
Dr. J. de Bruijn 

Antithese of theocratie 
De Christelijk-Historische Unie in de 
Nederlandse politiek (1908-1980) 

De CHU was, haar ondanks, een integre
rend bestanddeel van de verzuilde sa
menleving. De Bruljn bespreekt de in juni 
verschenen dissertatie van dr. H. van 
Spanning: De Christe!ijk-Historische Unie 
(1908-1980). Enige hoofd!Jjnen uit haar 
geschiedenis. Een dissertatie over een 
partij die streefde naar synthese, maar 
leefde van de ant/these. Het boek is uitge
geven in eigen beheer en is te koop b1j 
boekhande/ Houtschild en Wattez te 's
Gravenhage. Het omvat twee de/en en 
kost f 79,50. 

Op donderdag 2 juni promoveerde in Lei
den H. van Spanning tot doctor in de 
rechtsgeleerdheid op de dissertatie De 
Christe!Jjk-Historische Unie (1908-1980). 
Enige hoofdlljnen uit haar geschiedenis. 
Het proefschritt omvat twee delen van in 
totaal 1073 pagina's (waarvan 327 pagi
na's bijlagen, literatuur, noten en naamre
gister), en is de vrucht van een bijna acht
tien jaar durende studie, die naast een 
betrekking als parlementair verslaggever 
en beleidsmedewerker van de Tweede 
Kamerfracties van CHU en CDA moest 
worden volbracht. De volharding en de 
discipline die de auteur daarbij aan de dag 
heett gelegd dwingen respect af, en als de 
uitspraak dat promoveren niet aileen een 
intellectuele maar ook een morele opgave 
is enige waarheid bevat, dan wei in dit 
geval. 
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Een staatsrechtelijke studie 
Zoals ook uit de ondertitel van zijn boek 
blijkt, beschrijtt Van Spanning niet de vol
ledige geschiedenis van de CHU. Na een 
inleidend hoofdstuk over het ontstaan van 
de CH U in de jaren 1894-1908, behandelt 
hij de principiele uitgangspunten uit het 
christelijk-historisch beginselprogram van 
1908, die in sterke mate bepalend zijn 
geweest voor het staatkundige optreden 
van de CHU. Het betrett de volgende 
politiek-staatsrechtelijke thema's, die ik 
hier in de woorden van Van Spanning 
weergeef: 
- de afwijzing van de op godsdienstig 

terrein neutrale overheid; 
- het protestantse karakter van de Ne

derlandse natie; 
- de constitutionele monarchie; 
- de dualistische opvatting over de rela-

tie tussen regering en parlement; 
- de houding tegenover de antithese en 

de partijvorming op confessionele 
grondslag; 

- de afwijzing van het streven naar partij
macht. 

Op zeer uitvoerige wijze beschrijtt Van 
Spanning de ontwikkeling en toepassing 

Or J de Bru11n (1948) 1s hoofd van het H1stonsch Documen
tatiecentrum voor het Nederlands Protestant1sme (1800-
heden) van de Vn1e Un1vers1te1t te Amsterdam 
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van deze principes in drie opeenvolgende 
perioden (1908-1918, 1918-1940, 1940-
1970), om zijn boek af te sluiten met de 
ideologische en politieke herorientatie in 
de jaren zeventig, die tot de opheffing van 
de CHU en de vorming van het CDA leidt. 
Uiteraard besteedt hij daarbij de nodige 
aandacht aan personen en gebeurtenis
sen, maar de hoofdlijnen van het boek 
worden toch getrokken vanuit die princi
piele uitgangspunten, die voor Van Span
ning het kort begrip van het christelijk
historisch staatsrecht vormen. 

Men kan er, gegeven de staatsrechtellj
ke inslag van het boek, vrede mee hebben 
dat de auteur zaken als buitenlandse poli
tiek, kolonien, defensie, sociaal-econo
misch beleid, etc. buiten beschouwing 
laat, maar het is jammer dat Van Spanning 
een belangrijk staatsrechtelijk thema als 
de verhouding tussen staat en maat
schappij en de grenzen van de Staats
macht onbesproken laat. Deze problema
tiek heeft immers niet aileen een belangrij
ke rol gespeeld in de breuk tussen Kuyper 
en Lohman. Maar zij heeft ook later binnen 
de CHU tot uiteenlopende opvattingen en 
een wisselende politiek geleid, onder an
dere op sociaal gebied, waar mannen als 
J.R. Slotemaker de Bru'ine en D.J. deGeer 
aan de overheid een grotere taak toeken
den dan hun voorganger A. F. de Savornin 
Lohman. Zeker waar het gaat om een 
kwestie, die ook nu nog de christen-demo
cratie voor problem en stelt, zou Van Span
nings boek aan betekenis hebben gewon
nen, als hij ook dit vraagstuk zou hebben 
behandeld. 

