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HET BELEID VAN DE POLITIE; POLITIE MET BELEID?

door mr. C.P.M. Bevers

..

,

In het achter ons liggende decennium is zowel bij raadsleden als de burgerij een toenemende belangstelling te constateren voor de politie. Deze
belangstelling richt zich in de eerste plaats op haar taak en haar functioneren.
Wat is, behoort te zijn, zal in de toekomst worden de functie van de politie
in de zich voortdurend veranderende samenleving en welke taken vloeien
hieruit voor haar voort?
Nauw verbonden hiermee is dan de vraag welke structuur moet worden
gekozen en hoe de organisatie moet worden opgezet om die taken dan te
kunnen vervullen.
Een eerste aanzet voor deze toenemende belangstelling met name bij de
raadsleden werd gegeven door de invoering in 1969 van de plicht tot verantwoording door de burgemeester aan de raad voor het gevoerde beleid
met betrekking tot de openbare orde en het beheer over de politie.
De politiezaken, die tot dan toe uitsluitend bij de behandeling van de jaarlijkse begroting enige, zij het summiere, aandacht kregen werden nu ook
daarbuiten besproken.
In de loop van de volgende jaren kwam de politie door gebeurtenissen in
enkele gemeenten in ons land niet alleen in de belangstelling van de raden
van die gemeenten, maar dit was voor veel raden van andere gemeenten
aanleiding van gedachten te wisselen en zich te beraden over het functioneren van het eigen politieapparaat.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vond hierin mede aanleiding
om in 1978 een congres te organiseren over "De gemeente en de politietaak", waaraan in haar orgaan "De Nederlandse Gemeente" een artikelenreeks over een aantal aspecten voorafging.
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Men zou uit het feit dat de commissies voor de openbare orde slechts in
geringe mate voorkomen misschien kunnen afleiden dat de zaken van de
politie niet die aandacht van raadsleden krijgen die noodzakelijk is. Dit
behoeft niet het geval te zijn.
In een groot aantal gemeenten zullen de politietaken worden behandeld in
commissies algemene- en bestuurlijke zaken e.d. zonder dat dit afbreuk
behoeft te doen aan de intensiteit en diepgang van de gedachtenwisseling.
Toch verdient het aanbeveling dat in de komende jaren, zeker wanneer de
voorgenomen opzet, waarbij het beheer over de politie volledig zal worden öndergebracht bij de provincie's wordt doorgevoerd, in iedere
gemeente een commissie openbare orde wordt ingesteld. Een dergelijke
commissie zou zich tevens kunnen bezighouden met zaken van de brandweer, civiele verdediging en bescherming bevolking.
Echter niet alleen bij de bestuurders nam de belangstelling toe.
De aanbeveling om raadscommissies voor openbare orde in te stellen
wordt ook met zoveel woorden gedaan in de adviesprogramma's voor de
gemeenteraadsverkiezingen van P. v .d.A. en C.D.A.
Door middel van de publiciteitsmedia, in het bijzonder de televisie, werden de burgers frequenter en indringender geïnformeerd over het optreden van de politie bij ernstige delicten, rellen en in crisissituaties.
Door de toenemende activiteiten van actiegroepen die door middel van
optochten en demonstraties zich kantten tegen een maatregel of voornemen van de lokale, provinciale of nationale overheid krijgen de deelnemers te maken met de politie die daarbij om de hoek komt kijken en soms
komen zij ook letterlijk in nauw kontakt met de politie-functionarissen.
Mede hierdoor is ook de belangstelling van de burgers voor het functioneren van de politie groter geworden.
Politieke partijen besteden meer en meer aandacht aan de taak en de functie van de politie en de rol en de positie van het politieapparaat binnen ons
staatsbestel.
De Stichting Vormingswerk van de Partij van de Arbeid deed in april 1979
een brochure het licht zien "Politie in discussie" .
In het verkiezingsprogramma '77-'81 vanhetC.D.A. werden aan het politievraagstuk twee punten gewijd, in het Model Gemeente- en Provincieprogram 1978-1982 van het C.D.A. beslaat het hoofdstuk Politie twee
bladzijden.
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De hiervoor gesignaleerde toenemende belangstelling voor de verschillende aspecten van de politie, werd uiteraard mede ingegeven door het verschijnen in 1977 van het rapport "Politie in verandering" en daaropvolgend het rapport "Sterkte van de Politie" beiden van de Projectgroep
Organisatiestructuren.
Ik acht het een goede zaak dat door de Stichting Studiecentrum C.D.A.
het voornemen is opgevat om een fundamentele visie te ontwikkelen op de
taak en de functie van de politie, zodat nu ook binnen het C.D .A. op basis
hiervan visies en standpunten kunnen worden ontwikkeld ten behoeve van
de komende gedachten wisseling over de organisatie, het beheer, maar
vooral de taak en de functie van de politie.
In mijn bijdrage wil ik op dit laatste, namelijk de taak en de functie in het
bijzonder, ingaan.
De taak van de politie is lange jaren en eigenlijk nog steeds gebaseerd op
artikel 28 van de Politiewet, waarin staat, dat "de politie tot taak heeft in
ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de
geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van
de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen, die deze behoeven".
Aanvankelijk was de nadruk gelegd op het handhaven van de openbare
orde en de bescherming van de veiligheid van de burger op straat.
Op vele manieren wordt soms op het normale ordepatroon inbreuk
gemaakt door demonstraties, kraken, rellen en in een ernstiger vorm, bezettingen, kapingen en gijzelingen.
In een democratie zoals wij die in Nederland kennen, zal hiertegenover
een genuanceerd beleid moeten worden gevoerd.
Enerzijds zal er ruimte moeten zijn voor acties die tot doel hebben de
maatschappij-aanpassingen te bevorderen, anderzijds mag dit weer geen
onevenredige schade berokkenen aan de individuele en collectieve rust en
orde.
Terecht wordt gesteld in "Politie in discussie" dat het begrip openbare
orde een subjectief begrip is, dat steeds in ontwikkeling is en waarvan de
inhoud wordt bepaald door tijd, plaats en omstandigheden.
Demonstraties en acties die een tientaljaren geleden nog zouden worden
beschouwd als een aantasting van de openbare orde, worden thans niet
meer als zodanig gezien.
Maar daarnaast moet worden gesteld dat de veiligheid een schaars artikel
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begint te worden. Het is niet meer vanzelfsprekend en overal veilig. In een
aantal steden van ons land durven zowel ouderen als jongeren zich 's
avonds niet meer alleen in de binnenstad of in de buitenwijken te wagen.
Door de toenemende vermaatschappelijking van de politie is naast de
handhaving van de openbare orde en de veiligheid in toenemende mate het
verlenen van hulp tot de "normale" taken van de politie gaan behoren.
Terecht wordt door politiefunctionarissen gesteld, dat hulpverlening niets
nieuws is en altijd tot de taak van de politie heeft behoord, gezien ook het
"verlenen van hulp aan hen, die deze behoevep.", zoals bepaald in artikel
28 van de Politiewet. Maar ook zij erkennen, dat deze hulpverlening een
andere dimensie heeft gekregen in vergelijking met vroeger.
In dit verband kan de vraag worden gesteld, tot hoever deze hulpverlening
moet gaan. Alhoewel het antwoord op deze vraag nauw verband houdt
met het doel dat men beoogt, de beschikbare tijd, de eigen mogelijkheden
en die van andere hulpverleners, de aard van het samenspel met die andere
hulpverleners, is de algemeen aanvaarde opvatting, dat de hulpverleners
van de politie in wat ik zou willen aanduiden met crisissituaties nooit verder kunnen gaan dan het verlenen van een eerste hulp, het bemiddelen en
het doorverwijzen.
Voorkomen moet worden, dat politieagenten het odium op zich gedrukt
krijgen van maatschappelijk werkers of "liefde-zusters".
De maatschappelijke dienstverlening zal altijd subsidiar dienen te blijven.
Zowel de betreffende functionarissen als de gemeenteraden zullen dit
goed in het oog moeten houden.
Bij verstoringen van de openbare orde zal achteraf moeten worden nagegaan, welke oorzaken hiertoe hebben geleid en hoe deze voorkomen hadden kunnen worden.
In voorkomende gevallen zal dan door de politie, in plaats van repressief
op te treden, temidden van het publiek kunnen worden bijgestuurd en het
accent worden verlegd naar een preventief optreden.
Wanneer ik in dit verband nog wat nader inga op de taak en de functie van
de politie, zou ik willen stellen dat, met inachtneming van hetgeen hiervoor is gezegd over de hulpverlening, de hoofddoelstelling is gelegen in
hetgeen in art. 28 van de Politiewet is bepaald.
Deze hoofddoelstelling zal dienen te worden nagestreefd met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
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- de uitoefening van de politietaak geschiedt in ondergeschiktheid aan
het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels;
- de handhaving van de rechtsorde geschiedt, met inachtneming van een
actuele beoordeling van de mate van schending van de norm; met
behulp van de middelen, welke onder de gegeven omstandigheden,
naar redelijk inzicht, worden vereist en op basis van zo mogelijk tevoren opgestelde plannen;
- het herstel van een verstoring van de rechtsorde geschiedt indien deze in
het licht van de huidige omstandigheden als onaanvaardbaar moet
worden geacht;
- het optreden van de politie tegenover het publiek dient correct te
geschieden;
- de ordelijke afwikkeling van het verkeer dient te geschieden met
inachtneming van de belangen van al degenen die bij het verkeer betrokken zijn;
- de politie belast en bemoeit zich met hulpverlening, voorzover en
zolang deze in meerdere of mindere relatie staat tot de openbare orde,
dan wel de noodzaak daartoe aanwezig is in verband met een acute situatie, waarin geen alternatief voorhanden is.
Het verlenen van psycho-sociale hulp geschiedt daarbij in het besef dat
verstoring van de rechtsorde in belangrijke mate voorkomen kan worden door de oorzaken ervan, die voortvloeien uit maatschappelijke
omstandigheden, weg te nemen, voorzover en zolang de politie daarvoor de aangewezen intantie is te achten;
- het opsporings- en verbaliseringsbeleid van de politie dient te worden
gevoerd overeenkomstig richtlijnen, verstrekt door de officier van
justitie, welke worden vastgesteld in overleg met de burgemeester en de
korpsleiding. Hierbij is met name van belang het driehoeksoverleg burgemeester, Officier van Justitie en politie. Door middel van dit overleg
kan de invulling van het te voeren beleid plaats vinden en ontstaat er
duidelijkheid met name in de richting van de politie over het te voeren
beleid.

Naast deze hoofddoelstellingen kunnen als sub-doelstellingen worden
genoemd:
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- het leveren van een bijdrage aan de daadwerkelijke handhaving en herstel van de rechtsorde;
- het leveren van bijdragen aan de voorkoming van strafbaar gedrag;
het geven van adviezen aan bestuurlijke en justitiële autoriteiten;
- het bevorderen van een goede relatie met de burgerij;
- het verlenen van bijstand c.q. ondersteuning aan en participering in
gezamenlijke activiteiten, alsmede samenwerken met andere politiekorpsen.
Belangrijke voorwaarden daarbij zijn:
een goed contact met de burgerij;
- het vertrouwen van het publiek;
taakuitoefening gericht op dienstbaarheid;
goede onderlinge samenwerking (intern);
goede samenwerking met andere instanties;
goede vakbekwaamheid door opleiding en vorming;
een goede "bereikbaarheid" van de politie.
Bij deze herbezinning op taak, functie en organisatie van de politie zal
meer dan tot nu toe het geval is geweest, de gemeenteraad moeten worden
betrokken. Een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de taak en de
functie van de politie is een beleidsplan voor deze tak van dienst.
Een dergelijk beleidsplan is van belang om binnen de mogelijkheden van
de eigen beleidsruimte op lokaal niveau het te voeren algemene politiebeleid zo nauwkeurig mogelijk nader te formuleren.
Ook de ambtenaren die zelf met de uitvoering zijn belast, krijgen hierdoor
meer zicht op en inzicht in het totale beleid.
Het beleidsplan is voor hen een hulpmiddel dat het kader helpt aangeven
waarbinnen door hen beslissingen dienen te worden genomen die in de
dagelijkse werksituatie van hen worden verwacht.
Ook voor de burgerij is het beleidsplan van waarde, omdat het hen inzicht
verschaft in de doelstellingen van de politie.
In het beleidsplan zullen door middel van het formuleren van doelstellingen en de daarmee samenhangende complete activiteiten c.q. projecten en
verbanden daartussen het te voeren beleid op korte en middellange termijn worden aangeduid. De doelstellingen zullen betrekking moeten heb8
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ben op de gehele politie-taak en zodanig onderling op elkaar zijn afgestemd dat een integrale opzet en een consistent geheel van doeleinden en
activiteiten-programma's ontstaat.
Naast het vaststellen van de doelstelling zal het instrumentarium dienen te
worden aangegeven waarmee deze doelstellingen zullen kunnen worden
gerealiseerd. Van groot belang hierbij is, dat wordt aangegeven welke
alternatieve instrumenten kunnen worden gehanteerd.
In de praktijk ziet men vaak dat naar bepaalde traditionele instrumenten
wordt gegrepen, zonder dat doelbewust een keus wordt gemaakt uit de
beschikbare instrumenten.
Evenzeer als dat bij doelstellingen het geval is, kunnen bij het gebruik van
instrumenten de omstandigheden zich wijzigen, zodat een regelmatige
evaluatie van de gebruikte instrumenten een vereiste is.
Hiermee kan flexibel en adequaat ingespeeld worden op veranderingsprocessen, zowel in de samenleving alsook in de doelstellingen en middelen
van het politieapparaat.
De gemeenteraad zal zich op basis van dit beleidsplan moeten uitspreken
over die doelstellingen met de daaraan verbonden taken, waaraan zij prioriteit wenst toe te kennell en waarop het accent voor de komende tijd zal moeten liggen. Daarbij zullen de typisch plaatselijke aspecten de nodige aandacht dienen te krijgen en heeft het plan mede een duidelijk lokaal karakter.
Uiteraard kan deze periode van doelstelling tot doelstelling en van taak tot
taak, gezien de veranderingen in de samenleving verschillen.
Voor de uitoefening van de voor de taken benodigde instrumenten zullen
de nodige geldmiddelen moeten worden vrijgemaakt.
In het kader van het juist uitoefenen van de taken door de politie acht ik
het van belang dat het driehoeksoverleg binnen afzienbare tijd tot volle
wasdom komt. Waar nodig, zal het justiti~le beleid rekening dienen te
houden met de bestuurlijke aspecten en het bestuurlijke beleid zal dienen
te worden afgestemd op het justiti~le beleid.
De inbreng van de politie is hierbij een onmisbare factor en noodzakelijke
voorwaarde om tot een evenwichtig en harmonisch driehoeksgesprek te
komen.
De wijziging in de taak-opvatting en taak-uitoefening van de politie zal
van invloed zijn op de opleiding en de bijscholing van de politiefunctionarissen. In toenemende mate zal het accent minder op wetskennis en feitelijk9

heden moeten worden gelegd en meer op inzicht in de verwikkeldheid van de
moderne en veelzijdige maatschappij en op de sociale vaardigheden.
In dit verband is ook van belang te noemen het aankweken van kennis van
en inzicht in de gedragspatronen en de culturele normen van bepaalde
bevolkingsgroepen. Te denken valt hierbij o.m. aan de vele buitenlandse
bevolkingsgroepen die zich thans in ons land bevinden.
In dit verband is het het vermelden waard dat bij enige politiekorpsen in den
lande cursussen worden gegeven in de talen van buitenlandse minderheidsgroeperingen, zodat de politiefunctionarissen zich bij diegenen, die de
nederlandse taal niet machtig zijn, verstaanbaar kunnen maken en de mensen zelf kunnen begrijpen.
Wanneer de huidige opleidingstijd niet voldoende is, zal ernstig moeten
worden overwogen op welke wijze de hiervoor genoemde noodzakelijk
geachte stof kan worden gegeven. In principe kan men kiezen tussen een
verlenging van de opleidingsduur of het enige malen per jaar gedurende een
of meerdere weken geven van aanvullingscursussen. Aan beiden kleven
praktische bezwaren.
Maar terecht stelt het rapport "Politie in verandering" de keus tussen
gevangen blijven in een denkwereld waarin sociaal-culturele veranderingen
onvoldoende worden onderkend of overgaan op een herbezinning op functie, rol en organisatiewijze.
In het voorafgaande heb ik zeer in het kort enige aspecten met betrekking
tot de taak en het functioneren van de politie aangestipt.
In de komende periode zal, zoals ook in'het voornemen van het Studiecentrum van het C.D.A.ligt, diepgaand over alle aspecten verbonden aan de
taak en functie van de politie moeten worden gediscussieerd om tot een verantwoorde standpuntbepaling ten aanzien van de hieraan verbonden
vraagstukken te komen. Daarbij zal in het bijzonder, naar het mij voorkomt, o.m. aandacht dienen te worden gegeven aan de volgende punten:
1. - de externe en interne organisatie.
2. - de aard en de omvang van de hulpverlening "nieuwe stijl".
3. - de organisatie van de klachtenprocedure en het verschoningsrecht van
de politie.
4.- de signaleringsfunctie van de politie naar het bestuur.
5. - de opleiding.
6. - de voorlichting aan de burgerij over de organisatie en de werkwijze van
de politie.
10
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DE TAAK VAN DE POLITIE IN CHRISTEN-DEMOCRA TISCHE
OPTIEK
door: Drs J.M. de Blaey

l.I. Inleiding en Basisgedachten

In dit artikel zal gepoogd worden een antwoord te geven op de volgende
vragen:
- welke functie kan dit artikel hebben voor het beleid van het CDA met
betrekking tot de taak van de politie;
- kan er een CDA visie op deze taak ontwikkeld worden;
- op welke wijze zal deze kunnen worden gerealiseerd.
Dit artikel bedoelt een discussiestuk te zijn.
Uitgangspunt is daarbij, dat een CDA visie met betrekking tot de taak van
de politie, een zekere ruimte moet laten voor het beleven van een specifieke verantwoordelijkheid van politie en burgerij.
De in dit artikel ontwikkelde CDA visie zal, indien zij wordt aanvaard, als
uitgangspunt voor het bepalen en uitvoeren van haar beleid ten aanzien
van de politie kunnen dienen.

1.2. Visie en Beleid

Het een en ander betekent nog niet, dat allen die de CDA-visie hanteren,
tot hetzelfde beleid met betrekking tot de politie zullen komen.
Beleid bepalen betekent immers steeds weer een actuele keuze doen, via
11
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het stellen van alternatieven. Daarom zal men bij de beleidsbepaling
elkaar altijd op de uitgangspunten moeten blijven aanspreken. In deze zin
moet dus de CDA visie ten aanzien van de politietaak worden gezien en
gehanteerd.

1.3. Eigen Karakter van het Beleid
Het beleid van het CDA, als christelijke partij, heeft een eigen identiteit.
Het zal zich ook op het gebied van de politie moeten bewegen, omdat het
daarbij uiteindelijk gaat om een stukje welzijnsbeleid, om het meehelpen
aan de "vermenselijking" van de samenleving in haar geheel.
Hierbij zal het accent in belangrijke mate op achtergebleven en vergeten
groepen komen te liggen. De vraag naar o.a. de democratisering van de
samenleving (naar de spreiding van kennis, bezit en macht), mag het CDA
hierbij niet uit de weg gaan.
I. 4. a. Visie-uitgangspun ten-doelstellingen

De doelstellingen van het CDA met betrekking tot de taak van de politie
behoren te zijn: een afstemming van de politieorganisatie en het functioneren daarvan op de het CDA voor ogen staande maatschappij.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, moet men eerst uitgangspunten vaststellen. Deze worden bepaald door de visie die men heeft op mens
en maatschappij en door de situatie waarin men verkeert. De politieorganisatie is meer dan een instrument dat zo effectief en efficient mogelijk
moet functioneren. Een visie is slechts een kader van waaruit en waarbinnen moet en kan worden geopereerd.
Het CDA zal moeten bevorderen, dat haar visie ten aanzien van de politietaak wordt vermenselijkt.
De politieorganisatie en het functioneren van de politie moet daarom in
discussie blijven.

I.4.b. De CDA visie op de politietaak
De CDA visie op de taak van de politie zal o.a. bepaald behoren te worden
door de volgende motieven:
12
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- de christelijke levensopvatting fungeert als inspiratiebron. Hiermee
wordt niet gezegd dat die levensbeschouwing normerend is, doch veeleer richtgevend voor de aktiviteiten van de politieorganisatie.
- de christelijke levensbeschouwing fungeert als een levensoriëntatie
welke ook voor de praktische werkzaamheden van de politieorganisatie van belang kan zijn. Zij geeft geen specifieke waarheidsnorm op het
terrein van de werkzaamheid, maar wijst een richting aan.
Het wil mij voorkomen dat vooral gelet moet worden op de levensbeschouwing die van belang is voor de praktische werkzaamheid van de
politie.
1.5. Christelijke levensbeschouwing

Een christelijke levensbeschouwing wil zeggen teruggaan op Jezus
Christus. Dus op het evangelie waarin de boodschap van God is vertolkt.
Deze boodschap betekent geen casuistiek, maar ze geeft aanwijzingen
voor het handelen, dat naar concrete situaties moet worden vertaald.
De bijbel geeft zo een visie op mens en samenleving.
De mens is o.a. dienaar voor de bevordering van het welzijn van de
(mede)mens op aarde. Dit vereist wel, vertaald voor een beleid, dat de dienaar zich moet weten te identificeren met degene die hij dient; met zijn
medemens, met elk van zijn medemensen.
De mens in het algemeen en de dienende mens in het bijzonder zou zich
moeten houden aan vier fundamentele gedragspatronen, te weten: solidariteit, participatie, liefde en soberheid.
Meer gespecificeerd naar het begrip welzijn, komt men tot de wens tot
bevordering van gerechtigheid, barmhartigheid, verantwoordelijkheid,
vrijheid en medemenselijkheid.
Onder gerechtigheid moet worden verstaan het recht doen aan de medemens, zodat deze in zijn zelfverwerkelijking en zelfbevestiging niet wordt
belemmerd.
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Barmhartigheid wil zeggen: de veiligheid bevorderen, beschermen, geborgenheid schenken.
Verantwoordelijkheid en vrijheid houdt in dat men in staat moet zijn de
betrokkenheid optimaal te beleven en te verwerkelijken.
Medemenselijkheid betekent de mogelijkheid en gelegenheid scheppen
medemens te zijn, dus belemmeringen op te heffen en frustaties voorkomen t.o.v. die medemens.
Duidelijk is dat deze opvattingen de verantwoordelijkheid van een gezagsapparaat niet beperken, maar juist moeten inspireren. Zij moeten worden
geconcretiseerd naar de eisen van de tijd.

I. 6. Rechtvaardigheid
Op het terrein van de politie gaat het dus o.a. om de vraag wat rechtvaardigheid betekent. Hierop kunnen verschillende antwoorden worden gegeven, zodat een keuze moet worden gemaakt waarbij het stellen van prioriteiten en de interpretatie van de gegevens een rol spelen.
Deze overwegingen moeten ook fungeren als toetsing van het doen en
laten van de politie om dit kritisch te doorlichten en om het bij te stellen.
Zij dienen immers voor "onderweg", dat wil zeggen men moet "in beweging" blijven. Men is nooit klaar met het realiseren van de doelstellingen.
Het gehele voorafgaande moet worden gezien als een breed kader (een
referentie kader) van een christelijke visie op de taken en taakuitoefening
van de politie.

Il.I. Doelstellingen en Realisatie van Christen-Democratisch Beleid t.a. v.
de Politie
In het voorafgaande zijn weergegeven de algemene visie, de uitgangspunten en de relatie tussen christen-democratische politiek en politie.
In het nu voorliggende hoofdstuk zal worden getracht een aanzet te geven
naar een christen-democratisch beleid ten aanzien van de politie.
Voor het voeren van een dergelijk beleid dienen eerst doelstellingen voor
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de politie te worden omschreven. Deze kunnen als volgt worden geformuleerd:
1. het leveren van een bijdrage aan de daadwerkelijke handhaving en
eventueel het herstel van de rechtsorde (bestrijding criminaliteit en
handhaving openbare orde);
2. het leveren van een bijdrage aan de handhaving en het herstel van de
sociale orde;
3. het zorgdragen dat zich alleen vreemdelingen in onze samenleving
ophouden, die daartoe gerechtigd zijn;
4. het leveren van een bijdrage aan de staatsinstellingen (bescherming
tegen spionage);
5. het bevorderen van openheid met betrekking tot de inrichting en werking van het politie-apparaat.
6. het zorgdragen voor de uitvoering van taken die uit doelmatigheidsoverwegingen of krachtens speciale opdrachten door de politie worden
vervuld.
Er wordt hierbij van uitgegaan dat:
- de uitoefening van de politietaak geschiedt in ondergeschiktheid aan
het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels.
- de handhaving van de rechtsorde geschiedt met inachtneming van een
actuele beoordeling van de mate van schending van de norm, met
behulp van de middelen welke onder de gegeven omstandigheden, naar
redelijk inzicht worden vereist (eventueel op basis van zo mogelijk
tevoren opgestelde plannen);
- het herstel van een storing van de rechtsorde geschiedt indien deze in
het licht van de huidige omstandigheden als onaanvaardbaar moet
worden geacht.
15

- het optreden van de politie tegenover het publiek dient correct te
geschieden en met waarborgen te zijn omgeven.
- de ordelijke afwikkeling van het verkeer dient te geschieden met
inachtneming van de belangen van al degenen die bij het verkeer betrokken zijn.
- het verlenen van psycho-sociale hulp geschiedt in het kader van het
algemeen toenemend bewustzijn, dat verstoring van de rechtsorde in
belangrijke mate kan worden voorkomen door de oorzaken ervan, die
voortvloeien uit maatschappelijke omstandigheden weg te nemen,
voorzover dit door de politie mogelijk is.
- bij het treffen van regelingen op het gebied van de zedelijkheid (prostitutie, sex-shops, sex-sauna's en sex-clubs) wordt uitgegaan van erkenning van deze verschijnselen als zodanig, waarbij getracht wordt via
kanalisering c.q. reglementering overlast voor derden tot een minimum te beperken.

Il.2. Taak van de Politie
De taak van de politie zal daaruit moeten bestaan, dat zij de hierboven
genoemde doelstellingen met inachtneming van de vermelde uitgangspunten dient te realiseren.
De taak zoals omschreven in artikel 28 van de Politiewet: "In ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende
rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die zulks behoeven", dekt het aktiviteitenpakket van de politie niet geheel.
In dit geval dient gedacht te worden aan de taak van de politie met betrekking tot de vreemdelingenwetgeving.
Verder aan de opdracht tot informatieverschaffing krachtens Stbl. 437
van 5 augustus 1972 aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Voorts aan de taken die uit doelmatigheidsoverwegingen aan de politie
zijn opgedragen.
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Bij een herziening van de Politiewet zal mijns inziens artikel 28 in de
bovenbedoelde zin dienen te worden herschreven.

Il.3. Toelichting op de belangrijkste Doelstellingen
Thans zal vanwege hun belangrijkheid op de twee eerste van de zes
doelstellingen van de politie, als genoemd onder 11 .1., nader worden ingegaan.
De eerste doelstelling is gericht op bestrijding van criminaliteit en handhaving van de openbare orde.
De tweede doelstelling is gericht op de hulpverlening.

Criminaliteit

De criminaliteit in Nederland vertoont de laatste jaren een stijgende tendens. Dit moge blijken uit de laatste publicaties van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
Met name het aantal geregistreerde vermogensmisdrijven is sterk gestegen. De lichte vergrijpen hebben zich explosief ontwikkeld. Ernstige delicten vertonen een geringere stijging. De toename van de criminaliteit heeft
ertoe geleid dat de burgerij zich steeds meer onveilig is gaan voelen. Niet
ten onrechte wordt door de publiciteitsmedia steeds grotere aandacht
geschonken aan de toenemende criminaliteit.
De oorzaken van deze stijging zijn onder andere gelegen in een verzwakking van het gezag in al zijn vormen, de ontkerkelijking, de verstedelijking en het afnemen van de sociale controle.

Il.4. Criminaliteitsbestrijding
De politie zal de oorzaken van de criminaliteit niet kunnen wegnemen.
Haar taken op dit terrein zullen behoren te bestaan uit:
- het leveren van een bijdrage aan het voorkomen dat mensen of instan17

ties aanleiding geven tot het ontstaan van strafbaar gedrag (preventie);
- het zorgdragen voor het opsporen van strafbare feiten (repressie);
- het signaleren van oorzaken van strafbaar gedrag aan Bestuur en Justitie en het aktiveren van maatregelen ter zake (signalering).
Bij criminaliteitsbestrijding vormen preventief en repressief optreden één
geheel. Repressief moet dan ook gezien worden als een aanvulling op preventief. Repressief optreden wordt door de burgerij veelal gezien als het
middel tegen onveiligheid.

II.5. Handhaving Openbare Orde
Het begrip openbare orde wisselt wat betreft inhoud naar tijd, plaats en
omstandigheden. De politie is belast met de daadwerkelijke handhaving
van de openbare orde. Deze wordt veelal gezien als het normaal functioneren van het maatschappelijk leven.
De taak van de politie bestaat in hoofdzaak uit:
- het zorgdragen voor een aanvaardbare veiligheid van mens, dier en
goed op- of direct waarneembaar van- openbare land- en waterwegen
en op voor het publiek toegankelijke plaatsen.
- het zorgdragen voor een aanvaardbare orde, rust en zedelijkheid op- of
direct waarneembaar van- openbare land- en waterwegen en op voor
publiek toegankelijke plaatsen.
het bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer.
- het zorgdragen voor het herstel van de orde bij ernstige wanordelij kheden.
- het zorgdragen voor handhaving van de openbare orde in geval van
rampen.
18

De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde in zijn gemeente. De politiewet (art. 35) geeft hem de bevoegdheid om bij verstoring van de openbare orde in te grijpen. Daarnaast kent
de gemeentewet (art. 219) de burgemeester eveneens een dergelijke bevoegdheid toe.
De politie heeft naast de handhavende taak met betrekking tot de openbare orde ook een adviserende taak.
Deze is van technische aard; gericht op het voorkomen en bestrijden van
ordeverstoring.

De Hulpverlening

De politie heeft tot taak het verlenen van physieke, psychische, informatie
hulp etc. aan de burgerij.
Zij dient zorg te dragen voor het opheffen van acute relatiestoringen van
en tussen burgers en in of tussen bepaalde groepen van burgers ter voorkoming van strafbaar gedrag. Verder zal zij hulp dienen te verlenen in die
gevallen dat opsporing en vervolging weinig zinvol is (bij v . in geval van
drugverlaving).
Tenslotte zal de politie ook hulp moeten gaan verlenen aan slachtoffers
van misdrijven, in plaats van zich eenzijdig te richten op de daders.

Il.6. De Taakuitoefening
De eerder genoemde zes doelstellingen die de politie tot taak heeft te realiseren, dienen niet versnipperd te worden uitgeoefend.
Hierdoor wordt het voortdurend verwijzen van de burgerij voorkomen.
De politie zal zich steeds voor ogen dienen te houden, dat zij in dienst staat
van de burgerij. Zij zal eerst optimaal haar taak kunnen uitoefenen indien
zij geintegreerd is in de samenleving. Hierdoor wordt een sfeer van vertrouwen bij de bevolking gecreërd en zullen gevoelens van veiligheid worden versterkt.
In de grote steden kan dit gebeuren door het aantal politievestigingen uit te
breiden in de vorm van een bureau voor één ofmeer wijken. Deze bureau 's
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dienen zoveel mogelijk bemand te worden met personeel van de geuniformeerde politie, de justitiële politie en in sommige wijken ook door personeel van de vreemdelingendienst. Er moet naar gestreefd worden dat het
personeel elkaar zoveel mogelijk moet kunnen vervangen. Zo zal het personeel van de geuniformeerde politie geleerd moeten worden een aangifte
op te nemen. De grootte van de bureau's is een technisch vraagstuk, dat
zal bezien moeten worden op basis van het te verwachten werkaanbod.
In kleinere steden valt te denken aan het instellen van een stelsel van wijkagenten. In de grote steden kunnen zowel wijkbureau's worden gecreërd
als agenten worden aangesteld. In dat geval zal een goede taakafbakening
noodzakelijk zijn.
De taak van het wijkbureau en van de wijkagenten zal gericht dienen te
zijn op preventie.
De assistentiesurveillance, die veelal vanuit een centraal punt wordt geregeld zal veelal een ondersteunende rol dienen te hebben ten aanzien van
wijkbureau en wijkagent.

IJ. 7. Afsluiting
In dit artikel is gepoogd aleereerst een algemeen kader te scheppen voor
een christen-democratische visie op de politie. Voorts is een aantal aspecten van de doelstellingen en taken meer in het bijzonder belicht met als
doel een discussie over de relatie tussne christelijke visie en concrete
taakuitoefening binnen het CDA op gang te brengen.
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WAT WILLEN WIJ MET ONZE POLITIE?
door H.J. Teeuwen
Bij het vaststellen van het studieprogram van de Stichting Studiecentrum
CDA is de wenselijkheid gebleken aandacht te besteden aan het politievraagstuk. Uitgangspunt is derhalve het bestaan ervan. In het program
van de uitgangspunten en het verkiezingsprogram van het CDA
1977 /1981 "Niet bij brood alleen" wordt daarop ook reeds gezinspeeld.
Wij lezen daarin dat het CDA:
a) een samenleving voor staat, waarin de macht is gespreid en waarin
allen, die macht hebben, verantwoording van die macht moeten afleggen aan hen, wiens welzijn daarvan afbankelijk is;
b) een samenleving voor staat, waarin de veiligheid van de burgers is gegarandeerd, de oorzaken van geweld worden weggenomen en bestaand
geweld op doelmatige manier wordt bestreden;
c) van oordeel is dat er een onderzoek moet worden ingesteld naar de oorzaken van criminaliteit. Verbetering en versterking (aangenomen
wordt dat toen uitbreiding mankracht werd bedoeld) van het politieapparaat moet voorrang hebben in het overheidsbeleid. De zorg voor
de slachtoffers van delicten moet worden vergroot.
De politie is het machtsapparaat in handen van de overheid. De politie
heeft dus macht. Daarvoor verantwoording afleggen aan de samenleving
past geheel en al in een democratie. Het garanderen van de veiligheid van
de burgers is één van de taken van de politie. Het wegnemen van de oorzaken van geweld is een onderwerp van veel bredere strekking. Het bestrijden van bestaand geweld ligt mede op het terrein van de politie. Het gevraagde onderzoek naar de oorzaken van de criminaliteit dient net
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als bij de oorzaken van geweld - criminaliteit en geweld gaan heel vaak
samen - op een veel breder terrein plaats te vinden, waarbij de politie ongetwijfeld een goede adviserende rol kan vervullen.
De verbetering en de versterking van het politie-apparaat is in gang gezet.
Zowel het aspect van de verbetering als dat van de versterking hebben de
gemoederen - ook binnen de politie - in beweging gebracht.
De wenselijkheid m.b.t. de verbetering wordt alom onderschreven. Wat
die verbetering precies moet inhouden en hoe die gerealiseerd moet worden blijkt evenwel een probleem te vormen met vele aspecten waarover
tegengesteld wordt geoordeeld.
De wenselijkheid van versterking van de mankracht van de politie is een
onderwerp waarop heel zorgvuldig moet worden ingespeeld. Niet alleen
omdat meer politie een ernstige verzwaring betekent van de politiekosten,
maar veel meer met het antwoord op vragen als:
a) wat is de taak, de functie, van de politie in onze samenleving, en
b) hoe moet die taak worden uitgeoefend.
In toenemende mate wordt er in de publieke discussie over de politie aandacht besteed aan deze vragen. Daarnaast worden zij in verband gebracht
met bezwaren en klachten over het functioneren van de politie in de
samenleving. Daarbij gaat het niet alleen om de verhouding tussen de politie als instituut en de burgerij, maar evenzeer om de relatie politieambtenaar, individuele burger.

Politie in verandering

Door tal van oorzaken, zoals toenemend politie-optreden bij verkeersdelicten, criminaliteitsbestrijding, preventief optreden bij sociale problemen, is in de achter ons liggende jaren de politietaak regelmatig uitgebreid
en verzwaard.
Het antwoord daarop is bijna steeds gezocht in de sterkte-uitbreiding van
de politie. Teneinde het inmiddels tot vraagstuk uitgegroeide probleem
over de normering voor de sterkte vaststelling meer gefundeerd te benade-
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ren werd in februari 1976 door de Minister van Binnenlandse Zaken een
Projectgroep Organisatie Structuur in het leven geroepen die de opdracht
kreeg tot" onderzoek naar sterkte en formatie van de politiekorpsen" . De
gemeentelijke politiekorpsen wel te verstaan. Het Korps Rijkspolitie bleef
buiten de beschouwing van de Projektgroep.
Reeds in april 1977 kwam de Projektgroep, die mede uit jonge politieambtenaren uit de hogere kaderfuncties was samengesteld en als projektleider de hoofdcommissaris van Groningen de heer K. Heyink kende, met
een tussentijdse rapportage, getiteld "Politie in Verandering". Het rapport gaf geen antwoord op de vragen rond de stand van zaken betreffende
de sterkte en formatie van de korpsen. De minister en met hem vele anderen bleven derhalve in het ongewisse over het antwoord op de concrete
vraagstelling.
De Projektgroep heeft in haar rapport wel een verklaring daarvoor gegeven. Sterktebepaling en formatievraagstukken kunnen - aldus de Projektgroep - pas goed beantwoord worden als eerst de visie op taak en plaats
van de politie in de samenleving van nu en morgen, fundamenteel bepaald
zijn. De functie van de politie wordt dan ook als volgt omschreven:
"De functie van de politie houdt in het leveren van een mede in het bestuurlijke en justitiële functioneren geïntegreerde bijdrage ten behoeve
van de samenleving, in de vorm van sociale beheersing die niet slechts bijdraagt tot bescherming van de maatschappelijke verworvenheden doch
even zeer de condities schept voor maatschappelijke ontwikkeling en vernieuwing, gericht op verwerkelijking van de essentiële waarden in onze democratie" .
De Projectgroep stelt dat deze opvatting aansluit bij "de maatschappelijke veranderingen die zich in de afgelopen vijftien jaar in versneld tempo
hebben aangediend" .
Het antwoord op de fundamentele vraag naar de wijze waarop de politie
haar taak inde maatschappij moet uitoefenen zal- aldus de Projecgroep ook consequenties hebben voor organisatie en de werkwijze van de politie
landelijk regionaal en plaatselijk. Daarvan afgeleid kunnen dan vragen
betreffende interne organisatie van de korpsen (gemeentepolitie en
rijkspolitie) worden gesteld.
Eerst dus de fundamentele vraag, daarna de organisatorische en de vragen
over de praktische werkwijze. In de samenvatting van het rapport' 'Politie
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in Verandering" wordt dan ook gesteld, dat het doel van het onderzoek in
een aantal facetten kan worden onderverdeeld, te weten:
- het verwerven van inzicht in de functie van de politie in de huidige
samenleving;
- ontwikkeling van een voorlopig theoretisch model voor de organisatorische opzet van politie-organisaties;
- door middel van praktijkonderzoeken initiëren van veranderingsprocessen die leiden tot een betere functievervulling en een daarop
afgestemde organisatorische opzet van politie-organisaties;
- ontwikkeling van een stelsel van criteria en normen voor sterkte- en
formatie- vaststelling, alsmede het vinden van een juiste samenwerking
- gebaseerd op ieders eigen verantwoordelijkheden - tussen de betrokken ministers, lagere overheden en politie-organisaties voor de sturing
van dat stelsel.
In dit eerste rapport heeft de Projectgroep alleen aandacht besteed aan de
eerste twee van de vier genoemde facetten. Er diende dus eerst een welomschreven beleidsvisie op de functie van de politie te komen. Eerst daarna
en daarvan afgeleid zouden dan de kwantitatieve en de kwalitatieve personeelsbezetting aan de orde kunnen komen. In deze geest redenerend heeft
de Projectgroep zich begeven op politiek terrein dat bij uitstek tot de taak
van het bestuur en de gekozen volksvertegenwoordigers behoort. Het rapport van de Projectgroep sloeg in als een bom en de publiciteitsmedia
maakten zich in uitgebreide commentaren meester van de inhoud daarvan. Het rapport was nieuws van de bovenste plank, wellicht nog wel versterkt door het feit dat de minister van Binnenlandse Zaken aanvankelijk
helemaal niet de bedoeling had het rapport voor publicatie vrij te geven,
omdat de gestelde vragen over de sterkte en de formatie van de politiekorpsen onbeantwoord waren gebleven. Het klimaat, ontstaan rond de
niet bedoelde publicatie, had tot gevolg dat aan de inhoud van het rapport
een waarde werd toegekend die bij onzorgvuldige behandeling zou kunnen uitstijgen boven de toetsende betekenis daarvan.
Het zou te betreuren zijn indien het studieresultaat van de Projectgroep zo
eenzijdig en klakkeloos zou worden aanvaard.
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Inmiddels heeft de Partij van de Arbeid in aansluiting op het rapport
"Politie in Verandering" een discussienota samengesteld onder de aansluitende titel "Politie in Diskussie". Twee leden van de Projectgroep
waren intensief betrokken bij het opstellen van de PvdA discussienota.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de uitgangspunten van "Politie in
Verandering", politiek vertaald, zijn terug te vinden in "Politie in Diskussie". Het valt daarom toe te juichen dat ook de Stichting Studiecentrum CDA zich intensief met het vraagstuk' 'Politie" wil gaan bezighouden.
Daarbij zal het aanbeveling verdienen om de uitgangspunten van het
CDA-verkiezingsprogram te toetsen aan een fundamentele benadering
van het politievraagstuk, zoals de Projectgroep dat ook gedaan heeft.
Veel van de positieve elementen die in de filosofie van de projectgroep aan
de orde komen rond gezagsuitoefening en hulpverlening passen in de
CDA-uitgangspunten. Met betrekking tot de repressieve politietaak,
waaronder de veiligheid van burgers en bestrijding van geweld is de projectgroep veel terughoudender. De harde hand theorie van de politietaak
past wat minder goed in de maatschappelijke geïntegreerde sociale hulpverleningsfilosofie van "Politie in Verandering". De Projectgroep heeft
kennelijk wat moeite met de tweesporigheid waarin de politietaak tot uitdrukking komt. Met alle waardering die toegekend mag worden aan de
pogingen de politie te laten meegroeien met de maatschappelijke veranderingen, zoals die zeker sinds 1966 (provorellen) voor de politie in de
samenleving tot uitdrukking zijn gekomen, mag niet voorbij worden
gegaan aan het feit dat het proces van maatschappelijke democratisering,
nieuwe spanningen heeft opgeroepen, waarbij de harde hand van de politie bij tijd en wijle noodzakelijk is, omwille van die democratisering.

Huidige Politiewet
In het kader van de voorliggende problematiek is de bestaande Politiewet,
die dateert van 1957, niet of nauwelijks aan de orde gekomen. Toch is het
belangrij k om te weten of bijv. de taakomschrijving die daarin in artikel
28 is omschreven ook in de visie op de toekomst nog actueel genoemd kan
worden. De Projectgroep schrijft in de inleiding het volgende over de
Politiewet.
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"Bij de inwerkingtreding van de Politiewet in 1958 bestond in het algemeen het gevoelen, dat de wet een goede regeling bood voor de organisatie, het beheer, de taak en de bevoegdheden van, en het gezag over de
gemeente- en rijkspolitie.
Later bleken er bij de uitvoering van de wet op diverse gebieden problemen te ontstaan, ook ten aanzien van de bepaling van de sterkte en de formatie. In hoeverre de oorzaken daarvan gezocht moeten worden bij de
wetteljke regeling, het bestel, het Departement, ofbij de korpsen, is moeilijk vast te stellen. De projectgroep organisatiestructuren is van oordeel,
dat het wettelijke kader als zodanig niet al te veel belemmeringen opwerpt
voor het kiezen van de juiste grondslagen voor de benadering van sterkte
en formatie. Er moet daarom meer worden gedacht in de richting van de
overige genoemde factoren. Dat de wijze waarop er in het algemeen over
politie werd, en nog wordt gedacht, daarbij een belangrijke rol speelt, lijkt
moeilijk te ontkennen. Het bestel, beheer en gezag stonden daarin zo centraal, dat het functioneren van de politie daarmee verder nauwelijks meer
in verband werd gebracht."
Hoe men het wendt of keert aan het functioneren van de politie is het
tweesporige karakter onlosmakelijk verbonden. Daar is aan de ene kant
het aspect van de veiligheid (openbare orde en criminaliteitsbestrijding) en
aan de andere kant het aspect van de hulpverlening. Het huidige artikel 28
van de Politiewet geeft die aspecten duidelijk aan. Daarbij wordt niet in
details getreden. Wel wordt duidelijk gesteld dat de politie in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag haar taak moet uitvoeren en dit moet
doen in overeenstemming met de geldende rechtsregels.
Een taakomschrijving die niet geslaagd is om de omvang van de politietaak bevredigend weer te geven. Het functioneren van de politie "in
ondergeschiktheid" is een goede zaak en voorkomt risico's van te eenzijdig en eigenzinnig optreden van de organisatie en van de individuele
politie-ambtenaar. Het hanteren van het begrip "bevoegd gezag" wordt
democratischer naarmate de invloed van de burgerij, door middel van
bij v . de gemeenteraden of commissies daaruit, beter inspelen op de verantwoordingsplicht van de burgemeester. Dat inspelen dient zich te uiten
in het opstellen van een beleidsplan waarin duidelijk wordt wat van de
"eigen" politie wordt verwacht, zowel op het gebied van de hulpverlening
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als van de handhaving van de veiligheid van de burgers.
Een dergelijk beleidsplan sluit uit dat van incident naar incident het politieoptreden moet worden verantwoord met alle frustraties van dien. Van
bestuurders mag verwacht worden dat geoordeeld wordt vanuit beleidsuitgangspunten. Voor de politie-ambtenaren geeft dit de zekerheid dat
niet nog een beoordelingsinstantie optreedt, die buiten alle ambtenarenreglementen om, hun individueel functioneren gaat beoordelen.
Dat de politie moet zorgen voor het handhaven van de rechtsorde en de
hulpverlening, in overeenstemming met de geldende rechtsregels, lijkt een
vanzelfsprekendheid. In de praktijk blijkt dit evenwel veel moeilijkheden
met zich te brengen omdat de maatschappelij ke interpretatie van" geldende rechtsregels" heel verschillend wordt beoordeeld. In Amsterdam ligt
dat op vele punten totaal anders dan bijv. in Terneuzen. Toch zullen de
korpsen van Amsterdam en van Terneuzen moeten kunnen weten waar zij
aan toe zijn. Vernieuwingen zullen daarom alleen zinvol kunnen worden
doorgevoerd, wanneer duidelijkheid wordt verkregen over de maatschappelijke interpretaties die zich voordoen in de samenleving waarin de politie moet functioneren. Dat kan in Amsterdam inderdaad anders zijn dan
in Terneuzen. De Projectgroep kent hierbij aan de politie een signalerende
taak en activerende rol toe. De daaruit voortvloeiende gevolgen voor de
samenleving en de politie zullen diepgaand bestudeerd en nauwlettend
afgewogen moeten worden.

Sterkte van de Politie
Het CDA-uitgangspunt m.b.t. verbetering en versterking van het politieapparaat vindt in "Politie in Verandering" geen beantwoording. Op die
vragen heeft de Projectgroep in een vervolg rapport getiteld' 'Sterkte van
de Politie" wel een antwoord ten principale gegeven.
In een vervolg opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken heeft de
Projectgroep in de gemeentelijke politiekorpsen van Apeldoorn, Eindhoven en Nijmegen, (zgn. kleine hoofdcommissariaten) getracht inzicht te
verwerven in de organisatieproblemen en de tijd besteed aan politiewerk
te analyseren. Vervolgens komt zij tot het voorstel de sterkte van de politie
voorlopig te bevriezen en op een andere wijze te verdelen.

27

Uit de samenvatting zoals hierboven vermeld, blijkt reeds dat de Projectgroep in ieder geval niet tegemoet komt aan het CDA-uitgangspunt tot
versterking van de politie in mankracht. Het tegendeel is het geval. Voorgesteld wordt tot bevriezing van de sterkte te besluiten. Een aanbeveling
die vooralsnog niet is ingewilligd. Bij de begrotingsbehandeling 1980 is
wel door vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer indringend aandacht
gevraagd voor het rapport "Sterkte van de Politie". In die eerste reactie
op het pas verschenen rapport bleek ook hier de indringendheid van de
wijze waarop de probleemstelling aan de openbaarheid was prijs gegeven
van grote betekenis te zijn. Ook in dit geval volgde een opvallende publiciteit, waarin de geformuleerde stellingen als onaantastbaar werden "verkocht".
De 14 conclusie en aanbevelingen geven daartoe ook aanleiding. Verkort
weergegeven wordt daarin gesteld:
1. Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt door de projectgroep een onmiddellijke ombuiging van het sterktebeleid wenselijk en
mogelijk geacht.
2. Naast deze maatregelen op korte termijn, dient door het departement
van Binnenlandse Zaken gewerkt te worden aan de ontwikkeling van
een nieuw departementaal beleid ten aanzien van de sterkte van de
gemeentelijke politiekorpsen.
3. Het stelsel (van de sterktebepaling), zoals dat in hoofdstuk 7, wordt
voorgesteld, alsook de noodzakelijke veranderingen in politiekorpsen, dienen op voortvarende wijze (gefaseerd) te worden ingevoerd
c.q. op gang gebracht.
4. De financiële middelen, die bij de voorgestelde ombuiging van het
sterktebeleid zijn vrij te maken, dienen te worden aangewend voor de
kwaliteitsverbetering van de politie.
5. Aan de invoering van het stelsel voor de sterktebepaling dient een
experimentele toepassing in een achttal korpsen van verschillende
grootte vooraf te gaan teneinde het stelsel verder te ontwikkelen, te
toetsen en bij te sturen.
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6. Ook al zal de invoering van het stelsel voor de sterktebepaling de nodige energie vergen, toch zal, naar de mening van de projectgroep, de
aandacht van het departement van Binnenlandse Zaken de komende
jaren tevens gericht moeten zijn op het scheppen van condities,
waaronder politiekorpsen door het werken aan de problemen in het inen externe functioneren, kunnen komen tot werkelijke verbetering
van de kwaliteit van de politiezorg.
7. Naast de invoering van het stelsel voor de sterktebepaling zijn veranderingen in politiekorpsen vanuit een geïntegreerde benadering noodzakelijk. Een benadering, waarbij de uitkomst van het veranderingsproces niet van tevoren vast zal staan, doch waarbij echter wel de
veranderingsrichting zorgvuldig gekozen moet worden. Gedacht
wordt aan de volgende uitgangspunten:
- integratie van de politie in de samenleving;
- interne democratisering;
- vermindering van de interne differentiatie (minder taaksplitsing,
minder niveau's).
8. Dergelijke veranderingsprocessen vragen een deskundige externe
ondersteuning.
9. Nieuwe kennis en inzichten zijn, naar de mening van de projectgroep,
noodzakelijk omtrent:
- de effectiviteit van het functioneren van de politie.
- het interne functioneren van de politie en het daaraan ten grondslag
liggende personeels- en organisatiebeleid.
10. Het departement van Binnenlandse Zaken zal zich - in samenspraak
met de korpsen - moeten bezinnen op de vraag, hoe het ook verder kan
bijdragen tot veranderingen bij de politie.
11. Het departement van Binnenlandse Zaken zal de komende jaren dienen te werken aan een beleidsplan voor de politie.
12. Om vertraging in de uitvoering van de voorstellen uit dit rapport te
voorkomen, zal het departement van Binnenlandse Zaken dienen te
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voorzien in een "ontwikkelingsunit" .
13. Er zullen nieuwe eisen gesteld moeten worden aan het functioneren en
de werkwijze van het departement van Binnenlandse Zaken op grond
van:
- de ontwikkeling van een nieuwe beleid met betrekking tot de sterkte
van de politie;
- het invoeren van een stelsel voor werkbepaling.
14. Naar de mening van de projectgroep is het gewenst, dat de discussie
over de functie van de politie en de organisatorische opzet van politiekorpsen - die door de resultaten van dit onderzoek slechts aan actualiteit heeft gewonnen - niet alleen wordt geïntensiveerd, doch tevens
leidt tot duidelijke standpuntbepalingen, zowel in de korpsen, als door
de lokale en rijksoverheid.
Voorts is het van groot belang, dat bij de reorganisatie van het landelijk politie bestel , naast de traditionele vragen over de regeling van het
gezag en het beheer over de politie, de vragen naar:
- de maatschappelijke functie van de politie;
- de wijze waarop deze functie het beste kan worden vervuld;
- alsmede de consequenties, die daaruit getrokken kunnen worden
voor de grondslagen van de lokale en landelijke organisatie van de
politie, een centrale plaats zullen gaan innemen.
Ook aan dit rapport is het politiserende aspect niet vreemd. Min of meer
ter verontschuldiging daarvoor zegt de Projectgroep in het Voorwoord:
"Wanneer wij in dit rapport tot de conclusie komen, dat meer mankracht
de huidige problemen van de gemeentelijke politiekorpsen niet oplost,
maar, dat er veranderingen bij de politie zullen moeten plaatsvinden,
waartoe ook het nieuwe stelsel voor sterktebepaling, dat we hierin presenteren, gerekend kan worden, dan zal de lezer zich afvragen of er verband
bestaat tussen dit rapport en "Politie in Verandering". Alhoewel wij er
bewust naar hebben gestreefd in dit rapport zo feitelijk mogelijk de huidige situatie in de gemeentelijke politiekorpsen te beschrijven, is het met
name in de wijze van onderzoek onontkoombaar, dat hierin de visie van
de onderzoekers een rol speelt".
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Reacties op de rapporten
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de Minister van Binnenlandse
Zaken bij de begrotingsbehandeling 1980 niet duidelijk enthousiast was
over het sterkterapport. In het Kameroverleg zijn o.a. de volgende passages terug te vinden:

1. "Ik ben er ook van overtuigd dat de rapportage niet kritiekloos zal
worden aanvaard, zoals ik eveneens van opvatting ben, dat initiatieven
zullen worden ontplooid om te bereiken dat in de korpsen tot verbetering van de organisatie en de bedrijfsvoering kan worden overgegaan".
2. "De bereidheid tot nadenken over mogelijke veranderingen in de
beleidsvoering is aanwezig. Die studie en eventuele doorvoering ervan
als die studie is afgerond, kosten ongetwijfeld meer tijd dan de projectgroep in haar optimisme veronderstelt. Er behoort een zorgvuldige
adviesprocedure te worden gevolgd".
3. "Mijnheer de voorzitter. Voorshands ga ik door - ik ben blij met de
brede steun, die ik daarvoor heb gekregen - met mijn sterktebeleid" .
In tweede instantie antwoordde de Minister de Kamerleden o.a. als volgt:
4. "Het rapport roept inderdaad nogal wat vragen op. Dit is ook door
verschillende geachte afgevaardigden gezegd. Ik noem een paar vraagtekens. Er kunnen vraagtekens worden gezet bij de gebezigde methode
van onderzoek. Men kan ook duidelijk vraagtekens zetten bij de
manier waarop de projectgroep de resultaten van het onderzoek heeft
gegeneraliseerd. De V.N. G. heeft daarop ook gewezen. Ook kan er een
vraagteken worden gezet bij het feit, dat de projectgroep geen onmiddellijke toepasbare criteria geeft voor de verdeling van de sterkte.
Kortom, er zijn nogal wat vragen. Die komen niet alleen bij ons departement op, maar ook in de korpsen" .
Inmiddels heeft het Sterkterapport binnen en buiten de politie velen tot
nadenken gebracht. Op zich een grote verdienste. Wellicht meer, dan de
inhoud van het rapport zelve bijdraagt aan het voorliggende probleem.
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Een van de meest opvallende commentaren is geleverd door Mr.
F. Perrick, oud hoofdcommissaris van het Nijmeegse politiekorps, dat
door de projektgroep werd doorgelicht. In een vlijmscherpe analyse
wordt het sterkterapport becritiseerd en van fundamenteel commentaar
voorzien.
Het sterkterapport wordt niet de logische voortzetting van "Politie in
Verandering" genoemd 1).
Een andere reactie kwam uit de hoek van de rijkspolitie van de hand van
drs. A.C.H. Kuntze beleids- medewerker van de directie-politie van het
ministerie van Justitie. In een aantal kanttekeningen wordt nagegaan of
het onderzoeksresultaat bij de drie gemeentelijke politiekorpsen ook voor
de rijkspolitie opgaat. Zowel punten van overeenstemming als van verschil worden geanalyseerd en toegelicht. 2).
Ook in de korpsen wordt veel aandacht gegeven aan de rapporten van de
Projectgroep.
Een derde reactie is afkomstig van mevr. dr. J. J unger-Tas raadadviseur
bij het ministerie van Justitie, die met name ook de methodologische
aspecten van het rapport aan een critische beschouwing onderwierp.
Door de Algemeen Christelijke Politiefederatie (ACP) is, gespreid over
het land, in een viertal studiedagen uitvoerig aandacht besteed aan de problematiek rond de rapporten "Politie in Verandering" en "Sterkte van de
Politie" .
Dit gebeurde aan de hand van de navolgende stellingen:
1. De politie dient beter in te spelen op de verwachtingen van de buitenwereld.
2. Voor een beter functioneren van de politie is een integratie van de verschillende niveaus noodzakelijk.
3. De interne democratisering vraagt bijzondere aandacht.
4. De organieke sterkten van de politiekorpsen kunnen niet worden
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bevroren op het peil van 1979 tussen nu en het moment waarop ombuigingen hebben plaatsgevonden.
5. Bij elk voorstel tot structuurwijziging in het korps, waaraan rechtspositionele aspecten zijn verbonden, dient tegelijkertijd een "sociaal statuut" te worden ingebracht.
6. Veranderingsprocessen in de korpsen vereisen een deskundige externe
ondersteuning.

Politie arbeidsintensief "bedrijf"
Bij het beoordelen van de rapporten van de Projectgroep en het overwegen van de consequenties daarvan mag niet voorbij gegaan worden aan
het feit, dat de politie een sterk arbeidsintensief "bedrijf" is. Nagenoeg
alles moet met en door mensen gebeuren. De kwaliteit van het werk is derhalve sterk afhankelijk van de kwaliteit en de motivatie van de medewerkers(sters).
De fundamentele veranderingen welke in "Politie in Verandering" worden bepleit en in' 'Sterkte van de Politie" worden vertaald naar de organisatie, de sterkte en de formatie brengen verwarring met zich, omdat door
de politie gekozen moet worden tussen "Wet" en "Recht". De projectgroep kiest voor "Recht" dat aan de basis, in de samenleving, moet worden ingevuld en door de plaatselijke overheid politioneel moet worden
vertaald en gecontroleerd.
Hierdoor kunnen ernstige conflicten ontstaan voor de individuele politieambtenaar over wat wel en wat niet door hem of haar mag en/ of moet
worden gedaan aan de hand van meer of minder duidelijke beleidsplannen. De Projectgroep stelt, dat de politie zich geplaatst ziet in een samenleving waarin een proces van democratisering op gang gekomen is, dat ertoe
heeft geleid dat sociale problemen en conflicten veel meer dan vroeger
worden uitgevochten in de publieke sfeer, waarbij het streven naar maatschappelijke veranderingen meer begrip ontmoet. Wanneer daaraan de
conclusie gekoppeld wordt, dat de gronden waarop macht wordt aanvaard zijn veranderd, zodat gezagsuitoefening haar grond vindt in de
34
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instemming met de doelen waarvoor en de middelen waarmede macht
wordt uitgeoefend, alsmede de herkenning van de deskundigheid waarop
dit gebeurt, dan is het gevaar niet denkbeeldig dat de politieambtenaar in
zijn dagelijkse functievervulling wordt gemangeld tussen wat "Wet" is
wat als "Recht" van hem/haar wordt verlangd in het democratiseringsproces. Alles wat dan "fout" is of als zodanig wordt aangemerkt
ontlaadt zich boven het hoofd van de gefrusteerde politieambtenaar.
In een arbeidsintensief politiebedrijf komen natuurlijk menselijke fouten
voor zoals overal elders. De gevolgen daarvan bij de politie kunnen
bijzonder zwaar doorwerken.
Eén verkeerd gericht schot uit een dienspistool kan onnoemelijk leed veroorzaken. Een ten onrechte aangehouden persoon, verdacht van een overtreding of misdrijf, kan daardoor sterk gedemotiveerd raken. Klachten
over politie- en politie-optreden kunnen daarvan het gevolg zijn. Zware
selectie-eisen, gedegen opleiding, sterke goed gerichte motivatie, continue
begeleiding, aangepaste scholing en vorming, zijn alle noodzakelijke
voorwaarden om als politie optimaal te kunnen functioneren.
Deze hoog gestelde eisen aan vaak heel jonge mensen, moeten getoetst
worden aan veel voorkomende ongunstige werkomstandigheden.
Daarbij moet gedacht worden aan:
a) werken in maatschappelijk onduidelijke werkvelden waar de norm van
"wat net nog wel" of "juist niet meer" steeds vager wordt;
b) kritiek die van verschillende kanten, anders gemotiveerd wordt uitgesproken;
c) de spanningen aan het werk verbonden, die de motivatie dreigen aan te
tasten;
d) het verrichten van de werkzaamheden in onregelmatige en onaangename diensten inclusief weekeinden en zon- en feestdagen;
e) het zich - zeker in kleinere gemeenschappen - geplaatst weten in een gla34

zen huisje waardoor het hele gezin mede de last van de maatschappelijke beoordeling moet dragen.
Bij het kritische oordelen over de politie als apparaat en de politieambtenaren als "dienders" van de gemeenschap, mag van degenen, die geroepen zijn om te oordelen gevraagd worden, rekening te houden met de
kwetsbare positie van de politie in de samenleving.
Van de politie mag verlangd worden een "open" huis te zijn voor de in
nood verkerende burger, jong en oud. Voor de overheid het apparaat, dat
in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met
de geldende rechtsregels, te zorgen heeft voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde.

1) Mr. F. Perrick.

"Het rapport Sterkte van de Politie"
Tijdschrift voor de Politie december 1979.

2) drs. A.C.H. Kuntze.

"De Sterkte van de Rijkspolitie".
Algemeen Politieblad nr. 23 november 1979.

3) mevr. dr. J. Junger·Tas

Rapport "Sterkte van de Politie"; de visie van een
onderzoeker. Algemeen Politieblad nr. 1 janunari
1980.
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is burgemeester van Hengelo (Ov.);

H.J. Teeuwen:

is voorzitter van de Algemeen Christelijke Politie·
federatie (ACP).
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VAN DE REDAKTIE
De redaktie van het CH-Tijdschrift heeft voor dit nummer drie auteurs gevraagd in
deze dubbele aflevering hun visie te geven op de taak van de politie;
Wij hopen op deze wijze binnen het CDA een gedachtenwisseling over dit onderwerp op gang te brengen.

