voor 

politieke voorgangers van hem als 

Kuyper en l\lackay. Weliswaar aan

vaarddc hi) tot zijn dood toe de idee 

van de rcligicuze antithcse, maar mcde 

onder invloed van de -.amenwcrking 

met andersdenkenden tijdcns zijn loop

baarl als militair in Nedcrlands Omt

lndic en zi)ll directeur-.chap van de 

Koninklijkc <,tond hij mccr open voor 

samenwcrking met de <,inds de ceuw

wisseling bovcndien politick verzwakte 

lihcralcn dan de mccste van zijn partij

gcnotcn. Reeds in I 'l I 3 warcr1 C:olijn<, 

gcdachtcn in de richting gcgaan vJn 

ccn kahinet op brcdc ba'>i'>, dat wil zcg

gen ccn gemcngd kabinet van rechtsc 

[godsdicnstige I en link<,c I nict-gods

dicnstigcl partijcn" Pas in I'J.B bleck 

hct politieke klimaat cr echter rijp voor 

en tradcn cnkcle lihcralc en vri)zinnig

democratische bcwindslicdcn toe tot 

zijn twecde kabinet. De voorkc•Jr van 

Colijn voor ccn kabinct op bredc basis 

kidde in 1937 tot ecn verschil van in

zicht met de antir-cvolutionairc lractie

voorzrttcr in de Tweedc Kamer l. 
Schouten, aan wic hi1 op 2 april 

schreef: "Cij ponccrt de oude C:oalitic, 

ik acht haar niet slechts onmogclijk 

maar ook onwcnschcliJk omdat ziJ tot 

de hccrschappiJ van Rome vocrt en ons 

al verder van hurs hrcngt lk had weinig 

moeiclijkhcdcn in zakc hcvordcring 

Chr grondslagcn, maar als ik ze had 

was hct met de RK en niet met de an

dcrcn rZondag,rust h.v.J."
111 

t\adat de rechtse <,amenwerking na de 

verkiczingcn van I 'J.i7 medc onder in-
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vloed van de politick Ieider van de 

RKSI' (_,\\II Cmcling niettcmin wa<; 

hervat, kwam hct lwcc jaJr later roncl

om hct linanciccl-socialc vraagstuk tot 

ccn hrcuk tu<;<;en C:o\ipl en de roo!ll<;

btholiekcn. In hct hiJzondcr de minis

ters I.A. de Wilde !ARI'! van hnancicn 

en C:l'.\1 Romme !RKSI'! van Socialc 

:Laken, die vanal het begin van hun he

wind voo1·al her bcbng van rcspecticvc

\ijk ee11 ,\u1tendc hcgmting en de 

wcrklomhcidshestriJding hadden bcna

dl·ukt, wa1-cn in linancieel opzicht uil

cindelljk onverzocnlijk tegenover 

clbM komcn te <;laan Zoals hlijkt uit 

her hcginhootchtuk van 'C:oll)n en het 

cindc v<:~n de C:oalitic Ill', h<:~d de 

Tweede Kamcrlractie v<:~n de RKSI' 

echtcr ook reeds bczwaren gekoestcrd 

tcgcn hct linanciccl-cconomischc en 

sociJic helcid van het extra-parlcmen

tJir gcvormdc derek kahinet-Ruij'> de 

llccrcnhmuck I I 'J2'J-I 'Ji i i. l'<:~s toen de 

antirevolutionair C:olipl de pbats van 

de rooms-katholick Ruij'> had ingcno

men, durlde de RKSI'-tractie het op 

ccn open\ijk conllict mel hct k<:~binct te 

Iaten J<:~nkomcn. \)oordat de rooms-ka

tholicke hcwindslieden I.R.H van 

SchJik, I..N Deckers en H ( I H 

Celisscn hij de bhi11ctscrisi-; van 1Yi5 

de zijck van Colipl kozcn, hlcel ccn 

verdcrc c<,cabtic van de meningwer

<,chillen op d<:~t moment nog achterwe

gc. Toen vier jJJr later cchtcr ook de 

room<,-katholicke mini-,tcr-;- onder wic 

Rommc - hotste11 met C:olijn en De 

Wilde, were! de brcuk tu<,<,cn RKSI'