Antithese of theocratie 
lntussen moet men Van Spanning toege
ven, dat de uitgangspunten die hij wei 
behandelt zeker karakteristiek waren voor 
het christelijk-historisch denken, en de po
sitie van de CHU in de Nederlandse poli
tiek nauwkeurig afbakenden, met name 
ten aanzien van haar protestantse zuster
partij, de ARP. In zekere zin vormde het 
christelijk-historisch beginselprogram van 
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1908 ook een reactie op het staatsrechte
lijk denken in antirevolutionaire kring, dat 
door velen in de CHU als te exclusief en te 
antithetisch werd ervaren. Terecht wijst 
Van Spanning in dit verband op de kerke
lijke verschillen tussen de in grote meer
derheid hervormde CHU en de overwe
gend gereformeerde ARP, die grote in
vloed hebben gehad op de politiek-staats
rechtelijke tegenstellingen tussen beide 
partijen. 

Typisch hervormd was de CHU in haar 
accentuering van het protestantse karak
ter van de Nederlandse natie, waarmee zij 
zich keerde tegen de 'groepeering des 
volks in twee deelen naar Godsdienstige 
onderscheiding', die door de antithesepo
litiek der antirevolutionairen werd bevor
derd. Tegenover het polariserend optre
den van de antirevolutionairen, die in het 
isolement hun kracht zochten via het stich
ten van afzonderlijke christelijke organisa
ties, stelden de christelijk-historischen de 
leuze van de hervormde theoloog Ph.J. 
Hoedemaker 'Heel de kerk en heel het 
volk', waarmee het streven werd uitge
drukt de bestaande staatkundige, kerkelij
ke en maatschappelijke structuren in posi
tief-christelijke zin te be'invloeden. Oat 
deze hervormd-synthetische aspiraties in 
de praktijk nogal eens gepaard gingen 
met anti-papistische en anti-dolerende 
sentimenten, mag hier in aile nuchterheid 
worden opgemerkt. Dit had ironisch ge
noeg tot gevolg, dat juist de verhouding 
van de CHU met haar meest nabije naas
ten in de politiek regelmatig werd ver
stoord door fricties en incidenten die niet 
altijd even verheffend waren. 

Op staatkundig gebied impliceerde de 
christelijk-historische visie op het protes
tantse karakter van de Nederlandse natie, 
dat ook de staat niet neutraal mocht blij
ven, maar het 'christelijk-historische ka
rakter van ons volk' diende te handhaven, 
en haar gezag diende uit te oefenen over
eenkomstig de 'in de Heilige Schrift ge
openbaarde ordening Gods, onverschillig 
welke de personen zijn, die tijdelijk met 
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eenige staatsbediening zijn belast.' Hoe
wei dit theocratische ideaal in zijn meest 
absolute vorm binnen de CHU slechts 
door een minderheid van 'Hoedemakeria
nen' werd aangehangen, gaf het toch een 
karakteristiek onderscheid aan met het 
staatsrechtelijk denken der antirevolutio
nairen. De antithesepolitiek van de laat
sten was mede gebaseerd op een strikte 
scheiding tussen kerk en staat, dus op de 
acceptatie van de neutrale staat, die niet 
rechtstreeks maar 'aileen in de conscien
tien der overheidspersonen aan de ordi
nantien Gods' gebonden kon zijn. 