BOEKRECENSIES

Briefwisseling Gerretson - Geyl: deel I / 1911-1928: venorgd door drs. P.
van Hees en dr. G. Puchinger: uitg. Bosch en Keuning n.v., Boarn: 380
pag. + register: prils f 37,50.
De vooraanstaande historici prof. dr. F.C. Gerretson (1884-1958) en prof. dr. P.A.
Geyl (1887-1966) schreven elkaar tussen 1911 en 1958 ongeveer 1200 brieven. In
vijf delen zal deze correspondentie worden gepubliceerd. Het thans verschenen
eerste deel bevat de briefwisseling tussen 1911 en 1928.
Tussen beide historice bestonden grote verschillen. Gerretson was een markant
representant van de denkwereld van Groen van Prinsterer. Als historicus accentueerde hij de betekenis van het Calvinisme en de Oranjes.
Geyl daarentegen vroeg in zijn werk aandacht voor de rol van de regenten. Ook in
de politiek liepen hun meningen uiteen.
Geyl, die stamde uit een vrijzinnig, liberale artsenfamilie sloot zich na de oorlog
aan bij de PvdA. Hij werd nooit een echte partijman maar stemde in met de Indonesiepolitiek.
Dit leidde tot een tijdelijk breuk met Gerretson. Gerretson verzette zich principieel tegen de Indonesiepolitiek. Hij werd een van de voornaamste woordvoerders van de beweging voor Rijkseenheid. Van 1951-1956 was hij voor de CHU lid
van de Eerste Kamer. In de fraktie ging hij geheel zijn eigen weg waardoor hij mede door zijn doofheid - een geisoleerde positie innam.
Reeds voor de oorlog stond Gerritsen kritisch tegenover de ontwikkelingen in de
Unie. Hij deelde de bezwaren van onder meer Eerste Kamerleden B.C. de Savornin Lohman en De Vos van Steenwijk dat de CHU onder invloed van partijsecretaris Snoeck Henkemans een geheel verkeerde koers in was geslagen. Een pregnante weergave van Gerretsons visie op de CHU in 1928 is te lezen op de
pagina's 355/356 van dit boek.
Ondanks de genoemde verschillen was er veel dat Gerretson en Geyl verbond. In
de eerste plaats hun grote liefde voor het gemeenschappelijk vak: de geschiede-
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nis. Samen werkten zij in de in dit deel beschreven periode aan de uitgave van de
papieren van Willem Bentinck (1704·1777). Gerretson hield zich voorts onder
meer bezig met de uitgave van de brieven van Groen van Prinsterer.
Van Geyl verscheen de studie Willem IV en Engeland. Hij werkte aan zijn
omvangrijke publikaties "Geschiedenis van de Nederlandse stam".
Voorts treffen we in dit boek diverse mededelingen aan over de voorbereiding
van het literaire tijdschrift Leiding. Gerretson en Geyl vormden samen met de
dichter-hoogleraar P.N. van Eyk de redaktie van dit blad dat van 1930 tot 1931
verscheen.
Het meest boeiend zijn mijns insziens de beschouwingen over de relatie met Belgie. Beide historici speelden een aktieve rol in de Groot-Nederlandse beweging.
De briefwisseling toont veel interessante achtergrondinformatie over de kwestie
rond de Wielingen en de discussies rond het Nederlands-Belgisch Verdrag, dat
de Eerste Kamer in 1927 verwierp.
Wij zien met belangstelling uit naar de volgende delen in deze briefwisseling.
Dankzij financiele steun van de Rijksuniversiteit te Utrecht - waar Gerretson en
Geyl hebben gedoceerd - kan de prijs van deze goed verzorgde uitgave betrekkelijk laag blijven.
H.v.Sp.

J_G. Siccama: 'Twintig discussiepunten over kernwapens" uitg. NIW, Den
Haag: pastbus 85581: prils: f 2,50
f 1,70 verzendkosten.

+

Het NIVV beoogt met de publikatie van deze brochure een bijdrage te leveren
aan de discussie over kernwapens. Daartoe zijn een twintigtal discussiepunten
gegroepeerd in vier categorieên opgesteld.
Achtereenvolgens worden behandeld:
De werking van afschrikking door middel van kernwapens in de praktijk.
De verwerping of aanvaarding van kernwapens op grond van overwegingen,
die buiten het strategisch denken liggen.
Veronderstellingen in het denken over afschrikking door middel van kernwapens zelf.
Enkele actuele punten over het door Nederland te voeren beleid.
Deze onderwerpen worden voorafgegaan door een korte toelichting op zowel de
theoretische als praktische aspecten van het strategisch denken.
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De brochure geeft op een vereenvoudigde maar toch heldere wijze een weergave
van bestaande standpunten.
Het is zeker aan te bevelen voor diegenen, die meer inzicht wensen te verkrijgen
in de complexiteit van het kernwapensvraagstuk.
De debatten en de besluitvorming in december 1979 inzake de modernisering
van de kernwapens hebben deze brochure niet overbodig gemaakt.
Integendeel, voor de beïnvloeiding van de besluitvorming in december 1981 - een
definitief besluit over de stationering van nieuwe kernwapens in Nederland - kan
het een nuttig hulpmiddel zijn.
Het zou een goede zaak zijn dat het NIVV t.z.t. nieuw discussie-materiaal aandraagt om een evenwichtige discussie over de kernwapensproblematiek te stimuleren.

c. van

Vliet

Ontvangen boeken
Madeion de Keizer: "De gijzelaars van Sint Michelsgestel"; een eliteberaad in
oorlogstijd; uitg. Sijthoff, Alphen aid Rijn;
Martin van de Heuvel: "De militair patriotische opvoeding der Sovjet-jeugd
(NIVV-reeks nr. 21) uitg. NIVV, Den Haag;
Doeko Bosscher: "Om de erfenis van Colijn"; de ARP op de grens van twee werelden (1939-1952) uitg. Sijthoff, Alphen aid Rijn;
"Uitgelezen", reakties op boeken deel 4; samengesteld onder redaktie van J.W.
Veerman e.a.; uitg. Ned. Bibliotheek en Lectuurcentrum, Den Haag;
dr. B.K.S. Dijkstra: "Graven en gravinnen van het Hollandse huis"; uitg. De Walburgpers, Zutpen;
P.W.C. Akkermans: "Onderwijs als constitutioneel probleem"; uitg. Samson Alphen aid Rijn;
H.J. Neuman: "Lansen en snoeimessen"; ontwapening en wapenbeheersing van
1945-1978; (NIVV-reeks nr. 22); uitg. NIVV, Den Haag;
E.L. BergID. Hillenius: "De VNG in de jaren zeventig"; uitg. VNG, Den Haag.
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MENSENRECHTEN EN HET NEDERLANDSE BUITENLANDSE
BELEID
door Cent van Vliet
INLEIDING
In Nederland bestaat zowel bij regering en parlement als bij verschillende
maatschappelijke organisaties ruime aandacht voor de problemen die met
de zaak van de mensenrechten samenhangen.
Het is een goede zaak dat ook in CDA-kring ruime aandacht aan de mensenrechten wordt besteed. Dit blijkt ook nu weer uit het feit, dat de redaktie van het CH-Tijdschrift ruime aandacht - wat betreft aantal pagina's en
schrijvers - aan dit onderwerp schenkt.
In deze bijdrage ga ik in op een aantal algemene aspekten die bij het opkomen voor mensenrechten steeds weer van belang zijn. De meer specifieke
onderwerpen - zoals de relatie met ontwikkelingssamenwerking en handelspolitiek - komen in andere bijdragen in dit nummer naar voren.
De aandacht van het CDA voor de mensenrechten kwam in februari 1978
specifiek tot uiting tijdens de behandeling van de begroting Buitenlandse
Zaken. CDA-woordvoerder J.N. Scholten verzocht de regering met een
beleidsnotitie inzake mensenrechten te komen.
Hierin zou o.a. een evalutatie van het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens voor de toekomst opgenomen kunnen worden. De regering reageerde bij monde van Minister Van der Klaauw positief en kwam ruim een
jaar later met een lijvig boekwerk terug naar de Tweede Kamer. De
nota werd onlangs in een openbare kommissievergadering uitvoerig
besproken en begin mei vonden de stemmingen over de ingediende moties
plaats.
Een aantal - in het kader van dit artikel relevante - aspecten van de in de
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Tweede Kamer gevoerde diskussie zal ik in het onderstaande verwerken.
Het zullen echter hoofdlijnen zijn en de titel van dit artikel zou meer
gespecificeerd kunnen worden door te stellen, dat ik een aantal aspecten
van het mensenrechtenbeleid in het Nederlandse beleid analyseer tegen de
achtergrond van de verschillende opvattingen, die omtrent het begrip
mensenrechten bestaan. Bij alle differentiaties per land kunnen toch een
aantal algemene houdingen vastgesteld worden. De opvatting in liberaaldemokratische, in marxistisch-leninistische en in ontwikkelingslanden.
Aan een groep landen die steeds meer in de actualiteit komt te staan - de
islamitische landen - wordt in deze bijdrage geen aandacht besteed.
Gedurende zeer lange tijd hebben vele mensen zich met de normstelling en
verwezenlijking van mensenrechten bezig gehouden.
De mensenrechten waren en zijn vaak in het geding bij maatschappelijke,
politieke en militaire krises: Bloed en tranen resulterende in bevrijding óf
onderdrukking.
Het eerste gedeelte van dit artikel bevat een schets van een aantal historische lijnen. Vervolgens ga ik dieper in op de drie eerder genoemde opvattingen over mensenrechten. De doelstellingen van het mensenrechtenbeleid worden daarna in het kader van het Nederlandse buitenlandse beleid
geplaatst. Hierbij staat de vraag centraal op welke wijze de geschetste
doelstellingen zo optimaal mogelijk verwezenlijkt kunnen worden. Aan
het eind staan een aantal beleidskonclusies opgesomd.
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Geschiedenis van de mensenrechten
Bij een eerste benadering van de mensenrechten is men snel geneigd tot net
na de Tweede Wereldoorlog terug' te gaan, daar vanaf dat moment het
proces van internationale normstelling goed op gang is gekomen.
De geschiedenis van de mensenrechten gaat echter veel verder terug.
Reeds in de Middeleeuwen werden verschillende pogingen ondernomen
om zich tegen het gezag van centraliserende vorsten teweer te stellen (Magna Charta 1215).
De rechten die werden verworven waren specifieke rechten - stands rechten
- welke inhielden dat men als lid van een stand in de rechten en vrijheden
van die stand deelde. In die tijd was er nog geen sprake van individuele
rechten. De inhoud van het natuurrecht evolueerde in de loop van bepaalde perioden tot het recht van de vrije en ongehinderde konkurrentie.
Daarmee samenhangend brokkelde de standenmaatschappij langzamerhand af, in sommige gevallen echter in een zeer snel tempo, en de ontwikkeling ging in de richting van een meer op het individu georienteerde maatschappij. Voorbeelden van de zeer snelle ontwikkelingen - eigenlijk zou
men hier beter over breukvlakken kunnen spreken - zijn de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring en de Franse revolutie. Deze laatste zette
heel duidelijk het mes in de gepriviligeerde standen.
De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring was in eerste instantie een
dekolonisatieverklaring, maar het was tevens een praktische uitwerking
van de denkbeelden van Locke (life, liberty and property). De omvattende
opsomming van universeel geldende rechten in beide verklaringen hebben
navolging gevonden in een groot aantal konstituties. Wat betreft Nederland, werden in 1798 de burgerlijke en staatkundige grondregels in de
Staatsregeling van dat jaar opgenomen.
De verwezenlijking van de in de konstituties opgesomde rechten verliep
niet altijd zonder moeilijkheden; de verandering in de geschreven regels
had in veel gevallen geen beleidsveranderingen tot gevolg. In die landen
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waarbij mensenrechten in de grondwet waren opgenomen, bleef slavernij
in eigen land of koloniën bestaan.
Naast de problemen bij het realiseren van de mensenrechten werd - met
name in Frankrijk - de spanning tussen individu en gemeenschap binnen
het vrijheidsbegrip duidelijk.
Enerzijds de gedachtengang dat op geen enkele wijze aan de individuele
rechten getornd kan worden en anderzijds de leer dat de meerderheid van
het volk zelfstandig kan beslissen in hoeverre uitzonderingen op de mensenrechten kunnen worden geduld.
We hebben hier te maken met een meerduidig vrijheidsbegrip hetwelk nog
tot grote konfrontaties aanleiding zou geven en nog steeds geeft.
Een strijd tussen het van oorsprong meer individueel gerichte vrijheidsbegrip dat momenteel in wetten en regels in Westerse democratische landen
is uitgevoerd én het begrip waarbij de gemeenschap centraal staat. Alle details en nuanceringen weglatend: een strijd tussen Oost en West.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog ging de meeste aandacht uit naar de bescherming van de rechten van de mens in nationaal verband. Er zijn in die
tijd wel enkele internationale regelingen tot stand gekomen (o.a. verbod
op slavenhandel, humanitair oorlogsrecht en arbeidsverdragen), maar de
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog brachten de internationale
diskussie over mensenrechten in een stroomversnelling. Hierbij kwam een
uitgebreid proces van internationale normstelling op gang.
De vele voorbereidende besprekingen resulteerden in juni 1945 in het aanvaarden van het Handvest van de Verenigde Naties.
Naast de struktuur en andere meer formele beginselen komen in het
Handvest ook de rechten van de mens aan de orde. In artikel 1 lid 3 wordt
als één van de doeleinden van de V.N. genoemd:
Het bevorderen en aanmoedigen van eerbied voor mensenrechten en voor
fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras,
geslacht, taal of geloof. Op de inhoud van het begrip mensenrechten
wordt in het Handvest niet ingegaan. De Economische en Sociale Raad
(ECOSOC) van de V.N. kan aanbevelingen doen ter bevordering van het
respekt voor- en de naleving van de fundamentele vrijheden voor allen. De
ECOSOC kreeg opdracht een speciale kommissie voor dit doel in te stellen. Deze kommissie ontwikkelde een opzet voor de mensenrechten, die
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uit drie delen zou bestaan: een verklaring, een verdrag en een internationaal kontrolestelsel. De Algemene Vergadering gaf op 10 december haar
goedkeuring aan de Universele Verklaring.
De Universele Verklaring evalueerde tot een belangrijk dokument bij de
internationale normstelling inzake mensenrechten. Dit is mede te danken
aan het uitblijven van een verdrag over mensenrechten. Zelfs werd bij herhaling getracht aan de Universele Verklaring dezelfde status als aan het
Handvest te geven. Een voorbeeld is de dekolonisatiedeklaratie van 1960,
die eindigt met: "Alle staten dienen de bepalingen van het Handvest, de
Universele Verklaring en de bepalingen van de onderhavige deklaratie getrouwen nauwgezet na te leven." Hetzelfde zien we bij de Verklaring ter
uitbanning van elke vorm van racisme van 1963, waarbij eveneens het
laatste artikel bepaalt dat elke staat de bepalingen van de Universele Verklaring volledig en nauwgezet in acht dient te nemen. Van Boven, direkteur van de mensenrechtendivisie van de V.N., zegt hiervan: "Aan de bepalingen van de Universele Verklaring werd door de Algemene Vergadering dezelfde normatieve kracht verleend als aan het Handvest."
In de Universele Verklaring komen zowel de burgerlijke- en politieke
rechten (klassieke grondrechten) als de sociale-, ekonomische- en kulturele rechten aan de orde. De rechten zijn later in twee verdragen gekodificeerd. De in de Verklaring opgesomde individuele vrijheidsrechten en politieke rechten worden met name in het Westen veelal als norm worden gehanteerd, hetgeen nog niet wil zeggen dat ze ook overal gelijkelijk in praktijk zijn gebracht. In vele niet-Westerse landen is men daarentegen geneigd de sociale- en ekonomische rechten sterker te beklemtonen. De inbreng van Afrikaanse- en Aziatische staten was bij de totstandkoming van
de Universele Verklaring gering. Was dit wel het geval geweest, dan zouden waarschijnlijk andere aspekt en van de mensenrechten sterker beklemtoond zijn.
Uiteindelijk nam de Algemene Vergadering van de V.N. in december 1966
unaniem twee verdragen aan. Beide betreffen de uitwerking van de Universele Verklaring. De eerste heeft betrekking op de burgerlijke- en politieke rechten en de tweede op de ekonomische-, sociale- en kulturele rechten. Beide verdragen traden eerst in begin 1976 in werking, toen aan de
voorwaarde was voldaan dat 35 staten de Verdragen geratificeerd had43

den. Aangaande het sluitstuk, het internationale kontrolestelsel, moet
gezegd worden dat de implementatiesystemen nog uitermate zwak zijn.
We zijn nog ver verwijderd van de instelling van de Hoge Commissaris
voor de Rechten van de Mens, om over de idee van een Internationaal
Hof voor de Rechten van de Mens maar niet te spreken. Hier ligt duidelijk het zwakke punt van de V.N. en in dit verband merken we op dat
de strijd tegen het kolonialisme en het racisme in de jaren '50-'60 de
positie van de Universele Verklaring heeft versterkt. Het in 1965 aangenomen Verdrag ter uitbanning van het racisme heeft een fakultatief individueel klachtrecht, waarbij een deskundige kommissie o.a de bevoegdheid kreeg klachten van individuen en groepen te behandelen. Dit
fakultatieve individuele klachtrecht werd in minder vergaande vorm
overgenomen in het verdrag van 1966.
Naast de internationale verdragen kunnen ook een aantal regionale
mensenrechten verdragen genoemd worden.
Wat de V.N. niet lukte op het gebied van de bescherming van de mensenrechten (pas in 1966 kwamen de verdragen tot stand), gelukte de in
de Raad van Europa samenwekende staten in relatief korte tijd. Het
Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens trad
op 3 september 1953 in werking. Er bestaat een vrij uitgebreid implementatiesysteem (een Commissie en een Hof voor de Rechten van de
Mens in het Comité van Minsters van de Raad van Europa) hetwelk er
voor zorg dient te dragen dat de aangegane verplichtingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. In 1961 ondertekenen in Turijn dezelfde staten
het Europees Sociaal Handvest. Het funktioneert als een verklaring van
doelstellingen die met alle daarvoor in aanmerking komende middelen
nagestreefd zullen worden.
In 1969 stelden de landen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de
definitieve tekst van een mensenrechtenverdrag vast. Een Inter Amerikaanse Commissie en een Hof voor de Rechten van de Mens dragen
zorg voor de naleving van het Verdrag. Op het Afrikaanse kontinent
zijn verschillend pogingen ondernomen om tot een mensenrechtenverdrag te komen. Tot nu toe zijn er geen verdragen goedgekeurd en geratificeerd.
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Verschillende opvattingen over het begrip mensenrechten
In het voorgaande is reeds duidelijk geworden dat er sprake is van een
meerduidig vrijheidsbegrip en een daarmee sterk verwant mensenrechtenbegrip. De sterk geïntensiveerde normstelling op internationaal niveau
heeft er niet toe geleid dat de verschillende opvattingen over mensenrechten zijn verdwenen. Als gevolg van de Franse Revolutie en de Amerikaanse onafuankelijkheidsverklaring werden verschillende politieke en burgerrechten in de konstituties opgenomen.
De opvattingen in de Westerse demokratische landen zijn niet bij 1798 stil
blijven staan, integendeel, de liberale rechtsstaat is overal, zij het inverschillende mate, verder ontwikkeld tot een sociale welvaartsstaat.
Na de bevrijding van de mens van de vele omsluitende verbanden ondervond men dat deze vrijheid ook een keerzijde had. Donner verwoordde
het als volgt: de vrijheid van- en gelijkheid binnen de aldus enge grenzen
teruggedrongen staat betekenen voor velen weinig, wanneer de maatschappelijke basis voor het genot van die vrijheid en gelijkheid ontbreekt.
De overheid heeft bij het verwezenlijken van de mensenrechten een duidelijke taak. Momenteel liggen er ook voorstellen om naast de politieke en
burgerrechten een aantal sociale grondrechten in de grondwet op te nemen.
In het kader van de Raad van Europa vinden diskussies plaats om de
draagwijdte van het Verdrag van de Rechten van de Mens te vergroten.
Naast de evaluatie van het mensenrechtenbegrip werd van verschillende
zijden fundamentele kritiek geuit op de daaraan ten grondslag liggende
vrijheidskonceptie. Marx leverde de meest fundamentele kritiek door te
stellen dat de basis promisse voor de individuele vrijheid de verwijdering
van ongelijkheden in de materiële produktiesfeer is.
Iemand kan alleen werkelijk vrij zijn als hij/zij niet gebonden is aan de
banden van het private eigendom. De individuele rechten werden en worden zoals overduidelijk blijkt, uit de nieuwe USSR grondwet ondergeschikt gemaakt aan die van de gemeenschap.
Het betreffende hoofdstuk begint met de waarschuwing dat "het gebruik
door de burgers van de rechten en vrijheden geen schade moet toebrengen
aan de belangen van de maatschappij en de staat en aan de rechten van an45

dere burgers" (art. 39) Maatstaf voor rechten en vrijheden is het korrekte
gebruik ervan volgens de Russische Communistische Partij (C.P.S.U.).
De C.P .S. U. is als enige in staat tegen de achtergrond van de belangen van
het volk als geheel de rechten, vrijheden en plichten aan de Sovjet-burgers
toe te kennen.
Deze gedachtengang wordt zowel binnen (Helsinki-groepen) als buiten
(Eurokommunisten) de Sovjet-Unie bestreden.
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Een derde opvatting over de Mensenrechten is die van de in de "Groep van
77" opererende ontwikkelingslanden. Deze landen hebben hun strijd
voor de verwezenlijking van mensenrechten het meest gericht op het recht
van zelfbeschikking, de strijd tegen diskriminatie in het algemeen en die
van faciale diskriminatie in het bijzonder én de totstandkoming van een
nieuwe internationale ekonomische orde.
In Bandung werd in 1955 een konferentie gehouden waar de aanwezigen
elkaar vonden in een gemeenschappelijke afkeer van het kolonialisme. In
het slotkommuniqué konkludeerden de deelnemers dat het bestaan van
het kolonialisme de nationale kultuur van de volken onderdrukt en de
deelnemers gaven steun aan het zelfbeschikkingsrecht van landen en volken. Dit werd als onmisbare voorwaarde gezien voor het genot van alle
rechten en vrijheden van het individu.
Als zelfbeschikking aan een land wordt verleend, komt de vraag naar voren wie (wat) het "zelf" is die (dat) de beschikking ter hand neemt. Het
kan een nieuwe, in het Westen opgeleide elite zijn, een militaire regering 6f
een door het marxisme geïnspireerde centralistische eenheidsstaat.
De ontwikkelingslanden hebben met name in V.N.-kader getracht hun
opvattingen over mensenrechten ingang te doen vinden.
Op 21 december 1965 aanvaardde de Algemene Vergadering van de V.N.
met algemene stemmen het verdrag ter uitbanning van alle vormen van
rassendiskriminatie.
De totstandkoming van dit verdrag was voor de V.N., en vooral ook de
Afrikaanse lid-staten, een belangrijke gebeurtenis. Voor deze landen was
het aanleiding deel te nemen aan een debat over internationale implementatie van mensenrechten. Een kommissie van achttien deskundigen werd
ingesteld om op de naleving van het Verdrag toe te zien. Als opvallende bevoegdheid kan genoemd worden dat kommissie klachten van individuele
personen of groepen in behandeling kan nemen. Dit geldt echter alleen
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voor die staten die deze klausule uitdrukkelijk hebben geaksepteerd.
De "Groep van 77" heeft met name in V.N .-verband een aktieve bijdrage
geleverd aan de diskussies rondom de verwezenlijking van een nieuwe internationale ekonomische orde (N.I.E.O.). Tijdens de zesde speciale zitting nam de Algemene Vergadering van de V.N. een Verklaring en een Aktieprogramma inzake de Vestiging van een Nieuwe Internationale Ekonomische Orde aan.
Daarnaast oefende de "Groep van 77" binnen het kader van de V.N.konferentie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) druk uit om konkreet inhoud te geven aan de N.I.E.O.

Mensenrechten in het buitenlands beleid
In de voorgaande paragrafen heb ik getracht duidelijk te maken dat reeds
zeer lange tijd, - al of niet gepaard gaande met crises - aandacht besteed
wordt aan de zaak van de mensenrechten. Bovendien bestaan er verschillende opvattingen omtrent het begrip mensenrechten.
In een mensenrechten beleid zal aan deze punten voldoende aandacht
besteed moeten worden.
De regering ziet de bevordering van de rechten van de mens als een wezenlijk onderdeel van haar buitenlands beleid. Naast deze doelstelling richt de
regering zich ook op de bevordering van het welzijn van ons land in de betrekkingen met het buitenland, bevordering van mondiale vrede en veiligheid, een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld en de
wereldrechtsorde (Nota "De rechten van de mens in het buitenlands beleid"). Steeds opnieuw dienen in de verschillende situaties afwegingen gemaakt te worden om op een of andere wijze vorm te geven aan het mensenrechtenbeleid. Met de regering ben ik van mening dat de mensenrechten
geen alles overheersende doelstelling kan zijn. Dit geldt echter voor alle
genoemde doelstellingen van het buitenlands beleid.
Mensenrechten moeten een integraal en wezenlijk onderdeel van de buitenlandse betrekkingen vormen, waarbij zowel de eigen identiteit als de
doorwerking ervan in andere beleidsonderdelen moet blijken.
Welke zijn de doelstellingen van het mensenrechtenbeleid?
"Afgezien van de doorwerking van het mensenrechtenbeleid in andere delen van het beleid, richt het streven om bij te dragen tot de verwezenlijking
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van de rechten van de mens zich op twee globale doelstellingen, n.l. ten
eerste op de totstandkoming van internationale normen en ten tweede op
de feitelijke naleving van die normen ....
Daarnaast kan men nog de aktiviteiten onderscheiden die gericht zijn op
hulpverlening aan personen die het slachtoffer zijn van inbreuken op de
rechten van de mens" (Nota blz. 100). Opgemerkt zij dat het proces van
normstelling reeds ver gevorderd is, hetgeen nog niet betekent dat hieraan
nu geen aandacht besteed behoeft te worden. Integendeel, de diskussies
over doodstraf, godsdienstvrijheid en de verdere invulling van de sociale
grondrechten dienen met kracht voortgezet te worden.
Dit neemt niet weg dat de mensenrechtensituatie er heel wat beter zou
voorstaan indien de bestaande normen zouden worden nageleefd.
Op welke wijze kunnen de doelstellingen van het mensenrechtenbeleid het
best worden verwezenlijkt?
Een aantal aspekten zijn hierbij van belang; te weten: de beschikbaarheid
van informatie en een juiste afweging t.O.v. de andere beleidsdoelstellingen in het buitenlands beleid.
De regering ontvangt via haar ambassades regelmatig - in ieder geval één
keer per jaar - informatie uit de verschillende landen omtrent de mensenrechtensituatie aldaar. Bovendien kan een beroep worden gedaan op andere landen en niet-gouvernementele organisaties (N.O.O's) om een bijdrage aan de fact-finding te leveren. Het is een goede zaak dat de Minister
van Buitenlandse Zaken voornemens is de in 1947 ingestelde' 'Commissie
van Advies inzake de Rechten van de Mensch" te reaktiveren. De Minister
zal een aantal personen uitnodigen - ook uit de kring van de N.O.O.'s - om
in deze Commissie zitting te nemen.
De Commissie zou met name aandacht kunnen besteden aan een analyse
van de oorzaken van het niet-verwezenlijken van mensenrechten en aan
een inventarisatie van het skala van middelen - en de effekten ervan - om
de mensenrechten te bevorderen.
Het op systematische wijze analyseren van de verschillende mensenrechtenkonsepties vergroot het inzicht in de mogelijke beïnvloeding van
schendingen van mensenrechten.
Welke zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende opvattingen? Indien er sprake is van overeenkomsten kan gezamenlijk ge-
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tracht worden de mensenrechten te verwezenlijken (racisme, N. I.E. O. sociale grondrechten). Bij verschillen tussen de verschillende mensenrechtenkonsepties zal getracht moeten worden de opvattingen van de ander te
beïnvloeden.
Op deze wijze kan de regering - en op al of niet vertrouwelijke basis ook
het parlement - een beter inzicht krijgen in konkrete situaties en de aan te
wenden middelen om deze ten gunste te beïnvloeden.

Ik ben met de regering van mening dat, indien het gaat om de eerbiediging
van mensenrechten in Westerse landen waarmee Nederland historisch
verbonden is, er eerder aanleiding bestaat om van onze opvattingen blijk
te doen geven (Nota, blz. 104). Indien de zaak "thuis" goed geregeld is,
kan met des te meer zeggingskracht op andere situaties ingegaan worden.
De Advies Commissie - maar niet alleen deze Commissie, ook de ambtenaren op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, politieke partijen e.a. kan zich voorlopig met vele onderwerpen bezig houden. De nadere profilering van het mensenrechtenbeleid is een uitdaging waaraan door verschillende groepen op verschillende wijze gehoor gegeven kan en moet
worden.
Een goede verwerking van de verzamelde informatie over mensenrechten
vereist zowel binnen het departement als tussen de departementen een
goede koördinatie.
De Tweede Kamer nam op 6 mei een motie van CDA en D'66 aan waarin
de regering o.a. gevraagd werd aan dit aspekt aandacht te besteden en de
Kamer uiterlijk 1 oktober mee te delen welke besluiten ter zake zijn genomen, dan wel voorgenomen. Minister Van der Klaauw had bij de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van de Nota reeds toegezegd binnen het Ministerie een vaste taakgroep te vormen voor overleg tussen de
betreffende dienstonderdelen over algemene aspekten van mensenrechten.
Ik pleit niet voor het losmaken van mensenrechten kwesties uit de kontekst
waarin ze zich voordoen maar de vraag blijft echter wel bestaan op welke
wijze de koördinatie tussen de departementen meer gestruktureerd zal
gaan worden. Aan de noodzaak hiervan valt m.i. niet te ontkomen.
Bij een evenwichtige afweging met andere onderdelen van het buitenlands
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beleid is het noodzakelijk dat er een gelijkwaardige inbreng van het mensenrechtenonderdelen gerealiseerd wordt. Een meer gestruktureerde
koördinatie van het mensenrechten beleid en een meer gestruktureerde integratie in het totale buitenlandse beleid zal niet alleen de duidelijkheid
van het beleid, maar de kontrolemogelijkheden vergroten.

Samenvatting en conclusies
De zaak van de mensenrechten geniet in Nederland in ruime kring aandacht en steun. De regering heeft tot taak de bestaande maatschappelijke
en politieke steun aan een konsekwent mensenrechtenbeleid te konsolideren en waar mogelijk verder uit te bouwen. Deze steun uit de samenleving
is - zeker op langere termijn gezien - een onmisbare voorwaarde om een
vooruitstrevend mensenrechtenbeleid te blijven voeren.
De strijd voor het verwezenlijken van de mensenrechten is reeds lange tijd
gaande en zal ook in de toekomst op verschillende niveau's met voortvarendheid verder gevoerd moet worden. Hierbij is niet alleen de normstelling, maar juist ook de verwezenlijking van de normen van belang.
In het voorgaande zijn drie mensenrechtenopvattingen te onderscheiden.
In de meeste Westerse demokratisch landen evalueerde de liberale
rechtsstaat tot sociale welvaartsstaat. Vrijheid betekende niet alleen de afwezigheid van staatsmacht maar in vele gevallen juist aanwezigheid van de
staat om de vrijheid te realiseren. Marx ging uit van een vrijheidsbegrip
waarbij de verwijdering van ongelijkheden in de materiele produktiesfeer
een noodzakelijke voorwaarde was voor individuele vrijheid.
De ontwikkelingslanden legden bij mensenrechten de nadruk op zelfbeschikking, strijd tegen racisme en de totstandkoming van een N.l.E.O.
De overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende mensenrechtenopvattingen dienen verder onderzocht te worden.
Tevens dient de regering in haar beleid meer aandacht aan de verschillende
opvattingen te besteden.
Indien er sprake is van een overeenkomst kan een gezamenlijke inspanning voor het mensenrechtenbeleid geleverd worden. Bij gekonstateerde
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verschillen zal de regering moeten trachten deze ten gunste te beïnvloeden.
Een mensenrechtenbeleid dient een wezenlijk en geloofwaardig onderdeel
van het buitenlands beleid te zijn. Op basis van een brede informatiestroom zal het mensenrechtenbeleid op evenwichtige wijze t.o. v. andere beleidsdoelstellingen moeten worden afgewogen.
Dit vereist zowel binnen het departement van Buitenlandse Zaken als tussen de departementen een goede koördinatie.
Het mensenrechtenbeleid is vooralsnog niet uitgekristalliseerd. Velerlei
inspanningen van velen is in de toekomst vereist.
De Tweede Kamer heeft hiertoe met de behandeling van de Nota een
konstruktieve bijdrage geleverd.
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MENSENRECHTEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

door B.A. Meulenbroek
Toen de heer Scholten op 21 februari 1978 namens de CDA-fractie vroeg
om een specifiek beleidsstuk over de mensenrechten, noemde hij de relatie
met de ontwikkelingssamenwerking als een van de centrale punten voor
een dergelijk stuk. In de regeringsnota "De rechten van de mens in het
buitenlands beleid" heeft het onderwerp 'Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking' inderdaad een aparte plaats gekregen, en wel in
hoofdstuk 9. In dit ruim 8 blz. tellend hoofdstuk wordt achtereenvolgens
ingegaan op
- het dekolonisatieproces en de solidariteit met de derde wereld
- ontwikkeling en mensenrechten
- mensenrechten en bilaterale ontwikkelingssamenwerking
- mensenrechten en multilaterale ontwikkelingssamenwerking.
In par. 1 wordt een korte historische beschrijving gegeven, waarin wordt
ingegaan op de emancipatie van de derde wereld in politiek, sociaal en economisch opzicht. Deze emancipatie wordt gezien' 'als een proces van verwezenlijking van mensenrechten in de relaties tussen de volkeren." Aangegeven wordt, hoe de opstelling van normen voor de verhouding tot de
derde wereld een ontwikkeling te zien gegeven heeft, waarbij de hulpverlening wordt getrokken uit de sfeer van de charitas en hoe langer hoe meer in
het teken komt te staan van politiek en verdragsrechtelijke verplichtingen.
In de tweede paragraaf, ontwikkeling en mensenrechten, wordt aangegeven hoe de opvattingen over het verband tussen ontwikkeling en de bevordering van mensenrechten in de loop der jaren zijn geëvolueerd. De inhoud van het begrip ontwikkeling is verschoven van het bevorderen van
economische groei naar 'self-reliance' .
Ontwikkeling van de derde wereld wordt een noodzakelijke voorwaarde
genoemd om de daar levende meerderheid van de wereldbevolking in staat
te stellen tot een zinvol genot van de rechten van de mens.
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Dit is de achtergrond waartegen de ontwikkelingssamenwerking moet
worden gezien.
In de derde paragraaf wordt met name de bilaterale ontwikkelingssamenwerking onder de loep genomen. Beschreven wordt hoe de donorlanden
geleidelijk zijn gekomen tot een meer actieve toetsing van het beleid van de
hulp ontvangende landen, gericht op het daadwerkelijk bevorderen van
lotsverbetering van de arme bevolkingsgroepen. Deze toetsing heeft betrekking op zowel de verwezenlijking van de sociale mensenrechten als op
de eerbiediging van de klassieke mensenrechten. Men wilde voorkomen
dat men door verlening van ontwikkelingshulp in feite zou bijdragen tot
de instandhouding van repressieve regimes. Getracht is voor deze toetsing
een aantal criteria te ontwikkelen, die in het bijzonder een rol spelen bij de
keuze van de zogenaamde concentratielanden. Het gaat hierbij, zeer kort
samengevat, om de volgende uitgangspunten: hulpverlening dient gericht
te zijn op de behoeften van de mensen en niet op het gedrag van regeringen; men moet ontwikkelingssamenwerking niet hanteren als een instrument tot manipulatie van de hulpontvangende landen; wel kan men van de
ontwikkelingshulp des te eerder nuttig effect verwachten voor het welzijn
van de bevolking in het hulpontvangende land, naarmate in dat land een
meer positief beleid wordt gevoerd m. b. t. de rechten van de mens; en men
moet er in ieder geval tegen waken, dat hulpverlening een rechtstreekse
bijdrage levert tot de bestendiging van repressie. Ook in dat laatste gevalis
stopzetting van hulpverlening niet noodzakelijk de enige oplossing. Genoemd wordt de mogelijkheid om, als aanvulling of alternatief van via de
regering verleende hulp, ook te denken aan hulpverlening via nietgouvernementele kanalen als vakbeweging en kerkelijke organisaties,
m.n. om hulp te bieden aan de door mensenrechten schending getroffen
bevolkingsgroepen. De paragraaf eindigt met de volgende constatering:
"Kortom, in het kader van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking zal
van geval tot geval moeten worden bezien, op welke wijze de hulpverlening mede dienstbaar kan worden gemaakt aan de individuele ontplooïng
in termen van klassieke en sociale mensenrechten.
In de laatste paragraaf wordt tenslotte het zelfde onderwerp (mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking) besproken, maar dan in multilateraal
verband. Hierbij wordt ingegaan op de aktiviteiten in het kader van de
E.E.G. en van de wereldbank. Wat de E.E.G. betreft wordt met name gewezen op de voorbereidingen voor het tweede verdrag van Lomé tussen de
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E.E.G. en de A.C.S.-Ianden. Met betrekking tot de wereldbank worden
de beperkingen die de statuten en procedures met zich meebrengen, uiteengezet. De algemene teneur van deze paragraafis, dat bij de multilaterale ontwikkelingssamenwerking dezelfde uitgangspunten gelden als bij de
bilaterale ontwikkelingssamenwerking, maar dat de mogelijkheden om
deze uitgangspunten volledig tot hun recht te laten komen bij het werken
in multilateraal verband minder zijn.

I

Door een aantal niet-gouvernementele organisaties is commentaar geleverd op de regeringsnota. Drie van deze commentaren laat ik de revue passeren, voor wat betreft het hoofdstuk mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.
Amnesty International stelt een groot aantal vragen, die er op gericht zijn
duidelijkheid te verkrijgen over de interpretatie van hetgeen in de regeringsnota wordt gesteld, over de praktische consequenties van het beschreven beleid en over de mogelijke voornemens van de regering. Ook
toont Amnesty International zich benieuwd naar de maatregelen die de
ministers zullen nemen om tot een betere instrumentatie te komen en naar
mogelijke vervolgstudies. Het Nederlandse Juristen Comité voor de mensenrechten (N J CM) is erg kritisch over deze paragraaf, omdat wel een grote hoeveelheid overwegingen worden genoemd (die niet allemaal eenduidig zijn) maar geen hard beleidscriterium. Het NJCM stelt met nadruk dat
ontwikkelingssamenwerking mensenrechtenbeleid is en dat hulp op iedere
mogelijke manier dient gegeven te worden. In de visie van het N JCM dient
de mensenrechtenproblematiek dus niet te gaan functioneren als negatief
selectie-criterium voor de ontwikkelingssamenwerking.
De werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van
Kerken toont zich verheugd met hetgeen in het hier besproken hoofdstuk
van de regeringsnota wordt geschreven over het begrip ontwikkeling. De
werkgroep vindt dat de regering zich in de keuze van concentratielanden te
veel laat leiden door kwantitatieve aspecten. De werkgroep meent dat in
de nota terecht wordt gesteld dat wij ons rekenschap moeten geven van het
feit dat wij niet geloofwaardig kunnen opkomen voor de verwezenlijking
van de mensenrechten in de derde wereld, wanneer wij ons niet bereid tonen offers te brengen terwille van structurele wijzigingen van de onevenwichtige verhoudingen die bestaan tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. De werkgroep meent wel dat door het feitelijk beleid,
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m.n. in het E.E.G.-verband, die geloofwaardigheid in het gedrang komt.
Op 28 september 1979 vond een hoorzitting plaats, waarbij een tiental organisaties hun commentaar op de regeringsnota toelichtten ten overstaan
van de vaste kamercommissies voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken. Van deze hoorzitting bestaat, tot verwondering van de
betrokken organisaties, geen verslag.
De commissie Justitia et Pax legde bij deze gelegenheid onder meer de nadruk op de wenselijkheid van toegespitste nadere evaluatie-onderzoeken.
Door de heer Scholten was in 1978 gevraagd om een beleidsstuk waarin de
feitelij ke ontwikkeling sinds 1948 zou worden weergegeven en waarin een
evaluatie zou plaats vinden van het gevoerde beleid. De regeringsnota bevat wel een beschrijving, maar geen evaluatie. Om de beschijving van het
beleid goed te kunnen beoordelen, is het nodig ook de effecten ervan in
concrete gevallen onder ogen te krijgen. M.b.t. het hanteren van de mensenrechtensituatie in een bepaald land als criterium voor de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie werd naar voren gebracht, dat men zich zoveel
mogelijk moet laten leiden door de mening van de slachtoffers van het niet
realiseren van de mensenrechten in dat land. De commissie Justitia et Pax
had dat aspect niet teruggevonden.
Door de leden van de twee vaste kamercommissies werden vervolgens bij
elkaar hondervijfenveertig schriftelijke vragen gesteld aan de ministers
van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken. Deze vragen
kwamen voor een belangrijk deel overeen met kwesties die door de nongouvernementele organisaties naar voren waren gebracht. Een aantal vragen zal ook wel door deze commentaren zijn geïnspireerd. In de antwoorden op de vragen gaven de beide bewindslieden een verdediging van of een
nadere toelichting op bepaalde passages uit de nota. Deze ronde van vragen en antwoorden is in zoverre nuttig, dat in ieder geval op een aantal
punten een noodzakelijke verduidelijking wordt aangebracht. De antwoorden leiden er echter bepaald niet toe, dat het beleid ook grijpbaar
wordt; de praktische consequenties blijven onduidelijk.
Op 17 maart 1980 vond vervolgens een openbare vergadering plaats van
de beide vaste kamercommissies. De agenda voor deze vergadering omvatte vier punten:
1) de plaats van de mensenrechten in het buitenlands beleid
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2) de fora voor ontwikkeling van normen en toezicht op de naleving ervan
3) mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking
4) het reageren op specifieke situaties van inbreuk op de mensenrechten.
M.b.t. het derde agendapunt namen achtereenvolgens het woord de heer
van Rossum (SGP), mevrouw Bisschoff-van Heemskerk (0'66), de heer
Aarts (CDA), de heer Pronk (PVDA) en mevrouw Verkerk-Terpstra
(VVD).
Mevrouw Bisschoff-van Heemskerk bracht naar voren dat het nederlands
mensenrechtenbeleid er in vergelijking met het beleid van de westerse landen inhet algemeen nog niet zo slecht voorstaat, maar dat dat niet betekent
dat de regering met een beroep op terughoudendheid en bescheidenheid in
feite op haar lauweren kan gaan rusten. Zij zag graag een meer structurele
aanpak van het mensenrechtenbeleid en waar mogelijk nieuwe initiatieven.
Die wat al te grote terughoudendheid werd ook geconstateerd door de
heer Aarts. Hij besteedde met nadruk aandacht aan het verband tussen de
schending van de klassieke mensenrechten en de gevolgen daarvan voor de
hulpverlening. Hij vroeg zich af wanneer er een situatie ontstaat dat er een
einde moet komen aan de terughoudendheid waarvan de regering spreekt
en er wel gestraft moet worden of de hulp zelfs moet worden stopgezet.
De heer Pronk was van mening dat de analyse van de relatie tussen mensenrechten en ontwikkelingsbeleid, zoals in hoofdstuk 9 van de regeringsnota gegeven, niet onjuist was, maar ook niet af. Hij miste hierin m.n. een
aantal dwarsverbindingen. Ook bestreed hij dat er geen enkele aanwijzing
zou hebben plaatsgevonden in de formulering van de criteria voor de keuze van concentratielanden. Hij doelde hier op het loskoppelen van het
mensenrech tencriteri urn.
Een centraal punt in het betoog van mevrouw Verkerk-Terpstra was de
stelling dat er zich binnen de zich nog voortdurend uitbreidende groep
mensenrechten een kleinere groep 'kernrechten' aftekent. Zij doelde hierbij op: 1) het recht op het leven zelf, 2) het recht op vrijwaring van slavernij, dwangarbeid, foltering, discriminatie en andere mensonterende handelingen, en 3) de vrijheid van geweten, overtuiging en godsdienst. Deze
formulering van kernrechten was van belang omdat deze een rol speelde
bij de bepaling van de wenselijkheid van een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie .
De onderlinge discussie had onder meer betrekking op de vraag of en in

, I

56

,"/

I

~/

hoeverre donorlanden de ontwikkelingssamenwerking mogen hanteren
om een bepaald beleid van hulpontvangende landen te belonen dan wel te
bestraffen. In dit verband werd de term manipuleren, en meer verhullend:
stimuleren, gebruikt. Minister de Koning bleek het in zijn reactie voor het
grootste deel eens te kunnen zijn met wat door de verschillende sprekers
naar voren was gebracht. Dat was opvallend, omdat deze sprekers bepaald geen eensluidende visie hadden. Het was ook jammer, omdat daardoor de neiging tot een principiële discussie nog verder verminderde. Zo
zal de heer Aarts stellig nog steeds geen antwoord gevonden hebben op
zijn vraag wanneer de situatie van de klassieke mensenrechten van
doorslaggevende betekenis wordt voor de beoordeling van de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie.
De behandeling van dit agendapunt vroeg op de openbare commissievergadering precies l4 van de totale tijd. Het resultaat van de discussie was
echter niet evenredig aan de lengte daarvan; nieuwe gezichtspunten heeft
hij in ieder geval niet opgeleverd. Veelbetekenend is het in dit verband dat
geen van de veertien ingediende moties speciaal betrekking had op dit onderdeel. Mede daardoor bestaat de kans dat de inhoudelijke discussie over
de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voorlopig weer achter de rug is.
In het bestek van dit artikel heb ik mij bij bovenstaande beschrijving moeten beperken tot een onderdeel van de regeringsnota, zonder dwarsverbindingen te kunnen leggen met andere gedeelten. En binnen dat onderdeel
heb ik mij dan nog verder toegespitst op 'mensenrechten en bilaterale ontwikkelingssamenwerking' .
Wat is nu het netto resultaat van het uitbrengen van de regeringsnota en
van de parlementaire discussie die daar tot dusverre op gevolgd is?
De nota zelf is nuttig, omdat daarin een heldere en leesbare beschrijving
wordt gegeven van een aantal ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten. Daarnaast geeft de nota enig inzicht in een aantal overwegingen die in het regeringsbeleid op dit terrein een rol spelen. Daartegenover
staat dat de nota geen inzicht biedt in de praktische consequenties van het
beleid, geen evaluatie geeft van het tot dusverre gevoerde beleid, en geen
toetssteen betekent voor het toekomstig beleid. Dit geldt voor zowel de
nota als geheel, als voor het hoofdstuk dat in dit artikel wordt besproken.
Wat met betrekking tot de relatie ontwikkelingssamenwerking57

mensenrechten is bijeengebracht in de commentaren van de nietgouvernementele organisaties, de schriftelijke vragen van de leden van de
twee vaste kamercommissies en de antwoorden daarop van de twee bewindslieden, de hoorzitting en de openbare commissievergadering betekent niet zonder meer een afgeronde beschouwing over het onderwerp of
een antwoord op alle mogelijke vragen. Dit geheel levert echter zeker wel
een groot aanknopingspunt voor een verdere discussie. Een vereiste is wel,
dat die discussie inderdaad wordt voortgezet. En dat alleen al vanwege de
tijd en energie die er in de afgelopen periode aan dit onderwerp is besteed
door de ambtenaren van het ministerie, de bewindslieden, de kamerleden,
en de niet-gouvernementele organisaties. Een niet onbelangrijk neveneffect van het uitbrengen van de nota is overigens, dat er een intensiever contact is ontstaan tussen deze verschillende betrokkenen. Dit moet in de komende tijd worden benut.
Het doel van een dergelijke voortgezette discussie zou moeten zijn het ontwikkelen van een samenhangende visie op een structureel en actief mensenrechtenbeleid. Voor wat betreft het verband met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid zou ik, met het Nederlands Juristen Comité voor de
Mensenrechten, graag willen uitgaan van de stelling: ontwikkelingssamenwerking is mensenrechten. Deze stelling die tamelijk voor de hand
lijkt te liggen, heeft al een zekere standbepaling in zich. Bevordering van
de eigen export is bij een dergelijk uitgangspunt duidelijk niet van
doorslag gevende betekenis.
K. de Vey Mestdagh, bestuurlid van het N J CM, heeft in Intermediar van 2
november 1979 een goede aan zet in deze richting gegeven. Hij gaat uit van
vier verschillende maar onderling verbonden pijlers.
Als eerste pijler noemt hij een structurele benadering die gericht moet zijn
op eliminatie van onrechtvaardige internationale economische verhoudingen.
De tweede is ontwikkelingshulp die ten goede dient te komen aan de
armste laag van de bevolking.
De derde bestaat uit de mogelijkheden om in internationaal verband de
schendingen van mensenrechten aan de kaak te stellen.
De vierde pijler tenslotte is de uiterst essentiële voorlichting en bewustmaking van het publiek omtrent de noodzaak van mensenrechtenbeleid. Deze vier pijlers werkt hij in het genoemde artikel vervolgens nader uit. Deze
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benadering biedt mijns inziens mogelijkheden voor een vruchtbare discussie. Men vermijdt, zoals de schrijver zelf ook aangeeft, dat men zich
verliest in een cirkelredenering omtrent de vraag welke mensenrechten belangrijker zijn de klassieke rechten of de sociale rechten, of hoe de accenten gelegd moeten worden. Bij de behandeling van de regeringsnota heeft
men kunnen opmerken dat dergelijke redeneringen nog steeds gevolgd
worden, getuige bijv. het zoeken naar de zogenaamde 'kernrechten' . Bij
een benadering als die van De Vey Mestdagh voorkomt men dat de (enkeIe) mensenrechten worden gehanteerd als negatief selectiecriterium. Of
erger: als alibi om de ontwikkelingssamenwerking te kunnen beperken.
Eén aspect wil ik nog onderstrepen, en wel wat hierboven de vierde pijler
werd genoemd: de voorlichting en bewustmaking omtrent de mensenrechten. De discussie rond de regeringsnota heeft zich in feite in een tamelijk
beperkte kring afgespeeld, getuige ook de vrij geringe publiciteit. Het is te
hopen dat degenen die nu bij de discussie betrokken zijn, zich zullen inspannen om deze op korte termijn te verbreden. Hier ligt heel duidelijk
ook een taak voor de niet-gouvernementele organisaties.
Aanhakend bij bovenstaande alinea wil ik tenslotte eindigen bij een van de
stellingen uit de Justitia et Pax-brochure "Ontwikkelingssamenwerking
en de rechten van de mens";
"Een beleid dat zich sterk richt op de schending van de rechten van de
mens als negatief selectiecriterium voor het aangaan van ontwikkelingssamenwerking, en dat tracht de negatieve effecten van dat beleid voor de
armste groepen in een bepaald land te omzeilen, kan voor de korte termijn
aantrekkelijke kanten hebben. Het houdt er echter geen rekening mee, dat
de massale en systematische schending van de rechten van de mens in veel
landen oorzaken heeft, en dat een belangrijke oorzaak gezocht moet worden in het bestaande economische systeem. Een korte-termijnbeleid, dat
daaraan voorbij gaat, is op de langere termijn een belemmering voor het
verwezenlijken van een situatie, waarin de rechten van de mens (in de brede zin) inderdaad gelden."
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HET REAGEREN OP INBREUKEN
door e.p. van Dijk

Inleiding
Slechts enkele bladzijden van de Nota zijn gewijd aan de wijze waarop ons
land zou kunnen en moeten reageren op specifieke situaties waar inbreuk
op de mensenrechten plaats vindt. Hoewel dit onderdeel verre van onbelangrijk is en meestal in het centrum van de publieke belangstelling staat,
acht ik het verstandig dat de Nota niet in hoofdzaak gaat over de mogelijkheden van concrete Nederlandse actie maar veel meer over de vraag welke
bijdrage wij kunnen leveren aan internationale structuren waarin de mensenrechten meer dan tot dusver bescherming zullen genieten. Veel belangrijker dan het spectaculaire (maar vaak kortstondige en niet erg doelmatige) vuurwerk van diplomatieke of economische acties, is immers de
totstandkoming van een internationale rechtsorde waarin de mensenrechten in toenemende mate worden erkend en geëerbiedigd, waarin goede
toezichtsprocedures bestaan en waarin een voor ieder toegankelijke
rechtsgang bestaat in geval van schendingen.
Niettemin blijft in onze tijd, waarin een dergelijke rechtsorde nog onvoldoende ontwikkeld is, de noodzaak tot directe, concrete actie - zo mogelijk tezamen met andere landen, maar zo nodig alleen - nog volop bestaan.
In deze nota mocht dan ook een uiteenzetting van de middelen tot dergelijke acties en van het toepassingsbeleid niet ontbreken.
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Er staan de regering in dit opzicht een drietal middelen ter beschikking:
a) diplomatieke actie, zoals het voeren van (veelal vertrouwelijk) overleg
met de betrokken regering, het uitoefenen van diplomatiek druk en zonodig een tijdelijke beperking van de diplomatiek contacten;
b) Publieke (politieke) actie, zoals het afgeven van verklaringen, het uiten
van verontrusting of verontwaardiging en het optreden in internationale organisaties (bijv. indienen of steunen van resoluties).
c) economische maatregelen: het beperken of stopzetten van de economische betrekkingen, economische sancties, een boycot etc.

Economische maatregelen
Van de beschikbare middelen zijn de economische maatregelen ongetwijfeld het meest spectaculair. Wat klinkt flinker en resoluter dan een olieboycot, een handelsembargo, een investeringsverbod of het stopzetten
van invoer van bepaalde goederen? Geen woorden maar daden! Voor
sommigen is zelf de bereidheid om economische sancties te treffen de
"lakmoesproef" van het mensenrechtenbeleid. Alleen hij die bereid is tot
zulke sancties kan gezegd worden de mensenrechten serieus te nemen.
Terecht heeft de regering in deze nota uiteengezet met welke omzichtigheid en terughoudendheid het wapen van economische sancties moet worden gehanteerd. Dat zij daarbij in haar formuleringen wel eens wat te
restrictief is geweest doet niets af aan de waarde van een omzichtig beleid
op een terrein waar grote schade kan worden aangericht zonder dat daarmee de mensenrechten ook altijd zijn gediend.
De voorwaarden die de regering wil verbinden aan de toepassing van economische sancties zijn een zestal: (i) toepassing slechts als andere middelen hebben gefaald, (ii) als van die toepassing een invloed ten goede op de
mensenrechten mag worden verwacht (effectiviteit), (iii) slechts als voortzetting van de econ. betrekking, waarop de sanctie betrekking heeft, een
bijdrage vormt tot schending van de mensenrechten, (iv) als de sanctie niet
in strijd komt met andere beleidsdoelstellingen of (v) strijdig is met humanitaire belangen of (vi) onevenredige schade toebrengt aan de Nederlandse belangen.
61

Er is tijdens de discussie op gewezen, dat deze voorwaarden zo restrictief
zijn dat strikte toepassing daarvan ertoe zou leiden, dat economische sancties nooit zouden worden gebruikt. De regering heeft in antwoord op deze
kritiek iets van de absoluutheid van de voorwaarden laten vallen door het
woord "slechts" in de derde voorwaarde te vervangen door "ook" waardoor dit punt in feite geen beperkende voorwaarde meer is.
Ondanks deze kritiek verdient het zeker onze instemming dat de nota ons op
dit punt verplicht tot een nauwgezette toetsing aan een aantal voorwaarden
alvorens tot economische sancties wordt besloten. Het komt (ook in
christen-democratische kring) te veel voor dat op economische sancties
wordt aangedrongen zonder dat nauwkeurig is nagegaan welke belangen
daarmee zuden kunnen worden geschaad en of dergelijke sancties ook effectief zouden kunnen bijdragen tot de zaak van de mensenrechten. Voor
sommigen zijn de gevolgen en de doelmatigheid van economische sancties
niet werkelijk belangrijk: het gaat hen immers meer om de uitgangspunten
dan om de gevolgen van ons handelen; het stellen van een daad, waaruit solidariteit met de verdrukten blijkt, is hen meer waard dan het bereiken van
meetbare effecten. Langs deze weg zou het buitenlands beleid snel ontaarden in een irrationeel spel van slagen in de lucht waarbij op geen enkel punt
meer getoetst behoeft te worden of ook daadwerkelijk belangen worden gediend die opwegen tegen de nadelen van de getroffen sancties.

De eigen aard, van de economische betrekkingen
Wat in de politieke discussie over de toepassing van economische sancties
vaak over het hoofd wordt gezien is dat, in een pluriforme maatschappij
als de onze, de economische en andere particuliere betrekkingen tussen
landen (bij v . ook culturele-, sport-, kerkelijke en vakbondsrelaties) een eigen beperkte autonomie hebben en niet automatisch ondergeschikt behoren te worden gemaakt aan het politieke krachtenspel. Die particuliere betrekkingen staan a.h. w. niet onder het primaat van de politieke doelstellingen maar ontlenen hun waarde en rechtvaardiging aan eigen doelstellingen en worden beheerst door eigen regels en wetmatigheden. In normale tijden, maar ook in tijden van politieke spanningen waarin regeringsbetrekkingen verstoord of verbroken zijn, is het voor het functioneren van
de samenleving van buitengewoon grote betekenis dat er een netwerk van
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particuliere relaties is dat niet beheerst wordt door het politieke proces.
Internationale betrekkingen bestaan gelukkig uit heel wat meer dan betrekkingen tussen staten.
Deze "souvereiniteit in eigen kring", deze autonomie van niet-publieke
verbanden en relaties, is uiteraard begrensd en verre van absoluut. In tijden van oorlog en grote politieke spanningen moeten overwegingen van
vrede en nationale veiligheid veelal zwaarder wegen dat particuliere
doelstellingen. Maar ook in tijden van vrede dient erkend te worden, dat
de pluriformiteit en beperkte autonomie van het maatschappelijk leven op
zeer veel plaatsen in de wereld minder wordt gerespecteerd dan bij ons. De
situaties zijn geen uitzondering waarin de overheid een beheersende greep
op het economische en culturele leven heeft en dat aan eigen politieke
doeleinden ondergeschikt tracht te maken. Het zou in deze gevallen naief
zijn te blijven beweren, dat economie, sport of kunst niets met de politiek
te maken heben. Dat kan in ons land zo zijn - bij de andere partij hebben
zij misschien alles met politiek te maken. Ook in die gevallen zou het van
onze zijde verstandig kunnen zijn desondanks de particuliere betrekkingen zich zoveel mogelijk vrij te laten ontwikkelen. Niettemin dient in deze
gevallen te worden overwogen, dat relaties die vanuit onze gezichtshoek
een strikt particulier karakter hebben, in het partnerland een veel grotere
politieke betekenis hebben, of zelfs als politiek instrument worden gebruikt. De afweging, die hier dient plaats te vinden vereist een goed inzicht
zowel in de politieke verhoudingen als in de aard en effecten van de economische (of andere particuliere) rela~ies.
Eenvoudige, op alle gevallen toepasbare regels zijn hier niet of nauwelijks
te geven.

Selectiviteit van de economische sancties
Er is nog een andere reden om uiterst terughoudend te zijn met het gebruik
van economische sancties als middel voor het mensenrechtenbeleid. Het is
in een groot deel van de ons omringende wereld (m.n. in de communistische landen en in de ontwikkelingslanden) bepaald slecht gesteld met de
eerbiediging van de mensenrechten. Toch is het van het allergrootste belang dat ook deze landen, ook economisch, in het onderlinge verkeer tussen de landen onderling opgenomen blijven en in toenemende mate opge63

nomen worden. Denk aan onze bedoeling om voor de ontwikkelingslanden een volwaardiger plaats in de wereldeconomie in te ruimen. Een consequente verbreking van onze economische betrekkingen met alle landen
waar mensenrechten worden geschonden gaat daarom in tegen andere belangrijke doelstellingen van het buitenlands beleid en wordt dan ook zelden bepleit. Toepassing van het sanctiewapen staat dan ook meestal alleen
ter discussie waar van flagrante schending van de mensenrechten, die op
een gegeven ogenblik in de belangstelling staat, sprake is. Eergisteren Chili, gisteren Zuid-Afrika, vandaag Iran, morgen Argentinië en overmorgen
misschien Indonesië. Van een aantal landen horen we zelden iets.
Het sanctiebeleid krijgt op deze wijze iets selectiefs, onvoorspelbaars en
willekeurigs. Het wordt ook in hoge mate mode-gevoelig. Het bedrijfsleven daarentegen, dat zijn betrekkingen met andere landen wil uitbreiden
of versterken, heeft behofte aan een zekere mate van rechtszekerheid en
continuïteit van het beleid. Het kost soms jaren om blijvende relaties aan
te knopen, nieuwe markten te veroveren of nieuwe investeringen tot volledige ontwikkeling te brengen. Als het risico te groot wordt dat in gang gezette initiatieven na korte oflangere tijd op betrekkelijk willekeurige wijze
door sanctiebesluiten worden doorkruist, zal dit niet nalaten een negatieve invloed op de economische positie van ons land in de wereld hebben en
daarmee tevens op onze welvaart en werkgelegenheid.

Internationale versus eenzijdig Nederlandse sancties
Bovenstaande overwegingen pleiten er sterk voor in alle gevallen de voorkeur te geven aan internationale actie en slechts in uitzonderlijke gevallen
eenzijdig - Nederlandse sancties te overwegen. Allereerst is het nauwelijks
denkbaar dat de laatste ooit doelmatig zullen zijn om elders in de wereld
de mensenrechten te doen respecteren: zo ver reikt onze macht niet. Maar
eenzijdig-Nederlandse actie zou ook ons bedrijfsleven in een ongunstige
positie brengen in vergelijking met onze voornaamste concurrenten; deze
laatsten nemen de rol van de Nederlandse bedrijven over met als enig tastbaar resultaat de schade aan onze eigen economie. Hoewel eenzijdigNederlandse sancties niet bij voorbaat in alle gevallen moet worden uitgesloten (er zijn situaties denkbaar waarin Nederland bijzondere betrekkingen onderhoudt waarvan meer dan normale effecten zouden kunnen
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uitgaan) zijn ze in de praktijk vrijwel altijd ondoelmatig te achten en daarmee niet te verkiezen.

CDA -bijdrage tot de parlementaire behandeling van de Nota
Ik mocht zelf de bijdrage tot de discussie over dit onderdeel van de Nota leveren. Die bijdrage was in hoge mate bepaald door de overwegingen die ik
hierboven uiteenzette. Namens het CDA heb ik de regering allereerst gevraagd dit veld vol voetangels en klemmen, waar vele waarden en belangen met elkaar in conflict kunnen komen zo goed mogelijk in kaart te brengen omdat zonder een dergelijke analyse geen mensenrechtenbeleid kan
worden ontwikkeld dat continuïteit en samenhang heeft, dat navolgbaar
en herkenbaar is en dat niet aan eigen inconsistenties ten gronde gaat.
Van de belangen en waarden, die door het gebruik van economische sancties kunnen worden geschaad, noemde ik niet alleen onze eigen economische belangen: de Nederlandse export, onze werkgelegenheid enz. Wij
zullen niet alle schade kunnen vermijden en zullen offers niet uit de weg
mogen gaan. Maar wanneer is de grens bereikt?
Daarnaast de belangen van een nieuwe internationale economische orde,
die om grote kapitaaloverdrachten aan ontwikkelingslanden en om handelsverruiming met die landen vraagt en zeker niet om een verbreking van
de economische betrekkingen. Vervolgens ook het belang van de ontspanning tussen Oost en West, dat gediend is met handelsrelaties.
In het oog moet ook worden gehouden het gevaar om met onze sancties
onschuldige personen te treffen - partijen die mogelijkerwijs niets met
de schending van de mensenrechten hebben uit te staan. De kans, dat
wij partijen treffen die we niet mogen en willen schaden is duidelijk aanwezig.
De economische betrekkingen dragen niet alleen bij tot inkomen en werkgelegenheid, zij vormen ook een stevig patroon van menselijke betrekkingen en informatiekanalen. Zij gaan vergezeld van kennis en technologieoverdracht en zij vormen, naar wij hopen, een positieve bijdrage tot de bewustwording en organisatiegraad van zeer vele mensen. Verbreking van
de economische betrekkingen betekent disruptie van deze patronen. Of
deze disruptie gunstig is voor de zaak van de mensenrechten, is nog in vele
gevallen een open vraag. Een van de zwakste punten in onze beschouwing
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over de relatie tussen economische betrekkingen en mensenrechten is het
gebrek aan inzicht in de sociale veranderingsprocessen in ons vreemde culturen.