Iractie en kabinel ddinitiel 

Typcrend i-, dat hct dehat in het parlc

mcnt en daarhuitcn na de hreuk ging 

over hct soci<:~JI-cconomische helcid en 

1 voor<:~l 1 de positic van Colijn De 

Coalitie Jls zodanig kwam nauwelijk'> 

tcr <,prJkc. 1\lenigccn voorzag in I 'J39 

dJn ook slcchh ecn tijdclijk uiteengaJn 

van de dric conlcssionelc partijen. Zo 

sclucct de hootdrcdacteur van 'De 

1\laashode', I Witlox, in zijn ortikcl 

'Colijn at, C:o\ipl up'' van _:;() juni 1939 

"Voor bcide partiJen, Colijn en de ka

tholiekcn, is her gewe11'>cht dat zij 

tham, altham tijdclijk, schciden."
11 

En 

op 2 november 1939 vcrklaardc 

Rommc 111 ecn interview in 'De 

,\ laa>bode' "[l]n hctgecn gclcid hecft 

tot den val van het vicrdc kabinet

C:olijn ligt, na<:~r mijn ovcrtuiging, nict 

ict.;, zoodanig~, dat n1cn n1ct rccht aan 

Kathulicken en anti-rcvolutionairen 

zou mogen voorhouden: de principicc

lc ver>chillcn, wclke naluurlijk tusschen 

Ll hc-;taan, -,cheidcn U voorta<:~n voor 

hct practi-;chc politickc Ieven. Veelcer 

lijkt mij Jlli'>t dezc <;telling: dat de prin

cipicclc vcrbondenheid tu-,-,chcn I o.a.) 

katholicken en anti-rcvolutionairen, 

welkc in I 'B7 gelcid heelt tot ecn 

vruchtbarc rechtschc samcn-

Colijn stand meer 

z 
c: 

werking tot ,1\.lci 103') toe, 

door het dcze zomcr gebcur

de in geen cnkel opzicht i-; 

gerJJkt"
1

• In wcrkelijkheid 

zou de Coalitie in de oude 

vorm echter na de oorlog 

nict mccr terugkcren. De 

ARI' raakte na de brcuk in 

1939 in een isolcment, waar 

zij zich pas in I 952 weer uit 

wi<,t te bevrijden. 
1

' Daarna 

wcrkten de drie groterc con-

dan de meeste van 

zijn partijgenoten 

open voor 

samenwerking met 

de politiek 

verzwakte liberalen. 

lc<;<;ionelc partijen, voorzovcr zij reed> 

gezamenlijk dcelnamen aan de regc-

ring, telkcm >amen met hctzij de soci

aal-democraten hctzij de liberalcn. 

Niettcmin wordt de kzcr van hct slot

hootdstuk van 'Colip1 en het eindc van 

de Coalitie - Ill' cr nog cen> aan hcrin

ncrd hocvccl er in de politick in bctrek

keliik kortc tijd kan vcrandercn en hoc 

hachelijk voorspcllingcn inzakc toc

kotmtige rnaatschJppelijke en politickc 
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ontwikkelingen in Ieite zijn Tcrwijl im

mcr<, in de loop van de 1arcn dcrtig de 

ondcrllngc vcrhoud1ngcn tu~~:.en ontirc

volutionaircn chri'>tcl ijk- hi,tori-,chcn 

en room<,-katholickcn gclcidclijk vcnler 

vcr<,toord warcn gcraakt, ont<,tonden 

mindcr dan 20 Jaar later de ccr-,tc ge

dachtcn over ccn duurzame samcnwer

king van dczc dric grocperingcn 

hinncn ccn partijvcrband' Hoewcl 

l'uchingcr zich crvan bewu<,t i'> dat het 

onJUi'>t zou zijn ccn dtrcctc lijn tc trek

ken van de Coalitic naar het CDA, 

wijdt hij de drie slotalinea\ van zijn 

bock aan de band die toch ook in dit 

opzicht bc-,taat tussen heden en verlc

dcn: 

"In C:olijns Ieven wa<, hct einde van de 

rccht-,c coalitic ccn dchnitievc brcuk, 

die tijdens zijn Ieven niet mecr gchecld 

kon worden. 1\laar voor latcrc genera

tic<, bctekcnde dit slcchts ccn moment, 

zo n1cn \vil c-cn fa~c in de bcwogen ge

schiedcnis van de christclijke politick 

in Nederland, met name die tu<,<,cn 

rooms-katholiekcn en calvinistcn. waar

bij de chri<,tclijk-histori<,chen cen ge

hccl cigcn rol spccldcn. 