Ambivalent en dualistisch 
Uit het voorgaande volgt reeds dat de 
christelijk-historischen wei ambivalent 
moesten staan tegenover het bestaans
recht van christelijke organisaties en van 
partijvorming op confessionele grand
slag, dat immers eerder in verband leek te 
staan met de antithese-strategie dan met 
het synthetisch-theocratische ideaal. Hier 
was inderdaad sprake van een inconsis
tentle in het christelijk-historische denken, 
die in de praktijk op verschillende wijzen 
werd opgelost. Terwijl sommige christelijk
historischen actief waren in christelijke or
ganisaties, kozen anderen bewust voor 
neutrale organisat1es, ten einde deze in 
christelijke zin te kunnen be"fnvloeden. 
Ook het bijzonder onderwijs mocht zich 
niet in de uitslu1tende sympathie van de 

Het bestaan van de Unie 
kwam neer op erkenning 
van de neutrale staat. 
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christelijk-historischen verheugen. Naast 
steun aan het christelijk onderwijs, dat 
mede dankzij de inspanningen van man
nen als Lohman en De Visser was gelijk
gesteld met het openbaar onderwijs, bleef 
ook het streven naar herkerstening van de 
openbare school binnen de CHU aan
hang behouden. In bepaalde, overwe
gend hervormde, streken van hetland gaf 
men soms de voorkeur aan de openbare 
school, opdat deze daardoor een meer 
uitgesproken protestants karakter kon be
houden. 

Ook ten aanzien van de eigen partij 
bleef men altijd gemengde gevoelens 
koesteren, omdat het bestaan van de Unie 
de facto een erkenning van de neutrale 
staat inhield, en een loslaten van het theo
cratische ideaal. Als middel ter verwezen
lijking van dit ideaal achtte men een tijde
lijk samengaan van christenen in een poli
tieke partij niettemin aanvaardbaar, mits 
dit niet leidde tot een onnodige verscher
ping van de politieke en religieuze tegen
stellingen. Het gevolg van deze ideologi
sche twijfel was verder, dat men besloot 
zich zo min mogelijk als politieke partij te 
gedragen en koos voor een losse en open 
organisatievorm, die aan de Unie meer 
het karakter gaf van een negentiende
eeuwse kiesvereniging dan van een mo
derne politieke partij. Een gesloten partij
model als dat van de ARP, met een straffe 
organisatie, een krachtig leiderschap en 
eenheid van program en actie, keurde 
men als te 'partijpolitiek' a f. Anders dan de 
ARP richtte de CHU (althans naar eigen 
zeggen) zich niet zozeer op politieke 
machtsvorming als wei op de verbreiding 
van de christelijk-historische beginselen. 
Het ging haar immers meer om de autori
teit, het gezag van het Woord Gods, dan 
om de majoriteit, de meerderheid der kies
gerechtigden, zoals het beginselprogram 
van 1908 het omschreef. 

Oat deze losse organisatievorm het he
terogene en a-politieke karakter van de 
CHU in de hand werkte en veel ruimte liet 
aan afwijkende opinies, spreekt voor zich-
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zelf. Deze vrijheid gold ook voor haar ver
tegenwoordigers in gemeenteraden, Sta
ten en Kamers, die geacht werden de 
christelijk-historische beginselen uit te dra
gen, zonder gebonden te zijn aan fractie
discipline of 'partijdwang'. 

Het complement van deze opvatting, 
waarin de zelfstandige positie van volks
vertegenwoordigers jegens hun partij en 
hun kiezers werd geaccentueerd, werd 
gevormd door een strikt dualisme tussen 
regering en parlement, die beiden elk een 
eigen taak en verantwoordelijkheid had
den. Ook in dit opzicht bestond er een 
verschil met de ARP, die de ne1ging ver
toonde tot een zeker monisme, dat reeds 
in 1891 door A. F. de Savornin Lohman in 
een brief aan Abraham Kuyper op karak
teristieke wijze werd omschreven en afge
wezen: 'Gij wilt niet aileen de antirevolutio
nalre partij aan een program binden, en dlt 
program tot toetssteen voor de antirevolu
tionaire Kamerleden bezigen, zoowel voor 
als na hun verkiezing, - maar ook de 
regeering moet dat program ten uitvoer 
leggen. M.i. wordt de positie der regee
ring daardoor geheel gefausseerd. ( ... ) 
Het schijnt veel krachtiger, dat het volk 
eerst een program make, dat de partij in 
de Kamer dan dat program als program 
van actie overneme, en eindelijk dat die 
partij de regeering dwinge of dringe dat 
program te realiseeren. Door dit laatste te 
doen neemt evenwel de club of partij de 
Ieiding van's lands zaken in handen. ( ... ) 
Het volk is er de dupe van; aan de Kamer 
wordt een onmogelijke taak opgelegd, 
omdat geen regeering zich het beleid en 
de zelfstandige beslissing uit handen kan 
Iaten nemen, zonder op te houden regee
ring te zijn.' 