Doelmatigheid
De te nemen sanctiemaatregelen dienen ook doelmatig te zijn, d.w.z. het
doel (de mensenrechten) daadwerkelijk te dienen. Deze voorwaarde zal
vrijwel altijd eenzijdig Nederlandse actie uitsluiten omdat alleen multilaterale actie werkelijk effectief is.
Economische actie mag ook niet beperkt worden tot negatieve sancties
maar zou ook denkbaar zijn langs positieve weg: uitbreiding, versterking
of ombuiging van de economische betrekkingen, het toepassen daarbij
van investerings- of sociale codes.
Wij hechten grote betekenis aan het totstandkomen van een stelsel van internationaal erkende codes, met name die betrekking hebben op de zo belangrijke multinationale ondernemingen opdat ook deze - met hun vaak
aanzienlijke economische en sociale invloed - een maximale bijdrage leveren aan de zaak van de mensenrechten.
Door haar handelspolitiek en met name haar handels bevorderende maatregelen oefent de regering mede invloed uit op de ontwikkeling van de economische relaties van het bedrijfsleven. In een aantal gevallen zijn die
handels bevorderende activiteiten van de overheid zo essentieël (bijv. de
exportcredietverzekering en herverzekering door de Staat), dat het stopzetten ervan hetzelfde effect heeft als een verbreking van de handelsbetrekkingen. Het gebruik van dit overheidsinstrument dient dan ook op dezelfde zorgvuldige wijze getoets te worden als een rechtstreekse economische sanctiemaatregel.

Conclusie
De te trekken conclusies zijn tweeledig.
Allereerst: zowel de voorwaarde dat de economische sancties effectief
moeten zijn (d. w .z. geen slagen in de lucht maar echte bijdragen tot de eer-
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biediging van de mensenrechten) als de noodzaak onevenredige schade
aan onze nationale economische te voorkomen wijzen beide sterk in de
richting van internationale actie in onderscheid tot eenzijdig Nederlandse
sancties. Het is nauwelijks denkbaar dat de laatste werkelijk effectief zijn
en onze kleine, open economie die in zeer hoge mate afhankelijk van buitenlandse betrekkingen, kan deze last ook nauwelijks dragen. Dat instrument is eenvoudig te klein voor de gigantische taak. Dit betekent dat onze
kracht en inventiviteit beter besteed zijn aan de bevordering van internationale regels en de naleving daarvan dan aan het uitdenken van nieuwe economische sancties. Bij de behandeling van de Sanctiewet is ook duidelijk
uitgesproken, dat alleen de toepassing daarvan in internationaal kader
werd beoogd.
De tweede conclusie is dat de toepassing van economische sancties (of dat
nu nationaal of internationaal gebeurt) een buitengewoon grondige afweging vereist van een groot aantal waarden en belangen, die in het geding
zijn. En deze afweging vereist weer een grondige kennis van de effecten
van ons handelen, niet alleen (en niet zozeer) in eigen land maar veeleer in
het te treffen land met zijn meestal zo geheel andere economische, sociale
en culturele structuur. Alleen daarom al is het vrijwel onmogelijk een aantal sluitende regels en voorwaarden te ontwerpen, die min of meer automatisch toepasbaar zouden zijn op het beleid. Het blijft een van-geval-totgeval nauwkeurig afwegen van alle relevante factoren waarbij men
hoogstens een lijst van toetsingscriteria hanteert maar geen sluitend
systeem van regels. Om die reden heeft het CDA dan ook gemeend te moeten stemmen tegen die moties, ingediend tijdens de parlementaire behandeling van de Nota, die een categorische uitspraak bevatten dat exportbevorderende maatregelen van de regering (in het bijzonder de exportcredietverzekering) dienen te worden beëindigd t.a.v. die landen waarin de
mensenrechten worden geschonden, ook waar dat laatste voortdurend,
ernstig of stelselmatig gebeurt. Ook in die gevallen dient van land tot land
een zorgvuldige afweging plaats te vinden.
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BOEKRECENSIES
Prof. dr. F. de Jong Edzn.; drs. E. Huetlng; drs. R. Neij: 'Troelstra en het
model van de nieuwe staat"; uitg. Van Gorcum Assen; (serie Sociaal
Historische Studien deel 7); 288 blz.; prils f 45,-.
De auteurs geven in dit boek een overzicht van Troelstra's denkbeelden over het
politiek systeem van de sociaal democratie en de discussie hierover in de SDAP.
Centraal staat hierbij de vraag hoe de sociaal democraten na de verovering van
de parlementaire politieke macht de in de maatschappij aanwezige sociaaleconomische strukturen dienen om te vormen.
De studie is strak opgezet en veronderstelt een zekere bekendheid met de klassieke sociaal-democratische staatstheorie; of in ieder geval een brede belangstelling hiervoor.
Het vraagt enige tijd om dit boek te lezen. Maar de inhoud maakt deze inspanning zeker waard.
De lezer krijgt een goed beeld van een fundamenteel dilemma waarvoor de sociaal democratie staat. Dit betreft de vraag in hoeverre op weg naar de verovering
van de politieke macht, de sociaal democratie mee kan werken aan maatregelen
van "burgerlijke regeringen" zonder in het nog aanwezige kapitalistische
systeem in te groeien.
Troelstra heeft dit probleem treffend getypeerd met de woorden: "Wij zullen altijd reformisten en revolutionairen tegelijk zijn".
Deze kwestie werd van des te meer belang toen de verwachting van een revolutionaire omwenteling van de kapitalistische maatschappij geleidelijk werd losgelaten, en de parlementaire meerderheid ook na invoering van het algemeen kiesrecht niet werd bereikt.
Tegen die achtergrond zijn Troelstra's opvattingen over het politiek systeem van
de sociaal-democratie beoordeeld. Hij vond in de SDAP weinig weerklank.
Met het geleidelijk wegebben van het revolutionaire ideaal werd het vraagstuk
van de vorming van een links georienteerde parlementaire meerderheid dan wel
een voor de sociaal democraten duidelijk herkenbare kombinatie met "rechts",
steeds belangrijker.
Dit boek toont het historisch perspectief van waaruit de PvdA vragen zoals b.V.
rond de meerdeheidsstrategie; de verhouding van de partij tot aktiegroepen en
maatschappelijke organen benadert. Nog vrij recent kwamen deze vragen aande
orde in het rapport van de commissie-Van Thijn over de interne partijdemocratie.
De auteurs maken in dit boek de spanning van deze problemen tastbaar, zonder
positie te kiezen in de hier achter liggende uitgangspunten. De oorzaak van deze
afzijdigheid ligt mijns inziens in de keuze van de hoofdpersoon van dit boek. In
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Troelstra's persoonlijkheidsstruktuur zijn zowel de revolutionaire toekomstverwachting als de zin voor praktisch, parlementaire arbeid, die hem in de richting
van het reformisme stuwde, op een merkwaardige manier verenigd. De innerlijke
spanning die dit voor Troelsfra als leider van de SOAP meebracht heeft zich op
dramatische wijze ontladen tijdens zijn optreden in de november-dagen van
1918.
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De concentratie van deze studie op Troelstra leidt er toe dat de visie van de meer
reformistisch ingestelde sociaal democraten als Schaper, Vliegen en Bonger
naar onze mening iets te weinig tot uiting komt.
Van hen zou ik met name de aandacht op Vliegen willen vestigen. Deze vooraanstaande sociaal democraat die de SOAP op veel posten heeft gediend en enkele boeiende boeken over de geschiedenis van de SOAP schreef, heeft nog
steeds niet de biografie gekregen, die hij toch zeker verdient.
H. van Spanning

Dr. P.J.Drooglever: De Vaderlandse Club (1929-1942)
Totoks en de Indische politiek (wlth a summary in English)
Academisch proefschrift R.U., Utrecht. Omvang 424 pagina's, 16 blz. illustraties. Proefschrifteditie: ingen. f 65,-. Handelseditie: gebonden f 75,-.
In de rij met regelmatig verschijnende studies over het voormalig NederlandsIndiê ligt thans een dissertatie voor ons over de "Vaderlandse Club". Onder deze
groepering, waarvan de afkorting V.C. opzettelijk zowel aan de V.O.C. als aan het
latijnse V.C. - vi coactus - doet denken, moeten we een politieke organisatie van
Nederlanders in Nederlands-Indiê verstaan, die gericht was op het belang van de
Nederlanders in dit deel van de wereld en het handhaven van de band tussen de
rijksdelen. De Vaderlandse Club was een reactie op de ethische politiek met
haar - naar het inzicht van veel in Indiê werkzame Nederlanders - te gematigd optreden tegen de jongere en fellere nationalistische organisaties. In het vertegenwoordigende orgaan, de Volksraad, nam de V.C. in de laatste decade vóór de
tweede wereldoorlog gelet op haar omvang een bescheiden doch vrij constante
plaats in.
Als niet-associatiepartij, dwz. als partij die uitsluitend voor één dwz. de Nederlandse bevolkingsgroep openstond, kon zij ook niet zo groot worden, daar het
terrein met anderen gedeeld moest worden. Maar vanuit die groep was de aanhang vrij groot; op het hoogtepunt van de beweging was bijna 30% van de mannelijke Nederlanders erbij aangesloten.
Politiek gezien valt het optreden van de V.C. uiteen in twee perioden met een verandering van leidende personen en in opstelling in de Volksraad gedurende het
jaar 1934. Vooral vóór dat jaar was de politieke achtergrond weinig homogeen_
De band werd gevormd door het ressentiment tegen de zgn. ethische politiek en
men beschouwde zich als een oppositiepartij tegen het Indisch gouvernement
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ondanks het feit dat de gouverneur De Jonge bepaald niet als een aanhanger van
de ethische richting gezien kon worden.
In de V.C. leefden liberale nationalistische (groot-Nederlandse), corporatieve en
zelfs fascistische opvattingen naast elkaar. Het was niet ongewoon, dat er conflicten uitbraken. Na 1934 wordt de V.C. gematigder en voor het Indische gouvernement constructiever. Wellicht droeg daartoe bij, dat het fascisme zijn eigen organisatie kreeg en evenals in Nederland, na een snelle opbloei, reeds na 1937 de
grootste aantrekkingskracht had gehad.
Enkele constante elementen in het V.C. denken waren naast de oprichtingsdoelstellingen, het belang van de Indische defensie en de betekenis van het Nederlandse ondernemerschap, waarbij men niet schroomde zich somtijds tegen
de denkbeelden van Colijn in Patria te keren, wanneer terecht de indruk ontstond, dat het eigen Indische belang geschaad werd door Nederlands economisch beleid. Kenmerkend was ook de belangstelling voor Nieuw-Guinea. Men
hoopte, dat dit wat in de Indische archipel terzijde staande gebiedsdeel geschikt
zou zijn voor volksplantingen op grote schaal, zodat dientengevolge er tenminste één gebied met een nederlandse bevolkingsmeerderheid te creêren zou
zijn.
De auteur heeft aan dit hoofdstuk de titel "fata morgana" meegegeven. Toch is
het waarschijnlijk te achten, dat mede door de belangstelling op deze wijze voor
Nieuw-Guinea gewekt, dit gebiedsdeel ook na 1945 een aparte postitie heeft ingenomen.
Het ledenaantal van de V.C. was omstreeks 1930, 9000 leden, daarna daalde het
aantal tot omstreeks 2000 om in 1939 weer tot een 5000 te stijgen. De aanhang
werd voornamelijk gerecruteerd uit het personeel van de Nederlandse bedrijven
en uit de Nederlandse ambtenaren. Informatie daarover verschaft de "Nominatieve staat van de Departements- en Kringsbesturen" van de V.C. in 1931, die in
het boek is afgedrukt. Het onderzoek naar het ledenbestand is echter door de auteur niet bijzonder uitgediept. Doch dit is slechts een bescheiden opmerking op
deze gedegen studie over een tot nog toe verwaarloosd onderwerp.
Van deze gelegenheid maak ik gaarne gebruik om er op te wijzen dat de studie
van de geschiedenis van het voormalig Nederlands-Indiê in de eerste helft van de
twintigste eeuw buitengewoon is gestimuleerd door de onlangs overleden hoogleraar S.L. van der Wal, uit wiens school ook de auteur van dit proefschrift stamt.
B. Woelderink
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H.J. Neuman: Lansen en snoeimessen
Ontwapening en wapenbeheersing van 1945 tot 1978.
Uitg. NIVV; Den Haag; prils f 19,50.
Voor een ieder die zich inzet voor wapenbeheersing en wapenvermindering zijn
de ervaringsfeiten uit het verleden van belang. Neuman heeft in een onlangs verschenen boek een overzicht gegeven van de geschiedenis van de ontwapening
en wapenbeheersing van 1945 tot 1978.
De bijzondere zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is
voor Neuman aanleiding geweest een overzicht van het wapenbeheersings- en
ontwapeningsoverleg te geven.
Naast de beschrijving van deze zitting en de opname van het slotdocument in de
bijlage geeft de schrijver vanaf 1945 een chronologisch overzicht van die
gesprekken, die ten doel hadden de bewapeningswedloop te beheersen en uiteindelijk de aantallen wapens te verminderen.
Afwisselend is binnen en buiten V.N.-verband over deze problematiek gesproken, maar het resultaat is teleurstellend.
Bewapening en ontwapening zijn volgens de schrijver geen natuurprocessen die
zich op een volstrekt onpersoonlijke manier voltrekken, maar het is een zaak van
mensen. Het is echter de vraag of de wijze waarop de personen, met name in het
derde hoofdstuk, worden beschreven, een weergave van de oorzaken is waardoor de uitkomsten van het wapenbeheersingsoverleg steeds weer zo mager uitvallen. Wel aandacht voor personen, maar geen personalisme en zeker niet, zoals in dit boek het geval, een verhaal gelardeerd met anekdotes. Een goede analyse van het falen van het wapenbeheersings- en ontwapeningsoverleg zou de
leesbaarheid zeer zeker niet verminderd hebben.
Terloops merkt de schrijver op blz. 171 op, dat het standpunt van de CDA-Tweede
Kamerfractie inzake het vrijwillig afzien van de invoering van de neutronengranaat vergeleken kan worden met een vakbond, die het stakingsrecht vrijwillig opgeeft in hoop aldus betere arbeidsvoorwaarden te kunnen bedingen. De ernst
van de fractie om in ieder geval geen impulsen voor een nieuwe bewapeningswedronde te geven wordt door deze vergelijking volkomen miskend.

I
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Men ontkomt niet aan de indruk dat ondanks inspanningen van velen de resultaten van de onderhandelingen gering waren. Wat is nodig om dit patroon te doorbreken? "Voortzetting van de onderhandelingen is geboden .... ", natuurlijk, maar
ik zou me kunnen voorstellen dat op basis van een zorgvuldige analyse meer
konkrete voorstellen zouden worden gedaan dan het zich louter afzetten tegen
eenzijdige ontwapening.
De heer Neuman noemt een aantal variabelen die het overleg hebben beïnvloed,
maar deze zijn niet het resultaat van een voorafgaande analyse. Met name zou
het wenselijk geweest zijn de relaties met de wapenontwikkeling op een meer
systematische wijze bij het overzicht te betrekken.
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Een bewapeningsdynamiek, die zowel in Oost als in West zeer negatief heeft gewerkt op de uiteindelijke resultaten van de onderhandelingen.
Lansen en snoeimessen; een boek met veel informatie maar ook met veel onbeantwoorde vragen.
Cent van Vliet

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Deze aflevering van het CH-Tijdschrift is geheel gewijd aan de nota van de regering
Inzake "De rechten van de mens in het Buitenlands beleid".
Aan de auteurs is gevraagd zich in een nabeschouwing over de behandeling van
deze nota in de Tweede Kamer te richten op een onderdeel van dit stuk. Daarbij is
uitgegaan van de agenda tijdens de op 17 maart j.1. gehouden openbare commissievergadering.
De heer Van Vliet beschrijft de onderdelen inzake de plaats van de mensenrechten
in het buitenlands beleid en de fora voor ontwikkeling van normen en toezicht op
naleving van deze rechten.
De heer Meulenbroek behandelt het punt "Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking".
"Het reageren op specifieke situaties van inbreuk op de mensenrechten" is het onderwerp van de heer Van Dijk.

drs. C.P. van Dllk

geb. 1931; studeerde economie en staatsrecht te Rotterdam; wasonder meer werkzaam bij de Wereldbank te
Washingron; is lid van de Tweede Kamer voor het CDA:

dr. B. Meulenbroek

geb. 1949; studeerde rechten te Rotterdam; is secretaris
van de commissie Justitia et Pax; voorzitter van de werkgroep Kerken van de Nationale Commissie voorlichting
en bewustwording ontwikkelingssamenwerking (NCO);

drs. Cent Van Vliet

geb. 1949; studeerde politicologie, VU, Amsterdam;
schreef zijn doctoraalscriptie over Mensenrechten en
het Nederlands buitenlands beleid; is wet. medewerker
van de CDA-Tweede Kamerfraktie;
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Uitgelezen, reaktles op boeken deel 4: ultg. Nederl. Bibliotheek en
Lektuurcentrum, Den Haag: onder ausplclen van het Christelijk Lektuurcentrum: 124 pagina's + &iJlagen: prils' 18,50.
In het CH-Tijdschrift van december 1974 bespraken we de toen uitgekomen
eerste bundel van "Uitgelezen". We constateerden toen onder meer in enkele bijdragen een wat geforceerde confrontatie van de besproken auteur met de (orthodox)-christelijke levensbeschouwing.
Enige tijd geleden verscheen het vierde deel van "Uitgelezen". Ook de - inmiddels herdrukte - delen 2 en 3 werden ons toegezonden. We kunnen konstateren
dat deze serie zich positief heeft ontwikkeld. De inhoud van de beschouwingen
toont een grotere diversiteit. Ook in de keuze van de besproken auteurs streeft
de redaktie naar verscheidenheid gelet op de geestelijke achtergrond van hun
oeuvre; en de tijd waarin hun werk verscheen.
Als oriênterend hulpmiddel voor scholieren en belangstellenden is Uitgelezen
belangrijk verbeterd sinds in het tweede deel biografische gegevens van de behandelende auteurs alsmede een overzicht van reakties op hun werk, is opgenomen.
.
Dit vierde deel bevat onder meer beschouwingen over Louis Paul Boon; Jacqueline van der Waals; Herman Heijermans; en de Zuid Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers.
v.Sp.

Martin van den Heuvel: De militair patriottische opvoeding van de SovJetJeugd: uitg. NIW, Den Haag: NIW-reeks nr. 21: prils' 8,Aan de hand van voornamelijk Sovjet-bronnen geeft de auteur een beeld van
jeugdpolitiek in de Sovjetunie na de val van Chroesjtsjov in 1964. Hierin ligt het
accent niet meer zozeer op de ideologie van de communistische partij maar op
de liefde voor het vaderland. In samenhang met de verlaging van de diensttijd in
1967 vormt het onderwijs in premilitaire vaardigheden een belangrijk onderdeel
van de opvoeding. De schrijver constateert hier enerzijds een toename van de militaire faktor in de Sovjetpolitiek. Hij waarschuwt echter voor het te voorbarig
trekken van conclusies. Het nieuwe onderwijsprogram is z.L niet zozeer offensief
maar defensief, C.q. gericht op het onder controle houden van de jongeren.
v.Sp.

MEDEDELING VAN REDAKTIE EN BESTUUR
Op 11 oktober a.s. fuseren de wetenschappelijke instituten van ARP,
CHU en KVP, tot een nieuw instituut: het CDA-Studiecentrum. De jhr.
mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting houdt op die datum op te bestaan
evenals het CH -Tijdschrift.
Er komt echter een nieuw tijdschrift, eveneens beschouwend van aard,
voor CDA-kader dat behoefte heeft aan achtergrondinformatie; bezinning en verdere verdieping van grondslag en politieke overtuiging. De
voorbereidingen voor dit blad zijn in volle gang. Het wordt een maandblad.
In de redaktie zullen drie leden uit CH-kring zitting hebben, waaronder
drs. H. van Spanning, de redaktiesecretaris en eindredakteur van het CHTijdschrift. Een waarborg dat de lijn van het CH-Tijdschrift ook in het
nieuwe maandblad terug te vinden zal zijn.
Het eerste nummer van het nieuwe maandblad zal eind dit jaar verschijnen. Alle abonnees van de huidige drie periodieken ontvangen deze uitgave als proefnummer. De lezers kunnen dan beslissen of zij een abonnement op het nieuwe maandblad willen nemen.
Het laatste nummer van het CH-Tijdschrift - een dubbelnummer - verschijnt na de zomervakantie. Deze publikatie zal gewijd zijn aan de geschiedenis van de CHU.
Wij hopen dat dit geen afscheid zal zijn maar dat velen zo niet al onze lezers een abonnement zullen nemen op het nieuwe blad.
prof. dr. E. Bleumink
voorzitter jhr. mr. A.F.
de Savornin Lohmanstichting
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e.E. VAN KOETS VELD EN HET 'POLITIEK VERBAND VAN ONAFHANKELIJKE CHRISTELIJK-HISTORISCHEN (ANTIREVOLUTIONAIREN)', 1913-1916*

door A.H. Huussenjr.
Om de betekenis eener staatkundige partij te begrijpen, moet men, meer
dan haar programma's, de feiten raadplegen, die tot haar ontstaan aan lei·
ding gaven.
Lohman 1)

In de geschiedschrijving van onze confessionele partijen is C.E. van
Koetsveld geen onbekende. Zijn omvangrijke boek Onze Politieke Partijen uit 1904 en zijn brochure over de C-HU vindt men hier en daar nog wel
eens aangehaald, terwijl in Christelijk-Historische kring de herinnering
aan zijn program commentaar Onze beginselen (1912) nog vaag bestaat.
De rol die Van Koetsveld in C-H kring heeft gespeeld, is echter vergeten.
Van zijn enorme inzet voor de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, is maar een zwakke echo weerkaatst. 2)
• Gaarne dank ik allen die mij op enigerlei wijze van dienst zijn geweest bij devoorbe·
reidingen van dit artikel. Met name noem ik hier de Heer en Mevrouw van Ettinger·
van Koetsveld die mij op genereuze wijze nog aanwezige documenten met betrek·
king tot Van Koetsveld ter beschikking stelden. Tevens dank ik de Heren Lindenburg
en Van Dam van het Bureau van de C·HU die mijn vragen op tegemoetkomende ma·
nier beantwoordden. Ook gaat mijn dank uit naar Mevr. Drs. F. van Anrooij van de
Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief en naar de Algemeen Rijksarchiva·
ris voor zijn toestemming tot raadpleging van en citeren uit de onder zijn toezicht
staande familie·archieven A.F. de Savornin Lohman en H.W. Tilanus.
1)A.F. deSavornin Lohman in De Nederlander 13juli '908(herdrukt in De Nederlan·
der 19 mei 1978).
2) J. van Bruggen 'De Christelijk Historische Unie voorde oorlog'. Christelijk Histo·
risch Tijdschrift 23 (1978) nr. 2/3: 31·46 (pag. 34); J.Th.J. van den Berg 'De evenredi·
ge vertegenwoordiging in Nederland'. Tijdschrift voor Geschiedenis 92 (1979)452·
472 (pag. 460).
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Samen met De Savornin Lohman verliet Van Koetsveld in 1894/95 de
Antirevolutionaire Partij. Op zijn initiatief zocht in 1913 een aantal bezwaarde Christelijk-Historischen een tijdelijk onderkomen in het zogenaamd Politiek Verband van Onafhankelijk Christelijk-Historischen
(Antirevolutionairen). Redenen genoeg om, nu de samensmelting van de
grootste confessionele partijen een feit is, aan Van Koetsveld en zijn Politiek Verband enige aandacht te besteden. Zoals Smitskamp een kwart
eeuw geleden al schreef naar aanleiding van wat hij de "splijtzwam" onder de Antirevolutionaire richting noemde:
"Zoals men, door zijn aandacht te richten op ketterse bewegingen, een
juister begrip krijgt van zekere verschijnselen en toestanden in de officiêIe kerk, zo kan de kennismaking van afwijkende leringen en gedragingen
leiden tot een helderer kijk op een bepaalde ontwikkeling in het standpunt
en de gedragslijn van een staatspartij."3)

Biografische notitie
Cornelis Elisa van Koetsveld stamde uit een predikantenfamilie. Zijn
grootvader (1807-1893), naar wie hij werd vernoemd, was de bekende
hofprediker van Koning Willem 111 en de auteur van het nog steeds herdrukte Uit de pastorie van Mastland. Deze heeft zijn competente biograaf al gevonden. 4) Ook zijn vader, Cornelis (geb. 1835), was predikant. In diens eerste standplaats Usselo (gemeente Lonneker) in Overijssel werd onze Cornelis Elisa op 15 juni 1869 geboren als eerste kind. 5) In
1872 werd te Beusichem een dochter, Anna Maria, geboren. De jongere
Cornelis Elisa doorliep te Meppel de driejarige HBS. Hij volgde een officiersopleiding te Kampen, maar zijn carrière werd afgebroken doordat
hij op medische gronden werd afgekeurd: bij een ongeluk met buskruit
had hij oogletsel opgelopen. Hij volgde toen een opleiding te Schoonhoven, waarna hij als (adjunct-) controleur van de Waarborg en Belasting
3) H. Smitskamp 'De Christelijk-Historische Kiezersbond "Marnix" (1881-ca.
1892)'. Anti-revolutionaire Staatkunde 23 (1953) 78-92 (pag. 78-79).
4) A.J. Onstenk 'Ik behoor bij mijzelf'. Cornelis Elisa van Koetsveld, 1807-1893.
Assen 1973 (diss. Utrecht)
5) Genealogische gegevens ontleend aan Nederlandsch Patriciaat (1914) 256157.
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der Gouden en Zilveren Werken, aan 's Rijks Munt (Utrecht), een functie
kreeg. 6)
Van Koetsvelds leven volgde een nog nerveuzer patroon dan dat van zijn
vader, die sinds 1892 in Goes stond. Daar woonde Van Koetsveld tot begin
1901 en daar ontplooide hij zijn eerste politieke activiteiten. Sindsdien
woonde hij achtereenvolgens te Schoonhoven, Amsterdam en Utrecht,
waar hij op 30 juli trouwde met Wilhelmina Ulricke van Nooten, dochter
uit het Schoonhoven se uitgevershuis dat de meeste werken van grootvader
Van Koetsveld had uitgegeven. 7) Tussen 1905 en 1919 woonde het kleine
gezin Van Koetsveld, met één dochter, in Rijsenburg, Hintham, Vught en
Hedel. Van 1919 tot 1923 was Van Koetsveld in Leeuwarden gestationeerd, waar hij lid van de gemeenteraad werd. Na opnieuw enkele jaren in
Vught gevestigd te zijn geweest, woonde hij van 1926 tot 1930 in Amersfoort waar hij deel van de gemeenteraad uitmaakte. Tevens was hij toen
lid van Provinciale Staten van Utrecht. Van 1930 tot 1936 fungeerde hij als
burgemeester van Workum. 8)
Na zijn pensionering in 1936 vestigde hij zich in Den Haag waar hij op 20
april 1945, vlak voor de Bevrijding, overleed. Necrologieën zijn, voorzover mij bekend, niet aan hem gewijd.

Politieke activiteit I
1
~

I

t

Voorzover thans valt na te gaan, ontplooide Van Koetsveld in Goes als lid
van de ARP zijn eerste activiteiten. Het is hier niet de plaats daarover uitvoerig te berichten. Ik beperk mij tot de hoofdpunten. Van Koetsveld
schaarde zich in 1894 achter Lohman tijdens diens conflict met Kuyper.
Hij maakte deel uit van de Commissie van Advies die in november 1896
6) Deze en andere persoonlijke bijzonderheden dank ik aan mondelinge medede·
. ling door de enige dochter van Van Koetsveld, Mevrouw J.J.G. van Ettinger·van
, Koetsveld.

t 7) Onstenk, Cornelis Elisa van Koetsveld, 28 en 163 noot 12.
r
8) Zie notitie in De Christelijke Illustratie ("De Spiegel") 14 juni 1930, p. 605 met fo·
to. Naar aanleiding van benoeming en installatie verschenen ook notities in o.m.
Leeuwarder Courant 23 mei en 3 juni 1930; Friso, Nieuws· en Advertentieblad voor
de gemeenten Workum, Hem .. 24, 31 mei en 7 juni 1930; Christelijk Historisch
Weekblad De Banier 29 mei 1930; De Jong's Nieuwsblad 7 juni 1930.
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werd ingesteld om aan de afgescheiden groep 'Vrij Antirevolutionairen'
enige leiding te geven. 9) De diepere oorzaken van de definitieve scheiding
der geesten hebben decennia lang aanleiding tot overpeinzing gegeven in
de ARP en C-HU kring. De Savornin Lohman zelf schreef in 1899 naar
aanleiding van een opmerking in Kuypers Standaard dat het uiteengaan
niet veroorzaakt was door een persoonlijke vete of door de tegenstelling
tussen een conservatief-aristocratische en een calvinistisch-democratische:
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"Inderdaad is onzerzijds op geen enkel gebied het conservatieve standpunt
ingenomen, al zijn wij ons zeer stellig bewust, niet 'in democratische rich·
ting' te zeilen; tenminste wanneer daardoor het brengen van de rege·
ringsmacht in handen der groote menigte verstaan, beoogd of bereikt
wordt."10)

Tas
ver I
evel
AR
Van Koetsvelds emotie is, zoals hij terugblikkend later herhaaldelijk heeft reel
aangegeven, vooral anti-Kuyperiaans geweest. De dominerende leidersrol ove
die Kuyper zich had aangemeten, heeft hij verfoeid. Hem lag de losse ona
structuur van de Vrij-Antirevolutionairen - die zich overigens als de ware 191
voortzetters van Groens richting beschouwden - veel beter. Hoe groot dan sch<
van
9) Vgl. C.E. van Koetsveld Het ontstaan, de beginselen en de geschiedenis van on·
ze politieke partijen. Utrecht z.j. (1904/05), 477·485 en ibidem 519-526: het opstel
van A.F. de Savornin Lohman 'De vrij-antirevolutionaire of christelijk-historische
partij'. (Voor een oudere karakterisering van de Vrij-AR van de hand van Lohman
zie diens bijdrage 'Les Antirévolutionaires indépendants' aan de ten onrechte wat
in het vergeetboek geraakte bundel Les Pays-Bas. Manuel en deux parties. Z.pl. en
j. [éd. Cercle des Journalistes Néerlandais, 1898] vol. 11: Les parties politiques, 8085); C.E. van Koetsveld De Christelijk Historische Unie (= Onze Politieke Partijen
No. 1) Baarn z.j. (1908/09), 3 en in de gelijknamige uitgebreider versie van deze.brochure (= Onze Politieke Partijen beschreven door hare eigen vertegenwoordigers,
No. 3) Baarn 1918,5 (of 61 van de serie); L.C. Suttorp Jhr. Mr. Alexander Frederikde
Savornin Lohman 1837-1924. Zijn leven en werken. 's-Gravenhage 1948, 123-124; D.
Schouten 'Uit de geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie. I: De
Christelijk-Historische Kiezersbond in de jaren 1896 en 1897; 11: De ChristelijkHistorische Kiezersbond in de jaren 1898-1903 (I en 11)' Christelijk Historisch Tijdschrift 12 (1967) nr. 4, p.14-22; 14 (1968/69) nrs. 2 en 3, p. 32-35 en 59-63.
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10) Herdrukt in A.F. de Savornin LOhman, Bijdragen tot de geschiedenis der
Christelijk-Historische Unie. In opdracht van de schrijver verzameld door H. van, 14) P
Malsen. 2 din. 's-Gravenhage z.j. (1932), I 112. Zie over de Vrij-ARP verder aldaar. b :
II 3-90.
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"en' al Van Koetsvelds (over)gevoeligheid voor kleine 'misverstanden' over eiting gen handelen en motieven is, blijkt uit zijn brief aan Kuyper van 3 mei
I •
11 In 1897. Een verkeerd begrepen speldeprik in een artikeltje in De Standaard,
',aar in verband met een passage uit een spreekbeurt te IJsselmonde, had Van
aan Koetsveld aanleiding gegeven tot het sturen van een ingezonden stuk aan
ling De Standaard.") Zo heeft hij er denkelijk honderden geproduceerd.
:raPropaganda voor Evenredige Vertegenwoordiging.
lunt
ich·

Tastbaarder dan zijn decennia-lange activiteiten voor AR- en C-H kies-

~ge· verenigingen is Van Koetsvelds inzet voor de invoering van een stelsel van

rikt
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,evenredige vertegenwoordiging geweest. Zoals bekend, was men het er in
AR kring in het laatste kwart van de vorige eeuw wel over eens äát er kiesrechthervorming moest komen (art. XI van Ons Program 18':78), maar niet
over de manier waarop. De Wilde schrijft in 1915 nog dat de Antirevolutionairen het niet met elkaar eens zijn over het in te voeren stelsel. '2) Zelfs na
1918 wijzen Colijn 13 ) en Diepenhorst'4) nog op het ideaal van het organische huismankiesrecht en op de moeilijke kabinetsformaties die het stelsel
van evenredige vertegenwoordiging (E. V.) veroorzaakt. In de tijd waarin

on·

,tel 11) Blijkbaar had Kuyper gewezen op Van Koetsvelds onjuiste interpretatie van de
phe gewraakte zinsnede "hij ontziet zich niet de voorkomende inschikkelijkheid dezer.
,lan zijds ten eigen bate uit te spelen". Brief (blijkbaar de enig overgeleverde) van Van
",at Koetsveld aan Kuyper in Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
I en
Protestantisme, Vrije Universiteit Amsterdam. Ik dank de Heren Dr. G. Puchinger
80· ·en Drs. J.G. linssen voor hun vriendelijke mededeling van deze brief.
jen
lro·
12) H. de Wilde De Anti·revolutionaire Partij en haar Program van Beginselen. 4e
lrs, druk 's·Gravenhage 1915, 213·214. Terugblikkend op zijn eerste kennismaking met
de 'de E.V. in 1870 (stelsel van Hodge), noemt Kuyper er als voordeel van: het beêindi.
; D. gen van het felle karakter van de stembusstrijd ! A. Kuyper Antirevolutionaire
De 'staatkunde. Met nadere toelichting op (i)ns Program. 2 din. Amsterdam 1916, 17, 11
,ijk· 625 vvo (vgl. ook aldaar 342 en 374).'" ,
;jd· ,

"Jer
'an

~ar

13) H. Colijn Saevis tranquillus in undis. Toelichting op het Antirevolutionairbegin.
selprogram. Amsterdam 1934,7,165,193 VVo
14) PA Diepenhorst Ons isolement. Practische toelichting van het program van
beginselen der Antirevolutionaire Partij. Kampen 1935,88.89.
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men in de Tweede Kamer langs de moeizame weg niet verder kwam dan
een censusverlaging - de kieswetontwerpen van Tak van Poortvliet en Van
Houten uit de jaren negentig l5 ) - gingen buiten het parlement niet alleen
stemmen op voor algemeen kiesrecht, maar ook werd hier en daar gepleit
voor vervanging van het districtenstelsel door een stelsel van E. V.16)
Het is waarschijnlij k niet toevallig dat Van Koetsveld na zijn uittreding uit
de ARP publièkelijk voor een stelsel van E. V. is gaan ijveren. Het districtenstelsel immers maakte de kans op vertegenwoordiging van kleine partijen gering. Al in de eerste jaargang van de nieuwe Nederlander bepleitte
hij behalve kiesrechtuitbreiding tevens verandering van de kieswijze: de
stem van minderheden diende ook gehoord te worden. 17) Het jaar daarop,
in 1895, heeft Van Koetsveld zijn argumenten in enkele artikelenreeksen,
met name verschenen in De Zeeuw J8), uiteengezet. Commentaren in andere kranten, welke Van Koetsveld blijkbaar met argusogen las, gaven hem
weer aanleiding tot het schrijven van ingezonden stukken. 19) In 1896 volgde een voorlopig culminatiepunt met de publicatie van zijn omvangrijke

br

15) Daarover uitvoerig hoofdstuk VI 'De strijd om de kieswet-Tak' bij G. Taal Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901. Den Haag 1980,230·318 (zie ook aldaar
415-434).

V

16) De discussie over het stelsel van E.V. gedurende de 1ge eeuw is nog niet goed
uitgezocht; zie bij Taal a.w. in de index (p. 600); enige literatuur wordt genoemd
door J.J. Huizinga 'Een gebroken spiegel. Zeventig jaar districtenstelsel (18481917)' in het themanummer over Kiesstelsels en kiesgedrag van het Tijdschrift
voor geschiedenis 92 (1979) 426-437 (p. 426 en 427) en het in noot 2 hierboven genoemde artikel van Van den Berg (p. 459-462). Ik wijs bovendien naar de beschou·
wingen van Donner die het overdenken waard zijn: A.M. Donner lets over kiesstelsels. Amsterdam 1967, 2e dr. 1969 (Mededelingen KNAW, afd. Letterkunde, nieuwe reeks Deel 30 No. 5).
17) De Nederlander 22 juni 1894: ingezonden stuk gesigneerd v.K. Dat Van Koetsveld de auteur is, blijkt uit zijn lange brief aan A.F. de Savornin Lohman d.d. 28 oktober 1895 (Algemeen Rijksarchief, coll. A.F. de Savornin Lohman, inv. nr. 687; zie
aldaar ook zijn brieven van 18 december 1895 en 8 januari 1896, mede betrekking
hebbend op de oprichting van een Vereniging voor E.V.). Dat ingezonden stuk is
herdrukt in het tijdschrift Evenredige Vertegenwoordiging 8 (1906/1907) 1-2,
waarover hieronder nog nader gesproken zal worden.
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Zie de zojuist genoemde brief aan Lohman en in de nog te vermelden brochure
over E.V. uit 1896 (p. 172)
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brochure De evenredige vertegenwoordiging. 20) Het boekje geeft een bekwaam overzicht van alle mogelijke stelsels die aan minderheden meer
kans geven dan het districtenstelsel. Met name het stelsel van Hare en de
commentaren - ook van Nederlandse zijde - daarop krijgen uitvoerige
aandacht.Men vindt er ook het adres in afgedrukt dat Van Koetsvelds
Goese kiesvereniging 'Voor Nederland. en Oranje' op 5 juli 1895 aan de
Tweede Kamer zond. 21 )
Omdat de kieswet-Van Houten niet het gehoopte stelsel van E.V. had gebracht, liet Van Koetsveld het er niet bij zitten. Op 3 november 1896 werd
opgericht de 'Nederlandsche Vereeniging voor Evenredige Vertegenwoordiging' welke bij K.B. van 25 januari 1897 No. 38 rechtspersoonlijkheid verkreeg. Het voorlopig bestuur werd gevormd door Mr. J .A. van
Gilse en e.E. van Koetsveld. Van Gilse, die al in 1880 en 1881 in het tijdschrift Vragen des Tijds voor hervorming van het kiesstelsel had gepleit,
omschreef het doel van de vereniging aldus: voorlichting geven omtrent
het voorgestane type kiesstelsel (E.V.) en het aantonen van de onbillijkheid van het bestaande stelsel. 22)
Van Koetsveld, die op 26 april 1898 tot secretaris-penningmeester was benoemd, werd in 1899 gekozen in de commissie van vijf - met Van Gilse, J.
Menno Huizinga, Mr. J.J. Tilanus en Mr. A.J.M. Vos de Wael- dieéen
rapport zou uitbrengen over het voor Nederland meest gewenste stelsel
19) Zoals bijvoorbeeld in de Nieuwe Provinciale Groninger Courant (red. Jan Haan)
25.9.1895 (rubriek 'Uit de Pers'), 27.9 (redaktioneel 'Proportioneel Kiesrecht'), 4.10
('Uit de Pers'), 8.10 (ingezonden 'Repliek' van C.E. van Koetsveld namens het
bestuur der A.-R. Kiesvereniging 'Voor Nederland en Oranje' te Goes), 9 + 11.10
(red. 'Proportioneel Kiesrecht' met citaten uit Van Koetsvelds artikelen in De
Zeeuw) en 17.10.1895 (red. 'Nogmaals een antwoord aan Goes' waarin dupliek van
Van Koetsveld is overgenomen); deze AR gezinde krant is aanwezig op het
Gemeente·archief te Groningen.
20)

's.Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1896; 172 blz.

Van Koetsveld Evenredige Vertegenwoordiging 157-158; herdrukt in het tijdschrift Evenredige Vertegenwoordiging 8 (1906/07) 34·35.

21)

Evenredige Vertegenwoordiging. Driemaandelijks Tijdschrift 1 (1898/1899) 1-6.
De statuten en het reglement voor de verkiezing van bestuursleden ibidem 7·10;
bestuursamenstelling per 26 april 1998 ibidem 11. Een ledenlijkst is afgedrukt ibidem 3 (1900/1901) 3·7, in latere afleveringen steeds bijgewerkt.

22)
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van E. V. 23) Hij was tevens de ziel van het orgaan van de vereniging, Evenredige Vertegenwoordiging Driemaandelijks Tijdschrift, uitgegeven door
de Nederlandsche Vereeniging voor Evenredige Vertegenwoordiging. Hij
was de enige redakteur gedurende de jaren dat het kwartaalschrift verscheen (oktober 1899 tot juli 1908).
Naast enige andere auteurs - Van Gilse, I. Visscher, J. Boonacker, J .J. Tilanus - was het toch voornamelijk Van Koetsveld die het blad
volschreef. 24) Hij publiceerde behalve voorlichtende artikelen in de trant
van zijn brochure uit 1896 ook een ontwerp-kieswet waarin het stelsel van
persoonlijke vertegenwoordiging zijn voorkeur bleek te hebben. In dezelfde jaargang (4: 1902/03) zette Van Gilse zijn voorkeur voor het stelsel
van partij-vertegenwoordiging uitvoerig uiteen.
Hoewel diverse politici hun steun aan de Vereeniging voor E.V. gaven25 ),
schijnt de fut er toch snel uit te zijn geraakt. Van Koetsveld hield de zaak
nog drijvende. Een veeg teken is het dat de achtste jaargang (1906/07) met
een dubbelnummer gewijd aan 'De geschiedenis onzer Vereeniging' moest
beginnen. 26) Aan het einde van de volgende jaargang, zomer 1908, deden
Van Gilse en Van Koetsveld het voorstel om de uitgave van het tijdschrift
23)

Ibidem 1 (1898/1899) 11-12.

De precieze identificatie wordt bemoeilijkt doordat de artikelen vaak niet gesigneerd zijn en bovendien in de exemplaren van het tijdschrift die ik zag, de inhoudsopgaven van de jaargangen 2 en 3 ontbreken; de ongesigneerde bijdragen in jrg. 8
en 9 zijn waarschijnlijk ook van de hand van Van Koetsveld.

24)

In het bestuur van 1898 hadden vier leden van de Staten-Generaal zitting: Mr. J.A.
van Gilse, Mr. J.J.!. Harte van Tecklenburg, Jhr. Mr. T.A.J. van Asch van Wijk (Eerste
Kamer, later Minister van Koloniên), Mr. W.K.F.P. graaf van Bijlandt. In 1902 aanvaardde Dr. W.H. Nolenszijn benoeming in het bestuur(Evenredige Vertegenwoordiging 3 (1901/1902) 104), zie ook zijn brief aan het bestuur d.d. Rolduc 2 mei 1902. Op4
mei 1906 aanvaardde Nolens zijn herbenoeming; op 4 september 1911 schreef hij in
verband met een bijeenkomst van de Grondwetscommissie verhinderd te zijn in een
bestuursvergadering van de Vereeniging voor E.V. bij te wonen. (drie brieven thans in
part. bezit). In het archief van Nolens vindt men niets over E.V. of Van Koetsveld, en
evenmin in de biografie van de hand van Gribling: T. van der Aalst 'Inventaris van het
archief van Mgr. W.H. Nolens' Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum I
(Nijmegen 1973) 88-151; J.P. Gribling Wilfem Hubert Nolens, 1860-1931. Uit het leven
van een priester-staatsman. Assen 1978; zie ook J.P. Gribling 'Nolens en de C.H.U.'
Christelijk Historisch Tijdschrift 8 (1978) nr. 2/3 p. 47-56.
25)

26) Evenredige Vertegenwoordiging 8 (1906/1907) 1-48, blijkbaar van de hand van
Van Koetsveld.
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te staken. Men meende dat het onderwerp nu wel van alle kanten belicht
was en dat de tijd rijp was om de (geringe) contributiegelden te besteden
aan mondelinge propaganda. Daarmee zou men tenminste ook buiten de
kleine kring van abonnees kunnen treden. 27)
De Vereeniging bleef overigens bestaan en zijn secretaris bleef publicistisch aktief. In 1911 smaakte Van Koetsveld het genoegen dat de
minster van Landbouw, Nijverheid en Handel- Talma - in correspondentie met hem trad en van zijn Vereeniging toelichting op het voorgestelde
stelsel vroeg. 28) De vage voorstellen van de staatscommissie-Heemskerk29)
inspireerden Van Koetsveld zodanig dat hij er, onder vermelding van zijn
functie 'Secretaris Ned. Ver. v. E.V.' een brochure aan wijdt onder de
weinig elegante maar duidelijke titel De rotte plek. Naar aanleiding van
het Rapport der Commissie voor Grondwetsherziening. 30) Van Koetsveld
beschouwt dat rapport positief in zoverre het door wijziging van art. 81 en
schrappen van art. 96 laatste lid OW de weg heeft vrijgemaakt voor eventuele invoering van een stelsel van E. V. Zelf in het jaar 1912, zoals we nog
zullen zien, zeer verbolgen over de partij -leiding van zijn C-HU, stelt hij in
deze brochure de vraag: "Wat is het toch, dat ons politiek leven vergiftigt?
Waar ligt toch de oorzaak van al die dingen, die zoo velen zich met weerzin
van alle politiek doen afwenden?"31) Het antwoord ligt voor de hand: het
districtenstelsel waarbij een candidaat de meerderheid moet behalen om
verkozen te zijn, is de schuldige. Daarbij denkt Van Koetsveld tevens aan
de beruchte herstemmingen, waarbij onzuivere stemadviezen soms tot
27) Ibidem

91907/1908) 70.71.

Blijkens een brief van Mr. J.J. Tilanus d.d. Tiel 18 september 1911 aan Van
Koetsveld had de minister voordien om inlichtingen verzocht. Tilanus bespreekt,
namens het bestuur, een concept·antwoord van Van Koetsveld. De minister ver.
zoekt Van Koetsveld op 3 november zijn gevoelens mondeling te komen toelich.
, ten. Blijkbaar is daar een brief op gevolgd, want op 19 december 1911 bedankt Tal.
ma Van Koetsveld voor diens schrijven van 24 november (genoemde drie brieven in
part. bezit).
28)

29)

Vergelijk Van den Berg 'De evenredige vertegenwoordiging in Nederland,' 460.

30) Schoonhoven: S. en W.N. van Nooten, 1912; 23 blz.
31) Van Koetsveld, De rotte plek, 4.
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merkwaardige resultaten konden leiden. 32) Het bestaande systeem leidt
tot stembuscoalities die Van Koetsveld als een 'noodzakelijk kwaad' kwalificeert. 33) Mede dankzij het ijveren van Van Koetsveld kwam nu de invoering van een stelsel van E. V. naderbij. Een staatscommissie voor E. V.
werd ingesteld. Jhr. Mr. D.J. de Geer 34) en Prof. Or. Ph. Kohnstam 35 ) verzochten eind 1913 aan Van Koetsveld om informatie. De lauwheid van enkele jaren her was voorbij.
In 1906 immers had Kuyper aan Van Koetsveld geschreven:
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Zoopas uit Plombières teruggekeerd, vind ik Uw schrijven; en haast mij U te
antwoorden; dat ik in Ons Program mij duidelijk over deze zaak heb uitgesproken en nog zoo denk als toen; maar de vraag wanneer en op watwijs
zulk een stelsel zou zijn in te voeren, een zaak is van speciale programma's
en van de stembus, waarover de partijen en niet enkele personen hebben te
besluiten.
Hoogachtend,
Uw dW.dr. Kuyper"36)

Begin 1914 besloot Van Koetsveld zijn propagandaslag, voorlopig, met
een brochure welke een wetsontwerp voor de invoering van de E. V. bevatte: De evenredige vertegenwoordiging voor Nederland, in de vorm van een
wetsontwerp, met bijlagen en toelichtingY) Ik schrijf "voorlopig",
32)

Ibidem, 7 en 8.

33) Ibidem, 13.
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34) Vier correspondentiekaarten d.d. 23.11, 25.11, 27.11 en 11.12.1913 (part. bezit).

35) Prof. Dr. Ph. Kohnstam.
36) Brief van 7.9.1906 aan Van Koetsveld (part. bezit).

37) Rotterdam: D. van Sijn; 30 blz. Exemplaar met correcties van de auteur en knipsels van recensies in part. bezit (nI. uit Gel11ustreerd Volksblad voor Nederland
26.2.1914; De Zeeuw 26.2.1914; Maas en Scheldebode 28.2.1914; De Nederlander
16 en 18.5.1915 samen met de brochure van 'Iemand' Voorstel van evenredige vertegenwoordiging. Baarn: Hollandia, 1914; Goesche Courant 16,19 en 23.5.1914 samen met I. Visscher's Evenredige vertegenwoordiging. Apeldoorn: L. Hansma,
1914). Het begin juni door de Staatscommissie voor E.V. ingediende rapport werd
onder meer uitvoerig in Het Nieuws van den Dag op 11.6.1914 besproken; zie ook
Van den Berg 'Evenredige vertegenwoordiging in Nederland', 461.
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want in het verkiezingsjaar 1918 trok de onvermoeibare Van Koetsveld er
direct tegen van leer in een vierdelige artikelenserie in De Nederlander
(augustus/september 1918). Hij had, op het eerste gezicht, ook wel enige
reden tot het koesteren van een grief. Immers, niet alleen het verfoeide districtenstelsel had hem van een Tweede Kamerzetel afgehouden - hij was in
1909 in het district Franeker en in 1913 in Sneek verslagen 38) -, ook het
nieuwe stelsel van E. V . liet hem in de steek. Tot zijn eer moet echter gezegd
worden dat Van Koetsveld allang vóór de verkiezingen op de 'fouten' van
het nieuwe stelsel wees. Met name de wijze van opstellen der partijcandidatenlijsten kon zijn goedkeuring niet wegdragen. 39) Zelf werd hij
als nummer 5 geplaatst op de zogeheten Tweede Lijst - ofwel nummer 15
van de gehele C-HU candidatenlijst. 40) Blijkens een niet-officiële uitslag
verenigde hij slechts 251 stemmen op zich. 41 ) Tevoren had Van Koetsveld
nog een kleine ergernis te verwerken gehad, toen tijdens de Algemene Ver38) Resp. blijkens het hierna te noemen manuscript en de uitslag van de verkiezin·
gen van 17.6.1913 in De Nederlander.

~t

De Nederlander 6.3.1918, ingezonden stuk getiteld 'Onze Candidatenlijsten'.

I

39)

n

De Nederlander 4.6.1918. Zijn geschreven aanbevelingsportret in De Nederlander van 12.6.1918. Iu idde aldus:
"No. 15 is de heer C.E. van Koetsveld. Hij is geen gemakkelijke man, en met dezulken heeft men wel eens moeite. Ook de Christelijk Historisch Unie heeft dit ondervonden. Maar onder harer leden zijn er ook weinigen die hem in ijver en toewijding
overtreffen. Ook hij behoort tot de oude garde, die met den heer De Savornin Lohman in 1895 zich afscheidde van de georganiseerde Antirevolutionaire Partij.
Evenals de heer (S.J.) Gerretson en (Mr. R.) Van Veen, had hij zitting in de Commissie van Advies der Vrij-Anti-revolutionaire groep. Door menig geschrift over beginsel en geschiedenis der Christelijk-historische organisatie en over de Evenredige
Vertegenwoordiging toonde de heer Van Koetsveld zich een man van studie en
kennis. Wat hij in den loop van het laatste jaar deed tot verlevendiging en versterking onzer organisatie in menige provincie, ligt nog in ieders geheugen."
Niet alleen de C-HU had wel eens 'moeite' met Van Koetsveld gehad - hierbij wordt
kennelijk gedoeld op de afscheiding uit de jaren 1912-15 waarover straks meer-,
maar hoofdredakteur Lohman zelf had nog maar kort tevoren een gepeperde brief
van Van Koetsveld ontvangen waarin hij de redaktie van pro-Duitse gezindheid betichtte: getypte brief van vier kantjes dd. Hedel 15 april 1918 in ARA, collectie A.F.
de S.L. nr. 687; vgl. hieronder noot 159.
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40)

De Nederlander 6.7.1918; H.w. Tilanus (Nr. 13) kwam toen niet verder dan 179
stemmen.

41)
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gadering van de C-HU op 3 mei 1918 door Jhr. Mr. D. J . de Geer mondelinge gedane adviezen, uitgebracht in een rede getiteld "Hoe te
stemmen?" , in gedrukte vorm door het partijbestuur gecanoniseerd leken
te zijn als een partij besluit. Verzet kwam met name tegen het
advies om te stemmen op Nr. Ivan de Eerste Lijst (dat was natuurlijk De
Savornin Lohman, die 68.302 stemmen op zich zou verenigen). De C-H
kamerkringvereniging Nijmegen - waarvan Mr. J.J. Tilanus te Tiel voorzitter was, en C.E. van Koetsveld te Hedel, bestuurslid - zond daartegen
een felle motie in. 42) De 'Redactie', Lohman, verdedigde echter het
besluit. 43 ) Een reaktie van Mr. Tilanus dd. 28 juni werd pas op verkiezingsdag geplaatst. 44) Een ingezonden stuk van Van Koetsveld schijnt helemaal niet te zijn opgenomen. 45 )
Al in maart 1916 blijkt Van Koetsveld over het voorgestelde type stelsel
van E. V. met De Savornin Lohman te hebben gecorrespondeerd. Het is
niet onwaarschijnlijk dat de serie die pas in de zomer 1918 in omgewerkte
vorm werd geplaatst in De Nederlander, al begin 1916 was geconcipieerd. 46) In 'De fouten in ons kiesstelsel' constateert Van Koetsveld tevreden dat de regering de aanvankelijke methode van verdeling der zetels
(volgens het stelsel d'Hondt) heeft vervangen door een, door Van Koetsveld bepleite, verdeling met gewoon kiesquotiënt en toekenning van reste-
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42) De Nederlander 24.6.1918 getiteld 'Een motie'.
43.)

De Nederlander 25.6.1918 'No. 1 I'.

De Nederlander3.7.1918 onder de ingezonden stukken. Ik dank deze referenties
en andere gegevens aan de speurzin en vriendelijke mededeling van de Heer A. van
Dam van het Bureau van de C·HU.

44)

Dat ingezonden stuk 'Stemmen op nummer één?' vond ik als bijlage onder de
brieven van Van Koetsveld aan A.F. de Savornin Lohman bij brief d.d. Hedel 30 mei
1918 (ARA collectie A.F. de S.L. nr. 687).

45)

In een brief van 23 maart 1916 aan Lohman (ARA collectie A.F. deS.L. nr. 687) re·
fereert Van Koetsveld aan eerdere, verloren gegane schrijvens van Lohman d.d. 18
en 23 november 1915, waarin deze in principe positief reageerde, maar de boot af·
hield tot de behandeling van de G.W.·herziening in 1916; in een brief van 3 januari
1916 had Van Koetsveld aangeboden "het reeds gezondene" uit te breiden. Moge·
lijk is het stuk dat Van Koetsveld bij zijn schrijven van 4 april 1916 aan de redaktie
van De Nederlander zond, het bedoelde (ARA collectie A.F. de S.L. nr. 687).
46)

48)
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rende zetels aan lijsten met de grootste stemoverschotten. Van Koetsveld
meende nu echter dat 'stemmenoverdracht' moest kunnen plaatsvinden:
"Er moet naar gestreefd worden, eIken stem ook werkelijk te doen meehelpen tot verkiezing van een candidaat." Het gaat er Van Koetsveld om
"dat het hoofdkarakter van het stemmen niet moet zijn partijkrachtvermeerdering, maar: aanwijzen van den persoon dien men als afgevaardigde
wenscht." - een zienswijze waarmee de redaktie van De Nederlander zich
niet kan verenigen. Van Koetsveld blijft het kiezen dus zien in het perspectief van het eigenlijk pre-partijpolitieke tijdperk van het districtenstelsel:
"Kiezen is het aanwijzen van een persoon. "47)
Van Koetsveld liet het er niet bij zitten en richtte in het begin van de jaren
twintig met enige gelijkgezinden een nieuwe aktiegroep op: de Nederlandsche Vereeniging tot Verbetering van het Kiesstelsel. In 1926 publiceerde
Van Koetsveld in zijn geest een propaganda-brochure, voorzien van een
ontwerp-wet. 48) Daarmee schijnt hij, althans in geschrifte, van het onderwerp der kieswethervorming te zijn afgestapt.

47)

De Nederlander 19 en 22.8 en 2 en 3.9.1918.

48) De titel van de anoniem gepubliceerde brochure luidt: Het nieuwe kiesrecht

voorgesteld door de Nederlandsche Vereeniging tot Verbetering van het kiesstelsel, met toelichting en verklaring. 's-Hertogenbosch: P. StOkvis, z.j. (1926); 35 blz.
+ 5 bijlagen. De toelichting is op p. 17 ondertekend "Vught, Febr. 1926. v.K." Op
het exemplaar dat ik vond tussen andere papieren die Van Koetsveld in de laatste
jaren van de Tweede Wereldoorlog aan H.W. Tilanus uitleende - oorzaak, overigens, dat ze nu bewaard zijn gebleven! -, heeft Van Koetsveld o.m. bijgeschreven:
"Door mij geschreven in 1925". Als bestuursleden worden op p. 35 genoemd: G.E.
van Koetsveld, Voorz.; A.K. Hardenberg te Rotterdam, Secr.; R.G.A. v. Granenburgh, Penningm.; Jhr. Mr. E.A. van Beresteyn; Ds. G.W. Melchers, Mr. A.G.A. ridder van Rappard. (exemplaar in ARA collectie H.W. Tilanus inv. nr. 97).
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C.E. van Koetsveld, ca. 1935. Foto: W. Rijpma, Workum (part. bezit)

88

pag

Politieke activiteit 11: politieke en historische geschriften

In een periode waarin Van Koetsveld een normale werkkring had, wist hij
toch tijd vrij te maken om deel te nemen aan het werk van zijn VrijAntirevolutionaire Partij. 49) Hij was met name betrokken bij de bekende
fusie met de Christelijk Historische Kiezersbond die via samengaan met
de Friese Bond tenslotte uitliep op de stichting van de C-H Unie in 1908.
! Van Koetsveld zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij tegenI stander van deze fusies is geweest. Hij ging loyaal mee, maar bleef in zijn
hart een Vrij-Antirevolutionair. Noch van de 'liberale' richting van
BronsveldSO), noch van de neutraal-fundamentalistische HoedemakerSI)
moest hij iets hebben. Van Koetsvelds aktieve medewerking in 1907 blijkt
niet alleen uit zijn voorstellen tot wijziging van het ontwerp-reglement
voor de nieuwe Unie S2), maar met name uit de geïrriteerde correspondentie met Lohman uit het voorafgaande jaar. Daarin komen enkele karakteristieke aspecten van Van Koetsvelds houding naar voren karaktertrekken die, tenslotte, in 1913 tot een uitbarsting zouden leiden.
Naar aanleiding van klachten van de partij secretaris , Mr. H. Verkouteren, over Van Koetsvelds eigenmachtige optreden, onder andere ten aanzien van het oprichten van 'Vrij-Antirevolutionaire' kiesverenigingen,
antwoordt Van Koetsveld aan Lohman zonder omslag:
"Maar als men meent dat bij ernstige geschillen ik mij zal storen aan een
49) Zie correspondentie met de Savornin Lohman (tussen 28.10.1895 en 14 maart

1900 twaalf brieven) in ARA collectie A.F. de S.L. nr. 687.
SO) L.C. Suttorp Dr. A. W. Bronsveld. Zijn visie op een halve eeuw. Assen 1966 (serie
Ons XXste-eeuwse verleden, 5).
51) G.Ph. Scheers Philipus Jacobus Hoedemaker. Wageningen 1939 (diss.

Utrecht), 148-154,237 vv; zie ook G.J .J.A. Delfgauw De staatsleer van Hoedemaker.
Een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting. Kampen
. 1963 (diss. VU A'dam), 146 vvo

i

ARA collectie A.F. de S.L. nr. 158 sub 60 en 61; correspondentie met Ae. baron
Mackay, Mr. J.C. Schokking, Prof. Dr. S.O. van Veen en Mr. H. Verkouteren, welke
daarop betrekking heeft: ibidem nr. 160 - zie aldaar eveneens de brief van Van
Koetsveld dd. 11 juli 1906 met een pleidooi voor het aanstellen van bezoldigde propagandisten.
52)
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vermanend 'binnenskamers' - eene vermaning, waarnaar in 1894 U zelve terecht hebt geweigerd te luisteren, dan vergt men teveel van mij. Ik kan
slechts twee dingen: 6f mij geheel onttrekken, 6f in alles ronduit mijn oor·
deel zeggen zonder er doekjes om te winden."53)

Een jaar later raakt hij weer op kookpunt, omdat het bestuur van de (dan
nog) C-H Partij de door hem toch al niet toegejuichte fusie met de Friese
Kiezersbondformeel zijns inziens niet eerlijk speelde. 54) Van Koetsveld is
er bovendien bang voor dat de Hoedemakeriaanse staatsopvatting nu veld
zal winnen. Hij voelt zich, schrijft hij aan Lohman, dan toch meer Antirevolutionair!
"Tegen de opvattingen der Friesche Partij inzake de verhouding van Kerk
en Staat en inzake het onderwijs, benevens tegen haar sterk kerkistisch
(Hervormd) karakter, en vooral ook tegen hare houding tegenover de coalitie moet toch bij sommigen, en wellicht bij velen onzer onoverkomelijk bezwaar bestaan. Veel gemakkelijker te overbruggen ware de klove, die ons
van de Antirev. scheidt, want daarin ligt geen enkel beginsel meer."55)

Twee dagen later spitst Van Koetsveld dit nog toe naar aanleiding van het
feit dat van AR zijde min of meer was erkend dat men in 1894 minder juist
had gehandeld:
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"Wat kunnen wij nog méér verlangen? Toch verlang ik niets liever dan de
mogelijkheid te blijven waar U is. Kan men mij de overtuiging geven dat de
Friezen tot onze denkwijze zijn bekeerd, - het zal mij aangenaam zijn. Maar
de tot nu toe ontvangen toelichting (die de kiesvereenigingen helaas niet
kregen), bracht mij die overtuiging nog niet."56)

Van Koetsvelds al in de inleiding genoemde brochure over het ontstaan van
53) Brief dd. Rijsenburg 14 juni 1906 in ARA collectie A.F. de S.L. nr. 160; in een bijlage herinnert Van Koetsveld eraan dat hij tegenstander was van de fusie tussen
Vrij-AR en C-H Kiezersbond.
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54) Van Koetsveld schrijft daarover ook in zijn De Christelijk-Historische Unie(uitg.
1908/09, p. 16; in de 2e druk van 1918 p. 18/74).