De christelijkc spiritualiteit van rooms-

katholickcn en protcstantcn in 

Nederland was, ook na hiJila vij] ccu

\vcn van rigourcuzc -;chciding en hitt<:

rc '-ltrijclnog -,rcrk gcnocg gchkvLn on1 

elkaar wcdcrziids gec-,tclijk lc hcrkcn

ncn en, mcdc vanwcgc de grocicnck -,c

culari<,atie, clkaar te nopen lot ccn 

hernieuwd politiek <,amengaan, ja zelts 

binnen een gchcel nicuw partijvcrband. 

l'olitieke coalities en partijvcrbanden 

zijn tijdgebonden: men kan ze aangaan 

ot vcrbrckcn, maar ziJ gevcn v(J(Jr aile-, 

uiting aan sum<, moeilqk te formulcren 

en te concrctiscrcn ovcrtuigingen. In de 

ge-,chiedcni-, vormen dczc overtuigin

gen de geestelijke krachten die coalities 

en partijvcrbandcn ovcrlcvcn en door 

de eeuwen heen hliJven hestaan. Het 

vcrlcden wcrpt daarbij nict aileen vcr

heldcrend Iicht op het hedcn, maar het 

heden werpt ook cen zcker Iicht op hct 

verlcdcn, en aileen in dit samcnspcl 

worden beide histori'.ch doorzichtig en 

cnigcrmatc bcgrijpclijk "'" 

De tragiek van Colijn 
Een en ander laat onverlet dat vooral 

hct cindc van C:olijtls loophaan, zoals 

Puchinger in zijn slothoofdstuk consta-

Het ei11de 1)(111 Colijns loopbclill1 ke11de ee11 lwgisch elelllenl. Uoto ANP) 
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teen, ccn tragi'>ch clement kcndc. Zo 

citccrt hij hq de bchanckling van de 

vraag ol C:olipl in juli 1'!3'! voor zijn 

twcede opdracht had moctcn hcdankcn 

clicn<; departcment'>'>Ccretari'>, nH W.H. 

fockcma Andreae, die in een gc'>prck 

met de auteur opmerk!e "C:olijn wr<,t 

evcr1zceL al'> dit niet lukt, komt De 

Cccr. I Iii moc'>t dm <;nel handelcn en 

met oucle vricnden al<;nog ovcrwinncn 

oltcn onder gaan. [)c werkcliJke tragc· 

die wa'>: dat hi) zijn noodlot zag aanko

mcn rn de oude tegcn<,tander I )e Cecr, 

drc cer1 totaal andcr politick karaktcr 

dan C:olijn wa'>, en cbt De Cecr het ten 

,lotte won. En tocn [)c Cccr hct dan 

gcwonncn had, en f11Tillicr vva.., gcwor

clen, had icdcrccn het prcmicr<;chap aan 

Colqn kunncn aanbicdcn, maar nict De 

Ccer.' 

1\\cer in hct algcmcen wij'>t l\rchinger 

op een hricl die C:olijn op 22 JUili 193'J 

- zijn zcvcntig-.tc vcrjaardag- hcclt gc

'>Lhrevcn aan Ccrret'>on, naar aanlci

ding van dicn'> ZOJUi'>t vcr'>chcnen 

artikel over Colijn. In dcze brief gat 

C:olijn de twce hooldlijnerl aan die zijn 

Ieven haclderl hepaald en waama<:rr hij 

zijn'> inzien'> dicndc te worden bcoor

dceld "De TiJd zal uitwijzen of ik ict'> 

hliJvcnd'> hch verricht. Voor lndic mecn 

rk die vraag toe<;temmend tc mogcn he

antwoordcn. · Voor i'-:edcrland <;t;:r;:rt ze 

nog open. Htcr zal afgcwacht n1nctcn 

worden ol ik cr in ge<;[aagd hen hliJ· 

vend ret<; gocd<; tc hercikcn op het <;tuk 

vcrhoudi ng Rcgccri ng en 

Volk-;vcrtcgctl\voordiging.
1

'