Deze principieel dualistische opvatting, 
die haar theoretisch fundament had in de 
goddelijke oorsprong van het overheids
gezag, kreeg bij sommige christelijk-histo
rischen zelfs een regicentrische inslag, 
waarbij het zwaartepunt werd gelegd bij 
de Kroon en gewezen werd op het 'eigen 
recht der overheid', zoals de titel luidde 
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van de rectorale oratie die de Utrechtse 
hoogleraar B.C. de Savornin Lohman (een 
neef van A.F. Lohman) in 1931 uitsprak. 

Een lastige coalitiepartner 
Het lijdt geen twijfel dat de CHU met haar 
specifieke opvattingen (die ik hier op mijn 
wijze, uiteraard globaal en schematisch 
heb weergegeven) de grootste invloed 
heeft uitgeoefend in de periode v66r de 
Tweede Wereldoorlog, toen zij in coalitie 
met ARP en RKSP mede Ieiding gaf aan 
de Nederlandse pol1tiek. DaarbiJ kon zij in 
deze jaren besch1kken over een reeks 
vooraanstaande figuren, zoals A. F. de Sa
vornin Lohman, J.Th. de Visser, D.J. de 
Geer en J.R. Slotemaker de Bruine, die 
bekwaam gebruik wisten te maken van de 
mogelijkheden die het politieke toernooi 
hun bood. 

Deze gunstige omstandigheden vorm
den in zekere zin een compensatie voor 
het gebrek aan innerlijke cohesie dat aan 
haar politiek soms iets grilligs en onvoor
spelbaars gaf en dat haar voor haar antire
volutionaire en katholieke bondgenoten 
tot een lastige coalitiepartner maakte. De 
reserves die de CHU koesterde jegens 
politieke bindingen demonstreerde zij 
soms ook in coalitieverband, waarbij zij er 
zelfs niet voor terugschrok de rechtse coa
litie op het spel te zetten, als zij dit in het 
belang van het eigen beginsel nodig acht
te. Zo kwam het dat de partij, die zich toch 

Ondanks haar a-politieke 
imago was de CHU 
opvallend effectief. 
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liet voorstaan op haar gouvernementele 
instelling, in het interbellum tot twee maal 
toe een cris1s veroorzaakte: in 1925 toen 
zij met haar steun aan het amendement
Kersten (tegen het Nederlandse gezant
schap bij het Vaticaan) het kabinet-ColiJn 
ten val bracht, en in 1933 to en Z1j met haar 
steun aan de motie van de liberaal Boon 
(tegen het bezuinigingsontwerp van de 
antirevolullonaire minister van Justitie J. 
Donner) het kabinet-Ruijs de Beeren
brouck in een lastig parke! bracht. In beide 
gevallen liet zij haar dualistische en onaf
hankelijke opstelling prevaleren boven 
haar verplichtingen als coalitiepartner. 

Het is te begrijpen dat deze houding wei 
eens irritatie wekte bij haar coalitiepart
ners, die haar verweten wei de lusten 
maar niet de lasten van de politieke sa
menwerking te willen accepteren. In Ieite 
deed de CH U niets anders dan gebruik te 
maken van de sleutelpositie die zij in de 
rechtse coalitie, en daarmee in de lands
politiek, innam. Zij deed dit op een wijze 
die voor een partij met een zo a-politiek 
image opmerkelijk etfectief mag heten, 
zoals ook de grate antirevolutionaire voor
man Colijn moest ervaren, die op twee 
cruciale momenten in zijn politieke loop
baan, in 1926 en 1939, door zijn christelijk
historische rivaal De Geer werd over
speeld. 

