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Nederland en het Vaticaan 
in de 

negentiende en twintigste 
eeuw 

door dr. L.C. Suttorp 

Voor een roomsch-katholyken Staat kan de missie welligt passend zijn; zij is, in 
een niet-protestantschen, doch ook niet-roomsch-katholyken Staat, onvoegzaam. 

G. Groen van Prinsterer 

De Souvereiniteit van den Paus berust voor mij niet op het tijdelijk bezit; de Sou
vereiniteit van den Paus is een blijvende. 

H.J.A.M. Schaepman 

Mag ik den Minister vragen, welke nationaliteit de Paus vertegenwoordigt? 

A.F. de Savornin Lohman 

Personalia van de schrijver 

Dr. L.C. Suttorp: geb. 1901; studeerde geschiedenis en staatswetenschap te Lei
den en promoveerde in 1932 op het proefschrift "F.A. van Hall en zijne constituti
onele beginselen"; was leraar geschiedenis te 's Gravenhage; recensent van het 
dagblad "De Nederlander" (1934 - 1941); publiceerde o.a. biografieên over Jhr. 
Mr. A.F. de Savornin Lohman en Dr. A.W. Bronsveld. 



I. EERSTE DIPLOMATIEKE CONTACTEN 

De herwinning van onze nationale zelfstandigheid in de aanvang van de 
vorige eeuw vormde in allerlei opzicht een nieuw begin. Daartoe behoor
de vanzelfsprekend ook de relatie van onze onafhankelijk geworden 
staat met de buitenlandse mogendheden in en buiten Europa. Om een 
bijzonder geval ging het bij het regelen van de betrekkingen met het Va
ticaan in Rome. De paus was nl. behalve hoofd van de r.k. kerk ook re
geerder over de zogenaamde Kerkelijke Staat, een gebied da.t destijds 
ongeveer geheel midden-Italië omvatte. 
De benoeming van Johann Gotthard Reinhold (van Duitse origine, 
maar oud-diplomaat in Hollandse dienst) tot zaakgelastigde van de Ne
derlandse regering bij de h. Stoelliet niet lang op zich wachten: reeds in 
de zomer van het jaar 1814 trad hij in dienst als "buitengewoon gezant 
en gevolmachtigd minister". Zijn post in Rome bleek weldra allesbehal
ve gemakkelijk. Vooral na de definitieve vereniging van Nederland en 
België in 1815 was het regelen van kerkelijke zaken in de twee op dit 
punt zo verschillende landen een ingewikkelde en zelfs doornige aange
legenheid. Het behoorde tot de delicate taak van de gezant allerlei voor
nemens en maatregelen van de regering, welke speciaal de r.k. kerk en 
haar functionarissen raakten, toe te lichten en zo nodig te verdedigen. 
Maar het lukte hem lang niet altijd een en ander bij de curie-autoriteiten 
voldoende aannemelijk te maken. Verder moest hij nog aandacht en tijd 
geven aan het voorbereiden van een concordaat tot regeling van de we
derzijdse bevoegdheden van de paus en de Ned. regering. Wat dit laatste 
betreft, verder dan tot een noodzakelijke terreinverkenning is hij tijdens 
de uitoefening van zijn functie (tot 1826) niet gekomen. 
Intussen diende er anderzijds ook een vertegenwoordiger van de pause
lijke Stoel bij het Ned. hof te worden aangewezen. Met deze procedure 
liep het aanvankelijk niet bijzonder vlot. Wat was nl. het geval? Als tij
delijk zaakgelastigde werd in 1815 door de paus aangesteld mgr. 
Ciamberlani1• Doch deze werd door de regering niet geaccepteerd, zodat 
hij als "persona non grata" zijn geloofsbrieven weer in ontvangst moest 
nemen, om daarna het land te verlaten. Het gebeurde leek niet meer dan 
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een kwalijk incident, een wat ongelukkig begin. Maar de hardhandige 
en opzienbarende manier waarop deze kwestie was aangepakt verhin
derde voorlopig een definitieve oplossing. Er zouden zelfs nog jaren 
voorbijgaan eer die, in overeenstemming met de wensen van beide 
partijen, gevonden werd. Het zou trouwens wel een wonder zijn geweest 
als er geen wrijvingen waren opgetreden, nu een protestants en enigszins 
autoritair vorst over het katholieke zuiden was gaan regeren. Vooral 
ook omdat koning Willem I het treffen van maatregelen inzake kerk en 
onderwijs (twee uiterst gevoelige punten!) tot een van zijn primaire ta
ken rekende. 
Een kwestieus punt tussen koning en paus was onder meer het recht om 
bisschoppen te benoemen. Het verschil van inzicht hieromtrent was er 
de oorzaak van dat er weinig vooruitgang kwam in de onderhandelingen 
over een concordaat tussen de regering en de pauselijke Stoel, ter rege
ling van de wederzijdse betrekkingen. Ook de komst in Brussel in het 
jaar 1823 van de door de paus gezonden mgr. Nasalli, pauselijk nuntius 
te Bern, bracht daarin weinig verandering. De uitgangspunten van beide 
partijen lagen te ver uit elkaar. En uitgerekend de benoemingsprocedure 
ten aanzien van de bisschoppen was het struikelblok waarop de gehou
den besprekingen tenslotte volkomen vastliepen. Zelfs een persoonlijk 
ingrijpen van de koning in de beslissende fase kon de zaak niet meer red
den. Het gevolg was dat Nasalli, na onderhandelingen waarbij telkens 
de beraadslagingen moesten worden geschorst, ruim een jaar later Brus
sel verlief. 
De regering meende nu de vrije hand te hebben voor het regelen van de 
opleiding van r.k. geestelijken. Met het oog op de daarvan te verwach
ten gunstige gevolgen was haar daaraan veel gelegen. De regeling kwam 
in 1825 tot stand, maar riep zeer veel en zelfs fel verzet op. En dat 
drong op zijn beurt de autoriteiten tot de vraag of het niet zaak was zo 
spoedig mogelijk met de paus tot een accoord te komen. 
In de gegeven situatie leek dit allesbehalve eenvoudig. Maar langs een 
enigszins ongewone weg werd tenslotte het doel bereikt. Dat gebeurde 
als volgt. Het Belgische Kamerlid graaf de Celles bracht in het voorjaar 
van 1826 tijdens een particuliere reis naar Italië, met voorkennis van de 
koning, een officieus bezoek aan de paus. Bij zijn besprekingen ten Va
ticane ging hij blijkbaar tactischer te werk dan onze toenmalige zaakge
lastigde Reinhold. Hij wist althans de paus tot toenadering te bewegen 
en kreeg zelfs van hem een persoonlijke brief mee voor Z.M. de koning. 

3 



Daarmee werd Reinhold, al of niet bedoeld, op een zijspoor gezet. Deze kc 
trok daaruit begrijpelijkerwijs zijn consequenties en verliet kort daarop kv 
Rome in verbitterde stemming. in 
De officieuze onderhandelaar de Celles werd niet lang na zijn terug- kr 
komst in de Nederlanden benoemd tot buitengewoon ambassadeur bij gi1 
de pauselijke Stoel (najaar 1826)3• En dank zij zijn diplomatieke gaven nc 
werd nu ook de weg gebaand naar een concordaat. Dit kwam in juni se 
1827 tot stand, althans op papier. Toen zowel de koning als de paus aan T< 
de getroffen regeling hun goedkeuring hadden gehecht scheen aan de al: 
uitvoering formeel niets meer in de weg te staan. ge 
Maar het bekend worden van het sluiten der overeenkomst riep ergernis st1 
op en verwekte onrust bij een groot aantal niet-katholieken. Zij vrees- th 
den dat nu heel spoedig de komst van bisschoppen-in-functie te ver- pa 
wachten was en dat dit zou leiden tot een hoogst ongewenste versterking A 
van Rome's macht. wë 
Nu begon ook de regering zelf te aarzelen en voorzichtig aan te sturen ge 
op het voorlopig uitstellen van de uitvoering van alle concordaatsbepa- ge 
lingen. Veiligheidshalve wilde men eerst afwachten welke personen zou- le1 
den aangewezen worden als de toekomstige bisschoppen4 • Maar aan de ha 
andere kant moesten er nog zo veel zaken besproken en geregeld worden ge 
in nauw verband met het concordaat, dat een directe communicatie met de 
Rome bijzonder gewenst was. Om dit laatste te bevorderen kwam, op bi 
verzoek van Willem I, de als zeer bekwaam bekend staande mgr. Capac-
cini naar Brussel (1828). Men hoopte, dat deze officieuze zaakgelastigde 
van de paus een bevredigende uitvoering van alle regelingen zou waar- D 
borgen en effectief zou kunnen meewerken aan het oplossen van reeds v< 
gerezen en nog te verwachten moeilijkheden. Hij moet een soepele, ban- e( 
dige figuur zijn geweest en een man, die door zijn savoir vivre relaties OJ 
wist op te bouwen welke de uitvoering van zijn opdracht konden verge- N 
makkelijken en bespoedigen5 • In elk geval was hij van de zaken goed op " 
de hoogte, daar hij indertijd een dergenen was met wie de Celles in Ro- g1 

me had onderhandeld over een eventueel concordaat. Inderdaad wist de v, 
pauselijke diplomaat bij vertrouwelijke besprekingen in Brussel te berei- se 
ken, dat men het over een drietal in de Zuidelijke Nederlanden te benoe- li 
men bisschoppen eens werd. n 
Het overlijden van de regerende paus (Leo XII, 1829) bracht enige ver- d 
traging in Capaccini's onderhandelingswerk. Maar intussen had de ko- s 
ning groot vertrouwen in hem gekregen en was hij onder de indruk ge- k 
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komen van zijn wijze voorzichtigheid en vredelievende gezindheid6• Zo 
kwam het dat lrij op 's konings verzoek door de nieuwe paus (Pius VIII) 
in 1829 officieel werd aangesteld als pauselijk internuntius7• Hiermede 
kreeg de pauselijke Stoel eindelijk zijn eerste officiële vertegenwoordi
ging bij onze regering. Dit feit zou men een vertraagd antwoord kunnen 
noemen op ànze reeds jaren bestaande vertegenwoordiging bij het pau
selijk hof. 
Toen en ook later werd de pauselijke representatie bij de Ned. regering 
als normaal beschouwd en geaccepteerd. Daarentegen zou onze verte
genwoordiging bij de paus in Rome, ofschoon van ouder datum, een 
struikelblok worden in de relatie tussen Nederland en het hoofd der ka
tholieke kerk. Tot in de twintigste eeuw zou het Ned. gezantschap bij de 
paus als een problematische aangelegenheid in opspraak blijven. 
Als internuntius heeft Capaccini overigens niet alles kunnen bereiken 
wat hij zich moet hebben voorgesteld. Weliswaar werd de van staatswe
ge voorgeschreven priesteropleiding te Leuven in een voor Rome gunsti
ge zin omgebogen doordat de rigoureuze verplichting kwam te verval
len. Maar de volledige en reële toepassing van het concordaat bleek niet 
haalbaar. De benoeming van bisschoppen in Amsterdam en 's Herto
genbosch, zoals het concordaat in uitzicht had gesteld, kwam niet van 
de grond en het zou nog een kwart eeuw duren voordat een afgeronde 
bisschoppelijke organisatie in ons land een feit werd. 