1

'' Naar aan

kiding van dcze hrid merkt l'uchinger 

op T.nkcl op dit <;chrijven algaande, 

zou het politicke !even van C::olijn tra

gi'-lch zijn gcwccst, \Vllllt hct \vcrk dat 

hi) in Nederland'> Omt-lndic vcrricht 

hcdt op het gchied van de bc<;tuur<,or

gtlni'-latic \Vti'i tndcrdaad van allure, 

maar het i'> n<:r de Twcedc Wcreldoorlog 

uitcraard wcggcvaagd. Fn voor wat 

Ncdcrbnd hetrdt, <;tone! C:olijn, toen 

hij deze hrid '>Chrecf, voor het zw<:r<:r!',tc 

conflict met hct parlcmcnt dat hij ooit 

hedt geh<:rd, a! kon op 22 JUili I 'J39 

nicmancl dit voorzien."
1
c 

Door zowcl C:olijn<; grote gaven en vcr· 

clicn<,ten a[<; dit tr<:rgi<,chc clement in 

diem loopha<:rn te ondcrkcnnen, komt 

l'uchingcr uitcindeli1k tot cen genuan

cccrclcr en evcnwichtigcr eindoordccl 

over C:olijm hetckeni'> voor om [;:rnd en 

volk cl<:rn de hicrhoven <:r<:rngchaalde 

voormaligc AR-partijvoorzitter Berg· 

hui'>. 

Tot besluit 
lk wil niet vcrhclcn dat ik <:rl<, ( hi<;to

ri<;ch gc"intcr-c<;secrd) politicoloog bij lc

zing v<:rn 'Coli)ll en hct eindc v<:rn de 

Colijn Ill' <;orm gcwemt heh, dat de 

auteur naast de gcdetailleerdc recon

<;tructics van de divcr<,e k<:rbinetscri<,e<, 

en -formatic'> ook cnkclc algcmenerc 

uit'>praken zou hcbbcn gcd<:r<:rn over bij

voorbceld het proces van kabinetslor

matie in Nederland ol de 
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invloed van de ma<:rt<;chappc

liJke comtellatic op de wijze 

v<:rn politick hedrijvcn in de 

door hem ondcrzochte pc

riodc. Ook stipt l'uchinger 

hicr en daar intcrcS'>ante ont· 

wikkclingcn aan, zoals de in

<;telling van ccn clcpartement 

van Algcmcnc Z<:rkcn door 

C:olijn in 1937, zondcr in te 

ga<:rn op de conscquentic'> 

daarvan voor (in dit geval I 

tragedie van Colijn 

was dat hij zijn 

noodlot zag 

aankomen in de 

oude tegenstander, 

De Geer" 

hct functronercn van de Ncderland<;c 

mini<;terr·;:r;:rd. 

[en en andcr neemt cchtcr nict wcg d<:rt 

ook dit laat<;te dcel v;:rn de trilogie weer 

cen <;chat ;:ran inlorm<:rtie over de poli

tiekc en parlcmentaire geschicdcnis van 

het lnterbcllum bcvat. In de literatuur 

I 
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z 
wcrd de IJatstc tiid nogal bckkmtoond 

dat de <.;ZJillCil\VCTking van untircvolutio

naircn, chriqe\ijk-historischen en 

rooms-katholicken in deze periodc "de 

kiltc van c-cn ver-qand-,huwclijk" zou 

hchhcn gcadcmd.'' Dank zij zijn uitgc

hrcidc gchruik van zowel archieh,tuk

kcn als pn-,commentaren <,\aagt 

l'uchingcr crin aanncmclijk tc maken 

dat aan de C:oalitie wei dcgell)k ecn 

diepcrc, principicle verwantschar ten 

grondslag lag, al vorn1Jen de cigcnuar

dighcdcn van per<,onen voortdurcnd 

cen comrliccrcndc !actor van gewicht 

hit de samenwcrking 

Het valt tc hctrcurcn dat het -,chrijvcn 

van ccn omvattend werk als Puchingcr 

than-; heclt voltooid over de politickc 

en rarlcmcntairc ge<,chiedenis van hct 

lnterbellum voor de crop volgcndc de

cennia moei\ijk zal worden. \)it komt 

niet aileen doordat de omvang en de 

compkxitcit van hct ovcrheid.,bekid in 

de na-oorlog<,c pcriodc gclcidclijk vcr

dcr zip1 tocgcnomen, maar ook door 

hct lcit dat politici steeds vakcr zakcn 

tclclonisch plcgcn al te doen. Dit zou 

cchtn rcden te mecr moctcn zijn voor 

wic gc'intcJT'>'ccrd is in Nedcrland-,c 

politick om zich te vcrdicpcn in hct riJ

kc dxonnen )materiaal over de tham 

ten onrechtc cnigszins in de vergetel

heid geraaktc jarcn twintig en dcrtig 

van dczc ccuw. Zeker, er rs '>indsdicn 

het nodigc vcranderd in 1'\edcrland. 

1\ laar zou bijvoorhceld de rol van pcr

Stlllcn en pcrsoonlijke verhoudingen in 

de politick de laaNe tijd wcrkclijk zo

vccl aan helang hebben ingcboet' 
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