Vac

55) Brief dd. Rijsenburg 27 april 1907 in ARA collectie A.F. deS.L. nr. 160.
61)

56) Brief dd. Rijsenburg 29 april 1907 ibidem.
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de C-HU blijft van fundamenteel belang als bron, omdat maar weinig archiefmateriaal dat daarop betrekking heeft, schijnt te zijn overgeleverd. s7) Daaraan mogen nog de - thans blijkbaar geheel vergeten artikelen over de christelijke politieke partijen in Oosthoeks Encyclopedie
toegevoegd worden, die waarschijnlijk van de hand van Van Koetsveld
zijn. SS) Intussen had hij, voornamelijk door zelfstudie, kans gezien het
omvangrijke werk Het ontstaan, de beginselen en de geschiedenis van onze politieke partijen (1904/05) te schrijven. Vergeleken met soortgelijke
overzichten van het type parlementair-staatkundige geschiedenis, zoals
die van Douwes S9) of De Bruyne60) - Oost er baan neemt een aparte plaats
in 61 ) - biedt het weinig nieuws. Het is ook door latere, zoals van Van Welderen Rengers 62), Japikse 63 ) en anderen min of meer achterhaald. Het heeft
echter toch één charme behouden - nog afgezien van de tekeningen van
Er zijn hier en daar nog wel particuliere archieven van betrokken politici overge·
leverd die daarop mogelijk nieuw licht kunnen werpen. Ik laat ze hier buiten beschouwing, want eerlang mogen wij daarover de publikatie van de studie van Drs.
H. van Spanning verwachten.

57)

De artikelen zijn niet gesigneerd, maar Van Koetsveld wordt wel in de lijst van
medewerkers (voorin de delen) genoemd. Volgens familie-overlevering - mededeling van Mevr. J .J.G. van Ettinger-van Koetsveld -zouden de volgende artikelen van
de hand van Van Koetsveld zijn:
'Antirevolutionaire Partij' Oosthoek's Gertlustreerde Encyclopedie I (1916) 507508;
'Christelijk Historische Partij' ibidem 628-629;
'Christelijk-Historische Unie' ibidem 629-632; aan het eind van dat artikel wordt gemeld: "Na afloop van de verkiezingen (1913) vereenigden de uitgetredenen zich tot
het Verband van Onafhankelijke Christ. Hist. en Antirev.". Een asterisk daarbij verwijst naar een apart artikel over die splintergroep. Dat is echter niet verschenen:
zoals we zullen zien was het Verband inmiddels weer opgedoekt.
'Christen-Democratische Partij' Ibidem 632-633;
'Vrij-Antirevolutionaire Partij' ibidem X (1923) 661-662.
58)

Douwes Geschiedenis des Nederlandsehen volks, sinds 1878(1900), Ons
Vaderland 1848, met supplement bij de 2e uitgave (1906).

59) G.F.J.

60)

J.A. de Bruyne De geschiedenis van Nederland in onzen tijd (5 din., 1891-1901).

61) N. Oosterbaan ed. Politieke en sociale programma's (5 din., 1900-09); later is
diens taak overgenomen door Parlement en kiezer. Jaarboekje vanaf 1911.
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J .H. Isings Jr. en de vele portretfoto's - waardoor het als bron van waarde
blijft, namelijk daar waar Van Koetsveld de christelijke politieke partijen
beschrijft waartussen hij zelf medespeler was. Ook de artikelen van H. Bijleveld 'De antirevolutionaire partij' en van Lohman over de Vrij-AR in
Onze Politieke Partijen blijven van documentaire waarde. Het is misschien wat teveel gezegd dat Van Koetsveld een genre zou hebben geschapen. Ontegenzeggelijk is sindsdien een stroom van boeken en boekjes over
onze politieke partijen op gang gekomen. 64)
Eigenlijk nog verbluffender prestatie is Van Koetsvelds toelichting op het
in 1908 aanvaarde beginselprogramma van de C-HU.65) Het verscheen in
1912 met een voorwoord van De Savornin Lohman. 66) Uit Van Koetsvelds
handexemplaar weten wij dat Lohman zich intensief met het totstandkomen van deze tekst heeft beziggehouden. Achterin schreef Van Koetsveld:
"Bij de hem toegezonden en deels schriftelijk, deels mondeling met hem
besproken copie, maakte de heer De Savornin Lohman 79 opmerkingen,
waarvan 63 mij tot wijzigingen hebben geleid, terwijl ik in 16 gevallen ge-

W.J. van Welderen Rengers Schets een er parlementaire geschiedenis van Nederland sedert 1849 (1889-93; 4e druk in 5 din., 1948-56).

62)

63)

N. Japikse Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887-1917 (1918).

bijvoorbeeld van D. Hans Het Nederlandsche Parlement. Korte schets onzer Volksvertegenwoordiging (1911); C.K. Elout Onze politieke partijen (1913);
A.J.M. Cornelissen Beginselen der Nederlandsche politieke partijen (1935, 2e druk
1938); D. Hans Parade der politieke partijen. Korte schets van het partijwezen in
Nederland (1937). AI deze auteurs hebben meer of minder aan Van Koetsveld te
danken. Dat geldt zelfs voor een dissertatie als die van N. Kolff Over den invloed
van politieke partijen op den Nederlandschen regeringsvorm. Leiden 1931. Ook
onze zuiderburen gaven van hun belangstelling voor het Nederlandse partijwezen
blijk - daartoe ongetwijfeld mede geïnspireerd door de politieke afdeling van het al
geciteerde Les Pays-Bas. Manuel en deux parties (zie noot 9) - zoals Paul Verschave La Ho/lande politique. Un parti politique en pays protestant. (Paris 1910).

64) Zoals

I
I

!

C.E. van Koetsveld Onze beginselen. Een toelichting op het program der
Christelijk-Historische Unie. Schoonhoven: S. en W.N. van Nooten, 1912.
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Niet vermeld in de bibliografie bij L.C. Suttorp, De Savornin Lohman, 371.

71)

De

72)

5e

deeltelijk of geheel bij mijn eigen opvatting heb volhard."67)

. Het boek is in eenvoudige, begrijpelijke taal gesteld. Het is bekwaam geformuleerd, maar neemt geen hoge vlucht en gaat evenmin in discussie
met het AR program dat toch evident model heeft gestaan. De auteur
toont zich zonder schroom als een conservatief man: de vrouw behoort
thuis en niet in de politiek. Hij is tegenstander van algemeen mannenkiesrecht en verwerpt natuurlijk vrouwenkiesrecht. 68) Van Koetsveld heeft
ook herhaaldelijk kritiek op het door hem becommentarieerde program bijvoorbeeld op de tekst van art. 5 waarin gezegd wordt dat het constitutioneel koningschap is "opgedragen" aan het Huis Oranje. Van Koetsveld
verwerpt een dergelijke misleidende formulering: men mag daaruit immers beslist niet lezen dat het een opdracht door het volk zou zijn geweest. 69)
Hoewel de pers over het algemeen gunstig op het boek reageerde 70) - met
name De Nederlander71 ) - moeten we achteraf toch conluderen dat de toenmalige C-H voormannen van een zekere schraalheid in hun politieke overdenking van de eigen beginselen niet zijn vrij te pleiten. Men legge het
boek van Van Koetsveld of de gebundelde artikelen van De Savornin Lohman eens naast Kuypers Ons Program72) of diens twee-delige Antirevolutionaire staatkunde, of naast de al eerder genoemde commentaren van H.
Handexemplaar van Onze beginselen, 185 (thans part. bezit). Van Koetsveld
heeft heel nauwkeurig in de gedrukte tekst aangegeven óf, en hoe, passages in
overleg met Lohman zijn totstandgekomen. De opmerkingen van Lohman zijn in
rode inkt in de marge geciteerd. Van de briefwisseling is ook in het particulier archief van De Savornin Lohman (ARA) niets overgeleverd. De ruimte ontbreekt mij
hier op deze belangwekkende teksten uitvoeriger in te gaan.
67)

68) Onze beginselen, 51-54, 148·149.

I 69) Ibidem 33-34; zie verder ook 78, 90-91, 93, 127, 160.
70) Een veertiental

persreakties heeft Van Koetsveld in zijn handexemplaar overge-

schreven.
71)

De Nederlander 26.12.1912 (artikel toegeschreven aan Jhr. Mr. D.J. de Geer).

72) 5e

Herziene druk Hilversum-Pretoria 1907.
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de Wilde, Colijn of P.A. Diepenhorst. Daar steken toch de 'toelichtingen'
van Snoeck Henkemans 73 ) en J. Schokking74) wat mager bij af.
Terwijl aan het begin van de herfst 1912 de storm al opstak die Van Koetsveld tijdelijk uit de C-HU zou jagen, schreef hij nog op verzoek van de
Hollandia-Drukkerij een brochure over de vraag Moet de rechtse coalitie
in 1913 voortduren '!IS) De dan nog door De Nederlander als "wakkere
propagandist der Christelijk-Historische beginselen" geprezen auteur
geeft op die vraag een stellig 'ja' ten antwoord:
"Tusschen de partijen der rechterzijde blijve er dus trouwe samenwerking,
overal waar uit onderl inge verdeeldheid de gemeenschappel ij ke tegenstan·
ders voordeel zouden kunnen trekken. Partijbelang behoort daar onder alle
omstandigheden onder te doen voor het belang der geheele rechterzijde 76)

Maar daarop laat Van Koetsveld onmiddellijk een voorbehoud volgen,
dat eigenlijk een culminatie vormt van de problematiek rond stembusaccoorden - 'een noodzakelijk kwaad' -, die hij aan het begin van zijn broJ.R. Snoeck Henkemans Geschiedenis en beginsel van de Christelijk·
Historische Unie. Apeldoorn 1929 (2e dr. 1934).

73)

J. Schokking Bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Christelijk·
Historische Unie. 's-Gravenhage 1938. De na de Tweede Wereldoorlog verschenen
boekjes van Beernink brengen in deze situatie geen principiêle wijziging: H.K.J.
Beernink Geschiedenis en beginsel van de Christelijk-Historische Unie. 's·
Gravenhage 1953 (hiervan verscheen in 1960 een beknopte versie onder de titel Ge·
schiedenis organisatie en beginsel van de Christelijk-Historische Unie. Men zie in.
het algemeen de door J.L.J. Bosmans verzorgde' Bibliografie van de confessione·
Ie partijen' in De confessionelen. Ontstaan en ontwikkeling van de christelijke par·
tijen door L.W.G. Scholten e.a. Utrecht 1968, 141-152.
74)

75) Baarn: Hollandia, 1912; 32 blz. ("Van links naar rechts", serie I, No. 3). Blijkens
de krantenknipsels in Van Koetsvelds handexemplaar (thans part. bezit) ver·
scheen de brochure in december. Zie recensies in Maasbode 11.12.1912; Het Huis·
gezin 12.12.1912; De Nederlander 19.12.1912; Centrum 20.12.1912. Het manuscript
van deze brochure - dat op diverse punten afwijkt van de gedrukte tekst bevindt
zich thans in part. bezit. Dit ms. (genummerd XII, eerder XVII) heeft, blijkens een
aantekening en een gedetailleerde puntsgewijze inhoudsopgave, mede gediend
voor een voordracht in Maasland (!) op 16 december 1912.
76)

94

Moet de rechtse coalitie in 1913 voortduren, 32.
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chure breed uitmat. Dáár formuleerde hij het nog in abstracto, alsof het
een theoretisch probleem betrof. 77) Aan het slot worden man en paard
genoemd. Het feit namelijk dat het Hoofdbestuur van de C-HU het disachtte Van Koetsveld - en
lets- I trict Ommen zojuist aan de AR had overgelaten,
78 ) Het Hoofdbestuur zou te lankanderen
met
hem
een
kapitale
fout.
1 de i
i/We : moedig het hoofd hebben gebogen en zo de weg hebben vrijgemaakt voor
kere AR hegemonie. Bovendien zou het bestuur in deze de democratische spelteur regels der besluitvorming binnen de eigen partij hebben overtreden. Nu
het niet de eerste keer was dat Van Koetsveld daarmee werd geconfronteerd - wij citeerden al zijn in 1906 en 1907 tegenover Lohman uitgesproken ergernis -, moest hij zich wel op zijn positie in de C-HU beraden.
(ing,
gen'

1
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je 76)

Het Politiek Verband van Onafhankelijke Christelijk-Historischen (Antirevolutionairen)

~en,

sac)ro-

De gecumuleerde onvrede - met name over het verloren gaan van kiesdistricten aan de AR bij de verkiezingen sinds 1905 - welke tot scheuring
zou leiden, vond zijn aangrijpingspunt in september 1912 tijdens de algemene C-H ledenvergadering te Leeuwarden. Van Koetsveld ergerde zich
daar blijkbaar mateloos aan de taktiek van de voorzitter, Dr. J. Th. de Visser, die bij voorkeur zijn hamer liet vallen tijdens applaus en daarna vertelde dat een besluit of motie met algemene stemmen was aangenomen.
Het betrof met name de benoeming van twee voormalige 'NationaalHistorischen' - Dr. W.C.A. baron van Vredenburch 79) en Mr. N.G. vàn
Taack Tra Kranen - tot buitengewone leden van het belangrijke Nationaal
Comité, van welk partij-orgaan ook Van Koetsveld lid was. En ten tweede
de aanneming van een motie van Dr. G. H. Wagenaar tegen de voorgestelde wijzingingen in art. 171 van de Grondwet (betreffende salariëring van
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77) Ibidem, 4 vv.
i

78) Ibidem, 31-32.
79)Hij was de auteur van een deeltje De Nationaal-Historische Partij uitgegeven
door Hollandia te Baarn (1909) in de serie 'Onze Politieke Partijen' waarvan Van
Koetsveld het eerste deeltje voor zijn rekening had genomen (zie noot 9).
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kerkelijke bedienaren). 80)
De hele affaire rond de afscheiding van de C-HU heeft Van Koetsveld beschreven in een uitvoerig manuscript, dat hier even dient te worden geïntroduceerd, omdat het de voornaamste bron is voor hetgeen hierna volgt.
Het betreft een typoscript getiteld Geschiedenis van de twisten en de
scheuring in de Christelijk-Historische Unie, naar aanleiding van de verkiezingen van 1913, en van de oprichting van het Politiek Verband van
Onafhankelijke Christelijk-Historischen (Antirevolutionairen) 19121915, later door de auteur aangevuld met de geschiedenis van dat Verband, en van de terugkeer naar de C.H. Unie 1912-1917. 81 ) Een geschiedverhaal is het eigenlijk niet. Het is meer een kroniekachtige bronnenuitgave, bestaande uit circulaires, verslagen van vergaderingen, teksten van redes, ingezonden krantenartikelen en vooral brieven. Deze stukken worden door kort commentaar aan elkaar gelast, zodat een min of meer lopend geheel ontstond. Aangezien Van Koetsvelds persoonlijk archief nagenoeg geheel is verloren gegaan, is vooral die briefwisseling bijzonder interessant - ook al zijn niet steeds de brieven in extenso weergegeven. Het
hoogtepunt ligt in 1913, het jaar waarin het Politiek Verband werd opgericht: 196 brieven gewisseld met 59 correspondenten. Intensief was de
briefwisseling82) met mannen als Mr. H. Verkouteren (secretaris van de
C-HU) en De Savornin Lohman; Ds. A.A. Bajema te Sneek, Dr. G.H.
Wagenaar te Rotterdam, Mr. J. Brunt te 's-Gravesande, Mr. J.J. Tilanus
te Tiel, Mr. J.C. Schokking te Den Helder, Mr. Ae. baron Mackay, H.J.
Kruidenier te Rotterdam, H. van Dorland te Nijverdal, W.M. Bredius te
Ede, Or. H. van Eyck van Heslinga te Berlicum (oud-lid van de Friese
80) Die motie volgde op een referaat van Dr. P_J_ Kromsigt over dat onderwerp_ Deze
publiceerde ijverig: De afscheidingsbeginselen in hunne bedenkelijke strekking
voor kerk en volk. Amsterdam 1912; Geen coalitie zonder vast accoord inzake kerk
en school I: De kerkelijke kwestie (art. 171); 11: De schoolkwestie (art. 192). Met bijlage: Art. 15 van ons program, door C.D.P. baron Creutz. Amsterdam 1912 en 1913.
81) Thans in part. bezit. Het omvat 186 kwarto pagina's, gevolgd door een (uniek?)

gedrukt exemplaar van Van Koetsvelds nog te noemen rede te Zwolle - 'Rede van
den heer C.E. Koetsveld (sic). te Zwolle 15 september.' (1913) 20 blz. -, een aanhangsel met een opsomming van niet geCiteerde brieven (14 februari 1916)tot 15 januari
1917) en een geschreven Register van namen en zaken. Het boekwerk wordt in het
vervolg geciteerd als Gesch.
Van Koetsveld signaleert zelf lacunes in de perioden 10 tot 29 maart 1913 en 10
december 1915 tot 3 januari 1916.

82)
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Kiezersbond), Ds. P. Bootsma te Balk (schoonzoon van Van Eyck), Ds.
P.M. de Jong te Nijverdal, Ds. A.G.H. van Hoogenhuyze te Amsterdam,
Mr. C.J .A. Bichon van IJsselmonde (Onafhankelijk C-H Tweedekamerlid) - vrijwel allen C-H ontevredenen. Navraag bij enige openbare archieven en bij families leert dat deze brievenverzameling tamelijk uniek is,
omdat ook de originelen van Van Koetsvelds uitgegane brieven veelal ontbreken. 83 )
Wat Van Koetsveld heeft voorgehad met het opstellen van deze 'Geschiedenis' is niet erg duidelijk. Ook al maakt het uiterlijk een geacheveerde indruk - met index en al-, de ervaren publicist die de auteur was, moet hebben geweten dat het in deze vorm niet publicabel was. Ik denk, gezien ook
Van Koetsvelds karakter, dat hij het uit een sterke behoefte tot zelfrechtvaardiging heeft opgesteld. Hij was immers een 'scheurmaker' in de partij, waarnaar hij weer was teruggekeerd! Van Koetsveld heeft het typoscript in ieder geval aan minstens één bekende laten lezen. 84) Misschien
heeft het vaker die dienst gedaan.
Na de ergernis van de algemene vergadering van september 191285 ) kwam
er al spoedig een nieuwe steen des aanstoots: de candidaatstelling van de
C-HU tegenover de ARP bij een tussentijdse verkiezing in het district Ommen. De 'affaire' draaide in wezen hierom: Of, en in hoeverre, districts-,
provinciaal- en hoofdbestuur nog gebonden waren aan een in 1909 met de
ARP gesloten stembusaccoord. 86) Van Koetsveld - aan wie de candidatuur
door 'het' districtsbestuur was aangeboden nadat de eerste die was aangezocht, Mr. Ae. baron Mackay, zich (voorlopig) had teruggetrokken -

!

A.F. de Savornin Lohman (ARA) waarnaar ik al herhaaldelijk ver·
wees is kennelijk 'geschoond'; lang niet alle brieven van Van Koetsveld zijn beo
waard gebleven. Tevergeefs informeerde ik nog naar voor mijn onderwerp relevan·
te stukken in de archieven van Verkouteren (IISG Amsterdam), Bichon van IJssel·
monde (Mevr. Drs. A.J. Laboyrie·van Goudoever, Den Haag), Mackay (ARA),
Snoeck Henkemans (ARA), H. Schokking (Archief Ned. Hervormde Kerk, Den
Haag). De beheerders van deze archieven dank ik gaarne voor hun inlichtingen.
Verwijzingen naar andere (familie·)archieven volgen te bestemder plaatse.
84) Een ingeplakt briefje van zo'n lezer, wiens handtekening mij onleesbaar is, is

geadresseerd aan e.E. van K. te L. Van Koetsveld woonde tussen mei 1919 en sep·
tember 1923 in Leeuwarden.
Zie De Nederlander 13.9.1912 (redaktioneel 'Verkeerde gevolgtrekking') en
18.9.1912 (Van Koetsveld 'De motie Wagenaar').

85)
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meende dat men zich aan die - overigens nogal onduidelijke - afspraak
moest houden. Hij weigerde daarom de candidatuur, al was hij zeer geërgerd over die zogenaamde belofte. Het leek erop dat de C-HU nu onder
het' juk' van de ARP moest doorgaan. Reden voor Van Koetsveld om het
hoofdbestuur weer eens te kapittelen en publiekelijk de volgende karakteristieke belijdenis te doen:
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"Ik lijd namelijk aan een gebrek, dat ik uit een zware ziekte heb overgehouden. In de jaren 1894,95 en 96 heb ik, met vele anderen, de Takkiaansche
koorts gehad. Daaruit heb ik overgehouden de onoverwinnelijke neiging om
ronduit mijn meening te zeggen, tegenover wien dan ook, en een sterken afkeer van het blindelings volgen van eenig leider, groot of klein"87)
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Van Koetsveld was zich er goed van bewust dat hij het zijn hoofdbestuur
vaak moeilijk had gemaakt, en dat men hem daar als een 'lastig exemplaar' beschouwde. Wat de Ommense kwestie betreft: de 'onafhankelijke' C-H Mr. C.l.A. Bichon van IJsselmonde werd op 26 november verkozen met 4181 tegen 3541 op de AR candidaat Van de Vegte. 88 ) De wijze
waarop De Standaard in de hele zaak had geageerd, had bij vele C-H leden
ernstig misnoegen gewekt.
In zijn brochure Moet de rechtse coalitie in 1913 voortduren? had Van
Koetsveld al vinnige kritiek op Kuypers vermeend expansionisme laten
horen. 89) Toen dan ook in de C-HU de modus van de samenwerking van
86) Over de Ommense kwestie: De Nederlander 17.1 0.1912 (red. 'Ommen') en verder
aldaar 19 en 31.10; in november werd bijna dagelijks over de affaire geschreven:
Mr. H. Verkouteren, Ds. P.M. de Jong, H. van Dorland (secretaris van het district, te
Nijverdal), T. Knoppers (provinciaal secretaris, te Meppel), Mackay zelf (zie vooral
diens politieke verklaring op 4.11.1912), en andere bliezen hun partijtje mee. Van
Koetsveld schreef in de nummers van 9 en 15.11.1912.ln december sleepte de zaak
zich nog in de nummers van 9, 17 en 20.12.1912 voort.
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De Nederlander 15.11.1912 (Van Koetsveld, ingezonden stuk 'Ommen'); Gesch.,
p.6.

tei

88) Gesch., 8; de beschouwing van A.W. Bronsveld in zijn Stemmen voor Waarheid
en Vrede 49 (1912) 1275-1279 moet op een eerdere fase van de verkiezingen (eerste
stemming op 21 oktober) betrekking hebben; vgl. daarbij De Nederlander van 4 en
5.11 en in het bijzonder 7.11.1912 (red. 'Ommen - niet Bronsveldiaansch!').

90)

87)

Moet de rechtsche coalitie, 31. Het kamerlid A. Roodhuyzen (Liberale Unie) had
in de zitting van 16.12.1912 de betreffende passage verontwaardigd voorgelezen
(Handelingen Tweede Kamer 1912-1913,1382): Gesch., 8.
89)
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Rechts bij de algemene verkiezingen van 1913 aan de orde kwam, lag er
conflictstof te over opgehoopt. De interne besprekingen over de rechtse
samenwerking in een gemengde commissie van afgevaardigden uit het Nationaal Comité, waarvan Van Koetsveld lid was, en uit het hoofdbestuur
verliepen niet naar sommiger wens. En toen opnieuw enkelen zich door
voorzitter Dr. J. Th. de Visser bij stemmingen gemanipuleerd voelden, liepen zij weg uit een vergadering die op 28 februari 1913 te Amsterdam werd
gehouden. 90) Na de eerste bijeenkomst van het Nationaal Comité op 27 december 1912, waarin Van Koetsveld zelf met een ontwerp was gekomenonderhandelingen met AR en Katholieken afzonderlijk, stembusafspraak over zetelverdeling en maar geen program van actie 91 ) - schreef
hij vol nostalgie aan Lohman:
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"Sedert het Vrij·Antirev. vaandel zonk, is U persoonlijk mijn veldteeken. On.
der geen enkel ander dien ik. Met behoud van eigen mening op sommige
punten, volg ik slechts dáár waar U voorgaat. Mocht dat toch eens zijn den
weg terug naar onze oude Vrij·Antirev. Partij, met verscheuring van beide fu.
sienetten, waarvan het eerste ons enkel nog maar belemmerde, maar het
tweede ons in zijn mazen verstrikt! Mijn ideaal is niet het Unitarisme, maar
juist (op elk terrein) het zoo gesmade Separatisme."92)
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Hoewel het hoofdbestuur, in het nauw gebracht, tegen 7 maart 1913 een
nieuwe vergadering van de gemengde commissie convoceerde, liet Van
Koetsveld het verder afweten. Geërgerd over persberichten als zou de
ARP van de C-HU 'afstand' van de districten Ommen, Ede en Bodegraven vorderen, schreef hij een ingezonden stuk aan De Nederlander, getiteld 'Samenwerking'93) De Savornin Lohman weigerde het te plaatsen. 94),
temeer daar hij een passage uit een eerdere brief van Van Koetsveld (ten
onrechte?) opvatte als een dreiging na de verkiezingen de partij de verlaten. 95 )
Het fronderen baatte Van Koetsveld uiteindelij k niet. Op 17 maart 1913
90)

Gesch., 14.

91) Gesch., 8.9.
92)

Gesch., 9: gedeeltelijk afschrift van brief van 29 december 1912.

93) Tekst ervan Gesch., 14·15
94) Afschrift brief van 3 maart 1913: Gesch., 15.
99

tekende het hoofdbestuurslid J .R. Snoeck Henkemans een 'Overeenkomst gesloten tusschen de drie partijen der Rechterzijde, met het oog op
op de algemeene verkiezingen van Juni 1913' .96) Kuypermocht in zijn correspondentie wèl mopperen op de moeizame onderhandelingen met de
'logge' C-HU: "De Chr.Hist. zijn een te gemengd gezelschap, en onder
hen is de één bang voor den ander. "97)
Van Koetsveld ging ertoe over de 'oppositie' te bundelen om op de algemene ledenvergadering van 24 april de stembusovereenkomst alsnog tetrachten te amenderen. Op 28 maart zond hij een "oppositieplan" aan Dr.
G.H. Wagenaar, die samen met Mr. N. Brunt uit het hoofdbestuur was
gestapt. 98 ) Het bestond voornamelijk uit een ultimatum aan de ARP betreffende de gedragsregels in de districten Leiden, Ede en Ommen. Wagenaar zelf - furieus over de manier waarop De Standaard de spot met de
Christelijk-Historischen dreef - zag het plan toch niet als haalbaar, maar
noemde als mogelijke sympathisanten Bajema, Bredius, Schokking en
Brunt. 99) Velen, onder wie MackaylOO) , sympathiseerden weliswaar met
Van Koetsvelds oppostitieplan, maar wilden zich nog niet vastleggen. In95) Van Koetsveld aan Lohman 19 februari 1913: "Na afloop van deze verkiezings·
campagne zal ik er [nI. van het Nationaal Comité, waarvan Van Koetsveld vond, dat
het geheel los van het hoofdbestuur moest kunnen functioneren zoals bij de vroe·
ger Vrij-ARP waar de hoogste macht bij he Comité van advies had gelegen1 mij geheel van losmaken, indien niet door bedanken, dan door eenvoudig stelselmatig
weg te blijven van alle vergaderingen." Van Koetsveld bleef overigens propagan·
distisch actief: spreekbeurten op 18.2 in De Bilt, 22.2 te Scheemda, op 24.2 te Oost·
wold! Zie ook reaktie van Van Koetsveld aan Lohman dd. 4 maart 1913 in Gesch.,

15-16.
96) G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie. deel I: De geschiedenis van de
kabinetsformaties 1918-1924. Kampen 1969, 17-18. Deze overeenkomst werd als
'ontwerp-overeenkomst' en gekwalificeerd als "geheim" gevoegd bij de vertrou·
welijke convocatie dd. 31 maart 1913 voor de algemene vergadering van 24 april.
Afschriften ervan in Gesch., 23-25.

91) Brief van 26 februari 1913 en andere brieven geciteerd ibidem, 17-18.
98) Gesch., 19-21.

99) Wagenaar aan Van Koetsveld dd. 29 maart 1913: Gesch., 21-22
100)

Mackay aan Van Koetsveld dd. 5 april 1913: Gesch., 28
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tussen werkte Van Koetsveld koortsachtig voort en trachtte hij via Van
Dorland Bichon van IJsselmonde te bewegen zich nu al officieel candidaat
in Ommen te laten stellen. 101) De actie werd goed voorbereid en het oppositieplan werd - op kosten van Mackay gedrukt in een oplage van 200
exemplaren lO2) - aan allerlei potentiële medestanders toegezonden.
Aangezien het hoofdbestuur geen amendementen op de 'ontwerp'overeenkomst wilde - en gezien het gevorderde stadium ook moeilijk kón toestaan, werd het accoord op de algemene vergadering van 24 april aanvaard. Sprekers kregen maar tien minuten spreektijd; onwelgevallige moties van provinciale besturen zouden door het hoofdbestuur zijn doodgezwegen. 103) Dat Van Koetsveld toch vrij wat ontevreden medestanders
had, moge blijken uit het feit dat hem enkele malen een candidatuur werd
aangeboden. Ommen ging niet door, want daar werd uiteindelijk - wat
ook voor de hand lag - Bichon weer candidaat. 104)
Zelfs van buiten de C-HU werd aan Van Koetsvelds jasje getrokken: Ds.
Van Hoogenhuyze te Amsterdam polste hem voor een candidatuur namens de Nation~e Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland. Van
Koetsveld bedankte in brieven van 20 en 27 mei:
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"Zoals ik U reeds vroeger sChr.eef, kan ik geen lid worden van Uw Bond. U
weet: ik denk anders over de coalitie en ook anders over het verband tus.
schen politiek en kerk. Ik protesteer alléén tegen de onvrijheid, onwaarheid
en intrige die in de C.H.Unie sedert 1903 gestadig veld hebben gewonnen,
en tegen het thans geSloten electoraal accoord, dat én door den inhoud, én
door de wijze waarop het tot stand kwam, een waar schandaal genoemd
moet worden." (20 mei)
"Als ik nog een present·exemplaar over had van mijn boek Onze beginse.
len, zou ik U dat zenden. De lezing daarvan zou U overtuigen, dat ik geen lid
101)

Van Koetsveld aan Dorland dd. 7 april 1913: Gesch., 29.31.

102)

Mackay aan Van Koetsveld dd. 11 april 1913: Gesch., 31.

103) Kort verslag en tekst van de door Van Koetsveld geplande toespraak: Gesch.,
38·47.
104) Gesch.,

48·50(briefwisseling met Ds. P.M. de Jong te Nijverdal dd. 25 en 26 april
1913) en 53 (brief aan Dorland dd. 2 mei); uit latere brieven blijkt dat lokale potenta.
ten, evenals in oktober·november 1912, eigenmachtig te werk gingen (zie ook brie.
ven van Van Koetsveld en De Jong dd. 21 en 22 mei: Gesch., 60·61 en 27 mei:
Gesch., 67).
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kan worden van Uw Bond. Slechts op één punt is er overeenstemming: in de
verontwaardiging over het electoraal accoord, over de brutale aanmatiging
der Antirev. en de lafhartigheid en het geknoei en gelieg aan G.H. zijde." (27
mei)105)
.

Herhaaldelijk werd Van Koetsveld intussen als spreker gevraagd. 106) Voor
een candidatuur-aanbod van de (van de C-HU afgescheiden!) Kiesvereniging Gaasterland voor het district Sneek bezweek hij op 30 meLlO7) Daarmee
was de 'kogel door de kerk' - en dit maal was er geen unie mee geschapen!
Van Koetsveld schreef dezelfde dag aan de secretaris van de C-HU, Verkouteren, dat hij zich uit de organisatie van de Unie 'losmaakte' .108)
Reacties bleven natuurlijk niet uit: De Standaard nam op 9 juni gretig een
kritisch artikel uit het (AR gezinde) Friesch Dagblad over .109) Op dezelfde
dag brak De Nederlander de staf over Van Koetsveld: de redaktie concludeerde dat hij niet voor een C-H candidaat kon doorgaan. I10) Eveneens op 9
105) Brieven van 27 april, 1 mei (een plan van Hoogenhuyze om de ontevreden G·H
leden en andere groepjes te bundelen), 2, 19,20,26 en 27 mei: Gesch., 50·52,59·60
en 66·67.
Zelfs de steun van Van Hoogenhuyze voor zijn canditatuur in Sneek wees Van
Koetsveld bot af (4 juni 1913: Gesch., 71-72, een brief waarin sprake is van een propagandabrochure van deze Bond: De Koninklijke Weg - door Van Hoogenhuyze? en van een gedrukt schrijven van Ds. W.H. Lieftinck).
106)Op 27 (= 25) mei 1913 antwoordt hij de secretaris van het districtsbestuur Bodegraven (candidatuur zittend lid Mr. Van Idsinga, die door AR en katholieken zou
worden gesteund) onder meer enkele aardige autobiografische bijzonderheden:
"Ik heb 18 jaar voor de partij gestreden, 31 kiesverenigingen voor haar opgericht,
79 maal in openbare vergaderingen met debat voor haar gesproken, talloze malen
met tegenstanders gedebatteerd, tweemaal een plaatselijk blaadje opgericht en
een tijdlang (steeds gratis) geredigeerd, enkele boeken en brochures geschreven
ter uiteenzetting van ons standpunt en onze beginselen, en in 1909 was ik G.H.
candidaat in Franeker." Gesch., 62; voor die candidatuur ook aldaar p. 79).
107) Telegramwisseling en brieven van Ds. P. Bootsma te Nijland: Gesch., 70-71.
108)

Gesch., 71.

109) Afschrift in Gesch., 74-75.

De Nederlander 9.6.1913 (redaktioneel 'Onder valsche vlag'); afschrift in
Gesch., 75-77.

110)
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juni hield de afgescheidene een lange verkiezingsrede te SneeklIl), waarin
hij natuurlijk een apologie uitsprak voor het feit dat hij nu, voor het eerst,
tegenover een AR candidaat (Dr. J. G. Scheurer) stond. Hij hield zijn toehoorders voor dat zijn candidatuur moest worden gezien als een protestcandidatuur tegen een partij uit welker institutioneel verband hij zich weliswaar had losgemaakt, maar waarvan hij de christelijk-historische beginselen onverkort tot de zijne bleef maken. 112)
De hele affaire escaleerde nu snel: het C-H hoofdbestuur liet via een vlugschrift in Sneek weten dat Van Koetsveld feitelijk de rechtse samenwerking doorbrak. I l3) Ook De Nederlander liet zich niet onbetuigd. 114) De uitslag van de verkiezingen was tenslotte vernietigend voor Van Koetsveld:
zijn AR tegenstander werd onmiddellijk verkozen. In de andere 'omstreden' districten liep het als volgt af: in Ede Jhr. G.J .A. Schimmelpenninck
(C-H) direct gekozen; in Leiden werd het na herstemming Mr. J .E. Heeres
(Liberale Unie) tegenover Mr. P.E. Briët (AR) en in het beruchte Ommen
won Bichon ('onafhankelijk' C-H) het na herstemming tegenover de C-H
voorman Dr. J.Th. de Visser aan wie Van Koetsveld zoveel van de ongenoegens en malaise toeschreef.
Van Koetsveld die opnieuw het Handelsblad als forum gebruikte I 15), zette
zijn ruzie in De Nederlander onvermoeid voort, totdat de redaktie er
schoon genoeg van had. 116) Dat was zo langzamerhand ook geen wonder,
want op 23 juni had Van Koetsveld, in toorn ontstoken, ontevredenen op111)Tekst in Gesch., 78-97.
112) Gesch., 80-81.
113) Gesch.,
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114) De Nederlander 12.6.1913 (red. 'Bichon, Van Koetsveld, Mackay'); 14.6.1913 (red. 'De
waarheid hersteld'); Van Koetsveld zond zijn reaktie zowel aan De Nederlander pas geplaatst op 25.6, nà de verkiezingen) als aan Het Handelsblad (geplaatst 16.6.1913, ook
onder de titel 'De waarheid hersteld'); afschriften in Gesch., 103-114,118-121.

115) Het Handelsblad 23.6.1913 ('Herstemmingsadviezen'); afschrift in Gesch., 155-117.

n

116) Op zijn reaktie naar aanleiding van een redaktioneel naschrift bij zijn ingezonden
stuk dat pas op 25.6 was geplaatst, ontving Van Koetsveld een kil briefje waarin de Redaktie van De Nederlander verdere stukken weigerde: afschriften in Gesch., 119-121.
Ook Lohman was gegriefd - vooral over de woorden die Van Koetsveld tijdens de algemenevergadering van 24 april zou hebben geuit(briefjeals bijlage bij Redaktieschrijven
van 16 juli; afschrift in Gesch., 127-128). Van Koetsveld repliekvan 17 juli werd, tot zijn eigen verbazing toch gepubliceerd in De Nederlander 29.7.1913.
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geroepen "samen een nieuwe partij (te) vormen, die den naam van VrijChristelijk-Historische Partij waarlijk verdient te dragen." Deze oproep
in een liberaal dagblad had heel wat positieve reakties ten gevolge. Terugblikkend is natuurlijk het bericht van H. W. Tilanus het meest interessant:
aan Puchinger vertelde hij reeds dat hij met Van Koetsveld in correspondentie had gestaan. lI7 ) Op dat moment echter was andere steun van meer
praktisch belang. J.C. W. Thoolen Jr. te Amsterdam, afkomstig uit de CH Partij, deelde mee mèt Ds. van Hoogenhuyze uit de bond van Protestantse Kiezers te zijn gestapt en zich geheel met Van Koetsveld te kunnen verenigen.ll 8) Ook uit Friesland - Bootsma, Van Eyck van Heslinga en vooral uit het Gooi - J .G. van der Smit Jr. en P. Spoelstra namens de CH Kiesvereniging te Hilversum - kreeg Van Koetsveld steun. Waarschijnlijk mede ingevolge een suggestie van ene Wiedeman, arts te Beverwijk Il9 / 120), nodigde Van Koetsveld Mackay, Schimmelpennick en Bichon
uit voor een vertrouwelijke conferentie. 121) Mackay deelde mee zich 'tijdelijk' uit het politieke leven te hebben teruggetrokken. 122) Van Eyck van
Heslinga, die voor zijn functie in het C-H hoofdbestuur had bedankt, zegde morele steun toe en stelde voor tactisch en geleidelijk te werk te gaan:
hij vreesde dat anders voor velen de stap te groot zou zijn .123)
Tijdens een gesprek met Bichon van IJsselmonde op 18 juli in Den Bosch de andere heren lieten verstek gaan - werd afgesproken tegen 15 september
een vergadering der ontevredenen te houden. Van Koetsveld wilde Bronsveldianen en Protestantenbonders daar zoveel mogelijk buiten de deur
117) Van Koetsveld is er in zijn Gesch., 130 maar erg kort over: "26 juni. Betuiging
van instemming van H.W. Tilanus, 1e Luit. der Artillerie, Utrecht. (Sedert Dec. 13
Baronielaan, Breda)." G. Puchiner ed., Tilanus vertelde mij zijn leven. Kampen
1966,63.
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118) Thoolen

aan Van Koetsveld dd. 23 juni 1913, afschrift in Gesch., 129-130.

119/120) Brief van 27 juni waarin deze voorstelt een Vrij C-H Partij op te richten met
mannen als Bichon, SChimmelpenninck, Mackay, Hoogenhuyze, Van Till en anderen: Gesch., 131.

126

127

val
scl
re~

121)

Dd. 12 juli: Gesch., 132.

122)

Brief van 16 juli: Gesch., 134.

2l

123)

Brief van 15 juli: Gesch., 133.
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houden. 124) De volgende weken was Van Koetsveld enorm aktief: een omvangrijke correspondentie werd gevoerd. Niet iedereen bleek een breuk
wenselijk te achten. Mr. J.J. Tilanus - een oude bekende - wilde liever binnen de C-HU veranderingen trachten aan te brengen dan nu al zitting nemen in een oproepings-comité voor een nieuwe partij .125) Zo reageerde
ook Mr. J.C. Schokking te Den Helder I26), hoewel Van Koetsveld ook
hem voorhield dat het om een losse, vrije organisatie zou gaan: "Onverkorte autonomie der districten, en van boven af geen commando, maar
enkel advies, zoals dat was in de Vrij Antirev. Partij." Bichons plan, dat
bijvoorbeeld Van Eyck van Heslinga zeer aansprak, was het om als het
ware een federatie te scheppen waarin de programma's van allerlei zich
aansluitende groepen geaccepteerd zouden worden. 127)
Begin september 1913 werd een oproeping voor een vergadering op de
15de aan 283 personen gezonden I28), welke ook in enkele bladen werd gepubliceerd. De versie die in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche
Courant van 6 september 1913 verscheen, luidde (onder de rubriek
'Laatste Berichten'):
"In 't Predikbeurtenblad richten· meldt men ons uit Amsterdam· de heren
C.E. van Koetsveld en C.J.A. Bichon van IJsselmonde een oproep tot allen,
die hoewel (zij) instemmen met het beginselenprogram der Christelijk·
Historische Unie 1908 of dat der Christelijk·Historische Partij (1904) of dat
der Friesch·Christelijk·Historische Partij (1898) of dat der Vrij·
Antirevolutionaire Partij (1897) of der Anti·Revolutionaire Partij (1878), echter ernstige bezwaren hebben tegen organisatie, tactiek en leiding, zoowel
van de Christelijk-Historische Unie als van de Antirevolutionaire Partij en
die daarom óf nimmer bij deze organisatie dier beide partijen waren aan124)

Gesch., 134.

125)

Briefwisseling van 19 en 22 juli 1913 in Gesch., 134·136.

126)

Brieven van 23 juli en 6 augustus in Gesch., 136 en 139.

127) Van Eyck van Heslinga aan Van Koetsveld dd. 1 augustus; uit een eerdere brief
van Van Koetsveld dd. 28 juli blijkt dat Van Eyck ernstig overwoog de oude 'Friesche Partij' weer in het leven te roepen (dus af te scheiden van de C-HU): Gesch.,
resp. 138 en 136·137. Bedoeld wordt de Bond van Kiesvereenigingen op ChristelijkHistorischen Grondslag in de Provincie Friesland, waarvan men het program van
beginselen o.a. vindt bij N. Oosterbaan ed., Politieke en sociale programma's. deel
2 Utrecht 1900, 9-14.
128)

Gesch., 148 en 'op goed geluk' aan nog een vijftigtal aldaar genoemden.
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gesloten, of deze hebben verlaten of nog willen verlaten, met de uitnoodiging om op Maandag 15 September 1913 des voormiddags 11 'h uur een vergadering bij te wonen te Zwolle in de Buitensocieteit."129)

•

De belangstelling was niet overweldigend, Slechts 37 personen tekenden
de presentielijst (zie hierna Bijlage I), De vergadering werd geleid door een
comité bestaande uit Van Koetsveld, voorzitter, Thoolen, Bichon, Van
Till en Brunt. In zijn voor de pers toegankelijke openingsrede l30) hernam
Van Koetsveld de al genoemde grieven: de onduidelijkheid van het C-HU
program (1908) inzake kerk en school- de fusie zou daaraan debet zijn _131)
en de autoritair geworden organisatie van de C-HU waarin de districtsverenigingen ondergeschikt waren gemaakt aan het hoofdbestuur ,132) Doel
van de vergadering moest zijn een Politiek Verband te scheppen van ontevredenen uit de diverse oude richtingen, 133) Politieke programma's zijn
geen eigendom van partijleden maar van hen die er mee instemmen, vindt
de spreker. Ook over het karakter van een politieke partij heeft Van
Koetsveld een weinig gedisciplineerde opvatting:
"Ik geloof dat wij in eene partij moeten zien, niet een lichaam, dat ook maar
éénig regeerrecht zou hebben over zijn leden, maar doodeenvoudig een
kring van geestverwanten, die zich hebben vereenigd om elkaar voor te lichten, te raden, te overreden, om zoo mogelijk te komen tot het gemeenschappelijk volgen van een zekere gedragslijn."134)
129) Ik dank de Heer Rijksarchivaris in Overijssel voor de vriendelijke mededeling
van deze tekst. Afschrift ook in Gesch., 145 en Van Koetsveld, De Christelijk·
Historische Unie Unie (uitgave 1918) 30·31 (of 86-87).
130) Gedrukt exemplaar Rede van den heer C.E. Koetsveld (sic). te Zwolle 15 September. (1913) in Gesch., 149A-K.
131) Rede, 3-4; Van Koetsveld De Christelijk-Historische Unie (eerste uitgave
1908/09) 17-21 alwaar men ook vanaf p. 22 de teksten van de programma's van AR
(1878), Vrij-AR (1898), C-HP (1903) en C-HU (1908) kan vergelijken; Van Koetsveld
Onze beginselen 90 vV., 103 vvo

132) Spreker mat zijn grief breed uit dat in 1908 de secretaris als enige op de hoogte
was van de adressen van kies- en districtsverenigingen en dat hij weigerde het
adressenbestand aan de leden van het Nationaal Comité ter inzage te geven.
133) Het was Bichons idee om van een Politiek Verband te spreken; Van Koetsveld liet
zijn vroegere voorstel voor een 'Vrij-Christelijk-Historische Partij' vallen (Rede, 14-15).
134)

Rede, 18
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Tijdens het besloten gedeelte der vergadering waarover Van Koetsveld
niet meer meedeelt dan dat er "aangename besprekingen" plaatsvonden,
kregen Bichon, Thoolen en Van Koetsveld opdracht een ontwerpreglement voor het opgerichte Politiek Verband op te stellen. 135)
Enkele personen - onder wie H. W. Tilanus 136) - betuigden hun instemming
met Van Koetsvelds Zwolse rede. De dreigende Friese afscheiding van de
C-HU werd echter op de provinciale landdag van 29 oktober voorlopig afgewend. 137) Ook een man als Wagenaar ,die lid van het C-H Nationaal Comité was gebleven, kreeg Van Koetsveld niet mee. 13S) Intussen had het Politiek Verband ook een persorgaan als spreekbuis ter beschikking gekregen, en wel de Gooische Courant, een kerkelijk weekblad. Het blad was al
in augustus, mede namens de uitgever ervan, F. Dornaar te Hilversum,
aan Van Koetsveld ter beschikking gesteld. 139) Behalve de al genoemde
oproepingsadvertentie verscheen daarin tussen oktober 1913 en augustus
1914 een achttal artikelen van de hand van Van Koetsveld, die hij in zijn
Geschiedenis afschreef. Helaas is het niet gelukt deze jaargangen ergens
terug te vinden .140) Van Koetsveld kon aldus af en toe met De Nederlander
135)

Gesch., 149.

136) Brief van 26 november(!) 1913 gememoreerd in Gesch., 157; Mackay had finan·
ciêle steun toegezegd op 28 september: Gesch., 152.

ik·

137) Verslag in De Nederlander 30.10.1913 (deels in afschrift in Gesch., 153·154, al·
waar ook een brief van Dr. Van Eyck van Heslinga dd. 7 november.)

lp·

Brief van Van Koetsveld aan Wagenaar 14 oktober 1913 en verslag van een
bespreking met Wagenaar op 10 november in Gesch., 152·153 en 157; op dezelfde
dag had Van Koetsveld nog een gesprek met een ander lid van het Nationaal Comi·
té, H.J. Kruidenier: Gesch., 156·157.

ve

138)

\R

lid

Ite
let

139) Brief van J. van der Smit Jr. te Hilversum van 20 augustus 1913(Gesch., 143)die
de namen van de bestuursleden van de C·H kiesvereniging aldaar (onder wie G.A.
baron van Til! en F. Dornaar) aan Van Koetsveld doorgaf. Op 18 september bood
Dornaar zelf het blad aan het Politiek Verband aan: Gesch., 149.
140) Veel dank ben ik ten deze verschuldigd aan de Heer H.G. Frielink, burochef
Oud·Archief gemeente Hilversum, die zich grote moeite heeft getroost jaargangen
te achterhalen. Het blad schijnt in 1902 tezijn opgericht (jaargang aanwezig in het
Ned. persinstituut te Amsterdam); het bestond nog in 1919 maar werd in het adres·
boek 1924/25 van de gemeente Hilversum niet meer vermeld.
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polemiseren. Van C-HU zijde was men natuurlijk niet erg gelukkig met
deze ontwikkeling. De Nederlander besteedde aan de vergadering en aan
Van Koetsvelds Zwolse rede aandacht. 141)
De voornaamste activiteit op bestuursniveau was voorlopig de voorbereiding van het ontwerp-reglement voor het Politiek Verband. Op 9 november vergaderden de heren Bichon, Thoolen en Van Koetsveld daarover in
café Riche. 142) Het ontwerp werd goedgekeurd in de volgende algemene
vergadering, welke op 9 februari 1914 in Krasnapolsky werd gehouden.143)
Dit Reglement, waarvan ik een exemplaar aantrof onder de papieren van
A.F. de Savornin Lohman I44 ), biedt weinig verrassends. Het geeft het losse, vrijblijvende en voorlopige karakter van het Politiek Verband duidelijk aan. Het schijnt niet eerder te zijn gepubliceerd; het wordt hierna afgedrukt als Bijlage 11. 145) Ten aanzien van de namen der ondertekenaars - als
leden van het Voorlopig Comité - valt een wijziging op. Bichon l46) heeft
De Nederlander 15en 16.9.1913 ("Vergadering te Zwolle"). Op 22.9 nam De Nederlandereen opstel over waarvan Van Koetsveld veronderstelt dat J. Knoppers er
de auteur van is - uit de Overijsselaar: De Nederlander 22.9.1913 ('De Heer Van
Koetsveld en de Partijleiding'), afschrift in Gesch., 149-152.
141)

142)

Gesch., 156; over de inhoud der bespreking wordt niets medegedeeld.

In zijn Gesch., 159 deelt Van Koetsveld over deze vergadering, waar slechts 20
personen aan deelnamen, mee: "Presentielijst en notulen zijn niet in mijn bezit."
Hij beperkt zich tot het opnemen van een verslag uit Het Handelsblad van 9.2.1914.
143)

collectie A.F. deS.L. nr. 687 omslagje 'Koetsveld-bijlagen'; het is een bijlage bij Van Koetsvelds brief van 3 november 1915 (zie ook Gesch., 180).
144) ARA

In Parlement en Kiezer, Jaarboekje uitgave 1914/15 ('s-Gravenhage 1914),62
vindt men slechts een heel korte samenvatting. Daarop schijnt I. Lipschits zich te
hebben gebaseerd in zijn Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke
partijen. I: De protestants-christelijke stroming tot 1940. Deventer 1977, 53.Zieverder nog: Parlement en Kiezer 1915/16, 63; 1916/17,62; 1917/18,59; Van Koetsveld
De Christelijk-Historische Unie, uitgave 1918, 30-32 (86-88). Blijkens de C-HU Jaarboekjes (verschenen sinds 1919) was Van Koetsveld in 1918/19 (pag. 91) lid van het
hoofdbestuur (als afgevaardigde voor Kring IV: Nijmegen; in 1923 (pag. 50-51) was
hij lid van de Kamerkring-Vereniging Leeuwarden; in 1924 (pag. 16) kwam dat lidmaatschap te vervallen.
145)

1855) is weinig bekend; zie hierboven noot 83; Parlement en
Kiezer 1914/15,25 en J. van Bruggen 'De Christelijk-Historische Unie voor de oorlog' Christelijk Historisch Tijdschrift 23 (1978) nr. 2/3, 31-46: "Zijn spoor is politiek
verloren gegaan." (p. 46)
146) Over hem (geboren
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zich blijkbaar al enigszins teruggetrokken. In zijn plaats verschijnt G.A.
baron van Till I47), de voorzitter van de Hilversumse kiesvereniging die zich
van de C-HU had afgescheiden. 148)
Dan al blijkt het Politiek Verband niet meer tot ontwikkelen van spankracht in staat. Mogelijk was de plaatswisseling van Bichon en Van Till
omineus. Al op 16 februari blijkt enige ongerustheid bij Bichon over een
vage aanduiding van de mogelijkheid dat Van Koetsveld en Thoolen l49)
naar de C-HU zouden terugkeren. IS0) Een week later was het duidelijk mis.
Bichon reageert dan fel op een uitlating van Van Koetsveld in een ingezonden stuk in De Nederlander van 21 februari 1914. 151 ) De voorzitter van het
Politiek Verband verweert zich daar tegen het gezegde in het nummer van
18 februari als zou hij een eigen 'partij' aan het oprichten zijn:

ls
ft

"Ook dat is door U geheel verkeerd begrepen! Ons Verband van Onafhankelijken is geen partii_ Het is niets anders dan een wachthuisje, waarin de dis-
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147) Zie over hem (1843-1928) Nederlandsch Adelsboek uitgave 1952, 372_ Ik dank
diverse leden van de familie Van Till die familiepapieren - waaronder zich geen documenten bevinden die voor ons doel van belang zijn -onder hun beheer hebben
vriendelijk voor hun belangstellende hulp en inzage in enkele stukken; met name
Dr_ Mr. H_A.H. Baronesse Van Till-d'Aulnis de Bourouill en de Heer WAF. Baron
van Till, te Den Haag, Ing. GA Baron van Till te Arnhem en Ir. J.w.J. Baron van Till
te Rhenen.

'e,er

I

in

I

148) Zijn naam valt in brieven van Ds. van Hoogenhuyze aan Van Koetsveld dd. 1 mei
1913; op 3 juni nodigde hij Van Koetsveld uit voor een spreekbeurt in Bussum; op
27 juni noemde de arts Wiedeman hem, zoals wij al eerder citeerden (noot 120), als
een potentiêle deelnemer aan een op te richten Vrij-C-H Partij; ook Bichon had blijkens een brief van 19 juli van hem gehoord (Gesch., 52, 71A, 131 en 134). Van der
Smit noemde Van Tills functie in zijn al genoemde brief van 20 augustus (zie noot
139): Gesch., 143.

4.

"n

:r-

Ik

Over J.C.w. Thoolen Jr. is mij niet meer bekend dan dat hij zakenman in
Amsterdam was.

149)

150) Van Koetsveld zou dat in een brief aan Thoolen hebben laten doorschemeren;
zie Bichon aan Van Koetsveld dd. 16 februari 1914: Gesch., 160.

I

151) Gooische Courant 14.2;1914 (Van Koetsveld 'Is dat eerlijk?'), De Nederlander
17.2.1914 (H. Verkouteren 'Ede'), De Nederlander 18.2.1914 (red. 'Niet helder'), De
Nederlander 21.2.1914 (ingezonden stuk van Van Koetsveld 'Verkeerd begrepen'),
Gooische Courant 21.21914 (Van Koetsveld 'De correctheid van Mr. Verkouteren'),
Gooische Courant 28.2.1914 (Van Koetsveld 'Overijlde beloften'): afschriften in
Gesch., 159-163 en 165-166.
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sentieerenden te samen het oogenblik afwachten, waarop zij mogelijk kunnen ophouden 'dissentieerenden' te zijn. Of - en wanneer - dat oogenblik zal
komen hangt af van de C.H. Unie.,,152)

Bichon schrijft hem naar aanleiding van deze passage op 24 februari - dezelfde dag waarop de bestaande C-H kiesvereniging te Ommen zich als lid
van het Politiek Verband aanmeldde 153 ) - en bestrijdt die 'wachthuisjes'functie:

V:

"Ten aanzien van U zelf en anderen, ik wil aannemen ten aanzien van verre·
weg de meesten, zal dit wel juist zijn. Maar er zijn er óók die er niet aan den·
ken zich bij de C.H. Unie aan te sluiten, ook nooit bij haar aangesloten zijn
geweest. In het district Ommen zijn er velen, die nooit tot de Unie hebben
behoord, en ook geen verlangen naar de Unie hebben. ZÓÓ is 't met mij
óók."154)

Voor het onafhankelijk C-H kamerlid/hoofingeland van Schieland was
de aardigheid er blijkbaar geheel af. Hij beantwoordde Van Koetsvelds
brieven niet eens meer, ook al vroeg deze dringend om financiele steun. 155)
Het Politiek Verband werd af en toe nog wel vereerd met een nieuw lidmaatschap, maar financieël kon Van Koetsveld de organisatie niet zelf
dragen. Vroeger was het Lohman geweest die hem, zo nodig, financieel
bijsprong. 156) Mackays aanbod tot steun aan het Politiek Verband is blijkbaar niet, of niet in voldoende mate, geconcretiseerd. Ook Thoolen
schijnt op dat vlak niet erg tegemoetkomend te zijn geweest, al deed Van
Koetsveld hem een ongetwijfeld pijnlijke, maar voor ons ook informatieve, bekentenis:
152) Citaat in Gesch., 162.
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153) Voorzitter Janssen dd. 24 februari 1914 in Gesch., 164.
154)

Gesch., 163-164.

15!
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a~

155) Brieven van 13 maart, 8 en 20 april. Op 1 mei noteert Van Koetsveld ten einde
raad: "Voor de vierde maal (thans aangetekend) aan Bichon geschreven over de organisatie in Ommen, onze kas en de Gooische Cour. Ook hierop kreeg ik geen antwoord, waarna ik hem niet meer schreef." (Gesch., 167-170).
156) Lohmans aanbod in zijn brief van 17 februari 1913: "Als gij de vergadering van
het Nationaal Comité wilt bezoeken, zal ik weer voor de reiskosten zorgen."
(Gesch., 12).
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"Ik kan niets anders geven dan mijn tijd en arbeid en geef die dan ook met
liefde voor onze zaak. Daarom is het eigenlijk niet goed dat ik de leiding heb.
Wij moeten daarvoor iemand kunnen vinden, die enigszins gefortuneerd is.
Ik wenschte wel, dat U de leiding overnaamt. Denkt U daar eens over. Politieke actie kost nu eenmaal altijd geld, en dat heb ik helaas niet. Daarom is
mijn aangewezen plaats eigenlijk in het tweede gelid .... "157)

unzal

ielid

Van Koetsveld ruziede intussen nog lustig verder met De Nederlander 158 )vond zelfs een nieuwe casus belli in de Duitse druk die de hoofdredakteureigenaar zich zou hebben laten welgevallen 159) -, maar de ruggegraat ontbrak aan de hele onderneming. En het lijkt erop dat het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog, wat dat betreft, voor Van Koetsveld een uitkomst
betekende:

IS' -

'reenlijn
len
mij

"1 Aug. 1914 brak de oorlog uit, waardoor opeens aan alle politieke en ook
aan mijn werk voor ons Verband een eind kwam. Te meer, daar ik 4 Aug. mij
vrijwillig aanmeldde voor den Vrijw. Landstorm en, na goedkeuring, werd
beêdigd als officier, en belast met oprichting en aanvoering der Afd. " 'sHertogenbosch". Het eerstvolgende feit valt daardoor ruim een jaar
later.,,160)

'as
ds
55)

[d-

Inderdaad werd een jaar later de basis aan het Politiek Verband ontnomen, doordat de 'Vrije' C-H kiesvereniging te Hilversum zich weer aansloot bij de Unie. 161 ) Terecht kon dan ook Dr. J. Th. de Visser twee maan-
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157) Van Koetsveld aan Thoolen dd. 8 april 1914: Gesch., 168.
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158) Gooische Courant 18.4.1914 (Van Koetsveld 'Is er geen derde?'), naar aanleiding van een tegen het Friesche C-H blad De Baniergericht artikel 'Gebrek aan vertrouwen' i n De Nederlander van 3.4.1914); De Nederlander 22.4.1914 (red. 'Zonderlinge rechtsuitoefening'), Gooische Courant 2.5.1914 (Van Koetsveld 'Gelijk Rousseau!'), De Nederlander 7.5.1914 (red. 'Niet begrepen'), meest in afschrift in
Gesch., 168-172.
159) Dit was Van Koetsveld gesuggereerd door 1.1. Brants, een correspondent van
De Nederlander te Lausanne, in een brief van 1 april 1914; zie ook Van Koetsveld
aan Brants dd. 4 juli en Van Koetsvelds zwanezang in de Gooische Courant van
18.7.1914 'De Pers sta hoog' (afschrift in Gesch., 167-168en 172-173).
Vier jaar later beschuldigde Van Koetsveld De Nederlander opnieuw van een proDuitse houding: brief aan Lohman dd. 15.4.1918 in ARA collectie A.F. de S.L. nr.
687.
160) Gesch., 173.

1."

161) Zie bericht in De Nederlander 10.9.1915 'Fusie te Hilversum'.
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den later aan Lohman schrijven:
"Even stel ik voorop, dat de hereeniging, door den heer v. Koetsveld ge·
wenscht, vrijwel zijn persoon alleen geldt. Want zijn fractie is bijna geheel
verloopen, zooals mij een paar personen, die er toe behoord hadden, maar
teruggekeerd zijn, hebben verzekerd. De overgang der Hilversummers tot
ons en die van de Gooische Courant onder leiding van Mr. Verkouteren en
den heer v.d. Smit hebben er de genadeslag aan gegeven. Wij hebben dus
zoo goed als alleen met den heer v.K. te doen ... 162)

Dat had Van Koetsveld zich onmiddellijk gerealiseerd, zoals blijkt uit een
ingezonden stuk dat hij een paar dagen na de 'fusie te Hilversum' in De
Nederlander geplaatst kreeg. 163) Daarin sprak hij zijn vreugde over die
hereniging uit, vooral omdat daaruit bleek dat men van beide kanten sinds
1913 iets had geleerd en men elkaars gevoelens heeft ontzien. Bichon deed
nog een poging Van Koetsveld af te houden van zijn toenaderingspogingen tot de C-HU.l64) Tevergeefs, want nog voordat de opheffing van het
Politiek Verband een feit was, richtte Van Koetsveld zich in een verzoenend, vertrouwelijk schrijven tot Mr. J.J. Tilanus 16S) en tot De Savornin
Lohman. l66)
Van Koetsveld voelde zich ook gesterkt door de toenadering tussen de
162) De Visser aan Lohman dd. 6 november 1915, ARA collectie A.F. de S.L. nr. 687
(omslagje 'Koetsveld-Bijlagen') en afschrift in Gesch., 180; in zijn bescheidenheid
vergat De Visser zijn aktieve rol bij de fusie in Hilversum te vermelden (zie het in de
vorige noot geciteerde bericht in De Nederlander).

De Nederlander 13.9.1915 (Van Koetsveld 'Ter navolging'), afschrift in Gesch.,
173-174.