De onzekere toestand als gevolg van de moeilijkheden bij de afscheiding 
van België leidde ertoe dat er ook in kerkelijk opzicht in zekere zin van 
een "status quo" gesproken kan worden. Dat manifesteerde zich in het 
op z'n beloop laten van het concordaat van 1827. 
Na de definitieve scheiding en de daarop gevolgde afstand van koning 
Willem I (1840) nam Willem II het initiatief tot nieuwe onderhandelin
gen. Het plotseling overkomen uit Rome van mgr. Capaccini8 in het 
voorjaar van 1841 wees erop, dat de zaak als urgent werd beschouwd en 
serieus zou worden aangepakt. Maar de geruchten over de onderhande
lingen riepen weerstanden op bij het protestantse deel der bevolking dat 
met zorg een versterking van de r.k. invloed voorzag. In dicht en on
dicht, in adressen9 en artikelen, brochures en pamfletten10 werd aan die 
stemming van onbehagen uiting gegeven. Men rekende erop niet door de 
koning in de steek gelaten te worden: 11 • 
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Het klinkt uit hut en woning 
De Oranjevorst in 't oor, 
En Neerlands wijze koning 
Geeft aan die stem gehoor: 
Verhoor de beê der vromen, 
Die klinkt van strand tot strand: 
"Geen concordaat met Rome 
Voor 't vrije Nederland!" 

Zo'n concordaat zou, meende men, een blaam voor het Oranjehuis 
zijn12• 

Gij, Prinsen van Oranje, 
Die, in den heldenstrijd, 
Van Romen en van Spanje, 
Oud-Neêrland hebt bevrijd, 
Hebt Ge in uw graf vernomen 
Die maar, van strand tot strand, 
Een concordaat met Romen 
Voor 't vrije Nederland? 

Zoals in een soortgelijke situatie wel meer gebeurde wees men de Jezuïe
ten aan als de hoofdschuldigen: 

Loyola's nakroost smeedt den keten 
Die Neêrlands Koning kluistren zal 

De geloofsstrijd tegen Spanje mocht niet tevergeefs geweest zijn: 

En wat hier groot en vrij mogt heeten, 
Zucht haast in boei, of neigt ten val! 
Wat eenmaal 't voorgeslacht moest lijden, 
De vrucht van tachtig-jarig strijden, 
Door trouw gekocht, met bloed betaald -
't Is al vergeefs! Het land verloren, 
En 't volk een slavenstand beschoren 
Als Rome's bisschop zegepraalt! 

Merkwaardigerwijs was er ook in r.k. kringen enige beduchtheid. Men 
was niet alleen bang voor felle protestantse reacties, maar ook voor de 
onzekere toekomst, wanneer er nog onbekende, nieuwe regelingen op 
kerkelijk gebied zouden komen. 
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Tot een normale en volwaardige uitvoering van het oude concordaat is 
het destijds niet gekomen. De tijd scheen er nog niet rijp voor. Wel werd 
er een regeling getroffen die althans voor onze zuidelijke provincies een 
verbetering betekende. Maar een daarbij aangepaste beschikking voor 
de provincies benoorden de grote rivieren moest tot nader order worden 
uitgesteld 13 • 

Na voor deze zaken een half jaar in Den Haag te hebben vertoefd ver
trok Capaccini in het najaar van 1841 weer naar Rome. Zij plaats werd 
ingenomen door een hoge geestelijke met alweer een Italiaanse naam: 
mgr. Ferrieri. Het scheen wel of alleen prelaten van Italiaanse origine 
in aanmerking kwamen voor de internuntiatuur in Nederland, in combi
natie met het bestuur over het Ned. zendingsgebied. Afgezien van hun 
eventuele bekwaamheid moest de afstand tot de clerus en tot de gelovi
gen, wier taal ze zelfs niet kenden, wel heel groot blijven. 
Bij de terugroeping van genoemde Ferrieri (september 1847) werd de 
traditie in zoverre doorbroken dat tot zijn waarnemer een Nederlander 
werd benoemd, nl. mgr. Zwijsen, oud-pastoor van Tilburg en een vriend 
van koning Willem 11. Zijn tussenbestuur duurde nog geen jaar. Maar 
het gaf aanleiding tot het smeden van het ijzer nu het heet scheen: vanuit 
Nederland ging men van r.k. kant sterk aandringen op een normale Ne
derlandse organisatie met eigen bisschoppen. Bijna honderd Ned. r.k. 
notabelen richtten een verzoekschrift aan de paus, waarin ze erop we
zen, dat het nu de goede gelegenheid was om over te gaan tot het instel
len van een bisschoppelijk bestuur. Op die manier zou er een eind ko
men aan de abnormale situatie, dat altijd een vreemdeling het in de kerk 
van Nederland voor het zeggen had14• 

Dit leken-initiatief was bedoeld als een eerste stap naar de invoering van 
de zogenaamde bisschoppelijke hiërarchie; welke een vijftal jaren later 
zijn beslag zou krijgen. Het trekt de aandacht, dat de aanzet niet is uit
gegaan van de Hollandse geestelijkheid en ook niet van de curie in Ro
me. En al sorteerde de poging aanvankelijk geen effect, in elk geval was 
nadrukkelijk de aandacht op deze zaak gevestigd. 
Meer resultaat kon men van dergelijke activiteiten verwachten na de li
berale grondwetsherziening in 1848. Toen werd immers aan de kerkge
nootschappen (in casu aan de r.k. kerk) nog meer armslag gegeven. Hun 
vrijheid werd volgens de artikelen 164-170 van genoemde grondwet 
slechts beperkt door de eis van gehoorzaamheid aan de wetten en voor
schriften van de staat. Het ligt dan ook voor de hand, dat hefhaaldelijk 



door katholieke niet-geestelijken sterke aandrang op de paus werd uitge
oefend om de bisschoppelijke organisatie te herstellen15 • Als gevolg 
daarvan verklaarde tenslotte Pius IX (paus sinds 1846) zich bereid aan 
de "vurige wensen" der gelovigen in Nederland tegemoet te 
komen. 
Zijn woordvoerder in deze zaak was mgr. Belgrado, sedert 1848 als in
ternuntius hier te lande in functie. 
Aanvankelijk scheen er tussen de Ned. regering en de pauselijke Stoel 
een ernstig verschilpunt te bestaan: of, bij een eventuele nieuwe regeling 
het concordaat van 1827 nog rechtsgeldig was. Maar op wens van onze 
regering was Rome bereid het concordaat met alle daarmee samenhan
gende verplichtingen als vervallen te verklaren. Een bijkomstige moei
lijkheid was, dat men het in r.k. kring niet eens was over de plaats van 
vestiging van het aartsbisdom. Daaromtrent kwamen in Rome verschei
dene uiteenlopende suggesties binnen: Haárlem, Den Bosch en Utrecht. 
Het zou tenslotte Utrecht, de stad van Willibrord, worden16• 

Hoewel mgr. Belgrado zelf aanvankelijk niet bijzonder enthousiast was 
is het toch mede aan zijn activiteit te danken geweest, dat de instelling 
van het bisschoppelijk bestuur niet al te lang op zich heeft laten wach
ten. In het voorjaar van 1853 werd de invoering een feit. Vooral de wijze 
van bekendmaking en bekend wording riep wrevel op bij de Ned. rege
ring. Ook de keus van het als een protestantse stad. beschouwde Utrecht 
gaf in brede kring reden tot teleurstelling. Om daaraan uiting te geven 
werd onze gezant in Rome (graaf van Liedekerke) teruggeroepen. Een 
duidelijk en als demonstratief bedoeld optreden, daar deze gezant ter 
plaatse al ongeveer een kwart eeuw een gevestigde reputatie bezat. Sinds 
1829 vertegenwoordigde hij, als opvolger van de Celles, onze regering in 
Rome en als deken van het diplomatieke corps aldaar genoot hij hoge 
achting17 • Meer dan een gebaar was het echter niet, daar immers de pau
selijke Stoel, zij het op minder tactische wijze, binnen de grenzen van 
het wettelijk geoorloofde gebleven was. 
In protestantse kringen vonden de werkelijke en vermeende bezwaren 
een uitweg in de zogenaamde aprilbeweging18• De vreesachtigen onder 
hen zagen al in hun verbeelding de inquisitie in actie komen en schavot 
of brandstapel in het verschiet. Overal gingen stemmen op om te waar
schuwen tegen het dreigende "roomse gevaar". 
Men deed een dringend beroep op de koning om snel en krachtdadig in 
te grijpen: 
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0 Willem Drie, o geuzenkoning! 
Gedenk uw afkomst en uw plaats, 
Ontwaak, en toon U in uw woning -
Trots die schreeuwers - weer de baas 
't Woedend Torgebrom 19 

Maal daar niet om. 