Het gevolg van deze onafhankelijke op
stelling was echter wei, dat de loch al 
kwijnende coalitie in het interbellum onder 
sterker druk kwam te staan, dan ook voor 
de CHU wenselijk was. Dit bleek duidelijk 
bij de formatie van het crisis-kabinet in 
1933, toen dezelfde Colijn niet aileen in 
verband met de economische crisis, maar 
ook wegens de toenemende verdeeld
heid van de coalitie, zoals die in 1923 
(VIootwetcrisis), 1925 (Vaticaancrisis) en 
1933 (crisis-Donner) aan de dag getreden 
was, liberalen en vrijzinnig-democraten in 
z1jn kabinet opnam, om van een duurza
mer parlementaire meerderheid verze
kerd te zijn. Deze doorbraak in de toenma-
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l1ge politieke verhoudingen, die in 1939 
werd bevestigd door de deelname van 
twee sociaal-democratische ministers aan 
het kabinet-De Geer, was geheel in de 
geest van het christelijk-historisch een
heidsstreven, maar luidde paradoxaal ge
noeg tevens het einde in van de politieke 
invloed die de CHU in en door de coalitie 
had kunnen uitoefenen. 

Na de oorlog zou de CHU door de 
gewijzigde politieke verhoudingen (brede 
basis in plaats van coalitie) en door het 
weinig opvallende optreden van politieke 
leiders als H .W. Tilanus en H. K.J. Beer
nink, een minder prominente plaats inne
men op het politieke toneel. Weliswaar 
doorstond zij na de oorlog de aanslag die 
de doorbraak op haar voortbestaan deed 
- slechts een klein aantal vooraanstaan
de christelijk-historische figuren ging on
der Hoedemakeriaanse en Barthiaanse in
vloeden met deze 'brede volksbeweging' 
mee -, maar haar deelname aan de bre
de-basis-kabinetten van de jaren vijftig 
verschaften haar slechts een bescheiden 
positie, die meer in overeenstemming was 
met haar feitelijke omvang dan v66r de 
oorlog het geval was geweest. 

Tot in de jaren zestig wist de CHU zich 
electoraal behoorlijk te handhaven, daar
na verloor zij snel terrein als gevolg van de 
secularisatie, die op politiek gebied de 
positie van de confessionele partijen dras
tisch ondermijnde. Voor zover zij haar 
theocratische aspiraties in de loop van de 
jaren al niet gematigd had, onder andere 
in het beginselprogram van 1951, boetten 
zij door de voortgaande ontkerkelijking 
verder aan betekenis in, zoals ook blijkt uit 
het beginselprogram van 1970. De electo
rale achteruitgang in deze jaren ging ge
paard met een politieke en ideologische 
herorientatie die de weg vrijmaakte voor 
nauwere ch risten-democratische samen
werking en de vorming van het CDA in 
1980. 

Van Spanning betoogt in zijn boek niet 
ten onrechte, dat de christelijk-histori
schen minder aan het proces van 'verzui-
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ling hebben bijgedragen dan de antirevo
lutionairen', die historisch gezien in ons 
land als de 'Urhebers' van dit versch1jnsel 
kunnen worden beschouwd. Hij brengt 
daarmee een op zichzelf juiste nuance 
aan in het verzuilingsdebat, dat sinds de 
publikatie van Lijpharts boek Verzuiling, 
pacificatie en kentering in de Nederlandse 
politiek (1968) in ons land wordt gevoerd. 
De geschiedenis laat echter ook zien, 
zoals uit het voorgaande mag blijken, dat 
de CH U toch het beste gedijde in de ver
zuilde samenleving, en dat zij zich daaren
tegen in de jaren zestig en zeventig van 
'ontzuiling' slechts met moeite wist staan
de te houden. De CHU was daarom in 
weerwil van al haar principiele en emotio
nele bedenkingen wei degelijk een inte
grerend bestanddeel van de verzuilde sa
menleving, als partij die eigenlljk geen 
partij wilde zijn, als partij die streefde naar 
de synthese, maar leefde van de antithe
se. 

Kritiek en waardering 
Van Spanning geeft in ziJn boek aan de 
hand van de hierboven besproken uit
gangspunten een uitvoerig expose van de 
ontwikkeling die de CHU in de 72 jaar van 
haar bestaan heeft doorgemaakt. Hij toont 
zich daarbiJ een ingewijd en toegewijd 
kenner van de CH U, die het politieke be
drijf van nabij kent, wat aan bepaalde 
passages in zijn boek de charme van een 
ooggetuigenverslag geeft. Daar staat te
genover dat hij enigszins de neiging heeft 
zich met de christelijk-h1storische politiek 
te vereenzelvigen, en soms te weinig oog 
heeft voor de kritiek die katholieken en 
antirevolutionairen daarop uitoefenden. 