163)

164) Bichon aan Van Koetsveld dd. 21 september 1915: "Toch bevreemdt het mij,
dat u reeds nu in den schoot der partij terugkeert. Want wanneer men gelegenheid
heeft te zien wat er achter de schermen gebeurt, dan is alles nog precies als vóór
en in 1913..... , gedeeltelijk afschrift in Gesch., 174; op 22 september schreef Van
Koetsveld aan Bichon terug dat zijn eventuele terugkeer naar de Unie zeker niet als
een 'schuldbekentenis' zou mogen worden opgevat: Gesch., 174-175.
165) Van Koetsveld aan Tilanus dd. 20 oktober 1915 waarin hij schreef te overwegen
ontbinding van het Politiek Verband voor te stellen (gelijkluidende brief aan Dr.
G.H. Wagenaar) en diens antwoord van 8 oktober: Gesch., 176-177.
166) Van Koetsveld aan Lohman dd. 29 oktober 1915 in ARA collectie A.F. de S.L. nr.
687, afschrift in Gesch., 177-179.
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Friese Christelijk-Hist.orischen en het h.o.ofdbestuur. 167) Hij hernam de
c.orresp.ondentie met J. C. W. Th.o.olen die p.ositief reageerde .op het v.o.orstel t.ot bespreking van een m.ogelijke terugkeer t.ot de Unie. 168) Op 31 januri 1916 werd te Utrecht de algemene vergadering van het P.olitiek Verband
geh.ouden, waar behalve Van K.oetsveld slechts aanwezig waren J.J. Reinders van Diedenh.ove uit Zeist - v.o.or de v.o.orzitter een v.olslagen .onbekende! -, drie afgevaardigden van de Vrije C-H kiesvereniging te H.oek van
H.olland, en bar.on Van Till. Het was de v.o.orzitter, blijkens zijn verslag, al
sp.oedig duidelijk dat zijn v.o.orstel t.ot .opheffing van het P.olitiek Verband
het niet z.ou halen: de Vrije C-H kiesvereniging te Ommen had bericht ertegen te zijn, evenals Bich.on. 169) Het P.olitiek Verband heeft zijn bestaan
blijkbaar n.og enige jaren gerekt, althans .op papier. Het zal .omstreeks
1918 zijn verdwenen. 170) V.o.or Van K.oetsveld was hiermee de k.ous af: hij
meldde zich de v.olgende dag weer als lid van de C-HU aan. Het h.o.ofdbestuur bleek echter niet bereid Van K.oetsveld z.onder slag .of st.o.ot weer
toe te laten. De .onaangename c.orresp.ondentie daarover - met name van
de kant van Verk.outeren en De Visser, blijve hier buiten besch.ouwing. 171 )
Kennelijk is Van K.oetsveld tensl.otte in 1916 .of 1917 t.och weer als lid van
de C-HU aanvaard. Hij prijkte immers, z.oals wij al zagen, in 1918 .op de
candidatenlijst v.o.or de Kamerverkiezingen.
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Tot besluit
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De .o.ogst is niet Z.o heel gro.ot, wanneer wij het .o.og uitsluitend richten .op
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167) Van Koetsveld . Ds. A.A. Bajema te Warns 23, 25 en 29 september en 2 oktober
1915 in Gesch., 175·176.
168) Van Koetsveld aan Thoolen dd. 11 november 1915 (waarin hij erop wees dat de

mede·ondertekenaar van het Reglement van het Politiek Verband, G.A. baron van
Till, al zonder voorafgaand bericht met zijn Hilversumse kiesvereniging naar de CHU was teruggekeerd) en antwoord dd. 26 november in Gesch., 182.
169)

len
Dr.

Inr.

Gesch., 185.

170) Zie laatste vermelding in Parlementen Kiezer. Jaarboekje 1917/18, 59; Van Koetsveld De Christelijk-Historische Unie uitgave 1918, 32 (88). Volgens vriendelijke mededeling van de Heer A. van Dam van het C-HU Bureau steunde nog in 1918een 'Vrij-AR
kiesvereniging' te Huizen bij de kamerverkiezingen de C-H-kiesverenigingen in het
district (Kamerkring) Haarlem; ook in Gouda bestond zo'n Vrij-AR kiesvereniging.
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het Politiek Verband. Het bleef niet meer dan een machteloos gebaar van
een groep personen die zich niet konden voegen in het straffer wordende
gelid van de partij-organisatie. Een ding is inmiddels wel duidelijk: Van
Koetsveld was geen sectariër. Eenmaal slechts scheidde hij zich definitief
af. Volstrekt principieel was zelfs die keuze in 1894/95 misschien ook niet.
Het ging toch in diepste wezen om het leiderschap van Kuyper, die waarschijnlijk niet eens erg vreemd zal hebben opgekeken van de stap van Lohman, Van Koetsveld en anderen. In zijn in 1905 voor het eerst verschenen
portret van Kuyper schrijft Albert Verwey immers:
"( .. ) Kuyper, die de beginselen in den men sc hen zag vond afscheiding een
natuurlijk gevolg van eigenaardig leven, en aldoor nieuwe groepeering een
teeken van groei."172)

Van Koetsveld heeft zijn sporen verdiend als propagandist voor de C-H
beginselen en voor het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. En
hij heeft zich een bescheiden plaats verworven als theoreticus en geschiedschrijver van zijn partij. Een praktisch politicus was hij niet. Hij kreeg er
de gelegenheid niet voor, maar was er waarschijnlijk ook niet voor geschikt. Zijn karakter sloot uit dat hij op de geambieerde TweedeKamerzetel veel had kunnen uitrichten. Inderdaad was zijn plaats, zoals
hij zelf in 1913 even inzag, 'in het tweede gelid'. Na 1918 zal hij geleerd
hebben Bronsvelds berusting tot de zijne te maken:
"Wij, die nooit politieke ambities hebben gekoesterd, wij schikken ons in de
171) Van Koetsveld aan Lohman dd. Vught 29 oktober 1915; L. aan v.K. dd. 31 oktober (concept ARA); v.K. aan L. 3 november (met bijlage Reglement van het Politiek
Verband); L. aan v.K. 10 november (met als bijlage De Visser aan L. dd. 6 november);
v.K. aan L. 11 november. Correspondentie Van Koetsveld - Verkouteren van 1,3 en
4 februari 1916 (de verdere correspondentie schijnt verloren). Van Koetsveld aan
Lohman dd. 10 april; L. aan v.K. 12 april (ten onrechte gedateerd 12 maart); v.K. aan
L. 13 april; L. aan v.K. 14 april; v.K. aan L. 18 april; L. aan v.K. 14 mei 1916. Verder minuten van brieven van Lohman aan De Visserdd. 19april, 2 mei en 4 juni (?vermoedelijk bedoeld: mei) 1916 en antwoorden van De Visser dd. 4 en 6 mei. Terwijl Lohman zich aimabel en verzoenend toont, blijkt bij De Visser sterke animositeit tegen
Van Koetsveld. Zie ARA collectie A.F. de S.L. nr. 687 (omslagje 'Koetsveld - Bijlagen') en Gesch., 177·182 en 186A; beide bronnen vullen elkaar aan.
172) Albert Verwey Proza deel I. Amsterdam 1921,67-78: 'Dr. A. Kuyper' (pag. 74·75).
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betrekkelijke eenzaamheid, waarin de omstandigheden ons gebracht hebben_ Ik ben geen staatsman."173)

Hij bleef in woord en geschrift aktief - zij het weinig meer in gepubliceerde
vorm. 174) Op oudere leeftijd schijnt Van Koetsveld zich meer aangetrokken te hebben gevoeld tot de Staatkundig Gereformeerde Partij. 175) Tot
het laatst toe is hij zich blijven inzetten voor het politieke leven. Als zovele
anderen overwoog Van Koetsveld tijdens de Bezetting op welke leest het
bestel na de nederlaag van de Duitsers zou moeten worden geschoeid. Hij
koos voor een zogenaamd "legitimistisch" beginsel waarin de Kroon - in
erg ouderwetse zin - een fikse machtsvergroting zou toekomen. Het ministeriële contraseign zou bijvoorbeeld weer afgeschaft moeten worden.
Nadat Van Koetsvelds pogingen tot publicatie van zijn in 1941 en 1942 opgestelde plannen schipbreuk hadden geleden 176) , liet hij ze in 1944 aan Tilanus, die uit gijzeling was ontslagen, ter hand te stellen. In diens archief
zijn ze blijven rusten met andere plannen voor Nederlands politieke toekomst: De Nationale Concentratie en dergelijke. I77 ) Van Koetsveld zelf
heeft daaraan niet mee kunnen meewerken.
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173) Uit Stemmen voor Waarheid en Vrede (1903, p. 635) aangehaald door L.C. Suttorp
Dr. A. W. Bronsveld. Zijn visie op een halve eeuw. Assen 1966,63.
174) Zie bijvoorbeeld zijn typoscript "Het gezantschap bij den Paus" 1925 (cahier genummerd XXX, vroeger XXVII; thans part. bezit) dat hem einde 1925 en begin 1926 diende als basis voor voordrachten in Rijswijk (N-Br.), Den Bosch, Waardenburg en Hedel.
Uit De Drentsche Banier, Chri$telijk Nationaal Weekblad blijkt - volgens vriendelijke
mededeling van de heer A. van Dam van het CH-Bureau - van Van Koetsvelds aktiviteit
bij de noordelijke CH-conferenties; zie de nummers van 8.9 en 15.12.1934 en van
30.6.1935.
175)Op31 maart 1933 sprak hij nog in het openbaar voor de C-HU en tegen de Hervormd
Gereformeerde Partij van Ds. CA Lingbeek (zie typoscript, thans in part. bezit). Blijkens een aantekening in het geschrift over het Gezantschap (zie voorgaande noot)
sprak hij daarover op 11 december 1939 te Scheveningen voor een studievereniging
van de SGP waarbij hij, blijkens een bijgevoegd krantenknipsel, ook gebruik maakte
van de tekst van de rede van Ds. Zandt, gehouden bij de begrotingsdebatten van Buitenlandse Zaken, zie: De Banier. Staatkundig Gereformeerd Dagblad 11.11.1939.

1-

176) Zie briefwisseling met Boekhandel-Uitgeverij Ort in Den Haag, gesloten bij de typoscripten voor Van Koetsvelds Ons staatsleven langs nieuwe lijnen ('Nieuwe lijnen
getrokken en gemotiveerd; Souverein, Parlement en Partijen; Principiële Fundamenten'). Het is hier niet de plaats op deze plannen in te gaan.

).

177) ARA collecte H.w. Tilanus (inventaris door G.H. de Kinkelder, 1975) nr. 97.
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BIJLAGEN
Tekenaars van de presentielijst op de constituerende Algemene Vergadering
van het 'Politiek Verband van Onafhankelijke Christelijk-Historischen (Antirevolutionairen)' te Zwolle, 15 september 1913. Bron: Van Koetsvelds Geschiedenis pag. 148-149.
"De presentielijst der vergadering werd getekend door de volgende 37 personen:
C.E. van Koetsveld, Hintham - J.C.W. Thoolen, Amsterdam - Janssen, Ommen - P.
Bootsma, Gaasterland - C. v. Voorthuizen, Rhenen - J. v.d. Heeg, Groningen, Leliestraat 46 (Deze kwam als afgevaardigde der afd. v.d. Chr. Soc. Partij te Gron.,
welke sedert lang niets van die partij hoorende, er over dacht, tot ons over te komen!) - P.A. Stegenga, Winsum (Fr.)- W. Magendans, Achlum - P.M. deJong, Nijverdal - Bar. v. Till, Hilversum - A. v.d. Waa, Zwolle - R.J. Dijkstra, Assendelftstr. 84,
Zwolle -G. Docter, Nijverdal- C.w.F. Bar. Mackay, Nunspeet - L. v.d. Wilk, OmmenDs. C.H. Nolke, Hattem - N.J. v. 't Hooft, Kuinre -J.G.W. Goedhart, Windesheim - M.
Buiskool, Hoogeveen - J.P. Buiskool, Kethel - B. Ruys, Dedemsvaart - G.H. Moora,
Zwolle - J.C. Loor, Vorchten - Dingemans (?), Zwolle - Ballenstein (?), Zwolle - H.J.
Logchers, Nijverdal - H.G. Nijland, Wijhe - .. (onleesbaar) .. , Okkenbroek (?) - W.
Volk, Zwolle, Hoogstr. 82 - H. v. Sijn, Den Haag - P. Spoel st ra, Hilversum - Jan Dekker Az., Hilversum - H.A. v. Ree, Hilversum - Mr. J. Brunt Jz., 's-Gravenzande - E.A.
Sisselhoff, Zwolle, Nieuwstr. 25 - Ds. A. de Haan, Zwolle - Mr. C.J.A. Bichon v. IJsselmonde."
11

Reglement van het Politiek Verband, 1914. Bron: ARA collectie A.F. de S.L.
nr. 687, bijlage bij Van Koetsvelds schrijven van 3 november 1915.

REGLEMENT
VAN HET
Politiek Verband van Onafhankelijke
Christelijk-Historischen (Antirevolutionairen)_

ARTIKEL 1.
Tot het "Verband van Onafhankelijke Christelijk-Historischen (Antirevolutionairen) kunnen slechts toetreden kiesvereenigingen en personen, die tot
grondslag hebben - instemmen met - de Christelijk-Historische (Antirevolutionaire) beginselen, zooals zij zijn neergelegd in het beginselprogram:
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der Antirevolutionaire partij van 1878;
der Vrij-Antirevolutionaire partij van 1897;
der Friesch-Christelijk-Historische partij van 1898;
der Christelijk-Historische Partij van 1904;
der Christelijk-Historische Unie van 1908.
ARTIKEL 2.
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De jaarlijksche contributie bedraagt voor kiesvereenigingen f 0,10 per lid en
voor persoonlijke leden ten minste f 1,-, beide bij vooruitbetaling. Uit plaatsen,
waar eene aangesloten kiesvereenigingen is, wordt geen persoonlijk lid toegelaten. Donateurs zijn zij, die per jaar minstens f 2,50 bijdragen.
ARTIKEL 3.
De bij het Verband aangesloten kiesvereenigingen en personen worden ten
minste éénmaal 's jaars, en wel op een datum tusschen 15 Decemberen 15 Maart,
bijeengeroepen in Algemeene Vergadering. Bovendien zal eene Algemeene Vergadering worden bijeengeroepen zoo dikwijls bijzondere omstandigheden dat vereischen of het door ten minste dertig persoonlijke leden of tenminste vijf kiesvereenigingen wordt verlangd.
Kiesvereenigingen brengen voor elke 25 leden (of gedeelten daarvan), die zij
tellen, ter Algemeene Vergadering één stem uit. De overige leden der kiesvereenigingen, en ook de donateurs, hebben eveneens toegang tot en recht van spreken
in de Algemeene Vergadering, doch geen stemrecht.
Elk persoonlijk lid brengt één stem uit.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
De Algemeene Vergadering is belast met het eventueel geven van politieke adviezen aan de aangesloten kiesvereenigingen en personen. Zij kiest de leden van
het Centraal Bureau en hunne plaatsvervangers.
ARTIKEL 4.

I

io~ot

lai-

Het Centraal Bureau bestaat uit zeven leden. Elk lid heeft een plaatsvervanger.
Jaarlijks treden twee leden met hunne plaatsvervangers af - in het derde jaar drievolgens rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Het Centraal Bureau is belast met het bevorderen van plaatselijke organisatie,
over het geheele land, terverbreiding der Christelijk-Historische (Antirevolutionaire) beginselen; met het, desgevraagd, geven van inlichtingen en adviezen over organisaties enz. aan de bij het Verband aangesloten kiesvereenigingen en personen; met het voorbereiden, samenroepen en leiden der Algemeene Vergadering en
met de publicatie van de adviezen dier Vergadering, wanneer deze tot openbaarmaking besluit.
Voor elke Algemeene Vergadering en voor elk zijner eigen samenkomsten belast
het Centraal Bureau telkens opnieuw een zijner leden met het voorzitterschap.
Het Centraal Bureau wijst een zijner leden aan als Gedelegeerd Commissaris
en een ander als Penningmeester. Beiden kunnen hun functie slechts blijven be-
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kleeden, zoolang zij lid blijven van het Centraal Bureau. Overigens treden zij om de
drie jaar af, maar zijn terstond herkiesbaar.
Het Centraal Bureau vergadert in den regel ten minste éénmaal in de twee
maanden, en voorts zoo dikwijls ten minste vier zijner leden dit verlangen.

I

ARTIKEL 5.
De Gedelegeerde Commissaris is belast met het houden der notulen van de AIgemeene Vergadering en van de bijeenkomsten van het Centraal Bureau, en
voorts met alles wat tot de administratie, organisatie en propaganda behoort.
Hij kan zich, zood ra de kas het toelaat, in zijn werkzaamheden - ook in de Algemeene Vergadering en de bijeenkomsten van het Centraal Bureau - doen bijstaan
door een bezoldigd beambte.
Hij ontvangt jaarlijks, bij vooruitbetaling, van den Penningmeester een som ter
bestrijding zijner onkosten.
Hij doet jaarlijks in eene Algemeene Vergadering verantwoording van zijn uitgaven en verslag van zijn werkzaamheden, alsmede van den toestand van het Verband.
ARTIKEL 6.
De Penningmeester is belast met de inning der contributies.
Hij doet jaarlijks op een bijeenkomst van de Algemeene Vergadering rekening
en verantwoording van zijn geldelijk beheer.
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Goedgekeurd door de Algemeene Vergadering
op 9 Februari 1914.
Het Voorlopig Comité:
C.E. VAN KOETSVELD.
J.C.w. THOOLEN Jr.
G.A.[B.) BARON VAN TILL.
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PERS EN PARTIJ

DE RELATIE TUSSEN HET DAGBLAD DE NEDERLANDER EN
DE CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE
door J. Wielen.
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Nederland telde voor de oorlog heel wat kranten. Veel meer dan nu. Maar
de totale oplage van de dagbladpers is nu veel groter dan voor de oorlog.
Zelfs wanneer we in aanmerking nemen dat Nederland in het midden van
de jaren '30 nog maar zo'n 8 Y2 miljoen inwoners telde. De kranten waren
dus voor de oorlog over het algemeen kleiner. Nu kennen we nauwelijks
meer echte partijkranten. Maar in de vooroorlogse periode werd het beeld
van de pers nog sterk bepaald door partij- en richting bladen in een bonte
schakering. Toch hadden ook voor de oorlog kranten als De Telegraaf en
het Nieuws van den Dag al zeer hoge oplagen.
Met het verstrekken van gegevens over de oplage waren de vooroorlogse
krantedirecties overigens niet erg scheutig. Men koesterde die veelal als
een kostbaar bedrijfsgeheim. Zoveel weten we er echter wel van, dat met
zekerheid valt te zeggen dat De Nederlander in dit gezelschap tot de peuters moet worden gerekend. Dat blijkt duidelijk uit onderstaand lijstje
met min of meer exacte oplagecijfers van Nederlandse kranten tussen
1930 en 1940. 1)
Nieuws van den Dag
Het Volk(incL Volksbladen)
Telegraaf
Algemeen Handelsblad
Maasbode

275.000
150.000
115.000
50.000
48.000

N RC
Nationale Dagblad
Standaard
Tribune
Nederlander

35.000
30.000
24.000
12·15.000
9.000

Een berekening op basis van beschikbare gegeven over inkomsten uit
abonnementen en abonnementsprijs leert dat De Nederlander in 1909
zo'n 4000 en in 1918 ongeveer 6400 abonnees moet hebben gehad.
1) De meeste cijfers zijn ontleend aan: Iben, I., The Germanic Press of Europe; an
aid to research, Verlag C.J. Fahle, Münster (Westf.) 1965.
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Het woord' 'partij krant" doet denken aan dagbladen die worden uitgegeven door een bepaalde politieke partij en fungeren als spreekbuis en contactorgaan voor die partij. Kranten met een duidelijke propagandistische
functie. Het boek van dr. A.C.l. de Vrankrijker over de socialistische
week- en dagbladpers in Nederland heet tenslotte niet voor niets "Het
wervende woord" .2)
Het vooroorlogse anti-revolutionaire dagblad De Standaard geldt als een
typisch voorbeeld van een dergelijke partijkrant. Toch bestond er in feite
geen formele band tussen de Antirevolutionaire Partij en het dagblad De
Standaard. De Standaard was eigendom van dr. A. Kuyper persoonlijk.
Later, toen het financieel erg slecht ging met het blad, werd er een naamloze vennootschap opgericht die de exploitatie van De Standaard overnam.
Die n. v. werd evenwel niet door de partij opgericht maar door individuele
ARP-leden. Wel was De Standaard, net als De Rotterdammer, aangesloten bij het Centraal Comité, waardoor men met recht van advies toegang
had tot de Deputatenvergadering en het Centralen Convent. Maar dat was
de enige band m~t de partij. Daarnaast bestond er in het geval van De
Standaard onder'Kuyper en Colijn natuurlijk een personele unie tussen
partijleider en dagblad.
De Rotterdammer en De Standaard worden in de statuten van de twee
n.v. 's (De Rotterdammer 1930, De Standaard 1930en 1939) aangeduid als
'anti-revolutionair dagblad", maar de ARP zelf wordt er niet in genoemd. In de statuten van beide n. v. 's zijn waarborgen opgenomen om te
voorkomen dat de aandelen (op naam) buiten de eigen kring terechtkomen.
Bij bladen van de rooms-katholieke richting treft men weer een andere regeling aan.
Zo zou De Maasbode, volgens de statuten van 1934, "worden geschreven
in Katholieken geest en tot verdediging en verspreiding van Katholieke beginselen". De hoofdredactie bestond uit één ofmeer leden. Een van die leden moest zijn: "een Rooms-Katholiek priester, in het bijzonder belast
met de zaken, rakende geloof en zeden, welke zijn functie niet zal kunnen
aanvaarden dan na daartoe gemachtigd te zijn door zijn hoogwaardige excellentie den bisschop van Haarlem". Directie, commissarissen en hoofd-
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2) Vrankrijker A.G.J. de, Het wervende woord; geschiedenis der socialistische

week- en dagbladpers in Nederland, N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam 1950.
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redactie bepaalden gezamenlijk de politieke richting. Maar bij verschil
van mening over katholieke vragen of belangen zou men "het gevoelen
van den bisschop van Haarlem voorstaan".
De statuten van de Maasbode bevatten soortgelijke bepalingen tegen de
vervreemding van aandelen als die van De Standaard en De Rotterdammer.
Een andere katholieke krant, de Volkskrant, was echt eigendom van een
katholieke organisatie. De statuten van 1932 bepalen dat "alleen
rechtspersonen, die naar het oordeel van den raad van commissarissen
naar haar wezen tot de Katholieke arbeidersbeweging behooren" als aandeelhouders konden worden toegelaten.
De politieke hoofdredacties van de door de Arbeiderspers (statuten 1929)
uitgegeven bladen, zoals Het Volk, werden benoemd en ontslagen door
het congres van de SOAP op voordracht van het partijbestuur. De Arbeiderspers was eigendom van het NVV en van de SOAP. De raad van commissarissen bestond voor de helft uit leden benoemd uit een bindende
voordracht van het bestuur van het NVV en voor de andere helft uit leden
benoemd op voordracht van de SOAP.
De Volkskrant en de bladen van de Arbeiderspers waren niet eigendom
van individuen maar van bepaalde organisaties. Die organisaties hadden
daardoor b. v . zeggenschap over de bezetting van de voornaamste functies
binnen de dagbladonderneming. Waarom heeft men dan niet bij de ARPen zoals we later zullen zien ook bij de CHU - een dergelijke hechte relatie
met het eigen blad geschapen?
De schrijver van het hoofdartikel "Partij en pers" in De Standaard van 16
april 1931 geeft een plausibel klinkend antwoord:
"Wil men voor de Partij zeggenschap over de dagbladen, dan zou zij ook als
Partij de daarvoor noodige kapitalen moeten bijeenbrengen, en door hare
partijorganen haren invloed tot gelding moeten brengen. Dat tegen zulk een
gedachte ernstige bezwaren zijn in te brengen, voelt ieder. Want men kan
zich in dat geval niet beperken tot den begeerden kant der zaak: invloed op
redactie, men zal dan ook, als Partij, de volle verantwoordelijkheid moeten
aanvaarden voor den commercieelen kant van het bedrijf."

Dat moge voor de ARP en De Standaard al geen aanlokkelijke propositie
zijn geweest, voor de CHU ten opzichte van De Nederlander nog veel minder! Ondermeer in 1920, 1927 en 1930 is ernstig overwogen om de uitgave
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van De Nederlander te staken. In 1920 is dat eigenlijk ook gebeurd, zij het
dat er toen een nieuwe vennootschap werd opgericht die de bezittingen
van de oude uitgever overnam en het dagblad continueerde.
Die nieuwe n.v. was bovendien minder gesloten dan de hierboven genoemde dagbladondernemingen. De overdracht van aandelen - aan toonder - was bij De Nederlander veel soepeler geregeld. Wel moesten aandeelhouders die wilden deelnemen aan de verkiezing van commissarissen aanvankelijk het program van beginselen nog onderschrijvern, maar na 1934
gold dat nog slechts voor het kiezen van enkele toegevoegde, Z.g. "vrije"
commissarissen.
Overigens willen wij ons niet uitsluitend en zelfs niet in hoofdzaak richten
op deze formele aspecten van de relatie tussen De Nederlander en de
Christelijk-Historische Unie. Liever laten wij enige voorvallen uit de geschiedenis van De Nederlander de revue passeren, die wellicht de aard van
de relatie tussen Unie en dagblad meer verhelderen dan een abstract betoog. Die relatie wordt daarin vooral bekeken vanuit de positie van De Nederlander. Het is ogenschijnlijk een nogal eenzijdige selectie van voorvallen. Ruzies, wrijvingen, conflicten lijken erin te domineren. Niet dat die in
werkelijkheid nu aan de orde van de dag waren, maar in dergelijke situaties treden nu eenmaal scherper dan anders de marges van het beleid aan
het licht. In typische overgangs- en conflictsituaties ontstaat sterker de behoefte de grenzen tussen het eigen terrein en dat van de ander aan te geven
en om zich te (her)bezinnen op eigen plaats en taak. Hetgeen de buitenstaander een goede gelegenheid geeft de grenzen van de regelingen op
papier - zoals statuten - te ontwaren.
Het zijn die aspecten die vooral onze aandacht zullen hebben.
Het zal de lezer overigens wel niet onbekend zijn dat zich inderdaad van
tijd tot tijd spanningen hebben voorgedaan in de relatie tussen de CHU en
De Nederlander. Daarom is het misschien goed om te vermelden, dat wij
de bekendste en grootste van deze crises - namelijk die welk eind 1945 tot
een breuk tussen de Unie en De (Nieuwe) Nederlander leidde -vooralsnog*
buiten beschouwing laten. Overigens laten wij ook een crisis, die dateert
van vóór dat er van een relatie sprake kon zijn en waarbij De Nederlander
tot "De Nederlander-van-Lohman" werd, onbesproken.
De voorvallen hebben wij niet met een naam maar met een jaartal be* De auteur bereidt een proefschrift voor over De Nieuwe Nederlander en de
laatste jaren van De Nederlander.
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noemd om aan te geven dat het niet om het gebeuren zelf maar slechts om
die aspecten, die licht werpen op de relatie tussen partij en pers, te doen is.
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Op 1 oktober 1901 verscheen De Nederlander onder een gedeeltelijk nieuwe naam. Tot op dat moment stond er boven de krant: "De Nederlander;
dagelijks verschijnend nieuwsblad". Nu werd de ondertitel "Nederlandsch Dagblad tot verbreiding van Christelijk-Nationale beginselen".
"Een nieuwe titel" staat er dan ook boven het hoofdartikel waarin de reden voor deze verandering wordt uiteengezet.
"Toen het bestuur van ons blad vernomen had dat het Nederlandsch Dag'
blad zou ophouden te verschijnen, besloot het te beproeven door fusie van
redacti~n de tot dusver verdeelde krachten, die beide bladen gesteund had·
den, zooveel mogelijk te verbinden en te doen samenwerken. Noodelooze
gedeeldheid verlamt. Sinds lang was het duidelijk, dat er tusschen de re·
dacteuren van beide bladen geen principieel verschil bestond. De Nederlander is nimmer verbonden geweest aan eene partij. Zij stond dus in politieken zin geheel vrij. Waarom dan niet te beproeven te hereenigen, wat wellicht nimmer verdeeld of gedeeld had behooren te zijn."

Onlangs heeft drs. H. van Spanning in een artikel over de CHKiezersbond (De Nederlander van 13 juni 1980) reeds enkele achtergronden van deze fusie belicht. Nu gaat hetechter vooral om de motivering die
voor de fusie van de twee bladen wordt gegeven. Het stond het bestuur van
het blad, zo wordt in het hoofdartikel gesteld, vrij om samen te gaan met
een blad behorend tot een andere politieke richting, daar De Nederlander
niet verbonden was aan een politieke partij. Het is een uitspraak die aansluit bij hetgeen jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman in zijn eerste hoofdartikel in De Nederlander (16 mei 1894) aangaf als het doel van het blad:
"niet in de eerste plaats partijvorming, maar propaganda van een beginsel" .
Niettemin bevatten de geldende statuten van dat moment (die van 18~6)
bepalingen die althans de suggestie wekken van enige verbondenheid met
een bepaalde partij of richting. Allereerst wordt De Nederlander in die
statuten een "anti-revolutionair dagblad" genoemd. Verder staat van het
blad vermeld dat het ten aanzien van vraagstukken die de protestantse
kerken verdeeld houden een onpartijdig standpunt inneemt, maar op
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staatkundig terrein' 'belijdt het de anti-revolutionaire beginselen zoals die
zijn uitgedrukt in het Program der anti-revolutionaire partij, vastgesteld
in 1879". Het formele besluit tot fusie is blijkens het hoofdartikel echter
genomen door het bestuur van het blad en niet door enig orgaan van een
politieke partij, als bijvoorbeeld de Commissie van Advies van de in 1901
reeds enige jaren bestaand Vrij-anti-revolutionaire partij.
Het hoofdartikel in De Nederlander van 1 oktober 1901 is echter om meer
dan een reden interessant. In het tweede deel van het artikel worden namelijk de hoofdbeginselen van het blad ontvouwd. Deze sluiten vrij nauw
aan bij de voornaamste beginseluitspraken uit het Program van 1898 van
de Vrij-antirevolutionaire partij, zij het dat sommige elementen erin meer
uit het milieu van de Kiezersbond lijken te stammen.
Een voorbeeld van deze laatste wilen wij de lezer, zo kort voor het opgaan
van de CHU in het CDA, niet onthouden, al valt het wat buiten het bestek
van dit artikel:
"Ten aanzien van onze verhouding tot onze R.·Catholieke landgenooten is
dus onze meening, dat deze nimmer als zoodanig behooren te worden ge·
weerd of bestreden. Dit behoeft ons echter geenszins te verhinderen, om
zoo noodig aan te toonen waar de beginselen van het roomsch·katholiek
staatsrecht kunnen heenvoeren indien zij werden toegepast. Elke poging
tot invoering van die specifiek staatkundige beginselen behoort bestreden,
en alzoo het protestantsch karakter der natie gehandhaafd te worden."

In de statuten wordt, na de wijziging die door de fusie noodzakelijk was
geworden, voor de anti-revolutionaire beginselen die het blad op staatkundig gebied belijdt uitdrukkelijk verwezen naar de tekst van dit hoofdartikel uit De Nederlander. Het hele tweede deel van het artikel werd als
"Program van beginselen van De Nederlander" toegevoegd aan de statuten. Aan dit program was de hoofdredacteur gebonden.
, I

, I'

De hier gekozen opzet hangt natuurlijk samen met de tamelijk bizarre situatie van dat moment, waarin De Nederlander tijdelijk twee richtingen
diende. Het samengaan van beide groeperingen zou immers nog tot 1903
op zich laten wachten. Het program van De Nederlander is zo als het ware
een voorloper van dat van de nieuwe Christelijk-Historische Partij. Het
merkwaardige is echter dat ook na 1903 en zelfs na de totstandkoming van
de CHU in 1908 deze binding van De Nederlander aan het eigen program
uit 1901 niet werd vervangen door een binding aan het partijprogram.
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De redaktie van "De Nederlander" omstreeks 1939
v.l.n.r.: mr. G.E. van Wa/sum; dr. Ph.J, Idenburg; prof. dr. P. Lieftinck; mr. dr. J. van den Bruggen; dr. F.A. de Graaft;
prof. dr. J. de Zwaan; dr. S. Rozemond; Q.A. de Ridder (chef redaktie); mr. J. Barents (red. secr.) .
(foto beschikbaar gesteld door mr. S. Rozemond).
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De Nederlander moge geen eigendom zijn geweest van jhr. de Savornin
Lohman, het blad behield hiermee toch het stempel van zijn hoofdredacteur, al werd deze nu tevens de voornaamste leider van de ChristelijkHistorische Unie.
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Op 30 september 1921 nam De Nederlander afscheid van zijn hoofdredacteur. In plaats van mr. Lohman werden nu drie hoofdredacteuren benoemd
prof. dr. J .R. Slotemaker de Bruine, mr. J. Schokking en J .R. Snoeck Henkemans. De oude Nederlander bestond toen eigenlijk al niet meer. In 1920
was er een nieuwe n.v. opgericht. De Nederlander kreeg als ondertitel
"Dagblad tot verbreiding van de christelijk-historische beginselen". Volgens de nieuwe statuten (1920) aanvaardde De Nederlander "als grondslag
van zijn staatkundig streven het program van beginselen van de ChristelijkHistorische Unie". De hoofdredacteur was gebonden aan dit program en
moest over de houding van het blad tegenover staatkundige toestanden
voortdurend overleg plegen met een commissie van advies waarvan het
hoofdbestuur van de Unie, de CH- Eerste en Tweede Kamerfractie en het
college van commissarissen elk een lid mochten aanwijzen.
De Savornin Lohman had grote bezwaren, zowel tegen de keuze van deze
drie hoofdredacteuren als tegen de regeling zelf. Op 10 oktober 1921
schreef hij, "als aandeelhouder", aan het college van commissarissen: 3)
"Uit deze regeling blijkt, dat voortaan De Nederlander een zuiver partijblad
zal zijn. De hoofdredacteuren Schokking en Snoeck Henkemans, beiden
hoofdredacteur van zoowat de eenige locale CH-bladen, zijn tevens Kamerleden. Het ligt dus voor de hand, dat het blad zich voortaan uitsluitend zal
voegen naar de politieke inzichten van de CH-Kamerclub.
De oprichting van het blad had juist ten doel tegenover de politieke leiding
de vrije ontwikkeling der CH-beginselen te verzekeren. Uitsluitend aan het
Program van beginselen was de hoofdredacteur gebonden. Direct noch in·
direct hadden de Kamerleden eenig zeggenschap over den inhoud. Wel
bestond er voortdurende aanraking. Het stond vrij de inzichten te bestrijden van de club, wanneer deze geacht werden niet in overeenstemming te
zijn met de beginselen der partij."
3) Brief aanwezig in het archief - A.F. de Savornin Lohman in het Algemeen Rijksar-

chief te 's-Gravenhage.
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Een merkbare uitwerking heeft de bezorgde brief van Lohman niet gehad.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat bij het verdwijnen van de natuurlijke en lange tijd onbetwiste leider van de christelijk-historischen bewust gestreefd is naar een nauwere relatie met de partij. De keuze van
hoofdredacteuren versterkt de indruk dat De Nederlander meer dan in het
verleden spreekbuis van de Unie moest worden. Mr. Schokking was behalve hoofdredacteur en kamerlid ook nog Unie-voorzitter. Maar vooral
via hoofdredacteur Snoeck Henkemans zou de stem van de Unie kunnen
doorklinken. Hij nam de meest centrale positie in. Hij was niet alleen
hoofdredacteur van De Nederlander maar ook commissaris van de n. v.
Bovendien was hij naast zijn Kamerlidmaatschap ook secretaris van de
CHU.
Sommige tijdgenoten menen dat Snoeck Henkemans De Nederlander
echter minder als orgaan van de Unie dan als spreekbuis voor zijn eigen
politieke inzichten heeft gebruikt. Dat hij met name De Nederlander veelvuldig hanteerde als wapen in de strijd tegen de conservatieve stroming in
de CHU, waartoe hij ook mr. Lohman rekende. Geheel ongegrond was
die beschuldiging waarschijnlijk niet. Een paar voorbeelden.
Op de agenda van de in het voorjaar van 1922 gehouden algemene vergadering was de verbindendverklaring van collectieve arbeidscontracten een
belangrijk punt. Die verbindendverklaring was een heet hangijzer in de
Unie, een voorbode van de meningsverschillen over de ordening in de jaren '30. In het verslag van de vergadering (De Nederlander 20 april 1922)
lezen we onder meer:
"Mr. Dr. van Rhijn bepleit het bindend verklaren van de collectieve arbeidscontracten (Jhr. Lohman interumpeert: Dat zou een schandaal zijn, dat zou
de Unie verbreken). (... ) Prof. de Vries zegt, dat de Unie onbewoonbaar zou
worden voor velen, als aan de gedachten van den heer Van Rhijn zou worden tegemoet gekomen."4)

De vergadering besloot uiteindelijk, op voorstel van voorzitter Schokking, de zaak voorlopig te laten rusten, maar De Nederlander keerde zich
scherp tegen de twee stellers van" de portefeuillekwestie" (titel hoofdarti4) prof. mr. F. de Vries speelde, als president-commissaris van de N.V. Dagblad De
Nederlander, in 1945 een belangrijke rol bij de totstandkoming van De Nieuwe Nederlander.
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kel Snoeck Henkemans in De Nederlander van 25 april) - of' 'portefeuillequaestie" (titel van de repliek van Lohman in De Nederlander van 12 mei
1922).
In dezelfde periode publiceerde Lohman zijn bekende brochure "De
Scheidslijn"5) die vrij algemeen werd gezien als zijn politiek testament.
Hierin keerde jhr. de Savornin Lohman zich onder andere tegen de
hervormd-clericale stroming, die naar zijn mening veld aan het winnen
was in de CHU en in De Nederlander. Het blad besteedde weinig aandacht
aan "De Scheidslijn". De bespreking aan de brochure gewijd op 2 mei
1922 was koel, zij het niet onwelwillend van toon. Een beetje in de "ditslaat-niet-op-ons" -stijl die ook kenmerkend is voor de naschriften die de
heer Snoeck Henkemans in deze periode aan veel ingezonden artikelen
van de Savornin Lohman toevoegde. Tegen het eind van de jaren '20 - een
tijd van grote tegenstellingen binnen de Unie - voerde Snoeck Henkemans
in de kolommen van De Nederlander een zich over enige jaren uitstrekkende polemiek tegen de christelijk-historischen die zich rond het rechtsoppositionele Nederlandsch Weekblad hadden verzameld. In een commentaar op de uitslag van de Statenverkiezingen van 1931 werd deze
"conservatieve naturen" in bedekte termen te verstaan gegeven de Unie
die zich "ontwikkelt als Christelijke Volkspartij" te verlaten en aansluiting te zoeken bij sociaal-minder-gevoelige groepen. (De Nederlander 25
april 1931).
Op pagina 6 van De Nederlander van 27 maart 1931 treffen we een tamelijk uitvoerig (1 Yi koloms) verslag aan van een diës-rede over "Het eigen
recht der overheid" van prof. jhr. dr. B.C. de Savornin Lohman, rector
magnificus van de Utrechtse universiteit, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de CHU en bekend representant van de rechter vleugel.' Op 15
april evenwel ruimde De Nederlander praktisch de hele voorpagina in
voor een ingezonden stuk (!) van een in de Unie tot op dat ogenblik weinig
bekende figuur, mr. a.E. van Walsum. In dat stuk werd tamelijk scherpe
kritiek geleverd op de rede van prof. Lohman, waaraan een antidemocratische strekking werd toegeschreven. In een naschrift deelde de
redactie minzaam mee, dat zij zich aanbevolen hield voor een weerwoord
van de redenaar.
5) Lohman, Jhr. dr. A.F. de Savornin, De Scheidslijn, C. Blommendaal, 'sGravenhage 1922.
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De plaatsing van dit stuk op een zo prominente plaats blijkt buiten medehoofdredacteur Slotemaker de Bruine om te zijn gegaan. Deze toonde
zich dan ook onaangenaam verrast. Maar ook de auteur van het ingezonden stuk zelf was hier geheel buiten zijn medeweten ingezet door een van
de partijen in een allang lopende controverse. Mr. van Walsum maakte aldus ongewild een opvallende, maar in het licht van latere gebeurtenissen
alleszins omineuze intree in De Nederlander.

1938
Na een korte periode waarin prof. Slotemaker het hoofdredacteurschap
all één waarnam en die duurde tot zijn benoeming tot minister van sociale
zaken in 1933, werd jhr. mr. D.J. de Geer benoemd tot hoofdredacteur
van De Nederlander. Bijna 40 jaar nadat hij voor het eerst betrokken
raakte bij De Nederlander. Hij omringde zich met een staf van tot dan toe
weinig op de voorgrond tredende jonge intelectuelen als mr. dr. J. van
Bruggen, jhr. mr. G.W. van der Does (slechts kort), dr. Ph.J. Idenburg,
mr. dr. P. Lieftinck en mr. G.E. van Walsum. Een jaar later trok De Geer
zich om gezondheidsredenen terug en trad een commissie van hoofdredactie op, die Van Walsum tot voorzitter koos.
Deze formule werd (achteraf) gesanctioneerd door een nieuwe en vrij ingrijpende statutenwijziging (1934). Daarbij werd voor het eerst de benoeming van commissarissen van meerdere hoofdredacteuren statutair mogelijk. Bovendien werd de binding aan de Unie nu weer verzwakt. 6) De
hoofdredactie bleef gebonden aan het program van beginselen van de
CHU, maar kreeg zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud
van het blad. Het voor het eerst in 1920 voorgeschreven - en bij de statutenwijziging van 1924 gehandhaafde - overleg met een commissie van advies verviel. Wel werd in 1937 de commissie van hoofdredactie van De Nederlander adviserend lid van het Hoofdbestuur.
Tot de nieuwe commissie van hoofdredactie traden nog toe: prof. dr. J. de
Zwaan in september 1934, dr. F.A. de Graaff in september 1935 en dr. S.
Rozemond in 1936. Het voorzitterschap van de commissie werd, eind 1935
voorlopig en begin 1936 definitief, overgenomen door dr. F.A. de Graaff.
6) In deze periode werd de ondertitel van De Nederlander: "Christelijk·Historisch
Dagblad voor Nederland".
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Andere aangezochte personen konden of wilden niet tot de commissie toetreden. Zo lukte het niet om na het vertrek van jhr. de Geer een politiekzware commissie-voorzitter te vinden en kreeg de commissie van hoofdredactie een veel homogener en eenzijdiger samenstelling dan de bedoeling
was geweest. De band met de CHU werd daardoor ook zwakker dan was
beoogd. Deze nieuwe redactie was in meerderheid nogal sterk beïnvloed
door de theologie van Barth en het NCSV-milieu van die dagen. Men
koesterde vrij eensgezinde ideeën op het punt van de antithese en de verhouding tot de AR, van het christelijk onderwijs, van de ordening, van de
werkloosheidsbestrijding en ten aanzien van de wenselijkheid van een
opening naar de SDAP. En wat meer is, men was weinig afkerig van de gedachte om via De Nederlander aan die ideeën meer bekendheid te geven in
de Unie. Een paar jaar geleden heeft mr. dr. J. van Bruggen in ditzelfde
tijdschrife) het een en ander over deze periode verteld.
Zonder tegenstand en tegenstanders bleef de commissie van hoofdredactie niet. Enkele keren stelde de redactie zelfs de vertrouwenskwestie.
In 1935 was dat zelfs twee keer het geval. Beide malen was het de weinig enthousiaste houding van de heer De Geer ten aanzien van de ordening, die
de redactie de vertrouwenskwestie deed stellen (of bijna deed stellen).
Jhr. de Geer had begin 1935 bij verschillende gelegenheden doen weten
dat hij de ordening niet zag als een beginselkwestie. Tussen haakjes, voor
Lohman was het dit wel, reden waarom hij in 1922 de portefeuillekwestie
stelde! Voor de hoofdredactie van De Nederlander kennelijk ook, want
mr. van Walsum gaf deze samenvatting van het redactiestandpunt aan
jhr. de Geer. 8)
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"Het spreekt vanzelf, dat het, waar wij dit verband (tussen beginsel en ordening. JW) aanwezig achten, onvermijdelijk is, daarvan ook in "De Nederlander" te doen blijken. Wanneer nu de leiding van de Unie zich daartegenover
volstrekt afwijzend ZOlf stellen, zou het gevolg daarvan zijn, dat wij een zekere tegen-leiding zouden moeten gaan geven, hetgeen mij niet gewenscht
voorkomt, aangezien dan de verwarring slechts grooter zou worden."

Dit conflictje werd soepel opgelost door de heer de Geer, maar in juli 1935

9) E

7) Bruggen, mr. dr. J. van, De Christelijk-Historische Unie voor de oorlog, in: Chris-

telijk Historisch Tijdschrift, 23e jrg. no. 2/3, mei 1978, pp. 31-46.
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8) Op 29 januari 1935. Brief aanwezig in het archief-Van Walsurn.

11)

10)
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herhaalde zich het gebeuren. Naar aanleiding van een rede van De Geer in
de Tweede Kamer deelde mr. van Walsum aan de leden van de commissie
van hoofdredactie mee, dat naar zijn mening de divergentie tussen het beleid van de Tweede Kamerfractie en de redactie zo groot was geworden,
dat het weinig zin had om door te gaan. 9) In dit geval lijkt de dreiging van
heengaan van de hoofdredactie te zijn afgewend, doordat de meeste andere leden van de redactie in deze divergentie juist een reden zagen om het
werk voort te zetten.
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In 1938 liep het conflict wat hoger op. Het verlies dat de CHU had geleden
bij de verkiezingen van mei 1937 - de verkiezingen van Colijn - werd door
sommigen in de Unie toegeschreven aan het optreden van de Nederlanderredactie. Met name door het voortdurend naar voren halen van de noodzaak tot ordening en nog meer door de halfslachtige houding die De Nederlander begin 1936 had tentoongespreid ten opzichte van het christelijk
onderwijs zouden onderwijzers en predikanten van de Unie zijn vervreemd. Die kritiek was kennelijk in vele toonaarden te beluisteren op een
vergadering van het H.B. met de besturen van de Staten-en Kamerkringen
in januari 1938. 10) Het feit dat de heren Tilanus en De Geer tijdens die bijeenkomst niet waren opgekomen tegen die kritiek, maar de critici veeleer
hadden aangemoedigd, bracht de commissie ertoe opnieuw de
portefeuille-kwestie te stellen.
In een op 2 februari 1938 aan het Dagelijks Bestuur van de ChristelijkHistorische Unie gezonden schrijven 11) deelde de commissie van hoofdredactie mee dat haar positie, bij een eventuele herhaling van het gebeurde
op de aanstaande algemene vergadering, onhoudbaar zou worden.
"Zij zou derhalve op hoogen prijs stellen van U te mogen vernemen, of Uw
Bestuur de opvattingen onzer Commissie, zooals deze uit de artikelen in
"De Nederlander" en uit het geheele redactioneele beleid blijken, in strijd
acht met de beginselen der Unie.
Zoude immers Uw Bestuur tot een bevestigende beantwoording van deze
vraag komen, dan zou onze Commissie genoodzaakt zijn te constateeren,

I'

,.

9) Brief gedateerd 18 juli 1935 in het archief·Van Walsurn.
10) Van het besprokene op deze vergadering wordt in De Nederlander geen melding
gemaakt, wel van het feit dat de vergadering heeft plaatsgevonden (De Nederlan.
der 28 januari 1938).
11)

In het archief·Van Walsurn.
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dat aan haren arbeid binnen het kader "De Nederlander" de basis zou zijn
ontvallen, hetgeen zou meebrengen het ter beschikking stellen van haar
mandaat aan Commissarissen van.de N.V. Dagblad De Nederlander."

Interessant is dat de commissie van hoofdredactie in deze brief zelf een begrenzing aangeeft van haar zelfstandigheid. Haar mandaat houdt op waar
aan de statutaire gebondenheid aan het program van beginselen niet meer
wordt voldaan. En ... zij wendt zich tot het D.B. van de Unie om hieromtrent een oordeel te vernemen.

1940

In de nazomer van 1940 speelden de hoofdredactie en de commissie van
medewerkers van De Nederlander l2) een zeer merkwaardige, onafhankelijke politieke rol. Het is echter gezien de zeer uitzonderlijke situatie waarin dit optreden plaatsvond de vraag, of wij hieruit wel conclusies mogen
trekken ten aanzien van de aard van de relatie tussen de Unie en De Nederlander in meer normale omstandigheden. Ook de commissie van medewerkers zelf zag haar optreden waarschijnlijk als exceptioneel.
Het hierna volgende verslag van de voor ons relevante gebeurtenissen ontlenen wij hoofdzakelijk aan De Nederlander en aan de notulen van de
hoofdbestuursvergadering gehouden op 23 oktober 1940 in Amsterdam.
In de zomer van 1940 werd door het Driemanschap mr. J. Linthorst Homan, mr. L. Einthoven en prof. dr. J .E. de Quay De Nederlandsche Unie
opgericht. De meningen over dit gebeuren en over het optreden van het
Driemanschap waren verdeeld binnen de CHU. Het Hoofdbestuur stelde
zich op 1 en 2 augustus niet onwelwillend op ten opzichte van de Nederlandsche Unie, maar het Dagelijks Bestuur adviseerde enige dagen later
toch tegen medewerking, met name omdat de leiding van De Nederlandsche Unie inmiddels te kennen had gegeven het lidmaatschap van De Unie
onverenigbaar te achten met dat van een politieke partij.
12) Na het begin van de oorlog was de heer Q.A. de Ridder formeel verantwoordelijk
hoofdredactie geworden en de commissie van hoofdredactie omgezet in een com·
missie van medewerkers, ingevolge de aan hoofdredacteuren opgelegde verplich·
ting om op de krant aanwezig te zijn.
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De Nederlander had op 25 en 31 juli zeer positief geschreven over De Unie,
maar in hoofdartikelen op 5, 12 en 13 augustus maande ook De Nederlander tot voorzichtigheid, zolang op dit punt geen duidelijkheid bestond.
Overigens voegde het blad hier op 12 augustus aan toe:
"Intusschen willen wij op één ding reeds thans de aandacht vestigen. Men
mag ons oordeel niet vereenzelvigen met dat van de Christelijk-Historische
Unie. (... ) Evenals voor den oorlog vatten wij ook thans nog onze taak zóó op,
dat wij staande op den grondslag van de Christelijk Historische beginselen
voorlichting geven over de dingen van den dag. Uiteraard kan het ons niet
anders dan aangenaam zijn wanneer blijkt, dat ons oordeel gedeeld wordt
door onze geestverwanten, maar een waarborg daarvoor hebben wij nooit
kunnen geven en kunnen wij ook thans niet geven, Ons blad heeft voor en na
zijn zelfstandigheid weten te bewaren en hoopt dat ook onder de gewijzigde
verhoudingen te kunnen blijven doen. Wanneer wij dan ook ons standpunt
tegenover De Nederlandsche Unie bepalen, doen wij dat geheel voor onze
eigen verantwoordelijkheid in de hoop en het vertrouwen daarmede onze lezers te kunnen dienen, De Christelijk-Historische Unie kan daarvoor echter
niet aansprakelijk gesteld worden. Wanneer zij zich geroepen voelt zich
over De Nederlandsche Unie uit te spreken zal zij daarvoor ongetwijfeld de
geëigende wegen weten te vinden."
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Naar aanleiding van deze artikelen nam het Driemanschap contact op met
de redactie van De Nederlander. De redactie ging hierop in, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een op 25 september aan het Driemanschap voorgelegde brief met vijf punten waarover overeenstemming zou moeten
bestaan alvorens men het streven van De Nederlandsche Unie zou kunnen
steunen. Op 2 oktober vond overleg hierover plaats tussen de commissie
van medewerkers en het Driemanschap. Daarbij kwam men tot volledige
overeenstemming, zoals uit een brief van 8 oktober aan het O.B. van de
CHU blijkt. Op dezelfde dag werd in De Nederlander melding gemaakt
van het overleg dat er was geweest.
Daarnaast waren er in deze periode ook contacten van vertegenwoordigers van politieke partijen (in de z.g. politieke contactcommissie) met De
Nederlandsche Unie. Daarbij waren van CH-zijde de heren Tilanus en
Van Walsum betrokken. Het Driemanschap voelde echter weinig voor relaties met vertegenwoordigers van de "oude" politieke partijen. Deze
contacten liepen op niets uit. Over de voortgang van het overleg door de
Nederlander-groep werd de heer Tilanus geïnformeerd door Van Wal-

sumo
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In de Hoofdbestuursvergadering van 23 oktober l3 ) wees mr. Van Walsurn,
die secretaris was van de CHU èn lid van de redactie van De Nederlander,
op het voordeel dat mogelijk gelegen was in het feit "dat de besprekingen
onzerzijds niet zijn gevoerd door officieële instanties. ( ... ). De bedoeling
van "De Nederlander" is invloed uit te oefenen op de richting, waarin de
Ned. Unie koerst. Als dagblad kon zij niet afzijdig blijven, doch heeft
niets gepubliceerd alvorens het Dagelijks Bestuur der Unie in de zaak te
kennen."
Er was tamelijk veel kritiek op het zelfstandig optreden van De Nederlander. Ondermeer om de verwarrende uitwerking van gelijktijdige besprekingen door de CHU-voorzitter en door de redactie van De Nederlander,
"want buitenstaanders beschouwen "De Nederlander" als het partijblad". En omdat de hoofdredactie van De Nederlander "daarmede is
gaan zitten op den zetel van het Hoofdbestuur" .14)

Tenslotte
In overgangssituaties en perioden van crisis, zo stelden wij in het begin van
dit artikel, zal de kern van de relatie tussen partij en pers waarschijnlijk
scherp worden belicht. Die veronderstelling hoeft niet te worden teruggenomen. Maar wel illustreert vooral het laatste voorbeeld dat er ook een gevaarlijke kant zit aan dit uitkiezen en wellicht overbelichten van het meest
opvallende en aan een te lang verwijlen aan de grenzen van de wederzijdse
invloedssferen van partij en pers. Het alledaagse, dat wil zeggen het eigenlijk "normale", in de relatie tussen De Nederlander en de Unie ontsnapt
daardoor enigszins aan onze waarneming. Het gewone nieuws bepaalt nu
eenmaal grotendeels het beeld van de krant - meer dan de hoofdartikelen.
En partijkranten zijn ook daarom partijkranten, omdat zij veel en uitvoerig aandacht besteden aan personen en gebeurtenissen uit de eigen kring,
aan het voor de achterban' 'herkenbare nieuwe" en aan allerlei organisatorische en andere mededelingen uit de eigen partij. In dat opzicht was De
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13) De heer Tilanus was niet aanwezig op deze vergadering. Hij was op 7 oktober
gearresteerd.
14) De citaten zijn alle ontleend aan de notulen van de hoofdbestuursvergadering
(Archief CHU).
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Nederlander volop partijkrant en week zij nauwelijks af van de andere
kranten die wij in het begin noemden. Of toch ... Maar daarvoor moeten wij
toch nog één voorval uit de geschiedenis van De Nederlander vermelden.
Mr. J. Barents de 22-jarige parlementaire redacteur van De Nederlander
merkte in het Eerste Kamerverslag van 26 mei 1939 op, dat het niveau van
de discussie over de Indische begroting tussen de heren Kranenburg en
Lohman minder hoog was geweest dan gebruikelijk tussen deze twee
heren. Professor B.C. de Savornin Lohman maakte zich hier nogal boos
over en verzocht de hoofdredacteur van De Nederlander zijn redacteur tot
de orde te roepen. Behalve de parlementair redacteur zelf kreeg ook de
president-commissaris een kopie van dit schrijven. De voorzitter van de
commissie van hoofdredactie dr. de Graaff reageerde nogal laconiek. Het
college van commissarissen toonde zich echter gevoeliger voor de kritiek.
Het wees de hoofdredactie van De Nederlander op de leeftijd en de gezaghebbende positie van de heren Kranenburg en Lohman,
"terwijl ook wel moet worden bedacht, dat in den persoon van Prof. Lohman
en in het algemeen in elk C.H. volksvertegenwoordiger onze C.H. Unie on·
vermijdelijk in de critiek betrokken wordt. (... )
Wij zullen het op prijs stellen als U het bovengenoemd gevoelen van Com·
missarissen aan Uwen parlementairen redacteur wilt kenbaar maken en
onder zijn aandacht wilt brengen, dat hij de C.H. Kamerleden, zooveel mo·
gelijk is, 'goede beurten' en geen slechte moet doen maken, die in het beo
lang (zijn) van de C.H. Unie en trouwens ook in overeenstemming met de ge·
woonte in de toonaangevende organen van alle politieke partijen."15)
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Toen Barents telefonisch via De Ridder van de inhoud van deze brief had
vernomen, schreef hij aan Van Walsum:
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"Indien de Hoofdredactie zich bij het in den brief uitgedrukte standpunt,
dat in de Overzichten C.H. kamerleden 'een goede beurt' moeten krijgen,
zou aansluiten, zou daaruit voor den parlementairen redacteur slechts één
conclusie zijn te trekken, namelijk de overzichten in het vervolg niet meer
zakelijk, doch persoonlijk in te richten, en de C.H. voormannen 'het debat
doen beheerschen'. Zulks zou den Redacteur moeite besparen, en Commis·
sarissen blijkbaar welgevallig zijn. Of het ook het belang van 'De Nederlan·
15) Brief van 4 juli 1939 in het Barents·archief in het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
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der' daarmede zou zijn gediend, moge ik aan het oordeel van de Hoofdredactie overlaten ."16)

Aangezien de hoofdredactie het belang van De Nederlander daarmee niet
gediend achtte, verschilt De Nederlander ook in dit opzicht van de meeste
in die tijd "toonaangevende organen" van politieke partijen. Al laat het
voorbeeld tegelijkertijd zien dat er vanuit de Unie wel aandrang werd uitgeoefend op De Nederlander om maar als echte partijkrant te functioneren.
Drie fasen zijn er globaal te onderschei"den in de relatie tussen het dagblad
De Nederlander en de Christelijk-Historische Unie.
In de eerste fase, tot 1921, waren er eigenlijk geen formele banden, maar
werd de relatie gedomineerd door de persoon van jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman.
In de tweede fase worden, bij het ontbreken van een natuurlijke lider en
door de aanwezigheid van verschillende pretendenten, de banden met de
partij-organisatie aangehaald. Daardoor werd een voor het politieke beleid van de krant noodzakelijk breder draagvlak geschapen. In de praktijk
bleek het daartoe nodige intensieve overleg moeizamer te verlopen, dan
bij het creëren van de overlegstructuur vermoedelijk was gedacht. Bovendien bestonden er in deze periode (tot ± 1932) nogal fundamentele meningsverschillen binnen de CHU. Individuele leden van de hoofdredactie
kregen daardoor meer ruimte dan anders het geval zou zijn geweest.
In de derde fase - van 1933 tot de opheffing van De Nederlander in oktober
1941 - is aanvankelijk gestreefd naar een brede hoofdredactiecommissie
met een "zware" voorzitter. De jonge intelectuelen uit de NCSV -sfeer en
de Kring voor Christelijke Politiek, die aangezocht waren om van deze
commissie deel uit te maken (ondermeer om de CHU aantrekkelijker te
maken voor een nieuwe generatie), kregen een dominerender positie dan
was bedoeld. Deze Nederlander-groep hield bovendien voeling met een
kring van geestverwanten die slechts ten dele tot de achterban van de Unie
16) Brief van 10 juli 1939, eveneens in het Barents·archief.
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behoorde. Dat versterkte waarschijnlijk het streven naar onafhankelijkheid. Het program van beginselen van de Christelijk-Historische Unie bepaalde echter ook voor de commissie van hoofdredactie in deze derde fase
de marges waarbinnen een eigen koers kon worden gevolgd .
Daarmee keerde men in deze derde fase - zij het op een heel andere politieke golflengte eigenlijk terug tot de beginseluitspraken van Lohman over
de taak en de functie van De Nederlander.
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE CHU IN DE JAREN 1940-1945
door B. Woelderink

Er is een groot verschil tussen "De geschiedenis van de CHU" en "Uit de
geschiedenis van de CHU". Welbewust is voor de tweede titel gekozen.
De politieke partijen zijn in de loop van de Duitse overheersing verboden;
daarom kan de geschiedschrijver niet terugvallen op de bronnen, die in
normale omstandigheden voorhanden geweest zouden zijn. Een onderzoek verloopt derhalve moeizamer en veel tijd wordt in beslag genomen
met het zoeken naar gegevens, die het ontbreken van een officiëel partijarchief kunnen goedmaken. Overigens ben ik in dit opzicht voorzien van
veel waardevolle tips van de heer Van Spanning, waarvoor ik hem hartelijk dank zeg.
In de korte tijd, die mij voor het opstellen van deze bijdrage ter beschikking stond, heb ik ongetwijfeld maar een fractie geraadpleegd van de literatuur of de documenten, waarvan de kennis onontbeerlijk geweest zou
zijn voor een auteur, die de geschiedenis van de CHU in de oorlogsjaren
zou willen schrijven. Met het weergeven van een paar episodes uit die donkere periode hoop ik belangstelling te wekken voor een meer gedegen
bestudering voor de geschiedenis van de CHU in de oorlogsjaren.
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I. De CHU aan de vooravond van de oorlog
VI

Bij. de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1937 behaalde de CHU met
7 Y2 % der stemmen acht zetels, hetgeen een verlies van twee zetels betekende. Deze achteruitgang werd geweten aan het "sterke mannen" effect van
de verkiezingen van 1937; verkiezingen die gekenmerkt werden door het
optreden van Colijn en Oud. Maar geen enkel effect is zeer duurzaam en
zo brachten de verkiezingen voor de Staten Colleges in 1939 herstel voor
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de CHU met zich mee. Uit dien hoofde is het te begrijpen, dat na de val van
het laatste kabinet Colijn in de zomer van 1939 de nestor der CH-politici
jhr. mr. D. J . de Geer de kans kreeg een nieuw kabinet te vormen, dat zich
van alle voorgaande kabinetten onderscheidde door het opnemen van
twee SDAP bewindslieden en één tegen het partij advies ingaande ARP-er.
Vrijwel direct na het optreden van dit kabinet brak de wereldoorlog uit.
Vooralsnog bleef Nederland buiten de strijd. Het kabinet-De Geer ondersteunde de neutraliteitspolitiek, die Nederland al zo lang gekenmerkt
had. Doch dit beleid, dat met grote bekwaamheid door mr. E.N. van Kleffens werd verdedigd, kon niet verhinderen dat de Duitse agressor op 10
mei 1940 ook ons land binnenviel.
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Onder de dreiging van de oorlog had de CHU nog op 27 maart 1940 haar
algemene vergadering gehouden. De hoofdfiguur op deze vergadering
was H. W. TiIanus, die de Unie voor het eerst toesprak in de dubbele kwaliteit van voorzitter van het bestuur én voorzitter van de Tweede Kamerclub, zoals men dat toen zei. De door Tilanus gehouden rede is geschikt
om ons een beeld te doen oproepen van de toenmalige CHU .1) Eén van de
thema's uit zijn rede was dat van de positie van de CHU temidden van andere partijen: "Wij, Christelijk-Historischen, mogen ons den laatsten tijd
verheugen in een bijzondere belangstelling, speciaal van die groepen, die
Rechts en Links naast ons staan. De publieke uitingen speciaal van die zijden getuigen van deze belangstelling. Zoek ik naar een verklaring voor die
belangstelling dan meen ik twee gronden daarvoor te kunnen aanwijzen:
in de eerste plaats den uitslag van de jongste Statenverkiezing, en in de
tweede plaats het optreden van het kabinet De Geer" . Tilanus merkte vervolgens op, dat de verkiezingen van 1937 zeer persoonsgetint waren en hij
reageerde daarop met een karakteristiek CH-geluid: "Deze luidruchtige
persoons-reclame, waaraan wij uiteraard niet meededen, omdat wij niet
voor personen maar voor beginselen strijden" bracht achteruitgang. Het
verdwijnen van dat persoonseffect stelt echter de principiële keuze meer
op de voorgrond. Die verdieping heeft geleid tot de groei van de CHU en
niet zonder trots vervolgde hij: "Zoo staat dan de Chr.-Historische Unie
als een levenskrachtige groep, steunend op haar beginsel, temidden van
ons Volksleven" .
1) Getypt exemplaar van de rede bevindt zich in het archief van H.W. Tilanus, inv.