Meer dan eens herinnerde men aan de geloofsstrijd der vaderen, waar
van nu de vruchten verloren dreigden te gaan20 : 

Zoo hebben de vad'ren vergeefs dan gestreden, 
Voor waarheid en vrijheid, het dierbaarste goed; 
Vergeefs dan verguizing en smaadheid geleden; 
Vergeefs dan den bodem doorweekt met hun bloed! 

Alle protesten en acties konden echter de feiten niet meer veranderen. 
De aartsbisschop en de bisschoppen zijn te bestemder tijd gekomen en 
ter plaatse gebleven. 
Het jaar 1853 is een mijlpaal geworden in de bewustwording van de r.k. 
kerk hier te lande en in de emancipatie van het katholieke volksdeel. 
Een geschiedschrijver formuleerde dat aldus: "De herstelling der Bis
schoppelijke kerkregeling heeft sinds 1853, aan de katholieken in Neder
land, eene éénheid, een geestelijk middenpunt gegeven, dat zij twee en 
een halve eeuw hadden moeten derven: de Aprilbeweging, tegen hen ge
richt, heeft hunne Energie vermeerderd .... Zij zijn toen vooral over
tuigd geworden, dat zij in den Nederlandsehen Staat eene macht gewor
den waren, die men niet meer kan over het hoofd zien"21 • 

Tot de ontwikkeling van hun zelfstandigheid, met name in politiek op
zicht, heeft bijgedragen het feit dat de band tussen hen en de liberale 
richting steeds losser werd en tenslotte verbroken werd. Dat proces 
kwam op gang in de jaren zestig. Slechts één facet daarvan wordt hier 
aangeduid, omdat het nauw verband houdt met de positie van de paus in 
Rome en onze relatie met het Vaticaan. Diep trof het de Katholieke be
volking toen uit Italië alarmerende berichten binnenkwamen: dat de 
paus bedreigd werd door de oprukkende troepen van de Italiaanse een
heidsbeweging; dat er een koninkrijk Italië was gevormd ten koste van 
een groot deel van de Kerkelijke staat; en dat alleen de stad Rome met 
omgeving de paus nog restte. 
In antwoord hierop ging de Ned. regering, hoewel enigszins aarzelend 



en met grote behoedzaamheid, over tot de erkenning van Victor Emanu
el als "koning van Italië" (1861). Daarbij hadden de handelsbelangen 
volgens de regering tenslotte de doorslag gegeven. Dank zij de uiterste 
terughoudendheid van de zijde der regering leidde het voldongen feit 
slechts tot een lichte rimpeling in de Kamerdebatten22 • 

Sinds dat kritieke jaar 1861 begreep men beter dan ooit, dat de wankele 
positie van de paus als soeverein vorst ernstig werd bedreigd. De Ned. 
katholieken gaven naar hun beste vermogen en op meer dan één manier 
steun aan 's pausen zaak: men schreef in op pauselijke leningen, men 
stortte vrijwillige bijdragen voor de goede zaak. Zelfs stelden velen zich 
spontaan beschikbaar als soldaat van de paus, om zo nodig geweld met 
geweld te keren. Van alle landen leverde Nederland het grootste aantal 
pauselijke zouaven23. 
zouaven23 • 

Maar alle moeite was tevergeefs! In 1870 viel Rome in de handen der 
Italiaanse troepen, nadat als gevolg van de Frans-Duitse oorlog de Fran
se bescherming was weggevallen. De capitulatie van de pauselijke troe
pen op 20 september van dat jaar symboliseerde het einde van de wereld
lijke heerschappij van de paus. 
De bezetting van Rome gaf hier te lande aanleiding tot een massale 
adresbeweging waaraan bijna 400.000 katholieke burgers hun adhesie 
betuigden. Daarin werd het verlangen uitgesproken, dat de Ned. rege
ring de annexatie van de Kerkelijke staat niet zou erkennen en het initia
tief zou nemen om, al of niet in samenwerking met andere mogendhe
den, de pauselijke soevereiniteit te herstellen24 • 

De actie leidde niet tot het beoogde resultaat. Maar desondanks ging de 
zaak niet in de doofpot. Ook in de volksvertegenwoordiging kwam ten 
vervolge op het aan de koning gerichte petitionnement de kwestie in de
cember '70 aan de orde. Toen stelde het r.k. Kamerlid Kerstens in een 
interpellatie aan de regering de vraag, of zij gevolg wilde geven aan het 
verzoek der adressanten. Het trof wat ongelukkig dat hij deze suggestie 
richtte tot een regering, die op dat moment demissionair was en boven
dien tot een minister van buitenlandse zaken die deze functie slechts tij
delijk waarnam. Van regeringszijde werd geantwoord, dat het door de 
interpellant gevraagde in strijd zou zijn met onze politiek van neutrali
teit. Hierdoor allerminst tevreden gesteld diende genoemd Kamerlid een 
motie in, waarin hij de regering opdroeg te gelegener tijd stappen te 
doen tot het herstel van de pauselijke soevereiniteit. Een tamelijk ver-
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warde discussie volgde, waarin niettemin duidelijk werd dat de motie 
het niet zou halen. Hij trok deze dan ook tenslotte in. Terecht, want een 
andere motie, waarin het regeringsbeleid werd goedgekeurd, kreeg dank 
zij liberale steun een meerderheid. 

Zo liep de r.k. actie aan alle kanten dood en kon verdere activiteit van 
de regering achterwege blijven. En daarmee was tevens de reeds groeien
de verwijdering tussen liberalen en r.katholieken in de parlementaire 
sfeer op een niet mis te verstane wijze aan de dag getreden25

• 



2. HET CONTACT EENZIJDIG VERBROKEN 

De vermelde gebeurtenissen van het jaar )870 kregen nog een merk
waardig vervolg. 
Nu de paus geen wereldlijk soeverein meer was rees de vraag of van onze 
kant vertegenwoordiging door een gezant nog zin had. En zo ja, of in
middels het karakter van dat gezantschap niet volslagen gewijzigd was, 
aangezien gesteld kon worden dat van nu af die gezant geaccrediteerd 
was bij het hoofd van een wereldkerk. En of dat gegeven niet in strijd 
was met de scheiding van kerk en staat zoals die in ons land toenmaals 
begrepen en toegepast werd26• 

Bij de behandeling van de begroting van buitenlandse zaken in het na
jaar van 1871 deed zich een aanleiding voor om te komen tot een duide
lijke standpuntbepaling in deze kwestie. Op genoemde begroting was nl. 
een bedrag uitgetrokken voor "tractementen en bezoldiging van het per
soneel der gezantschappen". De liberale afgevaardigde in de Tweede 
Kamer Dumbar stelde bij de behandeling van het begratingshoofdstuk 
een amendement voor om genoemde post met acht duizend gulden te 
verminderen27 • Nu de positie van de paus een ingrijpende wijziging had 
ondergaan kon de gezantschapsfunctie als onnodig en de uitgave als 
overbodig worden beschouwd. En de schrapping van de post zou leiden 
tot een geruisloze opheffing van dat gezantschap. 
De voornaamste argumenten van Dumbar en zijn medestanders kwa
men, kort gezegd, hierop neer: nu de paus geen wereldlijk vorst meer is 
heeft onze missie geen bestaansrecht meer; handhaving ervan zou in 
strijd zijn met het principe van scheiding tussen kerk en staat. 
De debatten, op 15 november 1871 begonnen, duurden de twee daarop 
volgende dagen voort. De tegenstanders van het amendement (niet al
leen r.k. Kamerleden!) hadden uiteenlopende bezwaren. Meer dan één 
wees erop, dat het voorstel niet opportuun was en bepleitte om die re
den uitstel. Men vond het vreemd, dat juist ons land op dit punt koplo
per moest zijn. Ook werd ontkend, dat de bestendiging van het gezant
schap in strijd was met het beginsel van scheiding tussen kerk en staat. 
Een van de oudste Kamerleden (de a.r. jurist Saaymans Vader) bestreed 
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zelfs de bevoegdheid van de volksvertegenwoordiging ten aanzien van 
het diplomatiek beleid, omdat dit naar zijn mening de taak van de ko
ning was28 • 

De voorsteller wees er zijn bestrijders op, dat Nederland als kleine natie 
juist een mooi voorbeeld kon geven van de toepassing van het liberale 
beginsel betreffende de verhouding tussen staat en kerk. Met nadruk 
stelde hij, dat hij niet bezield werd door anti-clericale gevoelens. 
Niettemin gaven enkele volksvertegenwoordigers hem te verstaan dat 
zijn initiatief grievend was voor het katholieke deel der bevolking. Het 
amendement kon immers, volgens hen, worden uitgelegd als goedkeu
ring van de gewelddadige manier waarop de paus zijn gebied ontnomen 
was en het betekende ongetwijfeld een verzwaring van de toch al moei
lijke positie van de paus. Men wraakte voorts de "diplomatieke slo
pingswoede" van de liberale afgevaardigde en typeerde hem als "de , 
doodsvijand van de diplomatie" 29 • 