Anders gezegd: de affiniteit met het 
christelijk-historische erfgoed waarvan hij 
blijk geeft 1s enerzijds de kracht van het 
boek, omdat men de Unie 'van binnen uit' 
leert kennen, maar Ievert ook het bezwaar 
op, dat hij soms te weinig de kritische 
distantie in acht neemt die ook bij partijge
schiedenis betracht moet worden. De 
trant waarin hij schrijft is naar mijn smaak 
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wei eens wat vergoelijkend en apologe
tisch, zodat zijn beeld van de CHU hier en 
daar te geflatteerd is. Dit wordt dunkt mij 
mede veroorzaakt door het feit, dat hij zijn 
dissertatie voor wat het bronnenmateriaal 
betreft grotendeels baseert op archieven 
uit christelijk-historische kring en, behou
dens het archie! van de RKSP, geen ar
chieven uit antirevolutionaire en katholie
ke kring heeft geraadpleegd. Had hij dit 
wei gedaan, dan zou hij daar heel wat 
kritische uitlatingen hebben aangetroffen, 
die zijn beschrijving van de CHU wellicht 
niet minder sympathetisch maar wei wat 
evenwichtiger en genuanceerder hadden 
gemaakt. 

Een ander bezwaar dat tegen het boek 
van Van Spanning kan worden ingebracht 
is, dat het te ingewikkeld is gecompo
neerd, zodat de lezer wei over bijzonder 
veel geduld en belangstelling moet be
schikken om de draad van het betoog te 
kunnen vasthouden. Van Spanning com
bineert in zijn dissertatie een brede thema
tische vraagstelling met een chronolo
gisch-descriptieve behandeling van de 
stof, die echter niet consequent genoeg 
wordt doorgevoerd, met als gevolg dat 
descriptie en analyse er beide onder lij
den. De auteur hinkt teveel op twee ge
dachten, zodat enerzijds de chronologie 
te vaak doorbroken wordt, waarbij een
zelfde gebeurtenis in meerdere hoofd
stukken aan de orde wordt gesteld. en 
anderzijds de thematische behandel1ng te 
verbrokkeld geschiedt, wat de auteur dan 
tracht te ondervangen door herhalingen, 
verwijzingen en samenvattingen die 
uiterst vermoeiend werken. Het zou de 
toegankelijkheid van zijn boek ten goede 
gekomen zijn, als hij bij de presentat1e en 
rangschikking van de stof wat meer orde 
en soberheid had betracht. 

Oat neemt niet weg dat de dissertatie 
van Van Spanning veel en vaak boeiende 
stof tot overpeinzing en beschouwing 
geeft, en dat is op zichzelf een niet geringe 
verdienste van de auteur. Zijn boek ver
schaft kennis en inzicht in het typisch chris-
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telijk-historische gedachtengoed, dat oak 
binnen het CDA levend blijft, zoals onder 
meer bleek uit de discussie die vorig jaar in 
dit blad werd gevoerd. Naast de bezin
ning op de betekenis van christelijk-histori
sche figuren als A. F. de Savornin Lohman 
(die in 1987 werd herdacht) en Ph.J. Hoe
demaker (aan wie in 1989 ter gelegenheid 
van zijn honderdvijftigste geboortedag 
een symposium zal worden gewijd), Ievert 
Van Spanning met zijn historisch-staats
rechtelijke studie een heel eigen bijdrage 
aan de versterking van het historisch be
set in christen-democratische kring, dat, 
getuige de plannen tot verkoop van het 
Kuyperhuis, blijkbaar zwakker ontwikkeld 
is dan van een partij met zo' n rijke en 
gevarieerde voorgeschiedenis verwacht 
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mocht worden. Zijn overzicht van het 
christelijk-historische denken is oak van 
betekenis voor het actuele debat in chris
ten-democratische kring, dat daarmee al
thans ten dele in het perspectief van de 
historische ontwikkeling kan worden ge
plaatst. Het zou daarom goed zijn als oak 
over het politiek-staatsrechtelijke denken 
in antirevolutionaire en katholieke kring 
dergelijke studies verschenen, die een 
vergelijking tussen de drie historische rich
tingen binnen het CDA mogelijk zouden 
maken. 
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