nr. 86. Dit archief berust op het algemeen Rijksarchief te 's·Gravenhage.
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Ook ging Tilanus in op de kritiek die de CHU te verduren kreeg van de
ARP en de liberalen. Vooral werd de CHU interne verdeeldheid verweten.
De critici als G.A. Diepenhorst en Telders wezen op de sociaaleconomische denkbeelden welke in de CHU tot uitdrukking gebracht werden door De Graaff, Van Rhijn, Lieftinck en Van Walsum. Deze kritiek
was in 1940 niet helemaal nieuw. De bekende Amsterdamse liberaal Ernst
Heldring noteerde op 15 juni 1938 in zijn dagboek al een soort "grafrede"
op de CHU" uit de mond van Colijn: "Ook de Christelijk-Historische
Partij (sic!) heeft zich totaal overleefd en wordt naar zijn (d.i. Colijn) mening door de Rotterdamsche proffen (prof. mr. F. de Vries, prof. mr.
P. Lieftinck), die de krachtigste ordeningsapostelen zijn, verder ondermijnd." Heldring zelf rekende in 1937 Van Rhijn tot diegenen die "met
hart en ziel overgeleverd (zijn) aan de benepen ordeningspolitiek der
Christelij k-Historische professoren' '2)
Die krasse zinnen waren Tilanus in 1940 niet bekend, maar in zijn antwoord aan Diepenhorst en Telders weerde hij zich krachtig; verwees naar
een ander anti-revolutionair die in de Eerste Kamer had gesproken over de
"bezielde, wetenschappelijke arbeid van jongere chr.-historischen, die in
Rotterdam hun centrum hebben", en stelde zelf tenslotte, dat economische denkbeelden geen natuurwetten zijn en terecht aan verandering onderhevig, zodat de CHU dankbaar mocht zijn jongere leden te hebben
"die niet stil blijven staan bij oude en verouderde theorieën, maar hun blik
vooruit slaan , al zijn zij daarom - hoe kan dit anders in onzen verwarden en
verwarrenden tijd - nog niet klaar met al hun denken en werken".
De "jongeren" kwamen trouwens diezelfde dag nog aan het woord, toen
Van Rhijn een toespraak hield over "Nederland economisch in oorlogstijd". De algemene vergadering werd besloten met de aanvaarding
van een sociaal programma in de opstelling waarvan mr. dr. J.J. van
Bruggen een hoofdrol had gespeeld.
De CHU maakte, - zo zou men op grond van deze situatieschets kunnen
stellen - in 1940 een dynamische indruk. Wel werd het nieuwe geluid in de
Unie kennelijk door een beperkte groep van leden gedragen, personen die
althans door de buitenwacht als een groep beschouwd werden. Daar zij in
een later stadium voor een groot deel de Unie verlieten, kan men zich af2) Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, dl. 11, Utrecht 1970, resp. p. 1288
en p. 1240.
, i
i I

140

v
h

v,
tt

(J
Vi

P

k,
al
Vé

hl
de
bI
Vt

di
T,

di
Id

II
DI

ge
de
ov
wi
Ier
jUl
vÎI

bij
vo
ov
tie

e

vragen hoe diep zij in de Unie wortelden of dat de oorlogsomstandigheden
hun normale integratie in de CHU belemmerd dan wel verhinderd heeft.
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Nadere informatie over de Unie kunnen we ook vinden in het nog vóór mei
1940 verschenen Jaarboekje van de CHU. Na de algemene vergadering
van 27 maart 1940 bestond het Dagelijks Bestuur uit Tilanus als voorzitter, Jan ter Haar (Amsterdam) vice-voorzitter, mr. G.E. van Walsum
(Rotterdam) secretaris, G.J. Wallien (Haarlem) 2de secr., mr. dr. A.A.
van Rhijn (Den Haag) penningmeester en W.F.C. van den Broek (Zutphen) als 2de penningmr. Adviserende leden waren Van Bruggen, Heukels, De Zwaan, Schokking en Snoeck Henckemans. Voor wie de Unie de
afgelopen twintig jaar heeft meegemaakt, is het opmerkelijk, dat de leden
van het O.B. vrijwel geheel uit West-Nederland afkomstig waren en dat
het stedelijk element overheerste. Ook zien we dat twee leden van de modernere stroming nl. Van Walsum en Van Rhijn belangrijke posities in het
bestuur innamen. Daartegenover staat dat zij nog niet in de kamerfracties
vertegenwoordigd waren, doch wel weer in een aantal commissies, zoals
die voor de ordening van het bedrijfsleven en de contact commissie.
: Tenslotte was hun positie al sterk in de hoofdredactie van de Nederlander,
die bij het uitbreken van de oorlog bestond uit De Graaff, Van Bruggen,
Idenburg, Lieftinck, Van Walsum en De Zwaan.

e
;I·

l-

It
r

1

r
e
n

f1-

n
k

n

11. De Unie van mei 1940 tot juni 1941
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Drie dagen na de overval van 10 mei vertrok het kabinet-De Geer naar Engeland. Op 14 mei capituleerden de Nederlandse strijdkrachten. De Tweede Kamer was op vrijdag 10 mei nog in spoedzitting bijeengekomen. De
overrompelende snelheid van deze gebeurtenissen en het afwachten van de
wijze waarop de overwinnaar het bestuur van bezet Nederland zou regeJen, veroorzaakten dat de bestaande grotere partijen eerst eind mei begin
juni begonnen met intern overleg. Het is niet mogelijk om in de beschrijving onderscheid te maken tussen het interne en onderlinge overleg, daar
bij de CHU de communicatie van de partijtop naar het kader en de leden
voor een belangrijk deel juist gewijd was aan de berichtgeving over het
overleg tussen de bestaande partijen onderling en het overleg van de politieke partijen met de Nederiandsche Unie. Alvorens daar nader op in te
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gaan is het goed het lot van de politieke organisaties in het algemeen te
schetsen. 3)
Daar de bezetter er in het begin op uit was zo weinig mogelijk grote bevolkingsgroepen op stel en sprong tegen zich in het harnas te jagen, werden de
politieke partijen apart aangepakt. In de zomer van 1940 werden de CPN
en de RSAP opgeheven. De SDAP werd als volgende in de tang genomen
en geplaatst onder het commissariaat van Rost van Tonningen. In april
1941 werd de uitgave van kaderbladen van de ARP en CHU verboden.
Vermoedelijk is op grond van deze maatregel het Jaarboekje van de CHU
van 1941, dat in feite bestond uit een bundel artikelen van CH prominenten, ook in portefeuille gebleven. De drukproeven worden gelukkig nog
steeds op het Uniebureau bewaard. In deze periode, zo schrijft dr. L. de
Jong, raakten de Duitsers vooral gebeten op de ARP. Deze groepering
had een importante stroom van nieuwe leden te verwerken gehad. Om uit
bezetters-standpunt ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan werden op
30 juni 1941 de partijbureaux van de overgebleven politieke partijen bezet
en deze instellingen zelf opgeheven. Alle bezittingen werden geliquideerd.
De CHU is daardoor vrijwel geheel haar archief verloren geraakt. Merkwaardigerwijze bleven de dagbladen, die van de partijen uitgingen nog
bestaan. Maar ook daar kwam enkele maanden later, zogenaamd uit papiergebrek, een einde aan. Het laatste nummer van De Nederlander dateert van 15 oktober 1941.
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Keren we nu terug tot de Unie.
Tilanus ontpopte zich na mei 1940 nog sterker dan daarvoor als een leidsman van zijn politieke groepering. Het middel waarvan hij en naderhand
de secretaris zich bediende was de rondzendbrief naar Kamer- en Statenkringen en kiesverenigingen. De brieven worden gekenmerkt door een
toon van bemoediging en opbeuring, zonder dat de berichtgeving op voorzich ti ge en nuchtere wijze in het gedrang kwam. Van Tilanus zelf zijn drie
brieven bekend nl. van 3 juni, 20 juli en 1 aug. 1940, terwijl op naam van
voorzitter en secretaris een circulaire is uitgegaan op 6 augustus 1940.
Voorts zijn nog bekend rondschrijvens van 31 okt. (hoofdbestuur), 20 november (secretaris), 2 januari 1941 (idem), 25 februari (penningmr.), 10
3) De hier verstrekte gegevens zijn ontleend aan dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der

Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. V-I p. 138 e.v.
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maart (secretaris), 24 april (idem) en 19 juni (penningmr.).4)
Het eerste schrijven van Tilanus van 3 juni kan men het beste karakteriseren als een" herderlij k schrijven" , temeer daar op één uitzondering na politieke uitspraken vermeden waren. Die uitzondering betrof het vet rek van
het Vorstelijk Huis en het kabinet, waarvoor Tilanus begrip vroeg in de
overtuiging, dat daarmede juist gehandeld was. Zo distanciëerde hij zich
van de aanvankelijke opvattingen van Colijn. In de verdere rondschrijvens van de Unie-bestuursleden staan twee thema's centraal, te weten de
verhouding van de CHU tot de Nederlandsche Unie en de verhouding met
de ARP en andere protestantse groeperingen. We gaan daar afzonderlijk
opin.
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De CHU en de Nederlandsche Unie
In juni 1940 en volgende maanden kwamen de vertegenwoordigers van zes
partijen, voor iedere partij twee deelnemers, regelmatig bijeen in een commissie van twaalf. Voor de CHU zaten Tilanus en Van Walsum in dit contact. Al snel werd een heel belangrijk punt in deze besprekingen de verhouding tot de beweging "De Nederlandsche Unie", waaraan de namen van
het driemanschap Linthorst Homan, De Quayen Einthoven verbonden
waren. Het is bekend dat het contact tussen de politiek partijen en de "Nederiandsche Unie" niet tot overeenstemming geleid heeft. Weliswaar waren de vertegenwoordigers der partijen niet afkerig van één of andere
vorm van "nationale concentratie", maar zij wensten hun eigen organisaties in stand te houden en koesterden enig wantrouwen tegen de denkbeelden van sommige personen uit de kringen der Nederlandsche Unie, die
sterk negatief dachten over het vooroorlogse parlementaire stelsel. Voor
Tilanus kwam daar nog bij, dat het voor hem onduldbaar was, dat er in het
manifest waarbij de Nederlandsche Unie geproclameerd zou worden,
geen plaats zou zijn op last van de bezetter voor de zinsnede sprekend over
de wedergeboorte van Nederland in vrijheid en onafhankelijkheid en in
trouw aan Oranje. Over dit afketsen van het gesprek tussen de "twaalf"
en het "driemanschap" ging Tilanus tweede rond'schrijven van 20 juli.
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4) Ten dele aanwezig in het archief Tilanus inv. nr. 93; die van na 7 oktober 1940zijn
aan het Unie bureau geschonken door de heer J.C. van Wageningen te
·s-Gravenhage.
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Het driemanschap ging echter voort en maakte bij publicaties van 24 en 27
juli hun eigen Nederlandsche Unie bekend. Een grote toevloed van leden
maakte het noodzakelij k, dat de CHU opnieuw een advies gaf aan haar leden. De tekst van de derde, mogelijk niet uitgegane en ongedateerde rondzendbrief, kan bedoeld geweest zijn als een concept van Tilanus of als een
stuk, dat hij opgesteld had ter voorbereiding van de vergadering van het
Hoofdbestuur van de Unie op 1 en 2 augustus 1940. In ieder geval is op 6
augustus een schrijven naar de organen van de Unie uitgegaan namens het
HB ondertekend door Tilanus en Van Walsum. In dit advies werd helder
geformuleerd, dat er geen sprake van kon zijn, dat de politieke partijen
zichzelf zouden opheffen ook al zou er een nationale concentratie ontstaan op uitgangspunten, die de politieke partijen konden onderschrijven. Dit thema zou nog enige maanden het debat blijven beheersen: nationale concentratie in een volksbeweging is bediscussiëerbaar, mits de
volksbeweging zich niet zet op de plaats van de politieke partijen.
Binnen de CHU was er voor die laatste constructie een sterke belangstelling bij o. m. secretaris Van W alsum, die persoonlij k goed bekend was met
mr. L. Einthoven. Niet alleen als secretaris, maar ook als lid van de hoofdredactie van De Nederlander zette Van Walsum in overleg met het DB van
de CHU de discussie voort. Ten onrechte heeft De Jong geconcludeerd,
dat Van Walsum was toegetreden tot de Nederlandsche Unie. 5) In een uitvoerige repliek heeft deze daartegen in 1973 stelling genomen. Wel maakte
deze repliek duide!iA~, dat Van Walsum in De Nederlander bouwstoffen
had aangedragen voor een nieuw vergelijk met de Nederlandsche Unie,
waardoor het mogelijk zou zijn om met behoud van het lidmaatschap van
de eigen politieke organisatie lid te worden van de nieuwe volksbeweging
om daarin zodoende de protestantse invloed te versterken.
Tilanus, die terughoudender was dan Van Walsum 6) heeft de afronding
van deze besprekingen niet meer kunnen meemaken. Op 7 oktober nam de
5) De Jong, op. cit, dl. 4, p. 774. De nota van Van Walsum aan De Jong is mij in copie
ter hand gesteld door drs. H. van Spanning.
6) Zie de nota Van Walsum p. 11,14 en 17. Op de laatstgenoemde pagina stelt Van
Walsum, dat hij er zeer bij Tilanus op aangedrongen heeft om de zaak van de ver·
houding tot de Nederlandsche Unie in het bestuur van de CHU te bespreken; dat hij
zich bij een passieve houding op den duur niet zou kunnen neerleggen.
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bezetter voor de tweede maal tweehonderd vooraanstaanden in gijzeling,
waaronder uit het politiek contact Drees en Tilanus en uit CHU kringen
verder nog de hoogleraren Lieftinck en De Savornin Lohman. Dit bracht
een enorme verslagenheid teweeg in de CHU. Maar het merendeel van het
DB en HB begreep, dat de werkzaamheden in de CHU daardoor niet
mochten stilstaan. In een vergadering van het hoofdbestuur op 23 oktober
1940 werd de verhouding tot de Nederlandsche Unie en het terzake door
de secretaris gevoerde beleid zeer uitvoerig besproken. Onder de papieren
van Van Walsum is een exemplaar van deze notulen bewaard gebleven.7)
De meningen binnen het HB bleven uiteenlopen. Eenstemmigheid was er
over de niet aansluiting van de CHU als partij. Zij die op basis van de
schriftelijke toezegging van de Nederlandsche Unie om de in De Nederlander geformuleerde uitgangspunten te willen onderschrijven, meenden dat
het individuele lidmaatschap van de Nederlandsche Unie voor CHU-ers
wenselijk was, stonden tegenover leden, die meer zagen in een bundeling
der bestaande prot.-christelijke groeperingen. Toch verenigde het HB
zich op een concept standpunt, dat per circulaire van 31 okt. aan de organen van de CHU ten behoeve van de leden werd kenbaar gemaakt. In deze
circulaire werd gematigd positief gereageerd op een dubbel lidmaatschap,
zonder dat een algemene opwekking tot aansluiting werd gegeven.
Uit de hier genoemde HB notulen kan men afleiden, dat er wantrouwen tegen de Nederlandsche Unie bleeft bestaan, met name in die zin of zij zich
ook zou houden aan de gedane toezegging. Dit wantrouwen bleek niet ten
onrechte. Via het adviserend HB-lid Tj. Krol onderhield Van Walsum verder contact met De Nederlandsche Unie. Na betrekkelijk lang afwachten
kwam het tot een definitieve afwijzing van die groepering in De Nederlander in februari 1941 gevolgd door een circulaire van de secretaris van de
CHU van 10 maart 1941. De afwijzing van een dubbel lidmaatschap berustte op vier punten, die als volgt in de circulaire genoemd werden:
1. Wij zijn bevreesd, dat De Nederlandsche Unie niet zal blijven werken in
Nederlandschen zin, zooals wij dat verstaan.

2. Wij hebben geen vertrouwen, dat zij zal opkomen voor het behoud van de
christelijke waarden, die boven alles gehandhaafd moeten worden.

3. De Nederlandsche Unie is nog nimmer kunnen Komen tot een royale er7) In een copie mij ter hand gesteld door drs. Van Spanning.
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kenning van het goed recht van de verscheidenheid van staatkundig inzicht en schijnt zich meer te ontwikkelen in de richting van een partij dan
van een volksbeweging.
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4. De pogingen, die onzerzijds zijn gedaan om in overleg met De Nederlandsche Unie een grondslag te zoeken, die het den ProtestantschChristelijken groepen mogelijk zou kunnen maken deze beweging haar
vertrouwen te schenken, zijn op niets uitgeloopen."
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In een rondzendbrief van 6 juni 1941 werd naar aanleiding van de invoering van de bepaling, dat de zgn. werkende leden van de Nederlandsche
Unie geen lid konden zijn van een bestaande politiek partij, opnieuw
krachtig afstand van deze beweging genomen.
Nog geen maand later werd iedere aktiviteit van de politieke partijen door
de bezetter verboden.
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De CHU en de ARP
Hiervoor vermeldde ik, dat in de HB-vergadering van 23 oktober 1940 leden die afwijzend stonden tegenover de Nederlandsche Unie wel geporteerd waren voor nauwere banden met de ARP. Men kan trouwens stellen, dat in de reeks rondzendbrieven van Tilanus en het Uniebestuur de relatie tot de andere protestantse groeperingen, en dat wil zeggen vooral de
relatie tot de ARP, het tweede regelmatig behandelde thema is.
In de eerste zomer van de oorlog was het houden van vergaderingen beperkt maar nog niet geheel aan banden gelegd. Regelmatig traden AR en
CH sprekers samen op voor grote auditoria. Hier en daar werd de wens gehoord om te komen tot de vorming van één protestants-christelijk blok.
Minder in het openbaar gaven Colijn en Tilanus beurtelings leiding aan
het overleg met de protestantse organisaties van pers, radio, vakbeweging
en onderwijs ter bespreking van de problemen, die door de bezetters veroorzaakt werden. 8) In zijn circulaire van 20 juli 1940 berichtte Tilanus het
CHU-kader van deze ontwikkeling.
We keren nu weer terug tot de belangrijke HB-vergadering van 23 oktober
1940. Daar was mr. dr. G. Kolff één dergenen die stelde: "Eén groot Prot.
Chr. Volksblok zij het doel. Daarin kunnen onze beginselen beter tot hun
recht komen." De Nederlandsche Unie moest volgens Kolffmaar op haar
B) G. Puchinger, Tilanus vertelde mij zijn leven, Kampen 1966, p. 182.
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uithangbord schrijven de "Van ouds gekroonde allemansgading"_
Snoeck Henkemans bepleitte vooral de zelfstandigheid van de CHU zowel
in haar verhouding tot de Nederlandsche Unie als tot de ARP. Hij ontkende te staan voor de keuze "Colijn of de Nederlandsche Unie" en ik citeer
verder "Spreker heeft geen bezwaar tegen vergaderen met AR, doch betreurt het dat men in Klaaswaal en in de provincies Utrecht en Friesland ei, gener beweging verder gaat met samenwerken. Spreker waarschuwt tegen
samensmelting".9) Het HB-lid Wilbrink (Leiden) wees er op, dat in Leiden de samenwerking met de AR was afgesprongen. Reyers deelde in repliek op Snoeck Henkemans mee, dat het Kamerkringbestuur van Utrecht
niet op samensmelting maar op hechtere samenwerking had aangedrongen.
i

De discussie resulteerde in een passage in de bestuurscirculaire van 31 oktober 1940. Het HB schreef daarin de samenwerking met andere prot.chr. groeperingen van waarde te achten, mits dit niet zou inhouden het afsluiten van de opening naar de kant van de Nederlandsche Unie. "Het
contact met de Anti-Revolutionairen zal slechts dan vruchtbaar kunnen
zijn", - zo vervolgt de circulaire - ' 'wanneer het is gebaseerd op de erkenning van de wederzijdse zelfstandigheid". Er zijn nu eenmaal reële verschillen, die echter niet toegespits of gekoesterd moeten worden. Aan beide zijden moet bereidheid zijn om te zoeken in het licht van Gods Woord
naar een antwoord op de vragen van deze tijd. Het gesprek op kerkelijk
terrein kan dat op het gebied der staatkunde ondersteunen.
Het openhouden van de gespreksmogelijkheden én met de Nederlandsche
Unie én met de ARP werd niet overal in de CHU goed ontvangen. Zo vertelde Van Walsum in de circulaire van 20 november, dat hij de opmerking
had gehoord "dat het weer was, het kan vriezen en het kan dooien". Hij
verdedigde echter het bestuursstandpunt met er op te wijzen, dat de Nederlandsche Unie geen politieke partij maar een organisatie ter bevordering van de nationale samenwerking was, zodat er twee geheel van aard
verschillende contacten werden onderhouden. Ook ging hij nader in op de
mogelijkheden van AR-CH samenwerking nu gemeenschappelijke vergaderingen bij sommige procureurs-generaal geen bezwaar opriepen. Daar9) De Friese bestuursleden waren om niet duidelijk uitgedrukte zakelijke redenen
afwezig op de H,B,-vergadering.
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om werd plaatselijk contact tussen de leiders van de groeperingen of samensprekingen tussen bestuursleden aanbevelen, evenals het houden van
gemeenschappelijke studiekringen.
In de circulaire van 2 januari 1941 werd aan dit standpunt niet veel nieuws
toegevoegd: wel contacten, maar behoud van zelfstandigheid. Onder de
motieven bevatte dit schrijven wel iets nieuws, dat dunkt mij op het persoonlijk aanvoelen van Van Walsum berustte. Zo stelde de secretaris van
de CHU met nadruk dat er ook Christen-belijders buiten de protestantse
volksgroepen waren, sterker nog, dat bij de afwending van de gevaren van
de tijd niet alleen de Christen-belijders in de gebruikelijke zin van het
woord, maar ook andere bevolkingsgroepen betrokken moesten worden,
die evenals de christelijke bevolkingsgroepen bedreigd werden in hun opvattingen over humaniteit en vrijheid. De sterkere bewustwording van deze gedachte had al geleid tot verheugende activiteit op kerkelijk terrein,
zowel binnen de Neder!. Hervormde kerk als door middel van samenwerking van de kerkgenootschappen in het convent vankerken. "Wij zullen
goed doen", zo schreef Van Walsum," ervoor op te passen, dat wij op poIitiek terrein niet grijpen naar oplossingen, die op deze ontwikkeling vooruitloopen en daarvoor wel eens een belemmering zouden kunnen zijn".
In deze regels openbaarde zich mijns inziens de denkrichting, die in een later stadium geleid heeft tot een afwijzing van het onveranderd voortbestaan van de CHU na de afloop van de oorlog en tot het streven om te
zoeken naar een bredere gemeenschappelijke noemer. Het valt nog immer
te betreuren, dat die ontwikkeling geleid heeft tot het afscheid van een zo
waardevol deel van het ledenbestand van de CHU, zonder dat het ideaal
dat de vertrekkenden voor ogen stond in de Partij van de Arbeid voldoende gerealiseerd is. Het behoeft ons niet te verbazen, dat Van Walsum die
vóór en in de oorlog zich sterk keerde tegen de antithese-gedachte de PvdA
weer verliet op het moment dat de polarisatie-tactiek daar zijn opgeld ging
doen.
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111. De correspondentie van de gegijzelde Ti/anus

Het laatste hier te behandelen punt plaatst Tilanus weer in het midden van
onze belangstéUing. Niet dat zijn gijzeling het enige droeve lot was, dat de
Unie overkwam. Gevoelige slagen waren ook het overlijden van bekende
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voormannen als oud minister Slotemaker de Bruine in het voorjaar van
1941 en van vice-voorzitter Jan ter Haar in het najaar van 1941. Twee
kopstukken van de CHU waren trouwens in de meidagen van 1940 als leden van het kabinet naar Engeland vertrokken te weten De Geer en Van
Rhijn. De laatste was nb. eerst op 8 mei minister geworden van Landbouw
en Visserij na de afsplitsing van deze directoraten van het departement
van Economische Zaken. Erger dan het gemis van deze bewindslieden was
de onverwachte terugkeer in de winter van 1941 van De Geer. In een circulaire van 28 februari 1941 van de centrale kiesvereniging Den Haag aan de
leden van de aangesloten kiesverenigingen valt op te maken, dat het DB
van de Unie direct aandacht aan de kwestie De Geer geschonken heeft. 10)
Haar advies luidde dat "zoolang niet beide partijen, die hier in het geding
zijn, nl. de Nederlandsche Regeering en de Heer De Geer kunnen worden
gehoord, het beter wordt geacht ons van contact ter dezer zake met den
heer De Geer te onthouden".
De kwestie-De Geer aangescherpt door het verschijnen van een door hemzelf geschreven brochure bleef de CHU lang bezig houden.
Toen Tilanus op 16 november 1941 met zijn medegijzelaars van Buchenwald werd overgebracht naar het grootseminarie te Haaren en vervolgens
in mei 1942 naar het seminarie Beekvliet, werden zijn mogelijkheden om
met het kader van de Unie in correspondentie te treden vergroot. In zijn
memoires worden enkele pagina's gewijd aan de briefwisseling met De
Geer"), zodat die kwestie hier kan blijven rusten, Maar het archief van Tilanus bevat veel meer brieven van voornamelijk voorzitters van de Kameren Staten kringen, die Tilanus allen goed persoonlijk kende!, gevoerd in de
zomer van 1942. Verschillende van zijn briefschrijvers (Van Bruggen en
Reyers) reageren ook dan nog onaangenaam getroffen over De Geer en
benadrukken in dit verband de trouwen het medeleven van de gewone leden van de Unie. Tilanus had met het voeren van zijn correspondentie een
bijzondere bedoeling nl. het peilen voorzover dat op deze de enige hem gebleven mogelijkheid kon, van de denkbeelden van de leden van zijn politieke groepering. Hij besefte, dat als hij nog geroepen zou zijn om aan het
eind van de oorlog een functie op staatkundig terrein te vervullen, hij dat
10)

Copie aanwezig op het Uniebureau.

11)

Puchinger, op. cit., p. 206-216.
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niet zou kunnen doen zonder de stemming in de CHU goed te kennen.
Vooral daartoe diende zijn briefwisseling, waarbij hij inzonderheid geïnteresseerd was in veranderingen in de kerkelijke verhoudingen en in de relaties tussen de CHU en de" ~ndere b!oeders", zoals men in deze brieven veelal de antirevolutionairen aanduidde. Uit deze correspondentie
moet Tilanus wel de indruk gekregen hebben, dat juist het kader van de
CHU weinig positieve berichten doorgaf over de relaties met de ARP; de
verhoudingen bleven over het algemeen stroef.
Goed zal het hem gedaan hebben dat velen hem in hun brieven persoonlijk
bemoedigden en zelfs pakketjes met extra voedingsmiddelen zonden.
Omgekeerd is door dit in de gevangenschap volgehouden leiderschap in
den lande het respect voor de gegijzelde voorzitter sterk toegenomen. Zo
werd Tilanus inderdaad de man om de CHU, de partij die in haar organisatie het minst van alle Nederlandse politieke groeperingen partij was, na
mei 1945 weer voor te gaan.
Op een ongeveer een jaar geleden gehouden historisch congres is de stelling opgeworpen, dat de breuk in de Nederlandse samenleving niet ligt in
de oorlogsjaren, maar veeleer in de tweede helft van de jaren '60 waarin
eerst een wezenlijke doorbraak van zedelijke en maatschappelijke denkbeelden heeft plaats gevonden. Ik ga hier niet discussiëren over de juistheid van de gehele stelling. Wel is het onmiskenbaar, dat Tilanus als een
symbool van onkreukbaarheid, standvastigheid en drager van vertrouwde onveranderde staatkundige denkbeelden op een moment, dat de buitenwacht het verdwijnen van de CHU voorspelde, beter dan zijn opponenten heeft aangevoeld, wat de Nederlandse bevolkingsgroep waar de
CHU op steunde nodig had.
Dat is bewezen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1946, waarbij de
CH U zich tot verbazing van velen handhaafde op haar vooroorlogs niveau.

IV. Epiloog
Bij het bespreken van een paar facetten uit de geschiedenis van de CHU in
de jaren 1940-1945 wilde ik het laten. Veel is onafgewerkt of in het geheel
niet aangeroerd. Zo heb ik niets meegedeeld over de inhoud van het Jaarboekje 1941, dat het stadium van drukproef heeft bereikt, maar
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waarvan de verschijning door de bezetter is verhinderd.
Niets is meegedeeld over de brochure "De politieke en maatschappelijke
opbouw van Nederland" vervaardigd in mei 1944 door de groep Bosch
van Rosenthal, die voorts bestond uit de heren Van Helsdingen, ldenburg, Schokking en Van Walsum. Evenmin is aandacht geschonken aan
de lotgevallen van individuele Kamer- en Staten kringen en kiesverenigingen.
Ook al zullen zij niet allen geruchtmakende geschiedenis hebben gemaakt
toch is nader onderzoek naar hun al dan niet functioneren in oorlogstijd
gewenst. Kortom, al zal de CHU eerstdaags ophouden te bestaan, het is
, noodzakelijk dat de aandacht voor het verleden van deze politiek niet zal
verminderen.

Sp

DE SOtYERI:.:INITEITSOVERDRACH7~· TILANUS CONTRA GERRI:.TSON

door A.B.L. de Jonge

Inleiding
De redactie van het Christelijk-Historisch Tijdschrift vroeg mij een bijdrage te leveren voor het laatste nummer over het onderwerp: de Indonesische kwestie en de C-H U. Ik ben zo vrij één facet centraal te stellen in deze
verhandeling, te weten: de soevereiniteitsoverdracht en de reacties van
H. W. Tilanus en Prof. Gerretson daarop. Twee vooraanstaande C-HUers, de eerste fractieleider en partijvoorzitter, de tweede Utrechts hoogleraar en lid van de Eerste Kamer, die een totaal verschillende benadering
kozen van de Indonesische kwestie.
Misschien wat onaardig van mij, zult u denken, om in dit laatste nummer
van het Christelijk-Historisch Tijdschrift nu juist aandacht te schenken
aan een geschil binnen de Unie. Had ik niet een wat feestelijker onderwerp
kunnen uitkiezen voor deze gelegenheid? Zeker wel, maar partijgeschiedenis verloopt nu eenmaal vaak met grote of kleine contlieten. Als
het goed is zijn deze een uiting van een geestelijke strijd die plaats vindt in
een partij. Dat was zeker in de Indonesische kwestie het geval. Het ging
om begrippen als: gezag, de Kroon, soevereiniteit, de leiding Gods in de
geschiedenis. Alle begrippen die van belang zijn in het ChristelijkHistorisch denken. Daarom kan men stellen dat achter de Indonesische
kwestie in de C-HU een beginselstrijd schuilging.
Het is daarom des te opvallender hoe weinig aandacht in verhandelingen
over de geschiedenis van de C-HU is besteed aan het Indische vraagstuk.
Wellicht toch een beetje schaamte voor de harde woorden die toen zijn uitgesproken? Duidelijk is in ieder geval dat de na-oorlogse jaren uiterst
boeiende jaren zijn geweest voor de C-HU. Laat ik in heel grove lijnen het
decor nog eens schetsen.
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Wat bijna niemand had verwacht gebeurde: de C-HU keerde na de bevrijding met het voor-oorlogse aantal zetels terug in de kamer, namelijk 8.
Pogingen om te komen tot een protestants-christelijke partij mislukten. 1)
In 1946 deed zich een afsplitsing van de C-HU voor. Onder leiding van het
kamerlid Krijger trad de Protestantse Unie met een eigen lijst op bij de kamerverkiezingen in 1946. Daarnaast verlieten enkele vooraanstaande
C-HU'ers de partij onder invloed van de "doorbraakgedachte' . Hier valt
te denken aan lieden als Van Walsurn, Lieftinck en Van Rhijn. Er waren
dus nogal wat problemen binnen de Unie. De Indonesische kwestie dreigde tot een nieuwe breuk te leiden in de Uniegelederen. Buitenparlementaire acties werden gevoerd via het Comité Handhaving Rijkseenheid, waarvan ook prof. Gerretson lid was. De verschillende Christelijk-Historische
!
bladen, zoals Koningin en Vaderland onder leiding van Mr. Schmal en later P. Jouwsma, de Christelijk-Historische Nederlander onder leiding van
Mr. Pollerna en De Nederlander met als aanvankelijk hoofdredacteur P.
Brijnen van Houten en later H.A. Lunshof - die ook lid was van het Comii té Handhaving Rijkseenheid - waren in hun commentaren met betrekking
tot het Indische beleid ook bepaald niet eensgezind. Het dagblad De Nederlander hield op te bestaan in 1949, waarbij behalve financiële problemen eveneens politieke verschillen tussen de leiding van de krant en het
hoofdbestuur van de C-HU een rol gespeeld hebben. Op 14 november
1949 verscheen een open brief van de voorzitter van de C-H kiesvereniging
te Doetinchem H.J. Bulten,2) waarin deze ondermeer schreef: "Maar aan
de Ronde Tafel Conferentie hebt U (Tilanus, De Jo) deelgenomen namens
onze Regering - God betere het! - om onze soevereiniteit, ons gezag en onze verantwoordelijkheid voor millioenen onderdanen te verkwanselen."
I
De namen van Gerretson, Bulten, Lunshof, maar ook van Jhr. W. de Savornin Lohman - die inmiddels de leiding op zich had genomen van een
nieuwe C-H krant na het verdwijnen van het dagblad - stonden als onder: tekenaars onder een verklaring uitgegeven in oktober 1949. Daarin werd
geprotesteerd tegen het na-oorlogse Indische beleid. Alle kiesverenigin1) J. Hoek, Herstel en vernieuwing, Alphen aan de Rijn 1979, pag. 83 e.v.
2) 14 november 1949, Open brief, aan de Hoogedelgestrenge Heer H.W. Tilanus

voorzitter der C·HU, w.g. H.J. Bulten, Voorzitter C·H kiesvereniging Doetinchem.
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gen ontvingen deze verklaring. Er was sprake van georganiseerd verzet in
de C-HU! Ziehier enkele aanwijzingen voor de spanningen binnen de

]

C-HU.J)

(

De Indische Politiek
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Alvorens nu uitgebreider stil te staan bij de controverse tussen Tilanus en
Gerretson, een enkel woord over de Indonesische politiek zelf, opdat een
en ander in een duidelijk licht komt te staan. Op 7 december 1942 had koningin Wilhelmina de zogenaamde Koninklijke Rede uitgesproken vanuit
Londen. Daarin kondigde de vorstin "vernieuwing in de staatkundige
bouw van het Rijk" aan, waarvan de definitieve vorm op een Rijksconferentie vastgesteld diende te worden. De Jong veronderstelt dat de Amerikaanse president Roosevelt, aan wie Wilhelmina in datzelfde jaar een bezoek had gebracht, veel invloed heeft gehad op de stellingname van Wilhelmina. Na de capitulatie van Japan riep Soekarno eenzijdig de republiek uit in Indonesië (17 augustus 1945). De Engelsen namen het gezag in
Indie over. Zij echter hadden belang bij een stabiele situatie gezien hun belangen in geheel Zuid-Oost Azië, en erkenden de facto de nieuwe republiek. Nederland stelde zich op het standpunt dat spreken met "nationalistische revolutionairen" geen zin had en eerst het gezag in Indië hersteld
diende te worden. Onder druk van het buitenland, onder meer de dreiging
met stopzetten van de MarshaII-hulp, moest Nederland wel onderhandelen. In 1947 resulteerde dit in de overeenkomst van Linggadjati. De Nederlandse regering erkende de regering van de republiek als feitelijk gezag
over Java, Sumatra en Madura. De Verenigde Staten van Indonisië zouden het hele grondgebied van Nederlands Indië omvatten. Een Unie zou
worden gevormd als samenwerkingsorgaan tussen Nederland, de Verenigde Staten van Indonesië, Suriname en Curaçao. De uitvoering van het
verdrag liep echter niet zoals het moest. Via politionele acties trachtte de
Nederlandse regering in 1947 en 1948 een oplossing te forceren. Dit bezorgde ons land zeker geen goede naam in de internationale politiek. Aan
het dekolonisatieproces kwam voorlopig een eind met de overdracht van
de soevereiniteit in 1949.
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3) Koningin en Vaderland 28 oktober 1949, De Nederlander 28 oktober 1949.
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Op 21 december 1949 bekrachtigde Koningin Juliana de goedkeuringswet
tot soevereiniteitsoverdracht met haar handtekening. Daarop volgde 27
december de daadwerkelijke overdracht te Amsterdam en Batavia. Parlementair gezien was daarmee een einde gekomen aan een bewogen periode
van ruim vier jaar in de Nederlandse geschiedenis. Zo niet in de C-HU!
"Ja, inderdaad, de beslissing is gevallen. Wij aanvaarden dit, zij het met
bekommerd hart. Het eerst noodzakelijke voor dit ogenblik achten wij
een overzicht, hoe in de C-HU de verhoudingen liggen, een soort balans
voor onze partij na beëindiging van deze onstuimige periode van 4 jaar,
waarin wederkerig elkaar verwijten zijn gemaakt". Dit schreef de redactie
van De Nederlander in het nummer van 4 februari 1950. In ongeveer 25
bladzijden maakte Prof. Gerretson de balans op, in het vertrouwen, "dat
deze gedegen en gefundeerde uiteenzetting moge medewerken tot het wederkeren van de sfeer van vertrouwen en samenwerking, waaraan het
somwijlen in de afgelopen jaren heeft ontbroken". Geen enkele waardering was van Gerretson te verwachten voor de R. T .C.-uitkomsten: het
was alles' 'illusie" en "scheurpapier"; de revolutie vervolgde haar weg zegevierend, volstrekt zeker was het dat de tijdgenoot reeds de regering zal
ver-achten. Door de stem van de Unie-voorzitter Tilanus "is een in onze
Chr.-Hist. Unie reeds lang latente crisis uitgebarsten, waarvan de diepe
ernst niet uit de weg mag worden gegaan. Er is niet een meningsverschil
ontstaan, maar er heeft zich een diepe klove geopend. Er is een openbaar
conflict. Niet om Indië gaat het langer. Indië is verloren, maar het gaat
thans om onze Unie!" Gerretson stelde deze vraag centraal in zijn brochure: "Zal onze Unie een autoritaire leiderspartij worden of een democrati-

)ti

sche beginselpartij blijven?"

le;et
je

Het was deze vraagstelling, die de ondertiteling vormde van Gerretsons
verhaal, dat naar alle kiesverenigingen werd gezonden en als uitdagende
titel droeg: "Tilanus contra de Christelijk-Historische Unie".
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De parlementaire monarchie, waarin de hoogste macht bij de constitutionele Kroon ligt, berust op een ingewikkeld samenstel van duale organen,
betoogde Gerretson. Bijvoorbeeld: de regering handelde, het parlement
controleerde. De conditio sine qua non van dit stelsel was dat de controlerende partij bijtijds haar invloed kon uitoefenen, kon bijsturen. Een voor155

afgaande overeenstemming moest leiden tot een bepaald te voeren beleid.
Aan dit algemene beginsel was in het Program van Beginselen van de
C-HU een zekere uitwerking gegeven. Artikel 26 de tweede alinea luidde:
"Geen verbintenissen, in welke vorm ook welke zouden kunnen leiden tot
financiële lasten voor de staat of tot persoonlijke of geldelijke lasten voor
de bevolking, worden aangegaan buiten overleg met de Staten-Generaal.
Aan dit uitgangspunt was ook de heer Tilanus gebonden.
Tussen alle duale organen in het staatsbestel gold de regel van de goede
trouw volgens Gerretson: "Zowel in de verhouding tussen Koning en Ministers, Regering en Staten-Generaal, als tussen fractievoorzitter en fractie; fracties en partijbestuur, partijleiding en partij: partij- en geestverwanten in den lande". Met de aanvaarding van het akkoord van Linggadjati "tegen de uitdrukkelijke wil van de Staten-Generaal in", was sprake
van "een in onze parlementaire geschiedenis ongeëvenaard geval van
schending door een Regering van het in haar door de Volksvertegenwoordiging gestelde vertrouwen", concludeerde Gerretson.
Tilanus stemde weliswaar tegen de Linggadjati-overeenkomst, maar behoorde in 1949 tot de vier voorstemmers uit de C-HU-fractie in de Tweede
Kamer, toen het om de soevereiniteitsoverdracht ging. Daarmee was Tilanus omgezwaaid van "oppositie tot medespeler", volgens de Utrechtse
hoogleraar. "De heer Tilanus heeft. ... een autoritaire politiek gevoerd die
een aanranding is van de democratische grondslag van onze Unie". Deze
"deels in 't geheim" gevoerde politiek was een volslagen mislukking geworden. Gerretson verweet Tilanus dat hij onvoldoende de C-HU als partij had geraadpleegd inzake het Indische beleid. Een beroep op de grondwettelijke regel van stemmen zonder last of ruggespraak , verwierp Gerretson, omdat dit zou kunnen leiden "van een individualistisch subjectivisme, naar een autoritair opportunisme". Hij keurde de leer van het vrije
mandaat af, waarbij volksvertegenwoordigers geheel vrij waren hun
standpunt te bepalen en stem uit te brengen. Veeleer moest sprake zijn van
een zedelijke band met de kiezers. Daarmee bedoelde Gerretson: "een zedelijk gebonden (zijn) aan de grote beginselen van de richting of partij, die
hem heeft gecandideerd, dus thans aan de politieke gedragslijn, die, als
uitdrukking dier beginselen, is bepaald door de Algemene Ledenvergadering van de Unie, bij welke de soevereiniteit in eigen kring van onze politieke
geestverwanten berust". De Algemene Ledenvergadering zag Gerretson
duidelijk als hoogste orgaan binnen de partij; daaruit bleek dat de C-HU
156
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een volkspartij was. De opstelling van Gerretson in het Indonesische
vraagstuk werd voornamelijk bepaald door zijn visie op de Kroon. Aan de
Kroon was de soevereiniteit opgedragen, hetgeen betekende dat aan de
Kroon de hoogste bevoegdheid toekwam. De Kroon was het hoogste
staatsorgaan. Daarom diende de eenheid van de Kroon gewaarborgd te
blijven, maar binnen die grenzen waren federalistatie en het toekennen
van zelfbestuur aan Indische volken, volgens Gerretson mogelijk. In de
Grondwetscommissie, belast met de voorbereiding van de Grondwetsherziening in 1948, had Tilanus naar zijn oordeel "de Kroon laten vallen",
om deze vervolgens met de indiening van een amendement tijdens de behandeling van de Grondwetswijziging "weer op te rapen". In tweede lezing liet Tilanus de Kroon weer schieten. 4)
Over de voorwaarden waaronder de C-HU zou deelnemen aan het kabinet
Drees, had de Unievoorzitter een Algemene Ledenvergadering behoren te
beleggen, merkte Gerretson op. Hij beriep zich op artikel 35 sub. 1 van de
statuten, waarin was verwoord dat de hoofdlijnen van het politiek beleid
werden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Vol wantrouwen stond Gerretson tegenover het kabinet met "de drie S.S.": de ministers Sassen, Schokking en Stikker. "In zulk een kabinet kon het chr.
hist.lid (Mr. Schokking, De JO),5) zo hij zijn zetel liefhad, niet dan een beginselloos meeloper worden".
Gerretson kwalificeerde het kabinet-Drees als "een tegen zichzelf verdeeld huis" en het gevoerde beleid als "een waggelende gang". Een bewijs
hiervoor meende hij te vinden in het blijven steunen van dit kabinet door
Schokking en Tilanus, na de tweede politionele actie (18 december 1948)
en het aftreden van minister Sassen (februari 1949). Ook hierover had Ti-
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4) Omdat Tilanus zitting had in de voorbereidende grondwetscommissie, stemde
deze impliciet in met staatkundige hervormingen, meende Gerretson. Geen her·
vormingen, maar herstel van het gezag van de Kroon was naar de mening van de
laatste nodig. Op zich kon Gerretson het eens zijn met het zgn. "Kroonamendement" dat Tilanus indiende bij de behandeling van de grondwetsherziening in
eerste lezing. In het grondwetsvoorstel kwam namelijk niet tot uitdrukking dat de
Kroon het hoogste orgaan van de gehele Indonesische Unie zou zijn. Dat beoogde
Tilanus vast te leggen.
5) Mr. W.F. Schokking, geboren op 14 augustus 1900 promoveerde in 1924 aan de
V.U. en was advocaat. Ook is hij wethouder van Amsterdam geweest.
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lanus de Algemene Ledenvergadering moeten raadplegen. Daarom werd
een Buitengewone Ledenvergadering noodzakelijk op een tijdstip voor de
aanvang van de R.T.C. Dit laatste geschiedde niet, want op 29 oktober
1949 was het belangrijkste voorbereidende werk voor de R. T .C. verricht.
Daarmee was het belangrijke statutaire recht van de Algemene Ledenvergadering van de C-HU - het bepalen van de politieke gedragslijn - volgens
Gerretson wederom uitgehold. En dat alles deed Tilanus met "berekende
opzet" .
Bovendien leidde Tilanus de Buitengewone Ledenvergadering autoritair,
merkte Gerretson verwijtend op. Tilanus sprak zelf anderhalf uur, terwijl
oppositionele sprekers slechts vijf minuten spreektijd kregen toebedeeld.
Bewust hield de Unievoorzitter bindende uitspraken van de vergadering
tegen en lokte "een persoonlijk incident" uit (Tilanus' weigering om Gerretson het woord te verlenen? De Jo). Toch kon Tilanus niet verhinderen
dat de leden een uitspraak deden, toen deze de opmerking van het Eerste
Kamerlid Pollema dat onverkort aan het amendement-Tilanus vastgehouden diende te worden, met "een langdurig, herhaald applaus" beantwoordden. Inmiddels wist Tilanus echter al, dat zijn amendement in de
eindredactie van de R.T.C.-overeenkomst niet zou worden opgenomen.
Immers, aldus was op de bijeenkomst te Namen besloten. Gelet op het
voorbehoud dat bij de behandeling van de Grondwetsherziening was gemaakt, had Tilanus zich hiertegen moeten blijven verzetten, meende Gerretson. Daarmee had Tilanus de partij misleid en zijn optreden in de Kamer bij de debatten over de soevereiniteitsoverdracht was daardoor "een
comedie" geworden, "een bandeloos subjectivistisch individualisme" en
bovenal in strijd met de grondwet.
Als naastbijliggende oorzaak van het optreden van de C-HU-Ieider, wees
Gerretson op het feit dat de eerste niet in alle vrijheid zich een oordeel als
volksvertegenwoordiger kon vormen, nadat hij deel had uitgemaakt van
de commissie die de grondwetsherziening voorbereidde . Een open fractieberaad was daarna nauwelijks meer mogelijk, want de fractieleider was
een gebonden man.
Gerretson meende dat Tilanus geen deel had mogen uitmaken van het
door de regering ingestelde College van Negenmannen, dat met de regering zelf betrokken was bij de voorbereiding van de regeling voor een soevereiniteitsoverdracht. Daardoor werd namelijk de gehele fractie gebon158
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den; immers wilden de fractieleden een andere lijn volgen dan de regering,
dan zou een conflict met de C-HU-leider zijn ontstaan.
Vervolgens was Gerretson van oordeel dat de C-HU had moeten breken
met het kabinet-Drees. Dat sprak ook uit een motie, ingediend op de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 1949 door de afdeling Middelburg, waarvan Tilanus had gezegd dat deze niet opportuun
was. Opzegging van het vertrouwen in het kabinet-Drees, betekende nog
niet dat de regering ook behoefde af te treden, die ook zonder de C-Hstemmen over een tweederde meerderheid bleef beschikken.
Tilanus had de staatkundige problemen vervangen door een ethische antithese: het was voor Christenen de tijd niet langer te heersen, maar te dienen in Indië. Hierover ontstak Gerretson in grote woede: "Wij kunnen
dus niet genoeg betreuren, dat de Heer Tilanus zo achterlijk is
geweest.. .. ". Wij hebben "in de laatste jaren onze stem ten onrechte uitgebracht op de lijst, waarop de heer T. als no. 1 voorkomt". "Is de heer
Tilanus nog chr. historisch?" zo vroeg Gerretson zich af, met name ook
omdat de eerste de geest des tijds had vereenzelvigd met de geest van God.
Keerde Gerretson zich om dit alles van de C-HU af? "Afscheiding zou zijn
een herhaling van de fout der Afgescheidenen van 1834. Zij (de 4 voorstemmers voor de soevereiniteitsoverdracht Tilanus, Kikkert, freule
Wttewaal Van Stoet wegen en Van de Wetering), niet wij zijn de scheurmakers. Voor mij is de onvoorwaardelijke trouw aan Rijk en Kroon, die in
het program en in de traditie onzer Unie verankerd is, van kindsbeen af
een heilige zaak geweest, waaromtrent elk compromis mij onoirbaar en
oneerbaar voorkomt. En dit standpunt zal ik, steunend op ons beginsel,
ook tegen de Voorzitter der Unie in, naar eer en geweten, tot de uiterste
consequentie, handhaven".
Met deze woorden sloot Gerretson zijn brochure af. Bij latere gelegenheden zou hij nog op de Indische kwestie terugkomen. Bijvoorbeeld op 11
maart 1952 hield hij een rede in de Eerste Kamer, waarin hij stelde dat
door het breken van de Kroon, Nederland was geworden tot' 'een overbevolkte boerderij aan de Noordzee", omdat aan Nederland de economische grondslag was komen te ontvallen. 6)
6) Prof. Dr. C. Gerretson, Rekenschap, 11 Nulla caritas sine vertitate, rede gehouden
op 11 maart 1952 in de Eerste Kamer, pag. 12.
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Op 27 september 1954 sprak Gerretson een rede uit ter gelegenheid van
zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar in de constitutionele geschiedenis van het rijk in Europa en overzee, getiteld: "De Rijksgedachte" .7)
Daarin stond hij uitgebreid stil bij de verhouding tussen volk en staat. Een
volk was een collectief bewustzijnsfeit, waarbij bloed, religie en taal belangrijke kenmerken zijn. Ook de staat was volgens Gerretson een collectieve individualiteit, die als opdracht heeft de persoonlijkheid van het volk
te waarborgen. De eenvoudigste verhouding tussen volk en staat vormde:
de volksstaat, waarbij beide elkaars uitdrukking waren, dat wil zeggen
waarbij de begrippen staat en volk samenvielen. Vaak echter leefden en leven binnen een staatsverband meerdere volkeren. Juist dan zullen spanningen optreden.
Tot zover" de geniale lastpak" (hetgeen mede werd veroorzaakt door zijn
doofheid), zoals de Utrechtse hoogleraar Gerretson weleens is gekarakteriseerd. 8)
Opgemerkt moet worden dat in de visie van Gerretson weinig speelruimte
wordt gelaten aan de regering. Speelruimte, die juist in het internationale
verkeer van groot belang was en is. Verbintenissen die financiële lasten
voor de staat of de burgers veroorzaakten, moesten pas aangegaan worden na overleg met de Staten-Generaal, verwoordde het C-HUBeginselprogram in artikel 26. In de Grondwet van 1948 werd deze materie - verdragen met andere mogendheden - geregeld in artikel 60. Thans regelen de artikelen 60 - 62 Grondwet dit. Gerretson moet in zoverre gelijk
gegeven worden, dat slechts geleidelijk in de Grondwet de eis van parlementaire goedkeuring is opgenomen. Zo behoefden in 1814 aan het parlement de gesloten verdragen alleen ter kennis te worden gebracht. In 1953
werd "de democratisering van het buitenlands bestuur", zoals Van der
Pot9) dit noemt, verder gestalte gegeven doordat de goedkeuringseis in beginsel voor alle internationale overeenkomsten zou gelden, met in achtne7) Dr. C. Gerretson, De Rijksgedachte, Utrecht 1954.

8) H. van Spanning en Drs. B. Woelderink, De Unie in het vizier, Apeldoorn 1968,
pag. 29.
9) Prof. Mr. C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlands Staatsrecht. bewerkt

door Mr. A.M. Donner, Zwolle 1977, pag. 355 e.v.
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ming van een aantal uitzonderingen, genoemd in artikel 62 Gw. De klacht
die vele malen in de jaren dat de Indische kwestie speelde, is geuit: dat de
regering de volksvertegenwoordiging voor voldongen feiten plaatste, 10) is
te beschouwen als uiting van een verlangen om het parlement nauwer bij
het internationale rechtsverkeer te betrekken.
Gerretson wees er ook op dat de partij meer invloed had moeten hebben
op het beleid dat de fractie in de Kamer voerde, met name middels uitspraken van de Algemene Ledenvergadering. Jhr. Mr. de Savornin Lohman, 11) de oprichter van de C-HU, had geschreven: "bie gekozenen staan
niet hoog verheven boven het volk, dat hen kiest; zij maken daar deel van
uit; zij spreken met hen; en nemen kennis van hun wenschen en behoeften;
zij deelen hun openhartig hun gevoelens mee over politieke vraagstukken,
en geven rekenschap van hun stem als die gevraagd wordt. Want er is tussehen hen en de kiezers een zedelijke band". Voorts: "Als slotsom van onze beschouwingen constateren wij thans alleen, dat ook wij partij eenheid
verlangen, maar dat die eenheid gezocht moet worden, niet in organisatie
onder één leider, maar in samenwerking van allen die hetzelfde beginsel
belijden". In de woorden van Lohman is de directe kritiek op "het dictatorschap van Dr. A. Kuyper" te beluisteren. Kwam de zedelijke band tussen kiezers en gekozenen niet in strijd met het recht te stemmen naar eigen
inzicht en geweten van de volksvertegenwoordiger? "Volstrekt niet"!
antwoordde Gerretson. "Anders gezegd, het vertrouwen, dat de kiezers
door hun stem aan een candidaat schenken, is niet het vertrouwen, dat hij
volgens zijn Consciëntie zal stemmen, maar het vertrouwen, dat hij de beginselen der partij die hem gecandideerd heeft, naar zijn consciëntie zal
toepassen en voorstaan" . Een volksvertegenwoordiger, die van mening is
dat het handelen naar eigen geweten meebrengt, een schaden van het ontvangen vertrouwen verbreekt daarmee zelf de zedelijke band tussen hem
en kiezers of partij. Dit zo zijnde, lijkt het mij ongewenst, hetgeen Gerretson verlangde, een ledenvergadering te laten beslissen over de al of niet
deelname van partijgenoten in een te vormen kabinet. De ledenvergadering van een partij stelt als hoogste orgaan het partijprogramma vast. De

,8,

10) A.B.L. de Jonge, De Christelijk-Historische Unie en de Indonesische Kwestie
doet. scr. Leiden 19,80, pag. 7, 21, 35 en 45.

<t

11) Jhr.

I

Dr. A.F. de Savornin Lohman, Bijdragen tot de geschiedenis der ChristelijkHistorische Unie, 's-Gravenhage z.j. I, pag. 102-110.
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vertegenwoordigers van die partij dienen op grond van een programmatische vergelijking, blijvend binnen het vertrouwen dat hen geschonken is,
te onderhandelen over een mogelijk te vormen coalitie. Achteraf dient
verantwoording afgelegd te worden over het gevoerde beleid en behaalde
resultaat jegens de ledenvergadering. Dat Tilanus deze opvatting mede
toegedaan was bleek uit hetgeen hij sprak op 13 augustus 1948 n.a.v. het
feit dat de P.v.d.A.-fractie de Partijraad over de formatie moest laten
oordelen: "En uit staatsrechtelijke overwegingen en uit politiek overwegingen zijn wij christelijk-historische geen voorstander van bindende afspraken .... ". Even verder: "Of er een geestverwant of niet geestverwant
minister in het kabinet zit, daardoor zal onze houding niet worden gewijzigd. Wij zullen zakelijk de daden van dit kabinet beoordelen" .12)
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Meer gelijk had en heeft Gerretson met zijn opmerking - en dat volgt mede
uit het bovenstaande - dat ook tussen de vertegenwoordigers van een politieke partij in het parlement zelf, zoals tussen andere duale organen in het
staatsbestel, de vertrouwensregel moet gelden. Het probleem bij de C-HU
in de beschreven periode was, hoewel Gerretson daar nergens expliciet op
wees, dat H.W. Tilanus zowel fractieleider als partijvoorzitter was. Naar
mijn mening is dat een ongewenste cumulatie van functies, die een gezond
functioneren van democratische verhoudingen tussen partij en vertegenwoordigers belemmert. Statuten van een partij behoren een dergelijke cumulatie uit te sluiten. De verwijten van Gerretson aan het adres van Tilanus dat deze enerzijds onvoldoende het regeringsbeleid heeft beïnvloed,
maar anderzijds niet had mogen deelnemen in commissies ter voorbereiding van de grondwetsherziening in 1948 en de R.T.C. in 1949, lijken onderling tegenstrijdig. Gerretson meende dat Tilanus daardoor in zijn eigen
fractie een gebonden man was. Vanuit het standpunt van de regering gezien lijkt het gewenst, in het bijzonder wanneer gekwalificeerde meerderheden vereist zijn en deze niet slechts bereikt kunnen worden via steun van
de regeringspartijen, steun te zoeken bij niet-coalitiegenoten. Vanuit het
standpunt van zo'n niet-regeringspartij in casu de C-HU, zal voor het verlenen van steun, zoals in dit geval in de vorm van het participeren van de
fractieleider in een voorbereidende commissie, bepalend moeten zijn of
12) H. van Spanning en Drs. B. Woelderink, De Unie in het vizier, Apeldoorn 1968,
pag. 11, 12.
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middels die weg invloed uitgeoefend kan worden op het regeringsbeleid.
Het lijkt van essentieel belang dat injuist dergelijke gevallen een goed contact bestaat tussen fractieleider en fractie.
Wat in dit verband te denken van een briefje 13) van het C-HU-Kamerlid
Van der Feltz aan Tilanus waaruit de volgende passage: ' 'Gij zijt altijd zoo
bezet en gij moet altijd met zoveel menschen spreken, dat wij bijna nooit
gelegenheid krijgen eens met U door te praten. Daarom zend ik eenige
Zeeuwse mijmeringen, opdat gij .... tenminste weet hoe het Zeeuwsche
Kamerlid over deze dingen denkt. ... "? Hierbij in aanmerking genomen
de opmerking van Mr. Beernink: "De waarheid gebiedt te erkennen, dat
er in de periode 1945-1950 niet veel fractievergaderingen werden gehouden. Tilanus deel veel zelf af en luisterde zo af en toe naar de mening van
anderen. Bij stemmingen gunde hij iedereen zijn vrijheid. Napraten lag
niet in zijn aard", 14) ondersteunen de stelling dat van een hecht fractieoverleg in de eerste naoorlogse jaren geen sprake was. De fractievoorzitter
bepaalde in grote lijnen het beleid.
De opmerking van Gerretson dat het akkoord van Linggadjati (maart
1947) tegen de uitdrukkelijke wil van de Staten-Generaal was goedgekeurd, nodigt uit tot bestrijding. Immers, bij de behandeling van de overeenkomst in december 1946 was niet gebleken van een uitdrukkelijke wil
van een parlementaire meerderheid om het regeringsbeleid niet te steunen.
Integendeel, de motie Romme/Van der Goes van Naters bij die gelegenheid ingediend werd met twee-derde meerderheid aanvaard. Weliswaar
was de motie Romme/Van der Goes van Naters door haar interpretatieve
karakter, een de inhoud van het Linggadjati-akkoord, beperkende motiemet alle gevolgen van dien -, maar dat rechtvaardigt de stelling van Gerretson nog niet dat hier sprake was van" een in onze parlementaire geschiedenis ongeëvenaard geval van schending door de Regering van het in haar
door de Volksvertegenwoordiging gestelde vertrouwen".
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"Wat is de publieke opinie? Een mengsel van ontelbare, domme en verstandige, goede en slechte meeningen. De publieke opinie behoorde niet
13)

Archief Tilanus, inventarisatienummer 163.