De minister van buitenlandse zaken zelf bestreed het amendement als 
niet-opportuun en beschouwde het gezantschap als een nuttige zaak. In 
dit min of meer kleurloze standpunt zocht hij, hoewel zelf het r.k. ge
loof toegedaan, zijn voornaamste argument. Hij ontraadde de ophef
fing op dàt tijdstip en meende, dat Nederland in deze kwestie niet moest 
voorgaan, maar volgen en dat het initiatief niet strookte met ons belang 
als kleine mogendheid en met onze strikte neutraliteit. 
Tenslotte bracht een stemming de beslissing: met 39 tegen 33 stemmen 
werd het amendement-Dombar (spottend soms met een toespeling op 
zijn naam "Domme Beer" genoemd) aangenomen (17 november 1871). 
Deze uitslag betekende veel meer dan een bezuiniging van duizenden 
guldens. Meer ook dan een formeel verbreken van een nog niet zo heellang 
bestaand diplomatiek contact. De afschaffing van het gezantschap werd 
in r.k. kringen het uitgangspunt voor een hardnekkig streven naar "her
stel" van de vroegere toestand. Een streven dat telkens zal opduiken en 
het latente onbehagen van het katholieke deel der bevolking aan de dag 
zal brengen. En daartegenover weer reacties van protestantse kring zal 
oproepen. 
Maar het onmiddellijke en belangrijkste gevolg lag op politiek terrein. 
Het leidde nl. tot een definitieve breuk tussen katholieken en liberalen. 
Al was er reeds een kentering gaande in hun onderlinge verhouding, en
kele decennia hadden ze dan toch naast elkaar gestaan, bezield door 
eenzelfde hunkering naar "vrijheid". De confrontatie in '71 scheen bei-



de groeperingen naar een onvruchtbaar isolement te voeren. Maar aan 
de andere kant kwam er meer ruimte voor een voorzichtige toenadering 
tussen katholieken en protestanten. Een toenadering die concrete vor
men ging aannemen toen beide groepen oog kregen voor hun gemeen
schappelijke geestelijke basis en voor hun gezamenlijke belangen. Zo 
werd de weg gebaand voor het ontstaan van een samenwerkingsver
band, dat onder de naam van "coalitie" tientallen jaren aan het politie
ke leven ten onzent richting en inhoud zou geven. 
Het feit van de beëindiging van het gezantschap is primair voor de r.k. 
gelovigen een schokkende ervaring geweest. Aan hun gemoedsstemming 
heeft de dichter-schrijver dr. Schaepman op de hem eigen welsprekende 
wijze uitdrukking gegeven30 • Op het moment van de beslissende stem
ming was hij nl. aanwezig in de vergaderzaal der Tweede Kamer, op één 
van de tribunes. Daar was hij getuige van wat hij vlijmscherp noemde 
"de afzichtelijke, de nare, zielloze misère der overwinnaars". Hij had 
geen respect voor wat ze hadden gedaan. Integendeel, hij vond hen "on
beholpen, dwaas, kindsch, onhandig en onhandelbaar". Hij wenste de
genen die vóór het amendement hadden gestemd voortaan als "eerloos" 
te beschouwen en besloot van dat ogenblik af het liberalisme te bestrij
den waar hij maar kon. "Wij zijn los van u, voor goed en altijd! 
.... Geen vrede, geen wapenstilstand, geen rust meer!" Zo schreef hij in 
ziedende verontwaardiging en onder de verse indruk van het gebeurdel 1

• 

Op een geheel andere manier "welsprekend" was de massale reactie van 
de gelovigen: een adres met honderdduizend handtekeningen, gericht 
aan koning Willem lil. Nog altijd zag men in die tijd, of men nu pro
testant was of r.k., in critieke situaties een Oranjevorst als de enig moge
lijke, machtige redder. Maar uiteraard bereikte men met deze actie bij 
de constitutioneel regerende vorst niet het beoogde doel. 
Kort daarna werd ook in de Eerste Kamer de gewijzigde begroting door 
de meerderheid aangenomen. Wel is er eerst nog een wanhopige poging 
gedaan om, bij wijze van nooodoplossing, de normale procedure om te 
buigen. Een van de senatoren deed nl. het voorstel dat de Kamer het ge
hele begratingshoofdstuk zou verwerpen, om op die manier de Tweede 
Kamer de gelegenheid te geven op de daar genomen beslissing terug te 
komen. Maar de minister van buitenlandse zaken, hoe ook zelf teleur
gesteld over de gang van zaken, wenste deze riskante nooduitgang niet te 
betreden en legde de suggestie naast zich neer. Intussen heeft hij uit de 
hem onwelgevallige afloop niet de consequentie getrokken welke van 
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een r.k. minister kon worden verwacht: hij trad niet afl2• 

Het heeft ook de paus bitter gestemd dat uitgerekend Nederland, dat 
zich aan hem had doen kennen als een geestelijk-vitaal landje, waaraan 
hij in de jaren rond 1853 zo veel toegewijde aandacht had gegeven, in 
deze zaak een bedenkelijk initiatief had genomen. De in deze kiese zaak 
voor de hand liggende reactie - het terugroepen van de internuntius -
bleef echter achterwege, zodat de diplomatieke banden niet volledig 
werden doorgesneden33 • 

De afschaffing van het gezantschap bleef na 1871 voor vele r.k. landge
noten een doorn in het vlees. "Ieder Nederlander, aldus Schaepman, 
moet verlangen, dat de herinnering aan deze treurige vertooning worde 
uitgewischt''. Hij beschouwde nl. de opheffing van de missie in strijd 
met het volkenrecht. Hij bekende eerlijk, dat men er altijd aan dacht, 
maar dat men er liever niet over sprak34• Zelf sprak hij er eens over met 
zijn mede-Kamerlid jhr. de Savornin Lohman, in 1889. Maar nadat deze 
hem had gewaarschuwd, dat die kwestie de vredestoestand binnen de co
alitie zou verstoren, is hij er niet meer op teruggekomen35 • 

Omstreeks 1890 - er regeerde toen een zogenaamd coalitiekabinet - was 
het vooral de r.k. pers (De Maasbode, De Tijd) die wees op de noodza
kelijkheid van een Ned. gezantschap bij de h. StoeP6• Al leidde deze opi
nievorming niet tot een concreet resultaat, de propaganda deed haar 
werk en hield de geesten wakker. Bij de begrotingsdebatten in december 
1891 drongen enkele r.k. Kamerleden bij de liberale minister van buiten
landse zaken en premier (mr. van Tienhoven) aan op herstel van het ge
zantschap. In zijn antwoord gaf de minister te kennen, dat door de op
heffing in 1871 het staatsbelang niet was geschaad. Het argument van 
een der afgevaardigden, dat de paus mogelijk een belangrijke rol als in
ternationaal arbiter zou kunnen spelen en dat daarom een vertegen
woordiging in Rome gewenst was, werd door het liberale Kamerlid 
S. van Houten bestreden. Deze wees er bovendien op, dat van een "her
stel" van het gezantschap niet mocht worden gesproken. Immers, had 
Nederland vroeger een gezant bij de regeerder van de Kerkelijke staat, 
thans zou er sprake zijn van een vertegenwoordiger bij het hoofd van de 
r.k. kerk. Dientengevolge zou er volgens hem slechts dan gesproken 
kunnen worden van herstel, wanneer eerst de vroegere Kerkelijke staat 
weer in het leven zou worden geroepen37 • 

Daartegenover werd van r.k. kant in de Kamer geponeerd, dat de paus 



nog altijd gold als een soeverein in volkenrechtelijke zin. Maar volgens 
andere Kamerleden was daarvan geen sprake en op dit punt wilden ze 
zelfs nog een stap verder gaan. Ze beweerden nl. dat de vertegenwoordi
ging van de pauselijke Stoel bij het Ned. hof sinds '71 geheel in de lucht 
was komen te hangen en verbonden daaraan de conclusie dat daarom 
ook déze functie diende te worden opgeheven38

• 

Laatstgenoemd standpunt werd in elk geval niet gedeeld door de Ned. 
regering. Bij monde van de premier werd de verklaring afgelegd, dat de 
paus soeverein was, zodat hij bevoegd was om gezanten te benoemen. 
De minister verwees daarbij naar de z.g. garantiewet die in '71 door de 
Italiaanse regering was vastgesteld. In die wet immers werd de paus als 
soeverein erkend en tevens aan de gezanten van en bij de pauselijke 
Stoel alle diplomatieke rechten verzekerd39 • Voorts wenste de regering 
vast te stellen, dat er "op het oogenblik" geen reden bestond om wijzi
ging te brengen in de bestaande toestand. 
Het resultaat van alle discussie was, dat de status quo voorlopig gehand
haafd bleef. Er ontbrak nu eenmaal op dat moment een dwingende re
den om op wens van enige Kamerleden daarin verandering te brengen. 
Wel kwam bij de debatten aan het licht, dat de mogelijkheid van een 
"herstel" in de toekomst niet helemaal uitgesloten werd. Het was dus 
zaak een afwachtende houding aan te nemen, diligent te blijven en de 
herinnering aan het gebeurde van '71 levendig te houden. Een typisch 
voorbeeld van dit laatste gaf het concept-program voor een r.k. politie
ke partij, dat in 1896 door een vijfentwintigtal r.k. Kamerleden werd 
opgesteld. Na de opsomming der programmapunten volgde als supple
ment deze verklaring: "Tenslotte wenschen de Katholieke leden der 
Tweede kamer nog het volgende te verklaren. De opheffing der Neder
landsche legatie bij den h. Stoel blijven zij afkeuren en betreuren. Voor 
het belang en de eer des lands vorderen zij haar herstel. Zoo spoedig dit 
herstel met eenige hoop op goeden uitslag kan worden beproefd, zullen 
zij geen middel ongebruikt laten om daartoe te komen"40 • 

Voorlopig liet het gunstige moment op zich wachten. Zelfs ging een jaar 
of drie later de wind uit de verkeerde hoek waaien, zodat een herstellen 
van de situatie van vóór 1871 verder af scheen dan ooit. Wat toch was 
het geval? De relatie tussen Nederland en het Vaticaan dreigde in 1899 
door een pijnlijk incident vertroebeld te worden. In genoemd jaar werd 
nl. in Den Haag de eerste internationale Vredesconferentie gehouden. In 
overleg met Rusland, dat tot die bijeenkomst het initiatief had geno-
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men, werden door de Ned. regering de uitnodigingen verstuurd aan de 
mogendheden die ter conferentie werden verwacht. Daarbij werd met 
opzet aan de paus geen invitatie gezonden. De Italiaanse regering, waar
mee de paus sinds 1870 en ondanks de in 1871 aangeboden garantiewet 
gebrouilleerd was, had bezwaar tegen een vertegenwoordiging van het 
Vaticaan en gaf zelfs te kennen niet op de conferentie te zullen verschij
nen als de paus toch zou worden uitgenodigd. Vandaar dat onze mi
nister van buitenlandse zaken (mr. W .H. de Beaufort) tegenover de 
toenmalige internuntius (mgr. Tarnassi) verklaarde, dat de paus niet zou 
worden uitgenodigd, omdat men niet kon riskeren dat de conferentie 
zou mislukken doordat een der grote mogendheden zich opzettelijk te
rugtrok. Ondanks sterk aandringen van de internuntius bij de genoemde 
minister bleef de Ned. regering weigeren op de genomen beslissing terug 
te komen41

• 

De paus kwam trouwens ook niet voor op de Russische lijst van te ver
wachten deelnemers. Behoudens een enkele uitzondering waren daarop 
alleen vermeld de landen waarmee Rusland diplomatieke betrekkingen 
onderhield, hetgeen ten aanzien van het Vaticaan niet het geval was. Dat 
de paus de niet-uitnodiging als een ernstig feit zag kon blijken uit het de
monstratief terugroepen van de internuntius uit Nederland juist één dag 
vóór de opening van de Vredesconferentie. Gedurende meer dan tien 
jaar nam een tijdelijk zaakgelastigde diens taak over. 
Als pleister op de wond kon dienen de brief die de paus ontving van Ko
ningin Wilhelmina, waarin hem vriendelijk gevraagd werd zijn morele 
steun te geven aan het werk dat in Den Haag stond te worden verricht in 
dienst van de vrede. In een beleefd antwoordschrijven zegde de paus de
ze steun volgaarne toe. 
Het ligt voor de hand dat een en ander niet onopgemerkt aan de Ned. 
volksvertegenwoordiging voorbijging. In een gezamenlijke nota pro
testeerden r.k. leden van de Tweede en Eerste kamer tegen deze gang 
van zaken, maar het is bij protesten gebleven. Van protestantse kant 
werd achteraf critiek geoefend op de briefwisseling tussen koningin en 
paus; eveneens op het feit, dat n.b. de regering van een protestantse na
tie de paus eventueel had willen uitnodigen op een conferentie waarme
de geen enkel specifiek katholiek belang gemoeid was. 
Bij de verdediging van zijn gedragslijn sprak de minister onder meer van 
de internationale hoffelijkheid welke de regering zou hebben verplicht 
de paus ter conferentie uit te nodigen, indien daartegen niet in het bui-



tenland bezwaren gerezen waren. In dit verband richtte de fractieleider 
der vrij-anti-revolutionairen Uhr. de Savornin Lohman) tot de minister 
heel nuchter de vraag, welke nationaliteit de paus eigenlijk vertegen
woordigde?42 De nimmer kamp gevende Schaepman bekeek uiteraard de 
zaak van een heel andere kant en sprak onverbloemd als zijn mening uit, 
dat de regering gewoonweg had moeten weigeren de vredesconferentie 
in Den Haag gastvrijheid te verlenen zodra gebleken was dat de paus 
daar niet welkom zijn zou. 
Niettemin vormde de Kamerdiscussie slechts een achterhoedegevecht, 
dat verder geen effect had43 . 
Merkwaardigerwijs kwam het via een nieuw incident toch tot een regule
ring van de betrekkingen tussen Rome en Den Haag. De publicatie van 
de zogenaamde Borromeüs-encycliek in het voorjaar van 1910 gaf van
wege enkele anti-protestantse formuleringen bij velen aanstoot. Pro
testen van o.m. de synode der Ned. Herv. Kerk en van enkele kerkera
cten en zelfs van buiten onze grenzen waren daarvan het gevolg44 • Het 
gebeurde gaf zelfs aanleiding tot een interpellatie in de Tweede kamer, 
waarin aan de minister van buitenlandse zaken de vraag werd gesteld of 
hij van zins was daartegen te protesteren. Na het onbevredigend geachte 
antwoord volgde, zoals gewoonlijk in zo'n geval, de nodige discussie. 
Hoewel daarbij leden van verscheidene fracties - ook van de r.k. -het 
woord voerden, werd de zaak niet op de spits gedreven. De politieke sa
menwerking tussen r.k. en protestanten leed er niet onder, zodat het 
toenmalige Coalitiekabinet-Heemskerk er zonder kleerscheuren af 
kwam. Maar geheel zonder gevolgen bleef de publieke behandeling van 
het ietwat pijnlijke incident toch niet. De Staatscourant van 10 juli 1910 
bevatte een toelichtende verklaring die als een pauselijk excuus moest 
gelden: in de encycliek was niet gezinspeeld op de Oranjevorsten noch 
op de voorouders van de niet-katholieke onderdanen van koningin 
Wilhelmina45 • 

Het incident werd daarmede als gesloten beschouwd. Daarvoor kon als 
symbolisch gelden het van 's pausen kant beëindigen van het tussen
bestuur van de apostolische zaakgelastigde, die sinds 1899 de pauselijke 
internuntius had vervangen. In 1911 werd nl. weer een internuntius door 
de paus benoemd. Zo was van de zijde van het Vaticaan de verhouding 
weer genormaliseerd. 
Maar van onze kant bleef de situatie die in 1871 was geschapen ongewij
zigd. 
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3. DE RELATIE HERSTELD 

De oorlogstoestand die sinds 1914 in Europa heerste activeerde de diplo
matieke instanties, ook die van het neutrale Nederland. Het feit, dat En
geland overging tot het benoemen van een gezant bij de pauselijke Stoel 
en het gerucht, dat ook in andere niet-vertegenwoordigde landen derge
lijke plannen bestonden, deden in ons land de vraag rijzen, met name in 
de r .k. pers, of ook voor Nederland daartoe de tijd niet was gekomen. 
Dr. Nolens, leider van de r.k. fractie in de Tweede kamer, maakte zich 
tot tolk van dit verlangen, door op 17 december 1914 in de Kamer de 
vraag te stellen "of het belang van ons land niet medebrengt op een voor 
ruim veertig jaren genomen beslissing terug te komen". 
De minister van buitenlandse zaken (jhr. Loudon) tot wie deze vraag ge
richt werd hield zich aanvankelijk op de vlakte. Maar een maand later 
bleek duidelijk, dat hij niet afwijzend stond tegenover het door Nolens 
gelanceerde denkbeeld46 • Hij verklaarde zich althans bereid op de sug
gestie nader in te gaan wanneer de omstandigheden dat wenselijk zou
den maken. 
Aldus kwam als vanzelf via de volksvertegenwoordiging de gezant
schapskwestie in de publiciteit. Middels pro- en contra-artikelen in 
krant en tijdschrift kwam de prealabele vraag aan de orde: is de paus 
een soeverein of is hij slechts een hoge kerkelijke autoriteit? Het spreekt 
vanzelf, dat de r.k. pers opkwam voor zijn soevereiniteitsrechten. Im
mers, aldus de redenering: de paus bezit grondgebied, hoe klein ook, en 
is binnen dat grondgebied onafhankelijk van elk ander gezag; bij de ga
rantiewet van 1871 had de Italiaanse regering zijn soevereiniteitsrechten 
erkend; in het benoemen en ontvangen van gezanten oefent hij onmis
kenbaar het recht van soeverein uit47 • 

In het voorjaar van 1915 scheen er schot in de zaak te komen. Althans 
dat concludeerde men uit het plotselinge vertrek van dr. No lens naar 
Rome. Als doel van de reis werd aangegeven: dat hij zich op de hoogte 
ging stellen van de pogingen welke aldaar, althans volgens de berichten, 
werden aangewend tot het herstel van de vrede; en dat hij daaromtrent 
de regering zou inlichten. 



In theorie ging het er dus niet om, ter plaatse de benoeming van een ge
zant ter sprake te brengen. Niettemin had de reis een merkwaardig ge
volg. Op 19 mei 1915 diende nl. de regering een wetsontwerp in tot aan
vulling en verhoging van de begroting met twaalf duizend gulden, nodig 
voor het accrediteren van een tijdelijke gezant bij het pauselijke hof. Als 
motivering gold dat het gewenst was, juist in verband met ons eventueel 
aandeel in de vredesvoorbereiding, dat er een vertegenwoordiger van de 
Ned. regering beschikbaar was. 
Dit laatste was een suggestie die van de curie zelf was uitgegaan. Nolens 
heeft zich dan ook in dit verband in alle bescheidenheid genoemd "een 
makelaar, een eerlijke, een zeer eerlijke makelaar"48 • 

De reacties op het regeringsvoorstel vielen in de protestantse pers over 't 
algemeen nogal gematigd uit. Men liet zich geruststellen door het "tijde
lijk" karakter van het in te stellen gezantschap. Dat in dit woordje een 
waarschijnlijke verlenging en zelfs de mogelijkheid tot een "blijvende" 
missie lag opgesloten hebben zich toen blijkbaar slechts weinigen gerea
liseerd. 
Bij de schriftelijke gedachtenwisseling tussen regering en volksvertegen
woordiging kwam natuurlijk de kwestie van de pauselijke soevereiniteit 
aan de orde. Een bezwaar van de tegenstanders was, dat het benoemen 
van een gezant een erkenning van 's pausen soevereiniteit inhield. Daar
tegenover merkten de voorstanders op, dat de reeds lang bestaande pau
selijke internuntiatuur in ons land die soevereiniteit duidelijk impliceer
de. 
Bij laatstgenoemd standpunt knoopte de regering aan door in voorzich
tige bewoordingen te stellen, dat Nederland door het ontvangen van de 
internuntius een der voornaamste attributen van soevereiniteit, met na
me het zelfstandig onderhouden van diplomatieke betrekkingen, 
erkende49• Met deze formulering liet de bewindsman in het midden of de 
paus de soevereine macht bezat of slecht de zichtbare attributen van die 
macht. Als vanzelf kwamen in het tweedaagse Kamerdebat op 9 en I 0 
juni de bekende pro- en contra-argumenten weer ter tafel. 
Inmiddels had een novum de kwestie nog wat gecompliceerder gemaakt: 
de oorlogsverklaring van Italië in de tweede helft van mei. Het gevolg 
was, dat de gezanten van Oostenrijk-Hongarije en Duitsland Rome ver
lieten. Daardoor werd de internationale werkbasis voor de vrede aan
zienlijk versmald. Achteraf is ook juist gebleken wat toen reeds ver
moed werd nl. dat Italië bij zijn toetreden tot de geallieerden als eis had 
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gesteld, dat de h.Stoel in de toekomst uitgesloten zou blijven van mede
werking aan het sluiten van de vrede50 • Een houding die een herhaling 
schijnt van de gedragslijn in 1899. Blijkbaar was de Italiaanse regering 
bang, dat in de toekomst de zogenaamde Romeinse kwestie in internati
onaal verband en op het hoogste niveau een punt van discussie zou wor
den. 
Bij het bepalen van hun stem vreesde een aantal Kamerleden dat zij, 
wanneer ze zich tegen het gezantschap verklaarden, het odium op zich 
zouden laden de eventuele vredespogingen van het Vaticaan te negeren 
of te bagatelliseren en daardoor wellicht te verijdelen. Ze waren dan 
ook, ondanks bestaande bezwaren, bereid om mee te werken aan het pa
cifistisch streven van de Ned. regering. 
In zijn verdediging benadrukte de minister van buitenlandse zaken, dat 
het alleen ging om een tijdelijke, bijzondere missie en dat het beslist niet 
in de bedoeling lag te eniger tijd een permanente post te cre~ren. Wel 
had hij eerder te kennen gegeven, dat de regering zich op dit punt niet 
voor altijd kon binden. Men kon en mocht nu eenmaal niet vooruitlo
pen op hetgeen het landsbelang in de toekomst misschien zou eisen. En 
om alle misverstand uit te sluiten gaf hij te verstaan, dat de gezant niet 
zou worden geaccrediteerd bij de paus in zijn kwaliteit van hoofd der 
kerk, maar bij een persoon die in "een geheel bijzondere internationale 
positie'' verkeerde. 
Ten bewijze dat de regering deze aangelegenheid niet licht opnam voer
de ook de minister-president (mr. Cart van der Linden) het woord. Ook 
hij verdedigde de missie als zijnde in 's lands belang en sprak met na
druk tegen, dat het hier ging om een relatie met het hoofd van een 
kerk51 • 