14)

De Nederlander 19 mei 1978.
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kritiek uit te oefenen, maar integendeel het voorwerp der kritiek te
zijn" .15)
Met deze relativerende gedachte van Alexander Frederik Lohman in het
achterhoofd, vermeld ik niettemin een tweetal onderzoeken van het Nederlandsch Instituut voor de Publieke Opinie. Van 29 november tot 2 december 1946 werd onder de aanhang van de politiek partijen de mening
gepeild l6) ten aanzien van het akkoord van Linggadjati:
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KV.P.
P.v.d.A.
A.R.P.
C.P.N.
C-HU
P.v.d_V.

voor
30%
56%
18%
72%
32%
12%

tegen
33%
19%
67%
12%
48%
77%

Een ander onderzoek door hetzelfde instituut verricht in september 1947,
toonde aan dat 50070 van de P.v.d.A. en 44% van de C-HU kiezers ontevreden waren over het regeringsbeleid inzake Indië.
Hoezeer de C-HU intern verdeeld was over de Indonesische kwestie blijkt
wel uit deze cijfers. Bij P.v.d.A., A.R.P., C.P.N. en P.v.d.V. tekenden
zich in het eerste onderzoek duidelijke(r) meerderheden af. Niettemin was
bijna de helft van de C-HU aanhang een tegenstander van de Linggadjatiovereenkomst en hadden weinig minder C-HU' ers vertrouwen in het regeringsbeleid in 1947.
Tilanus stemde, zoals de gehele C-HU -fractie in Tweede en Eerste Kamer,
tegen de instelling van de Commissie-Generaal (augustus 1946). Unaniem
stemden de fracties ook tegen het Linggadjati-akkoord (december 1946).
Opmerkelijk is bij dit laatste, dat in het stemgedrag van de C-HU-fracties
niets te bespeuren viel van de 32% van de C-HU-aanhang, die bij het hier
bovenvermelde onderzoek aangaf vóór het verdrag van Linggadjati te
zijn. Waarschijnlijk dankzij de gemaakte voorbehouden en het amendement van Tilanus inzake de positie van de Kroon trokken de C-HUfracties in Eerste en Tweede Kamer nog één lijn in april/mei 1948 bij de
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Dr. A.F. de Savornin Lohman, Bijdragen tot de geschiedenis der ChristelijkHistorische Unie, 's-Gravenhage z.j. 11, pag. 260-262.
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Keesings historische archief no. 807, archief van 2-7 december 1946, pag. 6967.
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stemming over de grondwetsherziening_ Zij stemden vóór, behalve senator Reyers, die zich onthield van stemming. Vanaf dit moment juist werd
de kritiek binnen de C-HU op fractieleider Tilanus scherper. De verkiezingeninjuli 1948 leverde deC-HU nog een zetel winst op. Zou het roer daadwerkelijk omgaan? Met de aanvang van de tweede politionele actie (december 1948) en het optreden van minister Sassen leek het daar even op.
De ontwikkelingen in Nederland en Indonesië waren echter niet te keren.
De grondwetsverandering had wijziging in de staatkundige verhoudingen
mogelijk gemaakt. Bij verschillende gelegenheden had Tilanus blijk gegeven oog te hebben voor die ontwikkelingen. Reeds op de protestvergadering op 4 december 1946 in de Dierentuin te Wassenaar, zei Tilanus dat
Christelijk-Historischen niet blind mochten zijn voor "de staatkundige
ontwaking van de Volkeren in het Midden-Oosten". Hij sprak zelfs van
een begrijpelijk verlangen naar zelfstandigheid en vrijheid. Vergelijkbare
uitlatingen deed H. W. Tilanus ter gelegenheid van de behandeling van de
grondwetsherziening in 1948 en in zijn radiorede van 6 juli 1948, om enkele malen concreet aan te duiden. Na de grondwetsherziening, met de verkiezingswinst als steuntje in de rug, gaf Tilanus bij de stemmingen over de
Noodwet Indonesië (oktober 1948) en uiteindelijk in december 1948 bij de
soevereiniteitsoverdracht, in zijn persoonlijk stemgedrag inhoud aan het
begrip dat bij hem leefde voor de gebeurtenissen in Indonesië, door beide
keren voor te stemmen. Het lijkt eerlijk te stellen dat zich in het denken
van Tilanus een geleidelijke ontwikkeling had voltrokken. Geen sprake is
van een plotselinge ommezwaai in de gedachten en het beleid van Tilanus .
Zijn bezwaren richtten zich in het begin voornamelijk tegen het tempo en
de vorm waarin een en ander zich met betrekking tot het Indische
vraagstuk voltrok. 17) Het betekende wel dat de eenheid in de C-H-fractie,
althans in de Tweede Kamer werd verbroken. Met Tilanus stemden nog 6
C-H-Ieden vóór de Noodwet Indonesië, en 2 Tweede Kamerleden tegen.
De Eerste Kamer fractie stemde vóór, op het lid Reyers na, die nu tegen
stemde. Bij de stemming over de soevereiniteitsoverdracht was de verdeeldheid nog groter: de gehele Eerste Kamerfractie stemde tegen en van
de Tweede Kamerleden stemden Tilanus, Van de Wetering, Kikkert en
Wttewaal van Stoetwegen vóór.
17) A.B.L. de Jonge, De Christelijk-Historische Unie en de Indonesische Kwestie,
doc. scr. Leiden 1980, pag. 36, 37.
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Wanneer Tilanus gehoopt had langs de weg der geleidelijkheid de fractie
op één lijn te kunnen houden, dan moet achteraf geconstateerd worden
dat wat dat betreft, sedert de verkiezingen in 1948, "het roer om was". De
tot dan toe eensgezind optredende fracties in Eerste en Tweede Kamer,
waren daarna verdeeld, intern en onderling.
Daarom rijst twijfel bij de verkiezingsleus uit 1948 "het roer moet om".
De grondwettelijke basis voor staatkundige hervormingen was gelegd bij
de grondwetsherziening, daarmee was de richting en het uiteindelijk doel
van het te voeren regeringsbeleid bekend: dat wil zeggen de dekolonialisatie van Indië zou zeker doorzetten. De weg waarlangs was wellicht minder
bekend alsmede de toekomstige vorm. In dat licht moet het "Kroonamendement" van Tilanus gezien worden, waarmee hij de positie van de
Kroon onomstotelijk wilde vastleggen in de Uniestructuur ,die reeds aanvaard was bi~e Renville-overeenkomst Uanuari 1948). De Koningin zou
niet aan het ho<ifd staan van de Unie, maar de Kroon der Unie zou gedragen worden door Koningin Wilhelmina. Het doet vreemd aan dat, juist in
het besef dat de positie en betekenis van de Kroon voor veel C-HU'ers van
zeer wezenlijk belang was en ook Tilanus zelf daaraan het voorbehoud bij
de behandeling van de grondwetsherziening in eerste lezing koppelde, dus
daaraan zeer hechtte, toen bleek (na de conferentie te Namen en bij de behandeling van de grondwetsherziening in tweede lezing) dat het amendement niet zou worden overgenomen Tilanus daaraan geen directe politiek
gevolgen verbond.
Bij de pertinente tegenstanders in de C-HU van ontwikkelingen in de richting van een onafhankelijk Indonesië, speelden zo nu en dan ook economische motieven een rol. De vrees dat Nederland, los van Indonesië, zou
verarmen en in het internationale verkeer geen rol van betekenis zou spelen, leefde oprecht bijj hen die zich rekenden tot de behoudende vleugel
van de C-HU.18)
Benadrukt werd dat Nederland veel geïnvesteerd had in Indonesië en afhankelijk was van de grondstoffen. Hierin is de oude koloniale gedachte
nog te herkennen. Onvoldoende begrip leefde in deze kringen voor het
recht op zelfbeschikking van de Indische bevolking. Te zeer gericht was
men op de morele verplichting van de Nederlandse overheid gericht.
18) A.B.L. de Jonge, De Christelijk·Historjsche Unie en de Indonesische Kwestie,
doet. scr. Leiden 1980, pag. 37, 91.
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Openhartig beschrijft de Anti-Revolutionair Bruins-Slot zijn ervaringen
in" .... en ik was gelukkig"19): "Je moest van de feitelijke onmogelijkheid
van je politiek komen tot de erkenning van de principiële onaanvaardbaarheid van je politiek. Dat betekende dat je oog moest krijgen voor de
eigen rechten der Indonesiërs, voor de principiële onaanvaardbaarheid
van het kolonialisme, voor het erkennen dat een mens of groep mensen
niet heer is over anderen, maar dat God niet "één" mens, maar dé mens
tot heer der schepping heeft gemaakt."
Die worsteling heeft ook plaatsgevonden in de C-HU gepaard gaande met
felle kritiek, buitengewone ledenvergaderingen, een dagblad dat verdween, georganiseerd verzet en zo meer. De C-HU overleefde de strijd,
het kwam niet tot nieuwe afsplitsingen. De soevereiniteit werd overgedragen, bij welke gelegenheid Koningin Juliana een rede hield die als volgt
eindigde:
"Het is een voorrecht, deze daad van overdracht der soevereiniteit te ver.
richten tegenover de geschiedenis, of beter gezegd voor het aangezicht
Gods, Die weet, waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet la.
ter werd bereikt, en Die het falen kent der generaties, maar Die ook ziet, of
wij kunnen dienen in het Plan voor de gang der mensheid. Moge dit thans zo
zijn."
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Dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, .... en ik was gelukkig, Baarn 1972, pag. 201 e.v.
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De Vriendenkring stelde zich ten doel:
de bevordering van de samenwerking en het samengaan in de meest uitgebreide zin van de CHU en de ARP;
de bevordering van de totstandkoming van één protestants christelijke
partij.
De Vriendenkring kreeg vooral bekendheid door publikatie van een tweetal brieven aan de kiesverenigingen van ARP en CHU, in het najaar van
1965 en 1966. In de loop van 1967 verdween de Kring uit de publiciteit. In
deze bijdrage willen we het optreden van de Vriendenkring AR/CH in
kaart brengen. We beginnen met een overzicht van de aktiviteiten van de
Kring. Vervolgens besteden we aandacht aan de contacten van de Kring
met de besturen van ARP en CHU. Tenslotte zullen we de positie van de
Vriendenkring als faktor in het proces van partijpolitieke her-oriëntatie
: schetsen.
an
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2. Ontstaan en optreden van de Vriendenkring
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De Vriendenkring trad voor het eerst naar buiten op in september 1965
toen zij zich met een brief richtte tot de kiesverenigingen van ARP en
CHU. De Kring had echter een voorgeschiedenis die enkele jaren terug
ging. Haar bakermat lag in Velsen.
In het voorjaar van 1962 schreef de heer K. W. Bijl uit Velsen een brief aan
de landelijke besturen van ARP en CHU, waarin hij aandrong op samenwerking en samengaan van deze partijen. Toen de CH-kiesvereniging Velsen van deze brief kennis nam, nodigde zij de AR-kiesvereniging uit voor
een gesprek. Dit onderhoud leidde tot vorming van een Commissie Samenwerking ARP-CHU-Velsen. Deze commissie kreeg tot taak de gezamenlijke propaganda op plaatselijk niveau te verzorgen; alsmede het op
plaatselijk en landelijk niveau stimuleren van het samengaan van ARP en

en

CHU.

~n

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1963 voerden de AR- en CHkiesverenigingen in Velsen een gezamenlijke verkiezingscampagne. In een
gemeenschappelijk uitgegeven folder riepen zij op AR of CH te stemmen.
De landelijke aktiviteit van deze commissie werd gestart op 31 oktober
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1962. Op die datum zonden beide kiesverenigingen een gezamenlijk
schrijven aan de besturen van ARP, CHU, de Arjos, de CHJO en aan alle
kiesverenigingen van ARP en CHU.
In deze brief riepen zij op om te streven naar een nauwe samenwerking,
met als resultaat een samengaan van ARP en CHU.
De Velser commissie ontving 368 reakties; waarvan 355 positief.3)
Aan allen die adhesie hadden betuigd stelde de commissie in een brief d.d.
13 april 1964 voor om te komen tot een landelijke organisatie om de samenwerking tussen de ARP en de CHU te bevorderen. Op 12 december
1964 werd in een vergadering te Utrecht besloten tot oprichting van een
landelijk comité. De officiële oprichting waarbij de doelstelling werd vastgelegd, had, zoals vermeld, plaats op 6 februari 1965.
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Nadat een aantal organisatorische kwesties was afgehandeld, besloot het
comité op 1 mei 1965 een brief te richten aan alle kiesverenigingen van
ARP en CHU. Deze brief verscheen in september 1965. Hiermee trad de
Vriendenkring voor het eerst officieel in de openbaarheid.
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Ontwikkeling relatie AR-eH
Voor een goed begrip van de inhoud van deze brief is het gewenst hier de
bestaande relatie tussen ARP en CHU te schetsen, zoals die zich na de oorlog had ontwikkeld.
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De ervaringen tijdens de bezetting brachten in het voorjaar van 1945 een
brede gedachtenwisseling op gang over de mogelijke vorming van een
(protestantse) Christelijke Volkspartij. Van AR-zijde drong men sterk
aan op fusie met de CHU. Ook in CH -kring werd aan fusie of een federatieve samenwerking gedacht. Een bestuursvoorstel om deze laatste gedachte te realiseren kreeg op een bijzondere algemene vergadering d.d. 26
februari 1946, echter niet voldoende steun. Wel'sprak de algemene vergadering zich uit voor nauw contakt met de ARP. De kiesverenigingen kre-
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3) Daarnaast 9 met reserves en 4 tegen. Dit aantal wordt genoemd in de notulen van
6 februari 1965 en bij enkele latere gelegenheden. In de brief van 14/41964 werd
gesproken over 355 reakties.

170

ir
h
d

ijk
,lle
~g,

.d.
lia~er

len
st-

Ilet
:an
de

I

de
,r-

en
en
rk
ra~e-

26
larean
!rd

gen de vrijheid om in dezen naar plaatselijke omstandigheden te handelen.
De AR-leiding stelde zich hiertegen uiterst gereserveerd op. Men zag de relatief grote stabiliteit van de aanhang van de Unie als een bevestiging van
de juistheid van deze opstelling. Temeer omdat de kiezersaanhang van de
ARP terugliep .
De CHU-Ieiding beklemtoonde onder meer de theologische verschillen
met de ARP. Deze liepen voor een belangrijk deel via de lijn Hervormd
(CHU)-Gereformeerd (ARP). Men zag voorts de strijdbare AR-houding
in de politiek, die zich onder meer uitte in een hechte partijorganisatie, als
een belangrijk klimaatsverschil, met de CHU. De christelijk-historischen
wensten geen strakke partijdwang en gaven de voorkeur aan een meer irenische opstelling in politicis. Daarnaast werd het principieel verschil ten
aanzien van de antithese benadrukt. De AR had zich geheel ingebed in
geestverwante protestants christelijk maatschappelijke organisaties. De
CH bleef zich - onder verwijzing naar de theoloog Hoedemaker - tegen de
verzuiling verzetten. Men vreesde bovendien dat een fusie niet zou leiden
tot verkiezingswinst maar eerder tot verlies wanneer een groot aantal kiezers het vertrouwde politieke huis kwijt zou zijn.
CHU-voorzitter mr. H.K.J. Beernink betoogde regelmatig dat er op landelijk niveau een goede verstandhouding tussen de Tweede Kamerfrakties
van ARP en CHU bestond. Men moest naar zijn mening de samenwerking
beslist niet forceren.
Aan de basis groeide echter geleidelijk een toenemende samenwerking tusse ARP en CHU. Met name na 1952 kwamen in diverse gemeenten bij de
raadsverkiezingen gezamenlijke Protestants Christelijke lijsten tot
stand. 4) Het eerst vooral in het overwegend katholieke zuiden maar ook
daarbuiten. Veel publiciteit trok in 1958 de bekendmaking van de protestants christelijke lijst in Den Haag. Weliswaar bestond er toen in
Amsterdam reeds een prot. christ. raadsfractie. In Den Haag was de aanhang en de positie van de gecombineerde fraktie echter groter. Men kreeg
in de Residentie een vertegenwoordiger in het college van B. en W.
4) Bij de kabinetsformatie na de verkiezingen van 1952 waren ARP en CHU beiden
in het kabinet vertegenwoordigd. De CHU had sinds 1948 mede verantwoordelijk·
heid gedragen voor het regeringsbeleid. Op grond van bezwaren tegen m.n. het In·
donesiêbeleid was de ARP na de oorlog tot 1952 buiten het kabinet gebleven.
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Het bestuur van de CHU bleef bij deze ontwikkelingen terughoudend. In
1959 publiceerde zij een Interimrapport S) over de relatie tussen ARP en
CHU. Hierin werden de genoemde verschillen nogmaal gememoreerd en
toegelicht. In april 1962 ging het bestuur een stap verder. Tijdens de algemene vergadering maakte Beernink bekend dat de CHU de ARP had uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.
Overigens wenste het Uniebestuur met dit overleg slechts een beperkt doel
na te streven, namelijk: het nader aangeven van de positie van beide protestantse partijen tegenover elkaar.
Dit vrij stroef lopende overleg werd in 1965 afgebroken. Daarna is het niet
meer hervat.
De aanleiding voor het stopzetten van de besprekingen tussen beide protestantse partijen lag in de gecompliceerde situatie ontstaan na de vorming
van het kabinet Cals in april 1965 . Als gevolg van meningsverschillen over
de oplossing van het omroepvraagstuk - waarover het kabinet Marijnen
was gestruikeld - bleef de CHU buiten het kabinet Cals. De ARP was echter wel in dit kabinet vertegenwoordigd.
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De brieven van de Vriendenkring
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Een half jaar na het optreden van het kabinet Cals verscheen - september
1965 - de eerste brief van de Vriendenkring aan de kiesverenigingen van
ARP en CHU. Aanleiding voor haar optreden was, aldus deze brief, dat
het overleg aan de top tussen ARP en CHU blijkbaar moeizaam voortgang had en er tot dusver nog geen krachtige stimulans tot samenwerking
in alle geledingen van was uitgegaan. Voorts wilde de Vriendenkring
"gestalte geven aan de hier en daar gevoelde behoefte aan stuwing naar
eendracht van onder op, zodat duidelijk op positieve wijze wordt gedemonstreerd dat het verlangen naar gemeenschappelijke bezinning en gezamenlijk optreden van de reformatorische christenen op politiek gebied
in brede kring leeft" .
Het comité drong er bij de kiesverenigingen op aan contact te zoeken, misverstanden weg te nemen en te komen tot samenwerking. Voorts beklem5) Dit Interimrapport werd vertrouwelijk aan de eH-kiesverenigingen gezonden_
Een eindrapport is niet gepubliceerd.
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toonde het comité dat zij de samenwerking van onderop wilde bevorderen, langs organisatorische weg. Tot elke prijs wilde zij voorkomen dat er
naast AR en CH een nieuwe protestantse partij zou ontstaan. Zij adviseerde daarom de kiesverenigingen, waar samenspreking tot stand was gekomen, dringend niet over te gaan tot fusie. 6) Wel konden, aldus de brief,
AR- en CH-kiesverenigingen een federatie vormen, met behoud van beider zelfstandigheid. Uitsluitend om een beeld te geven hoe zo'n federatie
kon worden gevormd had het comité een ontwerp-statuut opgesteld. Dit
ontwerp was desgewenst op aanvraag verkrijgbaar. Tenslotte vroeg de
Vriendenkring aan de kiesverenigingen om een reaktie op deze brief.
In oktober 1966 richtte de Vriendenkring een tweede - openbaar - rondschrijven aan de kiesverenigingen. Hierin noemde het comité het een misverstand dat zij primair vorming van plaatselijke federaties van AR- en
CH-kiesverenigingen nastreefde, "Essentieel voor ons was en is", aldus
deze brief, "het laten uitgaan van een dringende oproep gericht aan
christelijk-historischen en anti revolutionairen om te komen tot regelmatig con takt en samenwerking".
Gelet op het toenemend aantal gecombineerde AR/CH-lijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1966, deed het comité nogmaals een
beroep op de kiesverenigingen om contakt op te nemen en gezamenlijke
vergaderingen te houden.
De publicatie van deze brief bracht - zoals we nog nader zullen zien - de
Vriendenkring in botsing met het bestuur van de CHU.
Mede als gevolg van het verloop van dit conflict ontwikkelde het comité
tot aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 naar buiten geen aktiviteiten.
Na deze verkiezingen kwam het Landelijk Comité van de Vriendenkring
opnieuw bijeen op 6 mei 1967. Na afloop van deze vergadering deelde zij
in een persbericht mee dat van gedachten was gewisseld over de herstructurering van de politieke partijen en de op gang gekomen besprekingen
hierover. Ter vergadering werd aldus dit communiqué de conclusie getrokken dat de huidige ontwikkelingen in de richting gingen zoals door het
Comité beoogd. In dit stadium besloot de Vriendenkring het resultaat van
6) De mogelijkheid tot fusie van AR en eH·kiesverenigingen was in deze periode
o.m. ter sprake gebracht in Oostelijk Flevoland en Geldrop.
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het - inmiddels op gang gekomen - overleg tussen ARP, CHU en KVP af te
wachten. Intussen zou de Werkcommissie voortgaan met haar aktiviteiten, in de door de vergadering aangegeven richting.
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Na de bijzondere algemene vergadering van de CHU tegen het eind van
1967 belegde de Vriendenkring een bijeenkomst op 28 december van dat
jaar. Kort tevoren had haar voorzitter, de heer Wanmaker, om gezondheidsredenen zijn functie moeten neerleggen. De Vriendenkring besloot
zich nader te beraden over verdere aktiviteiten. Nadien hebben de leden
van de Werkcommissie nog enige tijd informeel overleg gepleegd. OfficiëIe bijeenkomsten zijn echter niet meer gehouden.
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3. Con takten van de Vriendenkring met het bestuur van ARP en CHU
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De Vriendenkring streefde van begin af aan naar een goede verstandhouding met de landelijke besturen van ARP en CHU.
De dagelijkse besturen van beide partijen werden steeds op de hoogte
gesteld van de voorgenomen aktiviteiten van de Vriendenkring. 7) Daarnaast zijn enkele besprekingen gehouden tussen de Werkcommissie en de
afzonderlijke besturen van ARP en CHU.

Contact met ARP
De verstandhouding tussen de Werkcommissie en het D.B. (Moderamen)
van de ARP was in het algemeen goed. In zekere zin lag dit ook wel voor de
hand. De ARP had na de oorlog steeds gepleit voor toenadering en samenwerking met de CHU. Het streven van de Vriendenkring sloot hierbij aan. 8)
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7) De besturen van AR en CHU werden op de hoogte gesteld van de brieven van 31 ok·
tober 1962; 14 april 1964 en de officiële oprichting van de Vriendenkring (waarbij tevens verzocht werd om een onderhoud). De concepten van de brieven aan de kiesverenigingen van september 1965 en oktober 1965werden vooraf toegezonden_
8) Mogelijk speelde hierbij ook een rol dat relatief veel AR-kiesverenigingen reageerden op de brief van 31 oktober 1962. De verhouding tussen AR- en CHkiesverenigingen was 3:1. De AR had hiernaar geïnformeerd, in reaktie op de brief
van oktober 1962.
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In reaktie op de brief van de samenwerkingscommissie-Velsen van 14 april
1964 had het AR-bestuur meegedeeid het werk van deze groep met belangstelling te volgen.

an

Op 2 april 1965 had de Werkcommissie een onderhoud met het Moderamen van de ARP. Van AR-zijde toonde men hier sympathie voor het streven van de Vriendenkring. Wel waarschuwde AR-voorzitter Berghuis er
voor niet buiten het kader van de partijorganisatie te gaan werken. Het
AR-bestuur bekletntoonde dat zij het onjuist zou achten wanneer de
Vriendenkring zou streven naar fusie van AR en CH -kiesverenigingen. Zij
waardeerde het dat de Vriendenkring de publiciteit vooralsnog vermeed.
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Na de verschijning van de brief van de Vriendenkring van september 1965
betuigde het Moderamen in een brief aan de AR-kiesverenigingen haar instemming met het streven van de Kring. Voor het verzenden van deze brief
stelde het AR-secretariaat aan de Werkcommissie het adressenmateriaal
van de kiesverenigingen ter beschikking. Voor de brief van oktober 1966
werden op het AR-secretariaat de voorgedrukte adressen gereed gemaakt
en aan de Werkcommissie ter beschikking gesteld.
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Contact met CHU

tI)
:Je

Ik·

te·

re·

De betrekkingen van de Vriendenkring tot het bestuur van de CHU waren
van begin af aan veel minder positief dan haar relatie tot het AR-bestuur.
De CHU-Ieiding beschouwde de aktiviteiten van de Vriendenkring als een
doorkruisen van haar beleid ten aanzien van de ARP.
De voorzitter van de CHU-Tweede Kamerfraktie, dr. H.W. Tilanus sr.
reageerde op de hem toegezonden brief van de Werkcommissie-Velsen
van 31 oktober 1962, negatief. Hij antwoordde dat de besturen van ARP
en CHU besprekingen hielden. Het leek hem niet gewenst dat anderen
hiertussen kwamen. Zowel voor AR en CH betrof het hier zijns inziens een
kwestie van takt en voorzichtigheid om geen brokken te maken.
Na ontvangst van het eerder genoemd schrijven van de WerkcommissieVelsen van april 1964 besloot het D.B. van de CHU deze kwestie in het
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overleg met de ARP ter sprake te brengen. 9)
Op 19 december 1964 kwam in het D.B. de ingekomen mededeling van de
Vriendenkring over de oprichting van een landelijke organisatie ter sprake. Het D.B. was van oordeel dat het resultaat van deze wilde aktie binnen
de CHU, blijkens de deelnemerslijst van de Vriendenkring, gering was.
Op 27 februari 1965 had een bespreking plaats tussen de Werkcommissie
van de Vriendenkring en het D.B. van de CHU.
De heer Wanmaker onderstreepte dat de Vriendenkring de samenwerking
tussen ARP en CHU van onderop wilde stimuleren. De Vriendenkring
wilde niet dwingen maar wel dringen in de richting van nauwere contakten
op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
De uitdrukking "niet forceren" achtte de Vriendenkring te negatief.
CHU -voorzitter Beernink wees er op dat er reeds veel contacten tussen AR
en CH bestonden maar dat het Uniebestuur ook rekening moest houden
met velen in de CHU die tegen deze samenwerking waren. Hij achtte het
aantal reakties op de brief van 31 oktober 1962 (365 op een totaal van 1500
AR- en CH-kiesverenigingen) gering. Voorts deelde hij mee dat het D.B.
besloten had binnen de Unie een onderzoek in te stellen naar de mening
over de samenwerking met de ARP .10)
Het D.B. reageerde op de toezending van de concept-rondzendbrief van
de Vriendenkring van september 1965 zeer terughoudend.
Zij wees de Vriendenkring erop dat het vormen van een federatie van AR-

9) Dit gebeurde in het overleg tussen beide besturen op 15 juli 1965. Berghuis en
Beernink gaven hier een overzicht van hun reakties op de ontvangen stukken van
de Vriendenkring en het onderhoud met de werkcommissie.
Berghuis zei voorts te overwegen het Centraal Comité van de ARP voor te stellen
de suggesties in de concept-brief van de Vriendenkring van september 1965 zelf
aan de kiesverenigingen te doen. Het gesprek over de Vriendenkring mondde hierop uit in een discussie over het verloop van de formatie-Cals. (notulen gesprek ARCH d.d. 15 juli 1965; archief H.W. Tilanus).
De formatie van het kabinet-Cals heeft de voorbereiding van dit onderzoek vertraagd. De ontwikkelingen na de val van het kabinet-Cals, resulterend in het overleg tussen ARP, CHU en KVP in de groep van 18, hebben er toe geleid dat geen uitvoering aan dit voornemen is gegeven.
10)
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en CH-kiesverenigingen geen steun vond in de statuten van ARP en
CHU.11)
Ten aanzien van het uitkomen met een gemeenschappelijk protestantschristelijke lijst bij de raadsverkiezingen wees het O.B. naar een uitspraak
van de Algemene Vergadering van 1965 waarbij dit, afbankelijk van
plaatselijke omstandigheden, aan de kiesverenigingen werd overgelaten.
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De publikatie van deze brief van de Vriendenkring aan de kiesverenigingen was voor het Unie bestuur - mede in verband met op het secretariaat
van de CHU binnengekomen vragen - aanleiding om duidelijk positie te
kiezen.
Dit gebeurde in een brief van het O.B. d.d. 7 oktober 1965 aan alle CHkiesverenigingen. 12)
Het O.B. wees op de uitspraak over de verhouding tot het ARP van de
Unieraad, van 10 oktober 1964. 13) Voorts herinnerde zij er aan dat iedere
CH-kiesverenigingen voor haar eigen gemeente diende te bezien of men
bij de raadsverkiezingen in 1966 met de ARP of andere partijen, een gezamenlijke lijst wilde indienen. Tevens attendeerde het O.B. erop, dat bij
pogingen tot samenwerking met reformatorische christenen SGP en GPV
niet buiten beschouwing gelaten konden worden. Het meeste bezwaar had
het O.B. tegen het onderdeel in de brief van de Vriendenkring over het statuut der federatie. Vorming van een federatie met AR-kiesverenigingen
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11) Het valt op dat het CH·bestuur niet spreekt over strijdigheid met de statuten. De
statuten bevatten op dit punt geen regeling. AR·voorzitter Berghuis zei op 15 juli
1965· in het gesprek met de CH· dat er zijns inziens geen sprake was van strijd met
de statuten. De Vriendenkring beriep zich ten aanzien van de federatievorming op
de autonomie der kiesverenigingen.

12) Het concept voor deze brief was opgesteld door H.W. Tilanus. Nazijn vertrek uit
de Tweede Kamer in 1963 woonde hij· tot zijn overlijden in februari 1966· als advi·
serend lid de bijeenkomsten van het O.B. bij.

13) Hier had de Unieraad o.m. gesteld dat een fusie niet mocht worden geforceerd.
Voorts werd voortzetting van het gesprek met de AR gewenst geacht. De Unieraad
herinnerde er voorts aan dat de CHU qua struktuur een politieke groepering is die
alle Reformatorische Christenen wil omvatten.
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werd met klem ontraden omdat dit zeer verwarrend zou werken en mogelijk tegenreakties oproepen. Het D.B. herinnerde er aan dat wanneer men
ondanks deze ernstige waarschuwing toch een federatie wilde vormen dit
tenminste zou moeten gebeuren na ernstig beraad in een daartoe spreciaal
bijeengeroepen ledenvergadering van de kiesvereniging.
De Werkcommissie van de Vriendenkring reageerde op deze verklaring in
een brief aan het D.B. van 25 oktober 1965.
De term "reformatorische christenen" was, aldus de Werkcommissie, gebruikt ter onderscheiding van rooms-katholieke christenen en humanisten. Men erkende dat bij de vorming van een nieuwe protestantse partij
protestanten, bij welke partij dan oÇ>k aangesloten, dienden te worden betrokken. Het initiatief moest hierbij echter uit te gaan van de beide grotere
protestantse partijen.
Het zwaartepunt van de kritiek van de Werkcommissie lag op het verwijt
van het D.B. dat de Vriendenkring een federatie van AR- en CHkiesverenigingen nastreefde.
Men wees er op dat het concept-statuut niet met de brief was meegezondenzoals het D.B. per abuis had geschreven 14) - maar op aanvraag verkrijgbaar
was gesteld. Voorts betoogde de Vriendenkring dat er zowel bij de ARP als
bij de CHU in de organisatorische struktuur geen bezwaren bestonden tegen federatie van autonome kiesverenigingen. Met de nadrukkelijke verwijzing naar de noodzaak om voor het besluit inzake een federatie met de AR
een speciale vergadering van de kiesvereniging bijeen te roepen wekte het
D.B. volgens de Werk commissie de indruk dat de Vriendenkring aanzette
tot onorganisatorisch handelen. Zij achtte uit het concept statuut echter het
tegendeel blijken. De Werkcommissie drong aan op een bespreking met het
D.B. en officiële rectificatie ten aanzien van dit laatste punt.
In haar antwoord aan de Werkcommissie op 9 november 1965 ontkende
het D.B. dat men op enigerlei wijze de indruk had willen wekken dat de
Vriendenkring ten aanzien van de federatievorming tot onorganisatorisch
handelen had willen aansporen.
14) Dit misverstand was ontstaan doordat de werkcommissie aan de D.B.'s van AR
en eH gelijktijdig de brief aan de kiesverenigingen en het conceptfederatiestatuut had gezonden.
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Deze waarschuwing was slechts opgenomen op grond van de ervaring dat
sommige CH-kiesverenigingen belangrijke beslissingen op informele wijze pleegden te regelen. Voor rectificatie zag het D.B. geen aanleiding.
De Vriendenkring bleef in haar reaktie aan het D.B. op 25 november 1965
op een rectificatie aandringen en vroeg opnieuw om een gesprek.
Het D.B. berichtte de Vriendenkring op 13 december 1965, dat het
Hoofdbestuur van de CHU op 27 november j.1. met algemene stemmen
als zijn gevoelen had uitgesproken, dat het, in verband met de komende
verkiezingen, geen aanbeveling verdiende dat voor 1 mei 1966 een gesprek
tussen het D.B. en de Werkcommissie van de Vriendenkring zou plaats
hebben.
Na een nadere briefwisseling kwamen beide partijen overeen om op 14 mei
1966 overleg te plegen. De Werkcommissie besloot met verdere aktiviteiten van de Vriendenkring te wachten tot na dit overleg. 15)
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Het enige concrete resultaat van het op die datum tussen het D.B. en de
Werkcommissie gevoerde onderhoud, bestond uit de toezegging van het
D.B. dat zij de onjuiste opmerking over de bijvoeging van het conceptstatuut zou rectificeren .
Er werd verder onder meer l6) van gedachten gewisseld over de positie van
eventueel gefedereerde kiesverenigingen en de funktie van de Werkcommissie als landelijke organisatie. De leden van de Werkcommissie zetten
uiteen dat zij zich niet buiten de officiële partijkaders wilde begeven. Het
D.B. waarschuwde dat een landelijk comité dat federatie van kiesverenigingen ter discussie stelt, het gevaar loopt op de stoel van het Hoofdbestuur te gaan zitten.

t
15) In deze fase van overleg met het O.B. van de Unie bestond er enig verschil van
gevoelen binnen de werkcommissie over de houding ten opzichte van het O.B. De
AR-vertegenwoordigers betreurden het dat de voorzitter van de Vriendenkring
Wanmaker en adviseur Van Bruggen, als leden van het H.B. van de CHU akkoord
waren gegaan met uitstel van overleg. Zij vreesden dat de Vriendenkring door deze
handelwijze voor het blok was gezet.
Wan maker en Van Bruggen zeiden het beter te achten deze zaak niet te forceren en
devoorzitterswisseling in de CHU - de opvolging van Beernink - af te wachten. (notulen werkcommissie d.d. 8/11966)
16) De agenda was opgesteld in een correspondentie tussen de heren Wanmaker
en Tilanus jr., die Beernink als voorzitter van de CHU was opgevolgd.

179

-

- - - - - --

_.

Beide partijen spraken echter langs elkaar heen. Een botsing bleek spoedig niet meer te vermijden. Het O.B. had - naar achteraf bleek - de indruk
dat de aangekondigde nieuwe publikatie van de Vriendenkring voornamelijk betrekking zou hebben op de gerezen misverstanden. Tegen het
concept van de tweede brief van de Vriendenkring aan de AR- en CHkiesverenigingen, rezen bij het O.B. dan ook ernstige bezwaren. Zij deelde
dit op 27 september 1966 aan de Vriendenkring mee. Het O.B. wees op de
komende Kamerverkiezingen, waar ARP en CHU afzonderlijk zouden
optrekken, terwijl men ten aanzien van het kabinet Cals een verschillende
positie innam.
Gecombineerde vergaderingen van de kiesverenigingen van ARP en CHU
zouden de politieke duidelijkheid in gevaar brengen.
Het verzoek om financiële steun van de Vriendenkring zou afbreuk doen
aan de Kamerverkiezingen. Het O.B. adviseerde de Vriendenkring dringend dit rondschrijven niet te doen uitgaan.
Oe Werkcommissie verwees in haar antwoord, d.d. 8 oktober 1966, ter
verduidelijking van de opzet van haar circulaire naar enkele opmerkingen
tijdens het gememoreerde gesprek van 14 meiY) Men begreep daarom
niet dat het O.B. eerst nu deze bezwaren opperde.
Oe Werk commissie achtte de door het O.B. gememoreerde zakelijke motieven tegen de concept-circulaire, secundair ten opzichte van de autoriteit
van God's gebod, en deelde mee tot verzending van deze brief te zullen
overgaan. IS)
Na de publicatie van dit rondschrijven van de Vriendenkring in oktober
1966, reageerde het O.B. in een schrijven aan de kiesverenigingen. Oe
toon van deze brief - waarin de vergissing gemaakt ten aanzien van het
meesturen van het concept-statuut, werd gerectificeerd - was aanzienlijk
scherper dan de reactie op de eerste circulaire van de Vriendenkring.

2
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Het O.B. adviseerde de kiesverenigingen - gelet op de politieke ontwikke-

C

:3
17) De Vriendenkring wees er o.m. op dat Tilanus jr. in dit gesprek had erkend dat
toenadering tussen AR en CHU van onderop moest groeien.

Dit besluit was genomen door de Werkcommissie. Het Landelijk Comité van de
Vriendenkring was hiervoor niet officieel bijeengeroepen. Wel werden de leden in·
gelicht over de gang van zaken. Zij ontvingen de volledige correspondentie tussen
de Werkcommissie en het O.B. van de Unie.
18)
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lingen - (c.q. de val van het kabinet Cals) en de a.s. Kamerverkiezingen, in
het winterseizoen 1966/67 geen gemeenschappelijke vergaderingen met
de AR-kiesverenigingen te houden; en geen geld te geven aan de Vriendenkring maar eventuele extra gelden te storten in het CHUverkiezingsfonds .
Er volgde hierop nog een korte correspondentie. Nader overleg tussen het
D.B. en de Vriendenkring is echter niet meer gevoerd. De Vriendenkring
gaf er na de verkiezingen van 1967 de voorkeur aan haar ervaringen in deze kwestie mee te delen aan de commissie Y. Scholten. 19)
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4. Positie en betekenis van de Vriendenkring
De omvang van de Vriendenkring was klein. Tussen het begin van 1965 en
het eind van 1967 telde de groep ongeveer 60 sympatisanten. 20) De meeste
bijeenkomsten van het Landelij k Comité werden niet druk bezocht. 21) Als
belangrijkste stuwende kracht trad het Werkcommissie op.
Deze geringe omvang van de Vriendenkring vloeide grotendeel voort uit
een bewuste keuze. De oprichters besloten om uit elke Kamerkring in het
land één representant van ARP en CHU te vragen in het Landelij k Comité
zitting te nemen. Verder werden geen aktiviteiten ondernomen om aanhang te werven. Men vroeg slechts om adhesiebetuigingen.
19) De commissie Y. Scholten was door het O.B. van de Unie ingesteld na de verkiezingen van 1967. De voorstellen van deze commissie, die besproken werden op de
buitengewone Algemene Vergadering van de CHU d.d. 16 december 1967, leidden
onder meer tot belangrijke wijzigingen van de organisatiestruktuur van de Unie.

Uit adressenlijsten blijkt dat de Vriendenkring op 6 februari 1965 (de officiêle
oprichtingsdatum) 32 sympathisanten telde. Dit aantal bedroeg in december 1966
37 personen. De vergadering van 6 mei 1967 werd bezocht door 22 personen. Er wao"~
ren 40 berichten van verhindering.
20)
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21) Ter toelichting volgt hier een overzicht van de vergaderingen van het Landelijk
Comité, met tussen haakjes het aantal aanwezigen:
12/121964 (onbekend)
26/6 1965 (15)
6/5 1966 (26)
9/1 1965 (10)
20/111965 (11)
28/121966 (onbekend)
6/2 1965 (24)
8/1 1966 (9)
6/5 1967 (22)
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Ook bij het bepalen van haar doelstelling legde de Vriendenkring zich beperkingen op. Zij wenste de basis - C.q. de kiesverenigingen - van ARP en
CHU te stimuleren om tot overleg en samenwerking te komen.
Door toename van deze aktiviteiten en het onderling begrip - aan de basis
hoopte men de landelijke besturen van ARP en CHU te bewegen tot een
meer aktief beleid gericht op de vorming van een nieuwe protestantse
partij.
De Vriendenkring beperkte zich daarbij voornamelijk tot het oproepen
van de kiesverenigingen van ARP en CHU tot dialoog en samenwerking.
Overige aktiviteiten werden nauwelijks ontwikkeld. Wel is de gedachte geopperd om een brochure uit te geven of steunpunten voor de Vriendenkring in de kiesverenigingen van ARP en CHU te zoeken. Deze suggesties
zijn echter niet nader uitgewerkt. Een strategisch doordacht politiek aktieplan heeft de Vriendenkring bewust niet opgesteld. Men bleef zich uitsluitend richten op het aktiveren van de kiesverenigingen. 22 )
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Typerend is in dit verband de houding van de Vriendenkring ten aanzien van
de Protestantse Politieke Contactgroep (PPC). De PPC, onder leiding van
het huidige Tweede Kamerlid mr. J.N. Scholten, was ontstaan in studentenkringen. De groep wenste zich te bezinnen op politieke vraagstukken. De
PPC studeerde op de vormgeving van een program voor een nieuwe protestantse partij en nodigde sprekers uit. De Werkcommissie van de Vriendenkring had op 1 mei 1965 een gesprek met vertegenwoordigers van de
PPC. Men besloot wederzijds contact te onderhouden. De Vriendenkring
achtte de PPC echter een groep die grotendeels bestond uit typisch theoretisch ingestelde figuren. Een nauwe samenwerking werd niet verwacht. 23)

Naar aanleiding van ontvangen reakties op de brief van september 1965 aan de
kiesverenigingen van ARP en CHU werd in een brief aan de adhesiebetuigers o.m.
opgemerkt:
"We zijn nog niet klaargekomen met devraag of het wenselijk is van ons Comité uit
te trachten plaatselijke of regionale afdelingen te stichten. Onze bedoeling was èn
is een appèl te doen uitgaan om elkaar te zoeken. We zijn dus wel erg dankbaar
wanneer dit appèl dusdanig weerklank vindt, dat er plaatselijke of regionale contacten ontstaan."
22)

24)
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Een verslag van de bespreking met de PPC is aanwezig in het archief van de
Vriendenkring_ Een nabeschouwing over deze bespreking had plaats in het Landelijk Comité van de Vriendenkring op 26 juni 1965.

23)
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Terzijde merken we op dat de beperkte doelstelling en geringe organisatiegraad van de Vriendenkring meebracht dat men niet over ruime financiële
middelen beschikte. In de bestaande opzet was reeds bijna permanent van
geldgebrek sprake. 24)
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Aàndacht verdient voorts de uiterst behoedzame wijze waarop de Vriendenkring tegenover officiële instanties van ARP en CHU optrad. Men
wilde een botsing met het bestuur van deze partijen vermijden en het verwijt dat men als groep in de partij opereerde, op voorhand voorkomen.
Dit was ook de reden dat men niet sprak over een Bestuur maar over een
Werkcommissie. Aanvankelijk overwoog men ook niet te spreken over de
doelstellingen van de Vriendenkring maar over richtlijnen. 25 )
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Tegen de bovengeschetste achtergrond stond de Vriendenkring gereserveerd tegen het streven van de "Studiegroep voor Politieke Vernieuwing"
onder leiding van B. Buddingh.
Deze groep, voornamelijk bestaande uit journalisten van AR- en CH-huize,
was zeer kritisch over de trage voortgang van de samenwerking tussen ARP
en CHU. Men wenste aktiviteiten te ondernemen om de leiding van AR en
CH tot krachtiger handelen aan te sporen. Hierbij werd onder meer gedacht
aan de uitgave van een pocket met artikelen over de prot. christ. samenwerking. Een aantal leden van deze groep zijn later via de Christen Radicalen
uit de AR en CH gestapt.
De Vriendenkring had op 1 mei en 26 juni 1965 een bespreking met vertegenwoordigers van deze groep. Besloten werd contakt te onderhouden. De
Vriendenkring was echter van oordeel dat de werkwijze van de groep Buddingh' te veel buiten de bestaande organisaties omliep, waardoor het gevaar voor het ontstaan van een derde partij naast AR en CH zeer reëel
was. 26 )
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24) In juni 1966 had de Vriendenkring aan giften van kiesverenigingen f 495,- ontvangen; (waarvan f 400,- van AR-kiesverenigingen; f 75,- van CH-kiesverenigingen
en f 20,- van AR/CH-kiesverenigingen). Aan overige giften was ruim f 162,- binnen
gekomen. De rest van de totale kosten op dat moment - bijna f 2500,- werd gefinancierd door de leden van de Werkcommissie en het Landelijk Comité.

25)

vgl. notulen oprichtingsvergadering Vriendenkring d.d. 6 februari 1965.
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26) Verslag van het gesprek met de Studiegroep voor Pblitieke vernieuwing aanwezig in het archief-Vriendenkring.
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Ondanks de grote voorzichtigheid waarmee de Vriendenkring optrad, bevond zij zich in een moeilijke en delicate positie. Vooral omdat bij het
CHU-bestuur grote reserves tegen haar aktiviteiten leefden.
We zagen eerder dat het D.B. van de Unie in het overleg op 14 mei 1966 er
op wees dat de Vriendenkring zich niet op de plaats van het Hoofdbestuur
kon en mocht stellen.
Een conflict kon uiteindelijk niet worden vermeden toen in oktober 1966
het idealisme van de Vriendenkring botste met de praktisch politieke overwegingen van het CH-bestuur.
Het verschil van mening met het D.B. van de CHU concentreerde zich na
publikatie van de brief van september 1965 in sterke mate rond de kwestie
van het concept-statuut voor een federatie van kiesverenigingen.
De gang van zaken rond dit onderwerp is illustratief voor de smalle marges
waarbinnen de Vriendenkring moest opereren.
Voorts vestigt deze discussie - bij bestudering van de stukken - onze aandacht op een ander aspect namelijk: de interne verhoudingen binnen de
Vriendenkring.
Bij de voorbereiding van de brief van september 1965 ontstond namelij k
binnen de Werkcommissie een verschil van opvatting over de vraag op
welke wijze dit concept-statuut ter kennis van de kiesverenigingen moest
worden gebracht.
Enkele leden van de Werkcommissie bepleitten dit concept-statuut met de
brief mee te zenden. Zij waren van oordeel dat van de kiesverenigingen nu
eindelijk eens mocht worden verwacht dat ze zich duidelijk uitspraken.
Het concept-statuut waarborgde landelijke uniformiteit en kon misverstanden over de vraag wat een federatie is, voorkomen of wegnemen.
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Andere leden achtten het onjuist dit concept-statuut mee te zenden.
Volgens hen zou men op die wijze de kiesverenigingen een statuut gaan opdringen; ook daar waar men het in veel gevallen over een federatie nog
lang niet eens was. En voorts zou men een terrein betreden dat toebehoorde aan beide Hoofdbesturen.
De Werkcommissie bereikte geen overeenstemming. Men besloot dit punt
aan het Landelijk Comité voor te leggen.
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Dit comité besloot bij meerderheid van stemmen27 ) het concept-statuut
niet samen met de brief te verzenden maar mee te delen dat dit stuk op aanvraag verkrijgbaar was.
Om de betekenis van de Vriendenkring te onderkennen is het van belang
haar optreden - in de periode van september 1965 tot eind 1967 - te bezien
tegen de achtergrond van de toen bestaande organisatiestruktuur van de
CHU en de partijpolitieke situatie.
Van oudsher had de organisatie van de CHU een opbouw, waarbij de kiesverenigingen een zeer grote mate van zelfstandigheid bezaten. Van het
, bestuur werd verwacht dat men deze positie erkende. Anderzijds gold het
in de Unie als niet correct om het politiek beleid van de partijleiding krachtig aan te vallen.
Buitenstaanders en politieke tegenstanders van de Unie zagen in deze
struktuur de grondslag voor een - in hun ogen - a-politiek beleid dat zich
kenmerkte door een grote mate van individualistisch optreden.
Voor CHU-aanhangers waarborgde deze struktuur een gewaardeerde eigen "Uniesfeer' , . Er bestond in de CHU altijd een grote mate van tolerantie tegenover opvattingen van individuele leden. Interne spanningen kwamen relatief weinig voor.
Binnen deze struktuur trachtte de Vriendenkring het sinds 1945 op gang
gekomen proces van toenadering tussen ARP en CHU te versterken. Zij
koos daarbij een uiterst behoedzame opstelling. Hiervoor waren verschillende redenen.
De Vriendenkring trachtte een ontwikkeling te stimuleren die de partijleiding van de CHU afremde. In de CH-traditie gold dit als legitiem mits men
niet openlijk in conflict kwam met het Bestuur. De Vriendenkring wenste
dan ook voor alles een conflict met de leiding van de Unie te voorkomen.
Voor het optreden van de Vriendenkring bood de zelfstandigheid van de
kiesverenigingen ruimte. Evenals tegenover het Bestuur trad de Kring ook
hier behoedzaam op. Men beperkte zich tot het stimuleren van contacten
tussen ARP en CHU, zonder organisatorische steunpunten in de kiesvereHet aantal voor- en tegenstemmers is niet genoemd. Uit de notulen van de
Werkcommissie d.d. 29 mei 1965 blijkt dat zowel onder de voor- als tegenstanders
van meezenden van het concept-statuut vertegenwoordigers afkomstig uit AR en
eH waren.
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nigingen te zoeken. Hier moest de Vriendenkring niet alleen rekening houden met te verwachten bezwaren van de zijde van het Bestuur. Met name
het verwijt dat men als georganiseerde groep in de partij optrad. Daarnaast waren er diverse gemeenten en regio's waar de CHU-afdelingen zeer
gereserveerd stonden ten opzichte van de ARP.
Daartegenover waren er bij het optreden van de Vriendenkring - september
1965 - diverse gemeenten waar men bij de raadsverkiezingen van 1962 reeds
met een gecombineerde AR/CH-lijst was uitgekomen.
Tegen de bovengenoemde achtergrond en de bewust beperkt gehouden
doelstelling van de Vriendenkring is haar invloed moeilijk meetbaar.
Toch is de Kring een exponent geweest van een opvatting die binnen de
Unie bredere steun genoot. Een aanwijzing hiervoor vormt het aantal gecombineerde AR/CH-lijsten dat werd ingediend bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1966. De cijfers laten een toename zien van 311 naar 347
gemeenten. 28 ) Het optreden van de Vriendenkring heeft ongetwijfeld op
dit proces stimulerend gewerkt.
Temeer omdat de partijpolitieke situatie voor het optreden van de Vriendenkring ongunstig was. De komst van het kabinet-Cals had ARP en
CHU tot een afwijkende politieke opstelling gebracht. Deze ontwikkeling
gaf het bestuur van de Unie een extra argument voor haar terughoudende
opstelling ten aanzien van de ARP. Het is typerend voor de grote waarde
die de Vriendenkring aan verbetering van de relatie AR-CH hechtte dat
men ondanks dit ongunstig politiek klimaat haar aktie doorzette. De
Vriendenkring was van oordeel dat ondanks de verschillende posities van
ARP en CHU ten aanzien van het kabinet-Cals het gemeenschappelijk beraad tussen beide partijen door moest en kon gaan. Men wees daarbij op
een uitspraak van prof. Van Niftrik "dat door deze gebeurtenis de wezenlijke eenheid niet principieel is verstoord al kunnen we ook weer niet doen
of onze neus bloedt"; De Vriendenkring adstrueerde dat zowel ARvoorzitter Berghuis als CHU-voorzitter Beernink openlijk instemming
met deze uitspraak hadden betuigd. 29)
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Gegevens over het aantal gemeenten met gecombineerde lijsten zijn ontleend
aan de rondzendbrieven van de Vriendenkring. In het archief van deze kring zijn
ook berekeningen van deze cijfers aanwezig. Verificatie van deze cijfers is wel mo·
gelijk doch zeer tijdrovend.
28)
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29)

vgl. Rondzendbrief Vriendenkring d.d. september 1965.

186

Ze

u-

ne
lr:er
'er
Ids
en
I
Ide
~e-

1s-

5. Samenvatting
Kort na het verschijnen van de tweede rondzendbrief van de Vriendenkring - oktober 1966 - bracht de val van het kabinet-Cals in de "nacht van
Schmelzer" het denken over partijpolitieke vernieuwing in een stroomversnelling.
De discussie over de relatie tussen ARP en CHU maakte plaats voor het zoeken naar bredere samenwerking tussen deze protestantse partijen en de KVP.
Het optreden van de Vriendenkring is zowel wat betreft haar doelstelling
als werkwijze illustratief voor de overgangstijd waarin het denken over
partijpolitieke vernieuwing zich in ons land tussen 1965 en 1967 bevond.
In dit verband verdienen de volgende aspecten de aandacht:
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De Vriendenkring dacht primair aan samengaan van ARP en CHU . De
KVP viel nog nauwelijks binnen haar gezichtskring. Men meende dat samenwerking met de KVP eerst aan de orde kon komen wanneer de samenwerking tussen ARP en CHU meer vaste vorm had gekregen. 30)
Deze nog geringe aandacht voor de KVP was in de betrokken periode
overigens een vrij algemeen verschijnsel in ARP en CHU .31)

- De Vriendenkring benaderde de besturen van ARP en CHU uiterst voorzichtig. Haar handelwijze was gericht op vermijding van conflicten. We
wezen in dit verband onder meer op het voortdurend verstrekken van
(voor)informatie; het stimuleren van aktiviteiten in de kiesverenigingen
zonder enig struktureel contact na· te streven; en het - in afwachting van
nader overleg met het Uniebestuur - praktisch stilleggen van haar aktiviteiten in de periode tussen najaar 1965 en mei 1966.
30) Dit is de strekking van opmerkingen tijdens enkele bijeenkomsten van de Werkcommissie en het Landelijk Comité.
Tijdens de bijeenkomst van het L.C. op 6 mei 1967 bleek dat er over mogelijke samenwerking van AR en CH met de KVP geen eenstemmigheid heerste. Men was
enigszins bezorgd over symptomen van deconfessionalisering in de KVP.
31) Van CH-zijde deed prof. G.C. Van Niftrik dit in een rede tijdens de CH-

Zomerconferentie d.d. 8 juli 1961 te Woudschoten.
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De na de "nacht van Schmelzer" ontstane stromingen zoals de
"Christen Radicalen"; "Verontrusten" binnen de christendemocratische partijen en - in de P.v.d.A - "Nieuw Links" waren veel
meer gericht op een confrontatie met het partijbestuur teneinde een
beslissing te krijgen over de koers van de partij in een door hen gewenste
richting.
- De in vergelijking met de periode na de "nacht van Schmelzer" veel gematigder houding van de Vriendenkring blij kt ook uit de terughoudende
opstelling ten opzichte van de publiciteit. 32)
Bovengenoemde stromingen en het in 1966 opgerichte D'66, Nieuw
Links, de Christen Radicalen en de' 'Verontrusten" - in de CHU met name de Centrumgespreksgroep - voerden een veel aktiver op de media.met name op de pers-gericht beleid.
- De Vriendenkring vormde het eindpunt van een periode waarin de relatie
AR/CH een centraal gesprekspunt was. Als gevolg van de politieke ontwikkeling had de Vriendenkring zichzelf in 1967 in zekere zin overleefd.
De belangrijkste representanten van de Vriendenkring speelden in de
discussies over de partijpolitieke ontwikkeling na 1967 geen rol van betekenis meer.
- De betekenis van de Vriendenkring is vooral dat zij toenadering tussen
ARP en CHU aan de basis - c.q. bij de kiesverenigingen - bepleitte, in een
periode waarin de relatie tussen deze beide protestantse partijen als gevolg van hun verschillende positie ten opzichte van het kabinet-Cals op
nationaal nivo een dieptepunt had bereikt.
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De Vriendenkring kwam overigens tegen haar wens voortijdig in de publiciteit
als gevolg van het uitlekken van notulen. De Telegraaf besteedde op 4 september
1965 aandacht aan de Vriendenkring.
32)
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Het schrijven van uiterst recente geschiedenis van CHU en CDA behoort
niet tot de eenvoudigste opgaven. Toch heeft het iets van een uitdaging.
De zojuist gestolde werkelijkheid lijkt een maagdelijke Flevopolder. Er
kan nog van alles en toch liggen er al uitgewerkte plannen klaar om er een
gericht project van te maken. Met een daarbij behorende mentaliteit - de
Unie om te vormen tot een stevige bouwsteen van het definitieve CDA hebben de Unieleden in dit afgelopen tijdvak stevig doorgewerkt op alle
mogelijke bestuurlijke en politieke niveau's. Daarom lijkt het mij terecht
eerst een compliment te maken aan alle' 'nijveren aan de basis" , die via de
resterende kanalen van de Unie de ombouw tot enthousiaste en vernieuwde CDA-verbanden mogelijk gemaakt hebben.
Wat dat betreft iets over de mentaliteit in deze periode: bij het CHU-blok
heeft zich met de grootst mogelijke gelijkgerichtheid een gezindheid geformeerd, waar men het loyale, gouvernementele en niet-polariserende in
herkent, met dezelfde mengverhouding als eertijds toen Lohman, de Visser en Hoedemaker ons grondplan uitzetten. Daarop verder gaand constateren we dat velen van vooral buiten het CDA hebben geprobeerd om in de
periode 1977-1980, zolang als het kabinet - Van Agt de portefeuilles beheert, een tweedeling in fracties en partij te construeren, aan te scherpen
en uit te buiten. Het zal menig Unie-genoot als mijzelf zijn vergaan:
opeens werden we ingedeeld - zonder ernaar gevraagd te worden - en daarenboven werd ons bijna onophoudelijk de maat genomen. Voor de
CHU'ers gold en geldt nog: geen wig ertussen te drijven. Maar de publiciteitsmedia vinden ons daardoor geen dankbaar object. Wishful thinking
van de oppositie .... het CDA zal wel iets progressiefs afscheiden en dat zal
wel iets progressiefs afscheiden en dat zal voldoende zijn voor een althans
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rekenkundig geconstrueerde "progressieve" meerderheid .... dát denken
en publiceren heeft ons nagenoeg en bloc bij de gouvernementelen ingedeeld. En .... laat ik dat nu maar voor eigen rekening zeggen .... terecht! De
noodzaak om de dagelijkse dingen, de realiteiten, de enorme kluiven van
bestuurlijke problemen onder ogen te zien en in een niet spectaculair maar
o zo nodig breiwerk aan te vatten en uit te voeren, dát is voor de Uniemensen op alle plaatsen in de Trias Politica de hoogste leidraad geweest.
De Heidelberger zegt dat de dagelijkse gang en dus ook het niet in 't volle
licht bouwen en regelen een grote opdracht kan zijn. Dat is het voor de
Unie in ieder geval in belangrijke mate geweest. Een enorme herkenning
was het om grote cohorten andere CDA'ers op dezelfde marsroutes te vinden. De belangrijke stimulans "wij horen bij elkaar" was aan die al eerder
genoemde basis een juiste richtingwijzer.
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Om nu wat meer de chronologie aan te houden: 1977 begon met een CHU
in de oppositie-gelederen. Relatief sterk was het moreel geworden na forse
ledenwinst en successen bij de gemeenteraads- en provinciale staten verkiezingen van 1974. Het algemeen gevoelen was dat de CHU niet alleen de
malaise van 1972/73 overleefd had, maar ook precies wist, wat er gedaan
moest worden. En dat gold ook voor de gang van zaken in het CDA. In een
eventueel tweede kabinet-Den Uyl zou er wat betreft de Unie geen
tweespalt meer moeten bestaan binnen de Christen -democratische gelederen. Kruisinga sprak op de Unieraad van 8 januari 1977 over een zetelverdeling in een volgend kabinet die gebaseerd moest zijn op de verkiezingsuitslag en niet op dictaten vooraf. Spoedig daarna kwam de Tweede
Kamer-lijst tot stand met het CHU-smaldeel, nu voor het eerst "inschepend op de CDA-rol". Binnen de Unie ontwikkelde zich een tendens die
zich ook tot in 1980 voortzette: het in de mode geraken van regionalisme.
Het "links of recht in de Unie staan" speelde daarbij een steeds geringere
rol. Dit sterk afnemen van polarisatie binnen bijv. Unieraad en nevenorganen - een zevental jaren eerder nog bijna verlammend voor een goede dialoog - werd ook geaccentueerd door een CH-jongerenorganisatie met
nieuwe aanpak, vanaf april 1976. Daarvan werden in de vier volgende politieke seizoenen de vruchten geplukt. Niet zozeer was het aantal opvallend, maar wel de opbouw van geschoold kader en dat heeft ook tot in de
oprichting van de CDA-jongeren diepe sporen achtergelaten. Vanuit de
stoel der historie een kort saluut aan Peter Heukels en Aat de Jonge, de
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voorzitters uit genoemde periode. In beide besturen heeft schrijver dezes
meegedraaid en de uitstekende sfeer was een enorme stimulans, ook en
vooral waar het moeilijk ploegen was. Het is een goede zaak geweest dat in
diezelfde mentaliteit een groot brok werkkracht en motivatie uit de CHnevenorganen in de CDA clubs van gelijksoortige aard zijn overgegaan.
Dat geldt derhalve evenzeer voor het wetenschappelijk werk, de vrouwen,
en de gemeentebestuurderen. Menigmaal trof je in de afgelopen seizoenen
Unieleden die met een figuurlijke pot Alabastine de kloofjes en het craquelé binnen CDA gelederen aansmeerden. We moesten toch door. ... !
Maar laten we er geen lofprijzing pur sang van maken. Vooral niet waar
we het er over eens moeten zijn dat 208 dagen kabinetsformatie-1977 wel
een triest record in onze democratie betekenen.
Midden 1977 kwam er ook duidelijk zicht op het hoe en wie van de voorzitterswisseling. Van Leeuwen zou Van Verschuer opvolgen. Laatstgenoemde heeft daarna in commissie en rapport "Grondslag en politiek handelen" de lijnen van Unie-denken en CDA-denken prima getoonzet. In deze
commissie had de CHU een uitgelezen schare geplaatst. Naast Aalders en
Eversdijk zou het ook een van de laatste werkgebieden van Beernink zijn.
Het is gepast om juist in dit taak-vervullen bij hem stil te staan en nog eens
te herdenken hoe hij alle twijfels aan CDA en alles wat daarmee samenhing stuk voor stuk beleefde en overwon .... om daarna aan de slag te gaan
voor dat Appèl. We hebben in de afgelopen 10 à 12jaren zoveel kabaal gehoord van mensen die eerst wel enthousiast deden maar daana in rotsige
bodem gezaaid bleken te zijn, om vervolgens luidkeels te drossen, dat we
de weg van Beernink lijnrecht daartegenover kunnen zetten.
Nog dit: het rapport is niet zo te lezen dat wij triomfantelijk uit kunnen
roepen "zie je wel, 't is meer dan één derde goed-CH". Dat zou niet paritair en solidair zijn. Maar dat de Unie-denkwereld er mede aan ten
grondslag ligt, is evident.
Te zelfder tijd werd Van Hulst herkozen als senator. Zijn rol aldaar zou
voor de Uniegelederen een inspirerend voorbeeld blijven. Niet voor niets
werd hij al spoedig CDA-fractievoorzitter "aan die overzijde".
Gedurende de formatieperiode CDA-D'66-PvdA wordt het steeds duidelijker dat de CHU minstens één volle ministerspost zal bezetten in het volgend kabinet. Het 2e oppositie-tijdperk spoed zich dus ten einde. Op welk
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departement de CH zal plaatsnemen en in hoeverre dit de persoon van
R.l.H. Kruisinga betreft is nog niet klaar en helder. Zoals achteraf wel

meer. De ure der waarheid komt immers met de ontknopingen in november en december. Een geheel nieuw "plaatje" ontstaat. Vijf bewindslieden levert de Unie maar liefst. Eén van de directe gevolgen: een nagenoeg
geheel verjongd 2e kamer fractiesmaldeel. Bovendien: 49 CDA'ers samen
in één vergaderruimte, en dan Aantjes als fractie-leider. De winter
1977/78 is er voor de leden om aan alles te wennen, voor de politici rond
het Binnenhof om in te werken.
Tragisch voor alle betrokken partijen worden vrijwel onmiddellijk daarna de kwesties rond de zogenaamde strali~gswapens. De effecten van het
gebruik en vooral de pre-delegatie, het mogelijk sneller zonder topoverleg
inzetten van deze wapens wogen voor Kruisinga en ook voor het Algemeen bestuur van het CDA zwaar. Het is niet hier de plaats en bovendien
veel te vroeg om afgerond te kunnen oordelen. Feit is dat Kruisinga, zoals
Aantjes het uitdrukte, "Of te vroeg Of te laat is afgetreden". Blijft hierbij
overeind, dat, alhoewel van een zekere vervreemding tussen Kruisinga en
delen van de Unie sprake was, mijns inziens eerstgenoemde een veel grotere rol heeft gespeeld in de periode Hergroepering-Unie 1973/77 dan nogal
eens wordt beseft.
Het was goed te constateren dat we een nog groter arsenaal van ministeriabeien voorhanden hadden. W. Scholten heeft op het' 'hot-issue" departement van Defensie met grote verdienste voor volgende hete vuren gestaan.
Zijn soliede politiek inzicht deed hem geprezen worden door brede Haagse kringen en resulteerde in zijn huidige staatsrechtelijk nog hogere functie: vice-voorzitter van de Raad van State. In deze kabinetsperiode nog
had de Unie- en CDA-top dus "To look for the Third Man" op Defensie.
Bijna een titel voor een spannend stuk fiction als het niet zo prozaïsch was.
Mij dunkt dat vooral de Unieraad hun medelid De Geus bij de andere
CDA-ers als kundig kunnen introduceren. De jongste nota van de CHU
defensie-commissie onder zijn leiding is een toonbeeld van realiteitszin
vooral. Dát zijn de mogelijkheden en de middelen, dát is de situatie waarin
we verkeren. Een uiterst leesbaar document, al is het een van de laatste
Unie-paperassen.
In de branding van de publiciteit heeft Van der Mey nog het minst gestaan.
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Toch waren Europa en Straatsburg belangrijke zaken van 1979. Met Tolman en Janssen van Raay, hebben zij gedrieën ons geluid op het niveau
van ons werelddeel laten horen. De Wet-van-Parkinsonachtige kwadraterende papierwinkel van vergaderingen en verdragen, regelingen die men
dan te doorworstelen krijgt, zijn een must, maar vaak fnuikend voor de
inspiratie. Toch gaat men door.
Bij de groepsvergaderingen van 1977 bleek" druk en tegendruk" in het regionale vooral nadelig voor de Stichtse kandidate Haars. Was gedeputeerde aldaar dan het verdienstelijk eindpunt geweest? Velen in onze kring
vonden het terecht dat, toen het plaatje Staatssecretarissen-december
1977 moest worden ingevuld, zij op Justitie terecht kwam. Daar heeft zij
letterlijk en figuurlijk in de vuurlinie van de opposanten geopereerd. De
"klus" van vooral het vreemdelingenbeleid - maar 't is toch ook wel terecht om te bedenken dat haar portefeuille veel ruimer is - moest gedaan
worden. Zij deed dat kernachtig. Op korte termijn nooit bewierookt. Wel
een kennismaking met ongeveer alles wat actievoerend Nederland in petto
heeft. Soms terecht, soms .... hoe halen ze het allemaal overhoop. Maar de
maatschappij is in beweging en dat klotst vaak het eerst op de pier van
Justitie. Als je in die geladen sfeer toch iets blijft uitstralen vanbeslistheid
en de harmonie van geven en nemen in de realia - en dat spreekt o.a uit de
wat langere interviews met Haars in enkele media - dan is er ook iets te herkennen van wat haar achterban toetst. Zij zal - en bewieroken hoeft hier
niet, zeker niet van haarzelf -later, bij het op een rijtje zetten van alles uit
deze periode, wellicht een evenwichtiger beoordeling krijgen.
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Dat geldt evenzeer voor de bewindsman op Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening, die de cakewalk van de ineenstortende woningmarkt moest
meemaken. Met de lettergreep "markt" gafik al aan dat dit beleidsterrein
meer dan veel andere door economische lijnen van de lange termijn wordt
bepaald. Het is hier als houtvesten: men krijgt een gigantische bos erfenissen van voorgangers en zet aanplant uit voor latere lotgenoten. Het succes
ligt erin hoe het bos erbij staat in de eigen periode. Dat vereist wel een mentaliteit die overtuigd is van: toch weet ik dat wat er nu gedaan wordt niet
enorm is, maar het best denkbare. Dat komt in nogal sterke mate bij Beelaerts van Blokland voor.
Op Financiën werd de vijfde in deze reeks bewindslieden geroepen. De
193

hoofdtaak van Nooteboom werd aldaar fiscale aangelegenheden. De fundamenten van de verdere reparatie-wetgeving zijn zo in nog geen 3 jaar gelegd. Zijn politiek lot was dusdanig met Andriessen verbonden dat hij bij
diens aftreden ook het veld ruimde. Dat wij hier - alhoewel de Unie er op
ander terrein niet bekaaid is afgekomen in de laatste jaren - er een kabinetspost bij ingeschoten, was te betreuren. Dit maakt deel uit van het algemenere CDA-probleem: je bent wel samen op weg maar toch nog in verschillende netwerken en clubs. Wie geeft dan wie politiek crediet en hoeveel? Of zie je het als een "eigen fortjes verdedigen".
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Dit laatste ook brengt me op het evenzeer gesignaleerde verschijnsel van
het willen overleven in een relict van de oude partijorganisatie. Zo kristalliseerde het plan uit voor een AR-fonds en ook een van de KVP. Kuyper en
Schaepman waren al gauw doopnaamgevers. In de Unie is eveneens zo'n
streven ontstaan: op twee "braintrust-weekenden" in resp. Hydepark en
Noordwijkerhout besloot men -later ging de Unie raad met het uitgewerkte plan accoord - dat het Uniewerkfonds zal worden omgebouwd tot een
fonds Vrienden van Lohman. Zelf hoop ik dit voorhet historisch bewustzijn de nood-zakelijke functie zal hebben, maar voor het CDA als geheel
niet toekomstbelemmerend zal zijn. Het is prettig weer eens "onder ons"
te zijn in zoete nostalgie, maar het werk van alle dag is echt CDA en dat
met - hopelijk - zo min mogelijk voorbehoud.
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De verse "bloedgroep" in de Tweede Kamer werd door de ouderen, Van
Leyenhorst, Tolman en Wisselink ingewerkt. Als we de knipsel en artikelen erop naslaan merken we hoe snel dit inwerken geschiedde. Dat is ook
bittere noodzaak. Zij die al in de formatie-periode 1977 zitting kregen
werden onverwijld door de wol geverfd. Specialisatieterreinen werden
verdeeld. Ik doe maar een greep: Gualthérie van Weezei in de vaste
Commissie-Buitenlandse Zaken, Evenhuis-van Essen bij Justitie en
CRM, Van Dijk bij Financiën. Eversdijk schoof al snel door naar het fractiepresidium. Tel daarbij op de vele spreekbeurten, waarmee Uniekamerleden trachtten de band met de regio te behouden en men begrijpt dat men
daar geen getallen meer bij invult en het houdt op: veelurige werkweek. De
integratie - dit nog terzijde - ging bij de regio's zó ver dat CHU'ers nu vaak
terecht kwamen in gebieden waar zij tevoren nimmer electoraal hoefden te
komen. Dat is een van die verfrissend nieuwe dingen: CHU'ers en ARP 'ers
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die in Limburg en Brabant spreekbeurten houden en omgekeerd KVP'ers
die gepokt en gemazeld in de zuidelijke contreien de Veluwe op moeten of
de protestantse waarden en eilanden. Dat waagstuk loopt meestal verbluffend goed af. Zelf een beetje belezen op het gebied van 1ge-eeus Antipapisme wist ik hoe hardnekkig en stug vooroordelen in plaats van oordelen kunnen komen. Als er al iets is meegevallen is het wel dat. Zo is - en laten we dat nu maar uitspreken - Van Agt een van de meest geziene politici
in Unie-kringen geworden. Er moet daarbij meer aan de hand geweest zijn
dan 's mans politiek. Een wederzijds herkennen .... en erkennen dat er omstandigheden zijn die de tijd rijp hebben gemaakt. Om door te fietsen in
dit optimisme: wat er nog gebeurt met kabinet en Kamer, tussen Unie en
CDA zit 't beter dan menig criticant wel denkt.
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Ja, zal de lezer opmerken, dat is alles vol van lof toezwaaien en aardige
dingen zeggen van de Unie. Kan men niet wat kritische noten verwerken in
zo'n historische samenvatting? Zeker! We hebben naar mijn gevoel bij
voortduring gefaald in het recruteren van een jongere generatie. Het taboe
van deze tijd: kerkelijke achtergrond en politieke stem op confessionele
groepering, is niet doorbroken. In de kerken waar Unieleden gevonden
worden zijn we wat betreft invloed en standpunt vaak in het defensief gedrongen. En in de traditionele hoek. Daarnaast is wèl een positief punt,
dat we in de jongste periode een lichte maar waardevolle opleving zagen in
de interesse ten aanzien van Groen, Hoedemaker en Lohman. Samenvattend geeft ons dat de taak: de gemeenteleden met wie we ons kerkelijk één
voelen, te blijven interesseren in dit discussiepunt; gaje mee op weg in het
CDA. Dat zal moeten voorkomen de grijze brij die doemdenkers over het
CDA ons nu al profeteren. Maar dat zijn profeten die brood eten. En dát is
niet het begin van werkmentaliteit van Unieleden, die net já gezegd hebben tegen het gefuseerd CDA.
Ik besef in deze regels veel onvermeld te hebben gelaten. Het waren bouwjaren en het pand staat nog in de steigers. Of het aan de bewoners zal voldoen in alle opzichten is nog de vraag. Het gaat er eerst nu maar eens om
dat dit CDA-huis zichzelf bewoonbaar zal maken. Wat dat betreft ligt de
uitdaging nog vóór ons en zal de komende periode van - pak weg - 12\12
jaar in veel opzichten een invulling moeten geven van het borduurpatroon, ontworpen in de even zovele jaren vanaf 1967. De 60 jaar Unie vóór
dat jaartal gaven ons vaak daarbij te pas komende inspiratie.
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Medewerkers aan dit nummer:
drs. J. van den Assem: geb. 1950; studeerde geschiedenis te Utrecht; leraar
geschiedenis te Haarlem; aktief in CHJO, CDJA en
CDA;
Monique Goemans:

is als documentaliste werkzaam bij de Tweede
Kamer;

dr. A.H. Huussen jr.