Tegenover al deze kalmerende woorden klonk een uitspraak van de frac
tieleider dr. Nolens heel wat minder geruststellend. Voor de goede ver
staander was zijn opmerking veelzeggend, dat het voorgestelde hem en 
zijn politieke vrienden niet gaf wat zij meenden te mogen wensen. En 
kort daarop werd door zijn partijgenoot in de Eerste kamer (mr. Ree
kers) onomwonden uitgesproken, dat de wens van alle katholieken in 
Nederland was dat het permanente gezantschap zou worden hersteld. 
De uitslag van de stemming in de Tweede kamer op 10 juni toonde on
miskenbaar, dat de regering die verklaard had de verwerping van het 
voorstel te zullen beschouwen als een bewijs van wantrouwen, het pleit 
gewonnen had: 82 stemmen vóór, 10 stemmen tegen. Een week later 



volgde de Eerste kamer waar na enige discussie het voorstel zelfs zonder 
hoofdelijke stemming werd aangenomen. In aansluiting hierop werd bij 
Koninklijk besluit van 10 juli 1915 mr. Regout, lid van de Eerste kamer, 
benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in tijdelij-
ke en bijzondere zending bij de h. Stoel52• 4 
Voor de toekomstige politieke ontwikkeling ten onzent was het gebeur-
de niet zonder betekenis. De behoedzame benadering van het vraagstuk I 
door de regering, de als geruststelling bedoelde verklaringen van de re- p 
geringswoordvoerders en de op dit punt sterk levende verwachtingen bij d 
het katholieke volksdeel waren aanwijzingen van wat er in de naaste toe- v 
komst naar alle waarschijnlijkheid zou gebeuren. c 
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4. DE BREUK 

De oorlogsomstandigheden hadden de benoeming van een gezant bij de 
paus urgent gemaakt. Maar er zou een tijd komen, vroeg of laat, waarin 
die urgentie zou wegvallen omdat het vrede geworden was. De vraag was, 
welke consequenties dat zou hebben voor onze betrekkingen met het Vati
caan en ook voor onze interne politieke verhoudingen. Niet alleen de na
oorlogse positie van de paus, maar ook de samenstelling van regering en 
volksvertegenwoordiging zouden het antwoord daarop bepalen. 
Wat het eerste betreft was er plaats voor de veronderstelling, dat na het 
intreden van de vredestoestand het Vaticaan, tot voor kort gewaardeerd 
als pacifistisch centrum, een diplomatiek brandpunt van internationale 
betekenis blijven zou. Verscheidene landen hadden er hun vertegen
woordigers, mede doordat hun aantal tijdens het pontificaat van Bene
dictus XV (1914-1922) toegenomen was. Maar aan de andere kant was 
het een niet te weerspreken feit, dat het Ned. gezantschap in 1915 speci
aal met het oog op de vredesactiviteiten in Rome ingesteld was en dat 
het, als uitvloeisel daarvan, een tijdelijk karakter droeg. Door het eindi
gen van de oorlog was aan dit bijzondere kenmerk de basis ontvallen. 
Men stond dus voor de keus: het gezantschap blijvend maken of 
opheffen53 • 

Het na-oorlogse ministerie Ruys de Beerenbrouck koos voor het eerste 
en dat lag ook wel voor de hand. Dit rechtse kabinet was gebaseerd op 
de coalitie als samenwerkingsvorm van r.katholieken en protestanten. 
Het was te verwachten, dat de katholieken zouden blijven ijveren voor 
een bestendiging van het gezantschap, in de hoop dat de protestantse 
groeperingen, nu het eenmaal bestond, daartegen niet al te veel bezwaar 
zouden hebben. 
Weldra zou echter blijken, dat de mogelijkheid en bereidheid tot samen
werking, gegrond op een algemene geloofsbasis en bevorderd door geza
menlijke doelstellingen (met name ten aanzien van het bijzonder onder
wijs!) niet onbeperkt waren. Een poging van de regering in 1920 om het 
tijdelijk gezantschap van 1915 om te zetten in een blijvend kreeg niet de 
steun van àlle coalitiegenoten. Juist op dit punt bleken er dicht onder de 
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oppervlakte allerlei gevoeligheden te liggen. De principiële tegenstand 
kwam destijds met name uit de hoek der chr. historische fractie. Door 
hun verzet speelde heel sterk het protestantse sentiment, door vele 
katholieken aangevoeld en veroordeeld als "anti-papisme". Meer dan 
hun anti-revolutionaire broeders waren de mènsen van chr. historische 
huize bevreesd voor toenemende roomse macht. En juist in een besten
diging van het pauselijk gezantschap meende men een verontrustend 
symptoom te zien van die ongewenste ontwikkeling. Een permanent ge
zantschap van een, wat men noemde "protestantse natie" bij het hoofd 
der r.k. kerk achtte men een afwijking van het normale patroon, een on
gerijmdheid die niet ongevaarlijk was. Daarin immers kon een onaan
vaardbare erkenning worden gezien van de pauselijke suprematie en een 
!egalisering van zijn unieke positie als "hoofd van de kerk van 
Christus". 
Vanuit deze visie is het te verklaren, dat men principieel bezwaar had te
gen het idee van de minister van buitenlandse zaken (jhr. van Karne
beek) om het gezantschap in Rome blijvend te maken. Men probeerde 
en passant zelfs de afschaffing van het gezantschap als zodanig te be
werkstelligen. De steun welke men daarvoor uit de Kamer kreeg was te 
gering om deze opzet te doen slagen. Dank zij het gedurfde regeringsini
tiatief en de bekwame toelichting van de minister kreeg het gezantschap 
inderdaad een blijvend karakter. Het belangrijkste motief was, dat dit 
in het belang was van het Nederlandse volk. De katholieken in en buiten 
de volksvertegenwoordiging zagen daarmee een lang gekoesterde wens 
in vervulling gaan ( 1920). 

Er was weinig reden om in alle opzichten gerust te zijn over de verdere 
ontwikkeling. Jaar op jaar moest de begroting van buitenlandse zaken, 
waaronder de gezantschapsposten ressorteerden, door de volksvertegen
woordiging critisch worden bekeken en goedgekeurd. Op die manier 
werd men telkens herinnerd aan wat er in 1915 en 1920 met het pauselijk 
gezantschap was gebeurd. En elke keer zou een kunstmatig gevormde, 
min of meer toevallige meerderheid in de Kamer de kans krijgen om te 
beslissen over het al of niet voortbestaan van onze missie in Rome. En 
die kans zouden de tegenstanders telkens kunnen benutten om te trach
ten verandering te brengen in de situatie. Men kon moeilijk verwachten 
dat de principiële bezwaren langzamerhand zouden uitslijten. Van chr. 
historische kant zag men het zo, dat het zenden van een gezant in 1915 
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geen principiële aanvaarding betekend had, maar slechts een incidentele 
concessie was geweest. Het ging toen immers slechts om een tijdelijke en 
beperkte opdracht in verband met de oorlogsomstandigheden. 
Daarom was de nestor der c.h. fractie (Lohman) in de Tweede kamer zo 
verbaasd toen dr. Nolens in de Kamervergadering van 22 december 1920 
de tegenstanders erop wees, dat zij met hun bezwaren vijf jaren eerder 
hadden moeten komen. "Want, aldus deze spreker, er is nu alleen een 
kwestie van gradatie, een gradueel verschil, want de zaak stond princi
pieel in 1915 gelijk zij nu staat"54 • Lobman zag het heel anders. Volgens 
hem betekende de bestendiging van het gezantschap in 1920 het leggen 
van een staatsrechtelijke verbinding tussen Nederland en een geestelijke 
macht, die als zodanig door protestanten niet mocht worden erkend. 
Volgens hem waren de protestanten in 1915 "beetgenomen". Het ge
beurde van 1920 zag hij als ''een knieval voor Rome''. De scherpe toon, 
waarin hij dit in een paar krantenartikelen achteraf formuleerde, be
wijst hoe zeer deze zaak hem niet als een kwalijk incident, maar als een 
zaak van beginsel ter harte ging55 • 

Na het permanent worden van het gezantschap bleven vele bezwaarden 
van gevoelen dat men beter ten halve kon keren dat ten hele dwalen. Die 
gedachte leefde niet alleen in chr. historische kring. In de jaren na 1920 
ging het verzet vooral uit van eenmanspartijtjes, die onoverkomelijke 
bezwaren hadden tegen de politieke samenwerking met de r.k. en afke
rig waren van de rechtse coalitie. De chr.-sociale partij (mr. v.d. Laar) 
en de staatkundig-gereformeerde partij (ds. Kersten), beide anti
papistisch georiënteerd; getuigden daarvan; onder meer door het indie
nen van amendementen op de begrotingen van buitenlandse zaken van 
1922 en 1923. Eerstgenoemd Kamerlid had zich gestoten aan het feit, 
dat de destijds pas benoemde internuntius zich bij het overhandigen van 
zijn geloofsbrieven had gepresenteerd als "vertegenwoordiger van de 
paus als plaatsbekleder van J. Christus op aarde'' en ontleende daaraan 
het motief voor zijn voorstel tot afschaffing van het gezantschap56• De 
afgevaardigde Kersten meende dat iedere "zoon der Hervorming" ge
roepen was om de macht van de paus te breken en oordeelde dat de Ned. 
regering door de erkenning van diens geestelijke macht in strijd handel
de met onze volkshistorie57 • 

Met hun amendementen hadden ze echter geen succes, omdat er slechts 
geringe steun uit de Kamer kwam, in hoofdzaak van de chr. historischen 
uit principiële overwegingen. V oor socialisten en liberalen was het geen 



zaak van beginsel, zodat niet bij voorbaat op hun stem voor of tegen te 
rekenen vieP8• Tegen afschaffing van het gezantschap waren als regel de 
r.katholieken, de anti-revolutionairen benevens de vrijz.-democraten, al 
werden ze uiteraard niet door dezelfde motieven gedreven. Het uit
gangspunt van de r.k. spreekt voor zichzelf. Langzamerhand was de 
aangelegenheid voor hen behalve een zaak van principe ook een presti
gekwestie geworden. Het aanzien van de paus, de glorie van de kerk wa
ren ermee gemoeid. En ze waren er zich fier van bewust de grootste poli
tieke partij in den lande te zijn, hetgeen niet alleen plichten, maar zeker 
ook rechten met zich bracht. De a.r. beschouwden in alle nuchterheid de 
gezantschapskwestie vooral als een zakelijke aangelegenheid. Rome 
was, aldus de redenering, tenslotte een belangrijk diplomatiek knoop
punt, zodat een Ned. gezant daar als "luisterpost" waardevol kon zijn. 
Het leek hun bovendien ongewenst het coalitieverband zonder dwingen
de noodzaak juist op dit punt te verbreken. De vrijz.-democraten, onder 
leiding van mr. Marchant, bekeken de kwestie louter van de practische 
kant. Op grond van de uitspraken van de minister van buitenlandse za
ken gingen ze ervan uit, dat onze gezant in Rome een nuttige functie ver
vulde. 
Maar het gevolg van de omstreden kwestie was, dat de minister van bui
tenlandse zaken elk jaar zich geplaatst zag voor het feit dat de gezant
schapspast op zijn begroting een uiterst onzekere factor was. Telkens 
opnieuw roerde zich de critiek. 
Het was dan ook te begrijpen, dat hij daardoor enigszins geïrriteerd 
werd en zelfs sprak van het "sollen" met een diplomatieke post. On
danks zijn waarschuwende woorden werd hij, bij de behandeling van de 
begroting voor het jaar 1924, voor de zoveelste maal geconfronteerd 
met de vanouds bekende bezwaren. Weer kwam het langzamerhand tra
ditioneel geworden afschaffingsamendement aan de orde, thans bij 
monde van het c.h. Kamerlid mr. Schokking. Met vrij grote meerder
heid (61-24) werd het verworpen. Het oude lied met de bekende melodie 
kon de Kamerleden niet meer boeien! Wellicht het onbevredigende van 
deze gang van zaken inziende en geleerd door de ondervinding der 
laatste jaren liet men het jaar daarop een dergelijke poging achterwege. 
De woordvoerder der c.h. fractie beperkte zich ertoe te constateren, dat 
de bezwaren nog altijd bestonden. Door afwezigheid liet de eenmans
fractie der s.g.p. verstek gaan59• 

Langzamerhamd was één ding wel duidelijk: in de gezantschapskwestit 
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en de daaraan gekoppelde stemmingen gingen in elk geval r.k. en a.r. 
broederlijk samen. Dit betekende dat de c.h. fractie, wilde ze haar doel 
bereiken in de omstreden kwestie, aangewezen was op de eventuele 
steun van linkse groeperingen. Daardoor bevond zich de rechtse samen
werking van r.k., a.r. en c.h. in een precaire positie, waaraan grote risi
co's verbonden waren. Men wist nl. dat het gezantschap de r.k. zeer ter 
harte ging en dientengevolge hing het coalitieverband aan een zijden 
draad. En voorzover men het nog niet wist zou het weldra, binnen zowel 
als buiten de Kamer, overduidelijk worden. 
De bom barstte in 1925. Toen werd opnieuw de aanval geopend op het 
pauselijk gezantschap; ditmaal weer door de s.g.p. en in de gebruikelij
ke vorm van een amendement op de begroting van buitenlandse zaken. 
Maar in afwijking van vorige jaren stemden de linkse groeperingen una
niem vóór het amendement, zodat het met 52 tegen 42 stemmen werd 
aangenomen. Daarmee was het lot van het gezantschap bezegeld. 
Doch daarom ging het de linkse voorstemmers niet in de eerste plaats. 
Vooraf had dr. Nolens in een door hem namens de r.k. fractie afgelegde 
verklaring gewaarschuwd dat eventuele aanneming van het amendement 
met de medewerking van de c.h. fractie het einde van de rechtse samen
werking zou betekenen. Met andere woorden: de politieke breuk tussen 
rooms en protestant. 
Het uitbrengen van de stem vóór het amendement werd nu in de handen 
der linkse politici het middel om de coalitie ten val te brengen. Aldus 
werd de gezantschapskwestie in het zuiver-politieke vlak geschoven. De 
Kamerleden voor wie het gezantschap als zodanig een vrij onverschillige 
zaak was zagen hun kans. Vooral door de militante houding van mr. 
Marchant, leider der vrijz.-democraten, slaagde de opzet. 
Het stond te bezien of hiermee aan de samenwerking in coalitieverband 
een definitief einde was gemaakt of dat ze slechts een stevige deuk had 
opgelopen. Het onmiddellijk gevolg was in elk geval, dat het toenmalige 
coalitieministerie-Colijn in zijn geheel aftrad. 
Onder het nieuwe kabinet, van 1926-1929 geleid door jhr. de Geer, werd 
het gezantschap opnieuw afgewezen. Maar daaraan werd door de rege
ring geen politieke consequentie verbonden. Want het gebeurde onder 
een zogenaamd zakenkabinet, dat geen binding had met de Kamerfrac
ties. Toch bleef de kwestie, alleek ze nu voorgoed afgedaan, de r.katho
lieken hoog zitten. Verscheidene malen kwam Nolens nog op de "grie
vende belediging" terug60. 



Er was nog een andere kant aan de zaak. Men kon zich na de opheffing 
van het gezantschap gaan afvragen, of het wel consequent was een ge
zant aan het pauselijke hof te onttrekken en tegelijkertijd in Den Haag 
een internuntius namens Rome te accepteren. Was het rationeel aan de 
ene kant het gezag van de paus te erkennen en anderzijds te loochenen? 
Om op dit discutabele punt de Kamer een beslissing af te dwingen stelde 
ds. Lingbeek, woordvoerder van de anti-papistisch gekleurde hervorm
de (gereformeerde) staatspartij, op 29 november 1927 een motie voor 
die aldus luidde: "De Kamer, van oordeel dat het in stand houden van 
het instituut van een Pauselijken Internuntius bij onze regering niet ge
wenst is, verzoekt de regering de nodige stappen te doen om daaraan een 
einde te maken, en gaat over tot de orde van den dag''. 
De motie bleef een slag in de lucht. Zelfs de c.h. Kamerleden lieten zich 
niet verleiden om deze uitspraak te ondersteunen. Bijkbaar wenste men 
deze weinig spectaculaire aangelegenheid niet in anti-papistisch licht te 
zien. De internuntius in Den Haag, een functie waarbij de Ned. regering 
geen actieve rol behoefde te spelen, had trouwens nimmer het felle ver
zet opgeroepen dat bij de tewerkstelling van onze gezant in Rome meer 
dan eens aan de dag was getreden61 • 

In 1929, bij het aftreden van het kabinet-de Geer, bleken de tegenstellin
gen althans voor het uiterlijk verzacht. Het werd in verband met de poli
tieke situatie wenselijk geacht de herstelde rechtse samenwerking te 
bestendigen. De zaak van het pauselijk gezantschap werd daaraan on
dergeschikt geoordeeld en als politiek breekpunt begraven62 • 
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5. NORMAL/SA TIE DER VERHOUDING 

In 1929 werd de sinds 1870-1871 bestaande conflictsituatie tussen de Ita
liaanse regering en de paus opgeheven. De wederzijdse partijen kwamen 
tot een regeling welke alle twijfel omtrent de positie van de paus uitscha
kelde. Hij deed afstand van alle aanspraken op het in 1870 verloren ge
bied, terwijl omgekeerd de Italiaanse regering de Vaticaanse staat offi
cieel erkende als een soeverein gebied. 
De intrigerende vraag, of de paus na het verloren gaan van de Kerkelijke 
staat nog als soeverein beschouwd kon worden, had hiermee zijn actua
liteit verloren. De erkenning van een soevereine staat binnen het soeve
reine Italië loste een oud probleem op ondubbelzinnige wijze op. Met dit 
verdrag werd de z.g. Romeinse kwestie uit de weg geruimd en van toen 
af was de paus niet meer "de gevangene van het Vaticaan". 
Tegelijk met deze politieke regeling werd er een concordaat gesloten, dat 
de invloedsferen van staat en kerk afbakende en een harmonieuze sa
menwerking op die terreinen verzekerde. Een financiële schadeloosstel
ling van de Italiaanse regering aan de paus deels in contanten (750 mil
joen· lire), deels in staatsobligaties (een miljard lire) accentueerde het 
feit, dat er definitief een streep werd gezet onder het verleden63 • 