geb. 1941; studeerde geschiedenis te Leiden; pro·
moVeerde in 1971 op een dissertatie getiteld: "De
codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht
(1795·1938); is wet. medewerker bij de vakgroep
Nieuwste Geschiedenis aan de R.U. te Groningen;
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geb. 1953; studeert Nederlands recht te Leiden; voor
de fusie van de bij het CDA·betrokken partijen de
laatste voorzitter van de CHJO;
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drs. H. van Spanning: geb. 1940; studeerde politicologie (V.U.); beleidsme.
dewerker van de CDA·Tweede Kamerfraktie;
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drs. J. WIeten:
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drs. B. Woelderink:
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geb. 1940; studeerde politieke en sociale weten·
schappen (G.U. Amsterdam); is wetenschappelijk
hoofdambtenaar aan de vakgroep massacommuni·
catie van de G.U.
geb. 1937; studeerde geschiedenis te Utrecht; is ar·
chivaris van de gemeente Deventer.
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MEDEDELING VAN REDAKTIE EN BESTUUR
Met deze dubbele aflevering, gewijd aan de geschiedenis van de CHU,
wordt ook de geschiedenis van het CH-Tijdschrift afgesloten. Op de nog
volgende pagina's treft U een register aan op alle verschenen nummers
sinds 1955.
Na 25 jaar nemen we met een lichte weemoed afscheid van onze lezers. Het
stemt echter tot vreugde dat ons werk in een nieuw kader zal worden
voortgezet.
De fusie van ARP, CHU en KVP brengt namelijk mee dat in het najaar
een nieuw tijdschrift zal verschijnen; uitgegeven door het wetenschappelijk buro van het CDA.
Vanuit de Lohmanstichting zullen drie leden in de redaktie van dit nieuwe
blad zitting hebben.
Prof. dr. H. Franken, onder meer bekend als voorzitter van de CDAVerkiezingsprogramcommissie; dr. E. Schroten, bestuurslid van de Lohmanstichting en drs. H. van Spanning, eind redakteur van het CHTijdschrift.
De abonnees van het CH-Tijdschrift zullen in het najaar een proefnummer van het nieuwe blad - dat Christen Democratische Verkenningen zal
heten - ontvangen. Wij hopen en verwachten dat deze kennismaking zal
leiden tot het besluit U op dit nieuwe blad te abonneren.
Staande aan het eind van 25 jaargangen van het CH-Tijdschrift danken
wij onze abonnees. Hun trouw heeft de redaktie en het bestuur van de
Lohmanstichting steeds gestimuleerd met het CH-Tijdschrift door te
gaan.
Onze uitgever Joh. Jonker b.v. te Apeldoorn, zijn wij erkentelijk voor de
uitstekende wijze waarop hij deze jaren steeds de goede verzorging van
ons blad waarborgde.
prof. dr. E. Bleumink
(voorz. Lohmanstichting)
drs. H. van Spanning
(eindredakteur)
CH -Tijdschrift
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Staat en burger.
4 ('581'59) no. 2
Vries, K. de
De positie van de burger.
5 ('591'60) no. 3

Binnenlands Bestuur
Algemeen

Baris, G.W.
De problematiek van de kleine gemeenten.
19 (1974) no. 1
Beelaerts van B/ok/and, P.C.A.
De problematiek van de randgemeenten.
19 (1974) no. 1
Bol, B.
De problematiek van de grote steden.
19 (1974) no. 1

Rijpstra, H.
Enkele aspecten van modern gemeentebeleid.
9 ('631'64) no. 4
Idem
Moderne aspecten van het overheidshandelen.
13 ('671'68) no. 7 (Themanummer
"De Unie Onderweg 2")

Buijsert, N.C.
Bestuurlijke herverkiezing.
20 (1975) no. 2

Haersma Buma, M.B. van
Indruk van "Uitspraak over Inspraak".
15 ('691'70) no. 2

Beernink, H.K.J.
Waarheen met de bestuurlijke organisatie?
20 (1975) no. 5

Geer van Oudegein, L.E. de
De plaats en de betenis van de
provincie in het bestuur.
19 (1974) no. 1

201

Openbaarheid
'1

,1

Woelderink, B.
Openbaarheid van overheidsdocumenten?
15 ('691'70) no. 3
Idem
Openbaarheid - openheid.
15 ('691'70) no. 7

Bergh, H. van den
Buitenlands beleid van het
kabinet-den Uyl.
19 (1974) no. 6

Wt

C.L
[

Bos, C.A.
Buitenlands beleid van het
kabinet-den Uyl.
20 (1975) no. 1

Hu
I

Politiebeleid

Azië

Ne

Themanummer Politiebeleid:

Overdijkink, G. W.
Peking, het Moskou van Z.O.-Azië.
3 ('571'58) no. 1

Bevers, C.P.M.
Het beleid van de politie; politie
met beleid?
25 (1980) no. 1/2
Blaey, J.P.M. de
De taak van de politie in christendemocratische optiek.
25 (1980) no. 1/2
Teeuwen, H.J.
Wat willen wij met onze politie?
25 (1980) no. 1/2

Buitenlandse Zaken

Sprey, A.
Indrukken uit Rood-China.
5 ('591'60) no. 3

Va

I

Europa

Een Europees-Arabische con terentie.
2 ('561'57) no. 2

Th

Wieringhen, H.J. W. van
Oorzaken van de breuk in de Labour Party.
5 ('591'60) no. 3

Sc

Bos, C.A.
10 Jaar buitenlandse politiek.
11 ('651'66) no. 4/5/6 (jubileumnummer)

Hulst, J. W. van
Het Europese Parlement.
9 ('631'64) no. 5/6

La

Diepenhorst, I.N. Th.
Ons buitenlands cultureel beleid.
15 ('691'70) no. 5

Lichtenauer, W.F.
De positie van Benelux in Europa.
5 ('591'60) no. 2

Penders, J.J.M.
Schets buitenlands beleid van het
kabinet-den Uyl; geen Keerpunt.
19 (1974) no. 5

Geuze, M.A.
De Raadgevende interparlementaire Beneluxraad.
9 ('631'64) no. 5/6

Algemeen

I

Ril

I

I

Ril

202

Wttwaall van Stoet wegen, Jkvr.

e.w.l.
De Raad van Europa.
9 ('631'64) no. 5/6

Hulst, J. W. van
Problemen der associatie ingevolge art. 238 van het EEG-verdrag.
11 ('651'66) no. 1 (aangegeven als
12e jrg. nr. 1)
Nederland
en de eenwording van Europa; posities en uitgangspunten (rapport
van de commissie Europese politiek).
12 ('661'67) no. 4
Valk, H.M.H.A. van der
De economische, technologische
en wetenschappelijke achterstand van Europa.
13 ('671'68) no. 2
Themanummer
over een Europese veiligheidsconferentie:.
zie defensie
Scholten, W.
Het rapport-Tindemans.
21 (1976) no. 2
Latijns-Amerika

Riemens, H.
Latijns Amerika een continent in
beweging.
12 ('661'67) no. 6
Riemens, H.
Latijns Amerika; is revolutie de
weg?
13 ('671'68) no. 4/5/6 (Themanummer "De Unie Onderweg")

Vermaas, R.
Evolutie in vrijheid; de christendemocraten in Latijns Amerika.
13 ('671'68) no. 4/5/6 (Themanummer "De Unie Onderweg")
Diepenhorst, I.N. Th.
De ideologie van Fidel Castro.
19 (1974) no. 6

Mensenrechten

Themanummer mensenrechten:
Dijk, e.p. van
Het reageren op inbreuken.
25 (1980) no. 3/4
Meulenbroek, B.A.
Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.
25 (1980) no. 3/4
Vliet, e. van
Mensenrechten en het Nederlandse buitenlandse beleid.
25 (1980) no. 3/4

Nederlandse Antillen

Diepenhorst, I.N. Th.
De ontwikkeling der Nederlandse
Antillen.
7 ('611'62) no. 2
Riemens, H.
De verhouding tussen Nederland
en de West.
17 (1972) no. 1
Jongsma, O.
De Nederlandse Antillen.
21 (1976) no. 1

203

Nieuw·Guinea

Verhoeff, H.G.
Zes jaar arbeid in Nieuw·Guinea.
2 ('561'57) no. 1
Diepenhorst, I.N. Th.
Het "probleem" Nederlands
Nieuw·Guinea.
6 ('601'61) no. 5

Christen Democratische
Partijvorming
Ruler, A.A. van
Bestaansrecht van Christelijke
pOlitieke partijen I.
3 ('571'58) no. 2
Idem
Bestaansrecht van Christelijke
politieke partijen 11.
3 ('571'58) no. 4

Sovjetunie

Elderenbosch, P.A.
Uit de historie der Christelijke partij.
4 ('581'59) no. 1

Kok, A.C.H.M. de
Enige ideologische aspecten van
de Sovjetgrondwet.
22 (1977) no. 5

Steenbeek, N.O.
De Omgekeerde Oecumene.
4 ('581'59) no. 4

Suriname

Peijl, Th. J. van den
Het tien·jarenplan voor Suriname.
1 ('551'56) no. 3

Verenigde Naties

Pelleboer·Beuker, Joh. C.l.
De Verenigde Naties.
9 ('631'64) no. 5/6

Zuid·Afrika

Schaaf, Y.
Zuid Afrika anno 1977; een poging
tot analyse en verduidelijking.
22 (1977) no. 6

204

Viersen, H.J.
De Christen Democratische partij:
Het doel en de motieven.
7 ('611'62) no. 3
Evangelie en Politiek
(Commissierapport).
13 ('671'68) no. 1
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Beeke/aar, G.A.M. van
Groen en de katholieken.
21 (1976) no. 3/4
Beernink, H.K.J.
Groen als parlementariêr.
21 (1976) no. 3/4
Delfgaauw, G.J.J.A.
Groen van Prinsterer (1801-1876)
en Hoedemaker (1839-1910).
21 (1976) no. 3/4
Essen, J.L. van
Werken en artikelen over G. Groen
van Prinsterer.
21 (1976) no. 3/4
Fafie, G.
Groen van Prinsterer en de Lutheranen.
21 (1976) no. 3/4

Christen Democratische Sa·
menwerking
Bakhuizen van den Brink, J.N.
Naar een christelijk eenheidsfront.
6 ('601'61) no. 5
Niftrink, G.C. van
10 Jaar samenwerking confessionele partijen.
11 ('651'66) no. 4/5/6 üubileumnummer)
E/derenbosch, P.A.
Een partij bijbels?
13 ('671'68) no. 3
Lauscher, C. W.
De samenwerking tussen katholieken en protestanten in de CHU.
17 (1972) no. 4
Spanning, H. van
De relatie tussen KVP, ARP en
CHU in historisch perspectief I.
17(1972) no. 4

Themanummer i.V.m. oprichting
CDA-federatie:
Dis Hzn, J. van
De christen-democratische samenwerking in de provinciale staten en de gemeenteraden.
18 (1973) no. 4/5
Hu/st, J. W. van
De christen-democratische samenwerking.
18 (1973) no. 4/5
Schroten, E.
De uitdaging van het Evangelie.
18 (1973) no. 4/5
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Spanning, H. van
De positie van de christendemocratie in het polarisatieproces.
18 (1973) no. 4/5

Algemeen

Themanummer 1967-1977 Tien jaar
christen-democratische partijvorming:

Niftrik, G.C. van
Het cultuurprobleem.
1 ('551'56) no. 3

Aalberse, P.J.M.
Verwachtingen en doelstellingen
in 1967.
22 (1977) no. 2
Tilanus, AD. W.
Het perspectief nog niet bereikt.
22 (1977) no. 2
Veerman, A
Gedachten uit de kraamkamer van
het CDA.
22 (1977) no. 2
Themanummer over de toekomst
van de wetenschappelijke buro's
van ARP, CHU en KVP in het kader
van de christen-democratische samen werking:
Bleumink, E.
De toekomst van de Lohmanstichting.
22(1977)no.4
Hoogendijk, W.C.A
Politieke dienstverlening.
22 (1977) no. 4
Sleyser- Tegelaar, E.
Visioen en realiteit.
22 (1977) no. 4
Beernink, H.K.J.
Enige beschouwingen over en
naar aanleiding van het rapport
"Grondslag en politiek handelen".
24(1979) no. 3
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CHU

Gelder, J. W. van
De positie van de CHU t.o.v. andere politieke groeperingen.
1 ('551'56) no. 4
Haitjema, Th.L.
Waarom wij Christelijk Historisch
zijn en blijven.
2 ('561'57) no. 4
Enige beschouwingen over de huidige plaats der Christelijk-Historische
Unie (rapport).
3 ('571'58) no. 3
Niftrik, G.C. van
Autoriteit en majoriteit.
6 ('601'61) no. 6
Welke zijn de doelstellingen en inhoud thans van christelijk-sociale
politiek naar reformatorische visie?
(prijsvraag).
7 ('611'62) no. 1
7 ('611'62) no. 3
Diepenhorst, I.N. Th.
De Lohmanstichting 10 jaar.
11 ('651'66) no. 4/5/6 (jubileumnummer)
Vries, K. de
Christelijk-historisch in 1968.
13 ('671'68) no. 4/5/6 (themanummer "De Unie Onderweg")

Stel
den
GHl
1:
"I

The
en rCHl

K
D
m
11

L,
TI
hl
11

L
D
11
The
CHl

B
D
11

S
V.
11

SJ

Ti
ja
11

The.
CH(

B
D
1/

Stellingen van de inleidingen gehouden op het jubileumcongres van de
GHU op 21 en 22 juni 1968
13 ('671'68) no. 7 (themanummer
"De Unie Onderweg 2")

Themanummer n.a.v. het Beginselen politiek werkprogram van de
GHU:
Kernkamp, F.H.
De visie op de parlementaire democratie.
15 ('691'70) no. 6
Lekkerkerker, A.F.N.
Theologische achtergronden van
het CH-beginselprogram.
15 ('691'70) no. 6
Lijenhorst, G. van
De CHU heeft twee programs.
15 ('691'70) no. 6

Themanummer "De toekomst van de
GHUI"
Beernink, H.K.J.
De toekomst van de CHU.
16 (1971) no. 6
Schipper, L.F.
Van Emancipatie tot openheid.
16(1971) no. 6
Spanning, H. van
Taken voor de CHU in de komende
jaren.
16(1971) no. 6

Themanummer "De toekomst van de
GHU 11"
Bleumink, E., en J. Baarda
De laatste der Mohikanen?
18 (1973) no. 1

Eversdijk, H.
Heeft de CHU nog een toekomst?
18(1973) no. 1
Hoogstraten, G.G. W.!W. van
De toekomst van de CHU.
18 (1973) no. 1
Wieten, J.
De toekomst van de ChristelijkHistorische Unie.
18 (1973) no. 1

Beernink, H.K.J.
Christelijk-Historische bewindslieden 1908-1973.
18 (1973) no. 3

Themanummer ter herinnering aan
dr. J. W. Beerekamp
19 (1974) no. 4
Voorwoord
een keuze uit de redes van dr.
J.W. Beerenkamp
overzicht redes dr. J.W. Beerekamp gehouden in de Eerste Kamer.

Geschiedenis CHU

Beernink, H.K.J.
Een oude brief.
10 ('641'65) no. 4/5
Schouten, D.
De Christelijk Historische Kiezersbond in de jaren 1896 en 1897.
12 ('661'67) no. 4
Santema, 0, en K. de Vries
De eenmansfraktie-Schokking in
de Tweede Kamer.
12 ('661'67) no. 5
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Schouten, D.
De Christelijk-Historische Kiezersbond in de jaren 1898-1903.
14 ('681'69) no. 2
Idem
De Christelijk-Historische Kiezersbond in de jaren 1898-1903 11.
14 ('681'69) no. 3
Spanning, H. van
Kanttekeningen bij een vergeeld
docoment.
15 ('691'70) no. 2
Idem
Papieren van H.W. Tilanus in AIgemeen Rijksarchief.
20 (1975) no. 6
Herdenkingsnumer 70 jaar CHU:

Themanummer "Geschiedenis
CHU":
Assem, J. van den
De CHU als partner in het CDA
(periode 1977-1980).
25 (1980) no. 5/6

Huussen jr., AH.
C.E. van Koetsveld en het "Politiek Verband van onafhankelijke
Christelijke Historischen (Antirevolutionairen)" .
25 (1980) no. 5/6
Jonge, AB.L. de
De Souvereiniteitsoverdracht: Tilanus contra Gerretson.
25 (1980) no. 5/6
Spanning, H. van
De Vriendenkring AR/CH.
25 (1980) no. 5/6
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Gribling, J.P.
Nolens en de CHU.
23 (1978) no. 2/3

Wieten, J.
De relatie tussen het dagblad De
Nederlander en de CHU.
25 (1980) no. 5/6

An,

Bruggen, J. van
De Christelijk-Historische Unie
voor de oorlog.
23 (1978) no. 2/3

Woelderink, B.
Uit de geschiedenis van de CHU
in de jaren 1940-1945.
25 (1980) no. 5/6

Ma

Geuze, M.A
Enkele kanttekeningen bij 20 jaren
parlementaire na-oorlog se CHU
periode.
23 (1978) no. 2/3
Verschuer, O. W.A baron van
Het CDA en de CHU.
23 (1978) no. 2/3
Wa/sum, G.E. van
Terugblik op de doorbraak; de
CHU in de periode 1945-1946.
23 (1978) no. 2/3
Zegering Hadders, R.
Indrukken van de CHU.
23 (1978) no. 2/3
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Algemeen

Tilanus, AD. W.
Overheid en oudsten des volks.
2 ('561'57) no. 2
Delfgaauw, G.J.J.A
Ontwerp van wet op het openbaar
bibliotheekwerk.
18 (1973) no. 2

Mil
Ra,
keI

Woelderink, B.
De gemeente-archieven in Nederland.
20 (1975) no. 6

Cultuur

Korthuys, P.
Vindt de Christen-kunstenaar gehoor?
10 ('641'65) no. 6
Woelderink, B.
Monumentenzorg in Nederland.
20 (1975) no. 1
Kunst-cultuur en maatschappij in
driehoeksverband.
21 (1976) no. 5
Andermaal kunst en kunstbeleid.
22 (1977) no. 1

Leijenhorst, G. van
Rede van drs. G. van Leijenhorst.
23 (1978) no. 5/6
Nabeschouwing over het Molukkersdebat.
23 (1978) no. 5/6

Pers

Kok, G.A. de
Krant; samenleving; democratie.
16 (1971) no. 3
Wieten, J.
Massa-media in Oost-Europa.
16 (1971) no. 3
Wijnen, H.A. van
De politieke journalistiek is het
parlement op het hellend vlak gevolgd.
21 (1976) no. 6

Maatschappelijk werk
Recreatie

Tilanus, A.D. W.
Overheid en maatschappelijk
werk.
1 ('551'56) no. 1

Roos, S.P. de
Overheid en recreatie.
7 ('611'62) no. 4

Beerekamp, J. W.
De algemene bijstandswet en het
subsid iariteitsbeg insel.
9 ('631'64) no. 2

Duist, A.J. van
Leven en laten leven als mensen
met meer vrije tijd.
10 ('641'65) no. 4/5

Minderheden

Rapport CDA-beraadsgroep "Molukker en Nederlander";
Molukker en Nederlander
(rapport).
23 (1978) no. 5/6

Geer van Oudegein, L.E. de
De taak van de overheid inzake recreatie.
10 ('641'65) no. 4/5
Haersma Buma, B. van
Landbouw en recreatie.
10 ('641'65) no. 4/5
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Staf, C.
De openlucht-recreatie.
10 ('641'65) no. 4/5
Petri, J. Ph. L.
Discussie rond de nationale landschapsparken.
20(1975) no. 5
Sport

Kro/, J. W. van der
Sport, nog steeds een stiefkind.
14 ('681'69) no. 4 (themanummer
"Wel/niet zijn")
Janssen van Raay, J.L.
Beroepsvoetbal.
15 ('691'70) no. 5

Defensie
Algemeen

Ca/meyer, M.R.H.
Nederlandsé defensie in onze tijd.
1 ('551'56) no. 1
Schuring, H.A.
Het pacifisme.
6 ('601'61) no. 3
Mathon, Th. E.E.H.
Verdediging der vrijheid?
8 ('621'63) no. 5
Niftrik, G.C. van
Praktisch-principiêle overwegingen met het oog op de verdediging der vrijheid.
8 ('621'63) no. 5
Ruppert, M.
Het communisme een uitdaging?
8 ('621'63) no. 5
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Bos, M.
Vredespolitiek.
13 ('671'68) no. 4/5/6 (themanummer "De Unie Onderweg")
13 ('671'68) no. 7 (herdruk)
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Bronkhorst, W.L.
De organisatorische struktuur van
het ministerie van het Nederlandse defensieapparaat.
17(1972) no. 6
Gu/yk, Chr. L. van
Vrede met onze veiligheid?
21 (1976) no. 6
Geus, P.B.R. de
Om het behoud van de vrede.
22 (1977) no. 1
Gu/yk, Chr. L. van
Vrijwilligers krijgsmacht; een
doodlopend spoor.
22 (1977) no. 5
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Themanummer over een Europese
vei/igheidsconferentie:
Bos, M.
Het voorstel tot het houden van
een Europese veiligheidsconferentie bezien in het licht van de
Europese veiligheid en politieke
eenwording.
16 (1971) no. 5
Penders, J.J.M.
Veiligheid en samenwerking in Europa.
16 (1971) no. 5
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Diepenhorst, I.N. Th.

De geestelijke achtergronden van
de NAVO.
6 ('601'61) no. 1

Emancipatie
Boers-Wijnberg, M.

Vrouwenemancipatie vroeger en
nu.
17(1972) no. 5
Ruiter, N. de

Kortenhorst, J.

Het Navo-parlement.
9 ('631'64) no. 5/6

Het jaar van de vrouw; de lengte
van de polsstok bepaalt de sprong.
20(1975) no. 2

Savornin Lohman, W.H. de

De NAVO en het Defensiebeleid.
14 ('681'69) no. 1

Nucleaire bewapening
Haersma Buma, B. van,
en J. Tegelaar

Hoe dienen wij vrede en vrijheid in
het atoomtijdperk?
4 ('581'59) no. 4
Niftrik, G.C. van

Het dilemma met betrekking tot
de kernwapenen.
8 ('621'63) no. 1
Kwant, R.C.

Het christelijk geweten en de bewapeningswedloop.
8 ('621'63) no. 5

Themanummer emancipatiebeleid:
Evenhuis-Van Essen, H.
Kanttekeningen bij een emancipatiebeleid.
23 (1978) no. 1
Groensmit-Van der Kallen, B.
Opmerkingen naar aanleiding van
de regeringsnota emancipatie.
23 (1978) no. 1
Regeringsverklaring kabinet-van
Agt;

grondgedachten en uitwerkingen
relevant voor het te voeren emancipatiebeleid.
23 (1978) no. 1
Vergelijking regeerakkoorden op
het punt van het emancipatiebeleid.
23
(1978)
no.
1
Tegelaar-Boonacker, H.
Vrouwen van toen en nu.
23 (1978) no. 1

Calmeyer, M.R.H.

Nationale of internationale kernbewapening.
9 ('631'64) no. 1
Hameleers, R.M.M.L.
U.S.S.R. en de nucleaire bewape-

ning.
23 (1978) no. 4

Financiën
Algemeen
Valk, H.M.H.A. van der

Van de gouden standaard naar
een nieuwe monetaire wereldorde.
5 ('591'60) no. 1
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Klerk, H.H. de
Het vraagstuk van de inflatie.
15 ('691'70) no. 3
Belastingen

Scholten W.
Aspecten van het belastingvraagstuk.
2 ('561'57) no. 4
Idem
De verhouding tussen directe en
indirecte belastingen.
13 ('671'68) no. 3
De Wet op de vennootschapsbelasting
(Rapport Belastingcommissie
Lohmanstichting).
14 ('681'69) no. 1

Justitie
Algemeen

Diepenhorst, I.N. Th.
Filmkeuring.
15 ('691'70) no. 3
Tilanus, A.D. W.
Medische ethiek.
15 ('691'70) no. 4

Echtscheiding

Mulderije, H.
Herziening van het echtscheidingsrecht.
11 ("651'66) no. 1 (aangegeven als
12e jrg. no. 1)
Werk, M.B. van de
Enkele notities bij het Ontwerp
Herziening Echtscheidingsrecht.
15 ('691'70) no. 2

Euthanasie

Diepenhorst, I.N. Th.
De kunst om op de rechte wijze te
sterven.
6 (1960) no. 2
Mulder, H.
Ingrijpen in het sterven.
14 ('681'69) no. 5
Bruijn, L. de
Euthanasie; stervenshulp; stervensbegeleiding.
20 (1975) no. 3/4

Politiebeleid
zie Binnenlands Bestuur.

Kerk en Staat
Adoptie

Werk, M.B. van der
Een vluchtheuvel in de wereld.
4 ('581'59) no. 4

Elderenbosch, P.A.
Het getuigenis der kerk op staatkundig gebied.
2 ('561'57) no. 1

Fopma, M.
Enkele knelpunten bij het adoptiebeleid.
24 (1979) no. 4

Mulderije, H.
Subsidiêring van kerkbouw van
overheidswege I.
3 ('571'58) no. 1
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Mulderije, H.
Subsidiëring van kerkbouw van
overheidswege 11..
3 ('571'58) no. 2
Landsman, F.H.
Hervormd belijden en Hervorm belijd.
3 ('57/58) no. 3
E/derenbosch, P.A.
Herinnering en verwachting.
3 ('571'58) no. 4
Boon, M.
Godsdienstvrijheid en toch processieverbod.
4 ('58/59) no. 3
Ru/er, A.A. van
De structuurverandering in de verhouding van kerk en overheid.
6 ('601'61) no. 2
E/derenbosch, P.A.
Rome en de vrijheid van godsdienst.
6 ('601'61) no. 3

Haitjema, Th.L.
10 Jaar "kerkelijk denken" en de
politieke verantwoordelijkheid der
kerk.
11 ('651'66) no. 4/5/6 (jubileumnummer)
E/derenbosch, P.A.
De pOlitieke verantwoordelijkheid
van de kerk.
13 ('671'69) no. 4/5/6 (themanummer "De Unie Onderweg")
Mu/derije, H.
Het vraagstuk van de financiële
verhouding van Kerk en Staat;
naar de ontknoping?
15 ('691'70) no. 1
Suttorp, L.C.
Nederland en het Vaticaan in de
negentiende en twintigste eeuw.
24 (1979) no. 1/2

Landbouw

Jukema, J.
Kerkelijk leven in de Noordoostpolder.
6 ('601'61) no. 3

Herweijer, S.
De sociale en culturele betekenis
van plattelandsstructuren d.m.V.
ruilverkaveling.
2 (56'1'57) no. 4

Bakhuizen van den Brink, J.N.
Het zogenaamde processieverbod.
8 ('621'63) no. 4

Geuze, M.A., en W.H. Ubbink
De landbouw en de ruimtelijke ordening.
3 ('571'58) no. 4

Jonkers, H., en A. Poll
Theocratie en democratie.
9('631'64) no. 4

Beusekom, H.G. van
De industrialisatie van het platteland.
4 ('581'59) no. 1

Mu/derije, H.
Richtsnoer en toetssteen.
10 ('641'65) no. 3

Ley, G. van der
Het kleine boerenvraagstuk.
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Beukering, G.H.J. van
Het Europese landbouwbeleid.
11 ('651'66) no. 3

Milieuhygiëne
Bleumink, E.
Bewoonbaarheid en luchtverontreiniging.
14 ('681'69) no. 2

Necrologie
Beernink, H.K.J.
In Memoriam prof. dr. G.G. van
Niftrik.
17 (1972) no. 6
Themanummer ter herinnering aan
dr. J. W. Beerekamp.
19(1974)no.4
Bleumink, E.
In Memoriam Dr. I.N.Th. Diepenhorst (1907-1976).
21 (1976) no. 6
Mei, D.F. van der
In Memoriam mr. Hendrik Karel
Jan Beernink.
24(1979)no.4

Onderwijs en Wetenschappen

Ve/s Heijn, N.
Konflikt der generaties.
2 ('561'57) no. 3
Hulst, J. W. van
Ontwerp van wet tot regeling van
het voortgezet onderwijs (Mammoetwet).
5 ('591'60) no. 4

Valk, H.M.H.A. van der
Efficiency in het onderwijs.
2 ('561'57) no. 3
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Sc

Goudzwaard, F.
Godsdienstonderwijs op de openbare lagere school.
6 ('601'61) no. 4

Hl

Hulst, J. W. van
Onderwijs en democratie.
13 ('671'68) no. 7 (themanummer
"De Unie Onderweg")

GI

Vermaas, R.
Interview met minister C. van
Veen.
17(1972) no. 3
Verspuij, W.A.
Gelijke kansen voor iedereen
-.... een fictie.
17(1972) no. 3
Deetman, W.J.
De individuele school en de ontwikkeling en vernieuwing van het
onderwijs.
21 (1976) no. 1

Algemeen
Hulst, J. W. van
Het ol1derwijsprobleem in Nederland.
1 ('551'56) no. 2

Hl

Leijenhorst, G. van
De vrijheid van onderwijs in
opspraak?
21 (1976) no. 1
Struik, L.A.
Het CDA-commentaar op de Contourennota.
21 (1976) no. 5
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Hoger onderwijs

Os, F.H.L. van
Spreidingsprobleem bij het hoger
onderwijs.
5 ('591'60) no. 2
Schuring, H.A.
Studieloon.
10 ('641'65) no. 6
Hulst, J. W. van
Studentenonrust, kritische universiteit en maatschappijkritiek.
14 ('681'69) no. 5
Gulyk, Chr.L. van
Inspraak en studiefinanciering.
14 ('681'69) no. 6
Hout, J.F.M.J. van
Funktioneert de campusschool?
14 ('681'69) no. 6
Schuring, H.A.
Enkele notities over het wetenschappelijk onderwijs.
14 ('681'69) no. 6
Valk, H.M.H.A. van der
Enkele aspecten van het Amerikaans wetenschappelijk onderwijs.
14 ('681'69) no. 6
Wattel, A.
Het hoger onderwijs in de toekomst, in welke arbeidsstruktuur?
21 (1976) no. 2

Wetenschapsbeleid

Bleumink, E
Wetenschapsbeleid: een sprong
in het duister?
14 ('681'69) no. 6

Idem
Het proefschrift van wetenschapsminister Trip; een zesje.
20 (1975) no. 1
Idem
Wetenschapsbeleid; tegen de
stroom in.
23 (1978) no. 4

Ontwikkelingssamenwerking
Peijl, D.J.C. van der
Hulpverlening aan minder ontwikkelde landen.
4 ('581'59) no. 3
Beekhoff-Van Selms, G.J. van
De anti-hongeractie in Nederland.
6 ('611'62) no. 4

Themanummer: rapport "Nederlands Taak" (inzake samenwerking
met de ontwikkelingslanden):
Andriessen, J.E.
Ruilvoetproblemen in de ontwikkelingslanden.
8 ('621'63) no. 2/3
Bos, M.
Investeringsbescherming.
8 ('621'63) no. 2/3
Diepenhorst, I.N. Th.
Nederlands taak.
8 ('621'63) no. 2/3
Eeghen, EH. van
De techniek van de Nederlanse
hulpverlening.
8 ('621'63) no. 2/3
Haars, EA.
De taak van de vrijwilligers in de
ontwikkelingslanden.
8 ('621'63) no. 2/3
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Haersma Buma, B. van
De dienst van de Kerk in de internationale bijstand.
8 ('621'63) no. 2/3
Mei, D.F. van der
De EEG en het associatieprobleem.
8 ('621'63) no. 2/3
Pelleboer-Beuker, Joh. C.Z.
De plaats en de taak van de vrouw
bij de opbouw van de economische ontwikkeling van haar land.
8 ('621'63) no. 2/3
Prins, A.H.J.
Ontwikkelingshulp en cultuurverandering.
8 ('621'63) no. 2/3
Staf, C.
Enkele aspecten van de technische hulp aan ontwikkelingsgebieden.
8 ('621'63) no. 2/3
Steenbeek, N.O.
De Nederlandse jeugd en de hulp
aan de ontwikkelingsgebieden.
8 ('621'63) no. 2/3

Schneiders, F.J.H.
Ontwikkelingssamenwerking; een
reaktie op het rapport van de KVP.
12 ('661'67) no. 6

Bn

Pelleboer-Beuker, J.C.Z.
De vrouw in de ontwikkelingslanden.
13 ('671'68) no. 2
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Diepenhorst, I.N. Th.
Ontwikkelingssamenwerking.
13 ('671'68) no. 4/5/6 (themanummer "De Unie Onderweg")
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Ontwikkelingssamenwerking en medefinanciering (rapport).
17(1972) no. 6
Internationale arbeidsverdeling
(Rapport commissie Ontwikkelingssamenwerking Lohmanstichting).
18(1973) no. 6
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Sociaal-Economische Zaken

2,

Algemeen
Tuyll van Serooskerken, S.J. van
Enkele opmerkingen over de Nederlandse ontwikkelingshulp.
11 ('651'66) no. 3

Pous, J. W. de
Inkomensvorming en arbeidstijdverkorting.
4 ('581'59) no. 1

Diepenhorst, I.N. Th.
De medefinanciering van particuliere ontwikkelingsprojecten o.a.
van zending en missie.
12 ('661'67) no. 1

Lasseur, G.
De hervorming van de onderneming.
6 ('601'61) no. 1

Rapport commissie Ontwikkelings/anden van de CHU; samenwerking met ontwikkelingslanden.
216 ('66/'67) no. 2

Andriessen, J.E.
Het sociaal en economisch program.
7 ('611'62) no. 2
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Bruggen, J. van
Het sociaal en economisch program.
7 ('611'62) no. 4
Goud, F.
Welvaartsstraat of welzijnsstaat.
8 ('621'63) no. 6
Valk, H.M.H.A van der
De economische orde, een probleem.
8 ('621'63) no. 6
Helleman, J. van, en AA Soetekouw
Overheid en welvaart.
13 ('671'68) no. 4/5/6 (themanummer "De Unie Onderweg")
Helleman, J. van
Plan 2000 + een uitdagend rapport.
15 ('691'70) no. 1
Da/en, L.L. van
Enige gezichtspunten voor het
werkgelegenheidsbeleid.
20 (1975) no. 2

Energie

Themanummer: De toekomst van de
energievoorziening.
Hi/debrandt, AU.
Inleidende opmerkingen.
24 (1979) no. 5/6
Ka/and, AJ.
De betekenis van het aardgas.
24 (1979) no. 5/6
Montijn, J.A.P.
De rol van de oliemaatschappijen.
24 (1979) no. 5/6

Sickinge, F.O.J.
Electriciteit.
24 (1979) no. 5/6
Smit, J.
De betekenis van zon en wind.
24 (1979) no. 5/6

Regionaal beleid

Klift, E. W. van der
De betekenis en ontwikkelingskernen voor de probleemgebieden.
8 ('621'63) no. 4
Eringa, L.
De ontwikkelingen in het Noorden.
13 ('671'68) no. 3
Groot, J.G.
De kleine kernen vanuit sociologisch gezichtspunt.
22 (1977) no. 3

Sociale verzekering

Bruggen, J. van
De toekomstige ouderdomsverzekering.
1 ('551'56) no. 1
Idem
Reorganisatie sociale verzekering.
2 ('561'57) no. 3
Idem
Sociaal minimum.
10 ('641'65) no. 1
Cnossen, D.E.
De sociale verzekering in beweging.
14 ('681'69) no. 3
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Staatsrechtelijke- en Grondwetszaken

• Hack, A.
De toekomst van de Deltavisserij.
7 ('611'62) no. 5/6

Spanning, H. van
Kan de werkwijze van het parlement worden verbeterd?
11 ('651'66) no. 2

Hooft, P.J. 't
Zeeland-recreatieland.
7 ('611'62) no. 5/6

Mateman, W.A.
De Proeve van een nieuwe grondwet kritisch beschouwd.
12 ('661'67) no. 5

Petri, J.Ph.L.
Het nieuwe gezicht van Zeeland.
7 ('611'62) no. 5/6
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Spanning, H. van
De Eerste Kamer in ons politiek
bestel.
13 ('671'687) no. 1
Dekker, H.
Dualisme een verouderd begrip?
13 ('671'68) no. 2
Spanning, H. van
Kanttekeningen bij de staatsrechtelijke beginselen van 0'66.
15 ('691'70) no. 4

Verkeer en Waterstaat

Peij/, C.F. van der
Industrialisatie in de Delta.
7 ('611'62) no. 5/6
Rutgers van Rozenburg, G.C.D.
Het vereenvoudigd waterschapspatroon in het Deltagebied.
7 ('611'62) no. 5/6
Strating, H.M.
De geestelijke gevolgen van de
Delta: revolutie.
7 ('611'62) no. 5/6
Ubbink, W.H.
Brengt het Deltaplan een agrarische aardverschuiving?
7 ('611'62) no. 5/6

Deltawerken

Kuipéri, H.G.
Het Deltaplan.
1 ('551'56) no. 2
De/tanummer:
Dijckmeester, F. Th.
De gemeenten in Deltaland.
7 ('611'62) no. 5/6
Geuze, M.A.
Van statisch tot dynamisch.
7 ('611'62) no. 5/6
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Deetman, W., en J. den Ouden
De CHU-kiezer en de grote politieke partijen in Nederland.
13 ('671'68) no. 4/5/6 (themanummer "De Unie Onderweg")
Gu/yk, Chr. L. van
Onderzoek naar de Nederlandse
kiezer.
16 (1971) no. 2
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Themanummer n.a.v. de Statenverkiezingen:
Franken, H.
De CHU in de Zuid-Hollandse Staten.
19 (1974) no. 2/3
Graaf-Nauta, D. Y. W. de
Statenverkiezingen, Friesland en
het CDA.
19 (1974) no. 2/3

Ruimtelijke ordening
Langman, H.J.
Gemeentelijke ruimtekunde.
4 ('581'59) no. 2
Petri, J.Ph.L.
Ruimtelijke ordening - op weg
naar welke orde?
17(1972) no. 6

Haars, E.A.
De kiezers hebben gesproken.
19 (1974) no. 2/3

Ruiter, N. de
Ruimtelijke ordening.
19 (1974) no. 5

Spanning, H. van
Na de Statenverkiezingen.
19 (1974) no. 2/3

Welzijnsbeleid

Gu/yk, Chr. L. van
De grote trek; enkele oriênterende
opmerkingen na de Tweede Kamerverkiezingen 1977.
22 (1977) no. 3

Volksgezondheid zie Welzijnsbeleid

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting

Algemeen
B/ankestijn, C.
Subsidiepolitiek.
7 ('611'62) no. 1
Idem
Mens, Welzijn en Overheid; Welzijnsbeleid in de moderne samenleving.
13 ('671'68) no. 4/5/6 (themanummer "De Unie Onderweg')
Themanummer "Wel/niet zijn":

Beusekom, H.G. van
Onze woningvoorziening.
1 ('551'56) no. 4

Bleumink, E.
Morgen is gisteren begonnen; enkele futurologische verkenningen.
14 ('681'69) no. 4

Eilion, M.
Het pluriform en expansief bouwbeleid.
9 ('631'64) no. 1

Buntsma, A.
Vraaggesprek met staatssecretaris dr. R.J.H. Kruisinga.
14 ('681'69) no. 4

Koning, A.B.J. de
Woningbouw 1945-1970.
15 ('691'70) no. 5

Koffeman, A.R.
De sociale dienstverlening in een
welzijnsbestel.
14 ('681'69) no. 4

219

Kooy, J.J. van der
De taak van de gemeenten en de
provincies inzake het specifieke
welzijnsbeleid.
14 ('681'69) no. 4
Ommen, L.B. van
Overheid en specifieke welzijnsbehartiging.
14 ('681'69) no. 4
B/ankestijn, C.
Wetgeving op het terrein van de
welzijnszorg.
17(1972) no. 1
Idem
Overheid en particulier initiatief.
19 (1974) no. 6

Gerrits, R. W.M.
Jeugd- en jongerenwerk in ontwikkeling.
14 ('681'69) no. 4 (themanummer
"Wel/niet zijn")

Volksgezondheid

Royaards, W.J.
Artsenproblemen; moeilijkheden
en mogelijkheden.
3 ('571'58) no. 4
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Drift, H. van der
Lot en vrijheid onder psych iatrisch perspectief.
9 ('631'64) no. 2

BI

Wesseldijk, L.C.
Gezondheidszorg.
14 ('681'69) no. 3

Be

Vons, A.
Is een "national hea:th service" in
ons land gewenst?
15 ('69/'70) no. 4

Cc

Bevolkingsvraagstukken

Blankestijn, C.
Het bevolkingsvraagstuk en de
mens.
11 ('65('66) no. 2
Bevolkingsontwikkeling in Nederland.
(rapport van de commissie Bevolkingsontwikkeling).
12 ('661'67) no. 3
Jeugdwerk

Schamhardt, H.
Enkele kanttekeningen bij het
subsidiebeleid voor het jeugdwerk.
5 ('591'60) no. 1
Idem
Welke taak heeft de overheid t.a.v.
de opgroeiende jeugd?
12 ('661'67) no. 1
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Vries, J. de
De Gezondheid in het ziekbed.
17(1972) no. 5
Blankestijn, C.
Gezondheidszorg in een overgangssituatie.
20 (1975) no. 3/4
Tilanus, A.D. W.
Toekomstgericht gezondheidsbeleid.
24(1979)no.4
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Boekbesprekingen
de naam van de recensent staat vermeId achter de titel.
de met' aangeduide boekbesprekingen zijn als artikel opgenomen.

Belinfante, A.O.
In plaats van Bijltjesdag
(Jkvr. C.W.I. Wttwaal van Stoetwegen).
24(1979)no.4
Blom, J.C.H.
De muiterij op de Zeven Provinciën (H. van Spanning).
20 (1975) no. 6
Borrie, G. W. de
Pieter Lodewijk Tak; journalist en
politicus (H. van Spanning).
19 (1974) no. 6
Cohen, H.F.
Om de vernieuwing van het socialisme; de politieke oriëntatie van
de Nederlandse sociaaldemocratie 1919-1930
(H. van Spanning).
19 (1974) no. 6

Couwenberg, S. W.
Modern socialisme
(H. van Spanning).
18(1973) no. 3
Cox, H.·
De stad en de mens
(A.J. van Duist).
14 ('681'69) no. 4
Delfgaauw, G.J.J.A. •
De staatsleer van Hoedemaker
L.Th. Haitjema).
9 ('631'64) no. 4
Inleiding tot de economische wetenschap 11 Macro Economie
(M. Boers-Wijnberg).
18 (1973) no. 3

Drooglever, D.J.
De vaderlandse club (1929-1942);
Totoks en de Indische politiek
B. Woelderink).
25 (1980) no. 3/4
Faas, H.
God Nederland en de Franje
(J.E. Andriessen).
13 ('671'68) no. 1
Fafié, G.
Friederich Julius Stahl
(F.H. Landsman).
20 (1975) no. 6

Coomans, P., T. de Jonge en E. Nijhof.
De Eenheidsvakcentrale (EVC);
1943-1948 (H. van Spanning).
22 (1977) no. 1

Floor, J. W.G.
Beschouwingen over de bevorderingen van de volkshuisvesting
(A.B.J. de Koning).
17(1972) no. 3

Copius Peereboom, J. W. (red.)
Chemie, Mens en Milieu
(E. Bleumink).
22(1977) no. 2

Golverdingen, M.
Ds. G.H. Kersten; facetten van zijn
leven en werk (H. van Spanning).
17 (1972) no. 2
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Gribling, J.P.
Wilem Hubert Nolens; uit het leven van een priester-staatsman
(H. van Spanning).
24 (1979) no. 1/2
Hees, P. van, en G. Puchinger
Briefwisseling Gerretson-Geyl;
deel I 1911-1928 (H. van Spanning).
25 (1980) no. 1/2
Hendriks, J. *
De emancipatie van de Gereformeerden (Y. Schaaf).
16 (1971) no. 4
Hoek, J.S. *
Politieke geschiedenis van Nederland; oorlog en herstel
(M.A. Geuze).
15 ('69/'70) no. 7
Hoeven, H. van der
Gijsbert Karel van Hoogendorp;
conservatief of liberaal
(B. Woelderink).
22 (1977) no. 1
Hoogerwerf, A. (red.)
Overheidsbeleid
(A.G.J.M. Rombouts).
24 (1979) no. 3
Huizinga, J.J.
J. Heemskerk A. zn.
(H. van Spanning).
18 (1973) no. 3
Levensbeschrijving van prof. mr.
B.M. Telders (H. van Spanning).
18 (1973) no. 3
Welvaart; verantwoordelijkheid;
versobering; Bisschoppelijke
vastenbrief 1972 (E. Schroten).
18 (1973) no. 3
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Jol/es, H.M.
De poreuze democratie; een sociologisch onderzoek naar het inspraakverschijnsel
(G.G. de Bruyn).
19 (1974) no. 6

N

Jong Edzn., F. de, E. Hueting, en
R. Neij
Troelstra en het model van de
nieuwe staat (H. van Spanning).
25 (1980) no. 3/4

0

Lipschits, I.
Links en recht in de politiek
(H. van Spanning).
15 ('691'70) no. 2
Politieke stromingen in Nederland; inleiding tot de geschiedenis
van de Nederlandse politieke partijen (H. van Spanning).
22(1977)no.2
De protestants christelijke stroming tot 1940 (H. van Spanning).
22(1977)no.2

Pt

Maarssen, N.J.
De strijd om de Revolutie in de
Restauratie (B. Woelderink).
22(1977)no.3

Ré

Re

Morlan, R.L.
Gemeentepolitiek in debat; opvattingen van burgers en bestuurders
(G.G. de Bruyn) 19 (1974) no. 6

RL

Mulders, W.J.M.
Noden van bejaarden
(A. o.w. Tilanus).
14 ('681'69) no. 2

Ru

Neuman, H.J.
Lanssen en snoeimessen; ontwapening en wapenbeheersing van
1945-1978 (G. van Vliet).
25 (1980) no. 3/4

Sc,
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Schuring, H.A.
De invloed van het landschap op
de militaire operaties tijdens de
Tweede Wereldoorlog (O.A. van
Hilten).
4 ('581'59) no. 2

Oud, P.J.
Honderd jaren; bewerkt en voor de
periode na 1940 aangevuld door J.
Bosmans (H. van Spanning).
24 (1979) no. 4

Siccaman, J.G.
Twintig discussiepunten over
kernwapens (C. van Vliet).
25 (1980) no. 1/2

Puchinger, G. *
Colijn en het einde van de coalitie;
de geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924
(B. Woelderink).
15 ('691'70) no. 1
Raa/te, E. van
Het Nederlands Parlement
(H.w. Tilanus).
7 ('611'62) no. 3
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Nieuwstad, M. van
Van "aardgetrouw" tot
"aziatisch"; materiaal voor een
taal- en ideologiekritiek van het
facisme (H. van Spanning).
16 (1971) no. 4

i
I

Smit, C.
Nederland in de Eerste Wereldoorlog; deel I (B. Woelderink)~.
17(1972) no. 2
Nederland in de Eerste Wereldoorlog; deel 11 (B. Woelderink).
18 (1973) no. 3
Nederland in de Eerste Wereldoorlog; deel 11/1917-1919
(B. Woelderink).
19 (1974) no. 6

Roon, G. van
Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941 (F.H. Landsman).
19 (1974) no. 5

Snijders, J. Th.
Universiteit '70-'80
(C.L. van Gulyk).
17(1972) no. 3

Ruiter, D. W.P. de
Gewest en territoriale decentralisatie (H.K.J. Beernink).
21 (1976) no. 6

Stikker, D.V.
Memoires
(C.W.I. Wttwaall van Stoewegen).
15 ('691'60) no. 2

Ruller, H. van
Agglomeratieproblematiek in Nederland (J. Tegelaar).
18 (1973) no. 3
Scholten, L. W.G.
Voetstappen van Thorbecke
(T.J. Naudin ten Cate).
14 ('681'69) no. 3

Swaan, A. de
Coalition theories and cabinet formations (H. van Spanning).
18 (1973) no. 3
Sijes, B.A., e.a.
Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945
(H. van Spanning).
24 (1979) no. 3

I
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Thompson, D.
Gedachten over maatschappij en
samenwerking (H. Jonkers).
16 (1971) no. 4

Enige beschouwingen over de huidige plaats der Christelijk-Historische
Unie.
3 ('571'58) no. 3

Toorn, M.C. van de
Dietsch en Volks; een verkenning
van het taalgebruik der nationaalsocialisten in Nederland
(H. van Spanning).
20 (1975) no. 2

Evangelie en Politiek.
13 ('671'68) no. 1

Uitgelezen;
reakties op boeken; onder redaktie van het Chr. Lectuurcentrum
(H. van Spanning).
19 (1974) no. 6
Verkade, W.
Thorbecke als Oost Nederlands
patriot (H. van Spanning).
20(1975)no.2
Verwey, H.
Ik ben die ik ben; eigentijdse en
futuristische begrippen verbonden aan de profetie van de bijbel
(P.A. Elderenbosch).
14 ('681'69) no. 5
Wal, S.L. van der (red.)
Besturen overzee; herinneringen
van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands
Indië (B. Woelderink).
22(1977)no.6

Internationale arbeidsverdeling
(rapport commissie Ontwikkelingssamenwerking Lohmanstichting).
18 (1973) no. 6
Molukker en Nederlander.
23 (1978) no. 5/6
Nederland en de eenwording van Europa; posities en uitgangspunten
(rapport van de commissie Europese politiek).
12 ('661'67) no. 4
Nederlands Taak
(inzake samenwerking met de ontwikkelingslanden).
8 ('621'63) no. 2/3
Ontwikkelingssamenwerking en medefinanciering.
47 ('711'72) no. 5
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Overheid en humanisme.
9 ('631'64) no. 3
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Rapporten

Samenwerking met Ontwikkelingslanden;
rapport commissie Ontwikkelingslanden van de CHU.
12 ('661'67) no. 2

Bevolkingsontwikkeling in Nederland
(rapport van de commissie Bevolkingsontwikkeling).
12 ('661'67) no. 3

De Wet op de vennootschapsbelasting;
rapport Belastingcommissie Lohmanstichting.
14 ('681'69) no. 1
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Auteursregister
alfabetisch gerangschikt
Aa/berse, P.J.M.
Verwachtingen en doelstellingen
in 1967.
.
22(1977)no.2
Aa/ders, C.
De betekenis van de psychologie
voor de politiek.
10 ('641'65) no. 1
Andriessen, JE
Het sociaal en economisch program.
7 ('611'62) no. 2

Ruilvoetproblemen in de ontwikkelingslanden.
8 ('621'63) no. 2/3
Faas knipt in de franje.
13 ('671'68) no. 1
Assem, J. van den

De CHU als partner in het CDA
(periode 1977-1980).
25 (1980) no. 5/6
Baarda, J., en E. B/eumink
De laatste der Mohikanen?
18 (1973) no. 5
Bakhuizen van den Brink, J.N.
Naar een christelijk eenheidsfront
6 ('601'61) no. 5

Het zogenaamde processieverbod.
8 ('621'63) no. 4
Baris, G. W.
De problematiek van de kleine gemeenten.
19 (1974) no. 1

Beeke/aar, G.A.M.
Groen en de katholieken.
21 (1976) no. 3/4
Beekhoff-van Se/ms, G.J. van
De anti-hongeractie in Nederland.
6 ('601'61) no. 4
Bee/aerts van B/ok/and, P.C.A.
De problematiek van de randgemeenten.
19 (1974) no. 1
Beer, Chr. C. de
Het onderzoek naar de parlementaire en partijpOlitieke geschiedenis in Nederland.
22(1977)no.6
Beerekamp, J. W.
De algemene bijstandswet en het
subsidiariteitsbeginsel.
9 ('631'64) no. 2

Themanummer Ter herinnering
aan dr. J.W. Beerekamp.
19 (1974) no. 4
Beernink, H.K.J.
Schuldgevoel en politieke beslissing.
5 ('591'60) no. 4

Een oude brief.
10 ('641'65) no. 4/5
10 Jaar nationale politiek.
11 ('651'66) no. 4/5/6
De toekomst van de CHU.
16 (1971) no. 6
In Memoriam prof. dr. G.C. van
Niftrik.
17(1972) no. 6
Christelijk-Historische bewindslieden 1908-1973.
18 (1973) no. 3
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Bij een afscheid.

20 (1975) no. 3/4
Waarheen met de bestuurlijke organisatie.
20 (1975) no. 5
Groen als parlementarier.
21 (1976) no. 3/4
Enige beschouwingen over en
naar aanleiding van het rapport
"Grondslag en politiek handelen".
24(1979)no.3
Bergh, H. van den
Buitenland beleid van het kabinetden Uyl.
19 (1974) no. 6
Beukering, G.H.J. van
Het Europees landbouwbeleid.
11 ('651'66) no. 3
Beusekom, H.G. van
Onze woningvoorziening.
1 ('551'56) no. 4
De industrialisatie van het platteland.
4 ('581'59) no. 1

.

Bevers, G.P.M.
Het beleid van de politie: Politie
met beleid?
25 (1980) no. 1/2
B/aey, J.P.M. de
De taak van de politie in christendemocratische optiek.
25 (1980) no. 1/2
B/ankestijn, G.
Subsidiepolitiek.
7 ('611'62) no. 1
Het beVOlkingsvraagstuk en de
mens.
11 ('651'66) no. 2
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Mens, Welzijn en Overheid; welzijnbeleid in de moderne samenleving
13 ('671'68) no. 4/5/6
Wetgeving op het terrein van de
welzijnszorg.
17(1972) no. 1
Overheid en particulier initiatief.
19 (1974) no. 6
Gezondheidszorg in een overgangssituatie.
20 (1975) no. 3/4
B/eumink, E.
Bewoonbaarheid en luchtverontreiniging.
14 ('681'69) no. 2
Morgen is gisteren begonnen; enkele futurologische verkenningen.
14 ('681'69) no. 4
Wetenschapsbeleid: een sprong
in het duister?
14 ('681'69) no. 6
Het proefschrift van wetensChapsminister Trip; een zesje.
20 (1975) no. 1
In Memoriam dr. I.N.Th. Diepenhorst (1907-1976).
21 (1976) no. 6
De toekomst van de Lohmanstichting.
22 (1977) no. 4
Wetenschapsbeleid; tegen de
stroom in.
23 (1978) no. 4
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B/eumink, E., en J. Baarda
De laatste der Mohikanen?
18 (1973) no. 1
Boers- Wijnberg, M.
Vrouwenemancipatie vroeger en
nu.
17(1972) no. 5
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Bol, B.
De problematiek van de grote steden.
19 (1974) no. 1
Boa, A.M. de
Functionering democratie.
10 ('641'65) no. 2
Boon, M.
Godsdienstvrijheid en toch processieverbod.
4 ('581'59) no. 3
Bos, C.A.
10 Jaar buitenlandse politiek.
11 ('651'66) no. 4/5/6
Buitenlands beleid van het
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