Van de oude Kerkelijke staat was slechts een miniatuurstaatje met een 
oppervlakte van 44 ha. en nog geen duizend inwoners overgebleven. 
Maar 's pausen geestelijke heerschappij over een groot stuk van de we
reld was intact gebleven. Naast en boven het Vaticaanse staatje bleef 
zijn geestelijke gezag recht overeind. En het is deze unieke positie welke 
men, los van alle overwegingen aangaande zijn uiterst kleine doch auto
riome bestuurstaak, van r.k. zijde bij voorkeur is blijven zien als de au
thentieke bron van zijn soevereiniteit64 • 

Nog voordat in 1926 de stemming over het pauselijke gezantschap, 
waarop hiervóór werd gezinspeeld, negatief was uitgevallen, had het 
kabinet-de Geer aangekondigd dat de uitslag ervan als zuiver zakelijk 
bedoelde beslissing voor de toekomst zou blijven gelden '' zoolang er 
geen nieuwe feiten van buitengewonen aard" zich zouden voordoen. Zo 



is het te verklaren dat, dank zij het achterwege blijven van dergelijke fei- se : 
ten, de wederinstelling van het gezantschap jaren op zich heeft laten dre 
wachten. Va 
De Tweede wereldoorlog heeft een einde gemaakt aan deze wachttijd. grc 
Dat was niet alleen een buitengewoon, maar zelfs een "zeer buitenge- de 
woon" feit65 • Maar bepaald snel en vlot ging het herstel van de diploma- ka1 
tieke betrekkingen met het Vaticaan niet66 • Al kwam de kwestie reeds ov1 
een maand na de capitulatie in de Ned. ministernaad in Londen ter zo1 
sprake, het zou nog tot 1944 duren voordat de benoeming van een ge- toe 
zant zijn beslag kreeg. A~ 

De oorzaken van deze trage gang van zaken waren velerlei. Het ligt voor da 
de hand dat onze regering in Londen de vraag onder ogen zag, of men te5 
buiten de parlementaire weg om terug kon komen op de door de Kamer ni1 
in 1925 genomen beslissing. Daarbij kwam, dat het Vaticaan onmisken- ge 
baar een zekere terughoudendheid aan de dag legde toen de regering be- zij 
gin 1941 voorzichtig de mogelijkheid van een herstel der diplomatieke zo 
betrekkingen aftastte. In het pauselijk antwoord werden nl., na een hof- Zi 
felijk gestelde toestemming, overwegende bezwaren naar voren ge- d' 
bracht. De reactie was in elk geval van die aard, dat de Ned. regering m 
zich wel wachtte om voorshands op de zaak terug te komen. Ook het he 
Vaticaan toonde daaraan geen behoefte. p1 
In deze starre posities kwam enige beweging toen de Ver. Staten de nodi- bc 
ge druk op beide partijen ging uitoefenen. Mede als gevolg hiervan er 
kwam er na enige tijd een initiatief uit Rome zelf. In mei 1943 deed het 01 
Vaticaan het voorstel om te komen tot een herstel der relatie, onder U 
voorwaarde evenwel dat het eventueel tot stand komen daarvan een blij- d1 
vend karakter zou dragen. le 
In dit stadium leek het de ministernaad in Londen gewenst zo spoedig rr 
mogelijk contact op te nemen met koningin Wilhelmina die juist, verge- b 
zeld van haar minister van buitenlandse zaken (mr. van Kleffens), een 1< 
reis maakte naar Canada en de Ver. Staten. E 
Bij een gesprek tussen de koningin en de minister, in Ottawa op 16 juni t1 
1943, bleek echter zonneklaar, dat H.M. onoverkomenlijk bezwaar had v 
tegen de plannen. De koningin was nl. van oordeel, dat men, gezien de I 
gebeurtenissen in 1925, geen beslissing kon nemen buiten het Ned. volk r 
en de volksvertegenwoordiging om. t 
De standpunten van staatshoofd en minister(s) bleven zelfs na ampele ' 
besprekingen en overleg zo verschillend, dat de minister van buitenland-



se zaken de portefeuillekwestie stelde en dat er zelfs een kabinetscrisis 
dreigde. De ministenraad meende nl., dat men het aanbod van het 
Vaticaan niet kon afwijzen in de gegeven omstandigheden, mede op 
grond van het eigen voorstel van een paar jaar terug. Midden 1943 was 
de situatie uiterst critiek. Maar toen kwam ook de kentering. Aan de ene 
kant overwogen de ministers, dat een kabinetscrisis op dit punt èn tegen
over het binnenland èn tegenover het buitenland een kwalijke indruk 
zou maken. Misschien heeft deze zelfde overweging de koningin geleid 
toen zij eind juli onverwachts haar verzet opgaf. 
Aan de benoeming van een gezant stond nu niets meer in de weg. Als zo
danig werd aangewezen jhr. van Weede, merkwaardigerwijs van pro
testantse huize. Hij was (sinds 1915) onze derde gezant, maar als zoda
nig de eerste protestant. De turbulente gebeurtenissen na de landing der 
geallieerden in Italië verhinderden hem echter naar Rome te gaan om 
zijn functie daadwerkelijk uit te oefenen. Zo kwam het, dat hij pas in de 
zomer van 1944 zijn geloofsbrieven aan de paus kon overhandigen. 
Zijn vervanging in het jaar 1956 door een r. katholiek (graaf Marchant 
d' Ansembourg) gaf in de Tweede kamer aanleiding tot de vraag aan de 
minister van buitenlandse zaken, of hier sprake was van een wijziging in 
het benoemingsbeleid, nu er een r.k. de plaats ging innemen van een 
protestant. De bewindsman volstond met te antwoorden, dat er van een 
bepaald benoemingsbeleid in bedoelde zin niet gesproken kon worden 
en dat het bij de keuze niet gegaan was om protestant of katholiek, maar 
om bekwaamheid en geschiktheid. 
Uit welke beweegredenen in 1944 een protestant was benoemd werd bij 
deze gelegenheid niet helemaal duidelijk. Wel zinspeelde de vragenstel
ler (mr. Burger), die in dat oorlogsjaar zelf als minister aan die benoe
ming had meegewerkt, erop dat daarbij de samenstelling van de Ned. 
bevolking een factor was geweest; en dat bovendien - evenals in het oor
logsjaar 1915 -het gezantschap in '44 een bijzonder karakter droeg. 
Een jaar later, in 1957, werd het Ned. gezantschap bij de paus verheven 
tot ambassade. Omgekeerd kwam er geen wijziging (bij wijze van ant
woord) in de positie van de pauselijke internuntius hier te lande. 
Dat gebeurde wel een tiental jaren later, toen op wens van de Ned. rege
ring de internuntiatuur werd verheven tot nuntiatuur. Daarmee kwam 
het wederzijds verkeer tussen de Ned. regering en Rome op gelijk ni
veau. 
Zijn taak blijft overigens dezelfde als die van de vroegere internuntius: 



het verzorgen van de betrekkingen tussen de pauselijke Stoel en de Ned. 
regering, benevens het uitoefenen van een algemeen toezicht op het 
functioneren van de r.k. kerk in ons land. 
Aldus is eindelijk de storm geluwd. De vaak precaire relaties tussen Den 
Haag en Rome zijn genormaliseerd. De verhouding tussen r. katholie
ken en protestanten behoeft althans op dit punt niet meer te worden ver
troebeld door vrees voor achterstelling of bevoorrechting. Ook aan de 
top is er geen reden meer voor rancune of een zich verongelijkt voelen, 
nu het diplomatiek verkeer tussen het Vaticaan en de Ned. regering geë
galiseerd is. 
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BOEKRECENSIES 

J.P. Gribllng: "WIIIem Hubert Nolens (1860-1931); uit het leven van een priester
staatsman"; uitg. Van Gorcum, Assen; 379 blz.; ing. f 49,50; geb. f 60,-. 

Als voorzitter van de R.K. Tweede Kamerfraktie heeft dr. W.H. Nolens in het bij
zonder in de periode van 1918 tot zijn overlijden in 1931, in het parlement een 
sleutelpositie ingenomen, die hem tot een der machtigste politici maakte. 
Daarnaast speelde hij een belangrijke rol op het terrein van de internationale 
arbeidsorganisatie. 

Hoewel hij een omvangrijk archief heeft nagelaten, was er tot op heden nog geen 
biografie over Nolens gepubliceerd. Het is dan ook verheugend dat onlangs dit 
boek verscheen. 

De auteur, dr. J.P. Gribling, beschrijft naast de reeds genoemde aspecten van 
Nolens' leven ook zijn jeugd- en studiejaren en zijn optreden als buitengewoon 
hoogleraar aan de G.U. te Amsterdam. 
Ook gaat hij in op de bijzondere belangstelling die de in Venlo geboren en geto
gen Nolens als Kamerlid toonde voor een aantal Limburgse zaken. 
In het slothoofdstuk besteedt de schrijver aandacht aan de persoonlijke eigen
schappen van de priester-staatsman. 

Gribling wijst er op dat het bestaande beeld van Nolens als autoritair leider en 
sfinxachtige politicus te eenzijdig is. Hij beklemtoont enkele andere karakter
trekken van deze R.K.-politicus. 

Hierbij tekenen wij aan dat de meer ongedwongen kant van Nolens' persoonlijk· 
heid niet geheel onbekend is. Tilanus sr.b.v.heeft er in zijn door Puchinger opge
tekend levensverhaal op gewezen dat Nolens niet alleen een machtige maar ook 
een kolossaal aardige man was. 

Ons insziens toont Gribling in zijn op zichzelf gerechtvaardigd pleidooi voor een 
meer volledig beeld van Nolens' karakter een lichte neiging om de doorgaans als 
negatief gekwalificeerde eigenschappen van deze staatsman iets te camoufle
ren. 
Tegenover de gangbare visie dat Nolens autoritair optrad stelt Gribling dat on
der Nolens leiding elk fraktielid altijd volledig vrij was zijn mening te geven mits 



hij terzake kundig was of het betrokken onderwerp ernstig had bestudeerd. Een 
in dit verband echter door de schrijver niet behandeld aspect is dat Nolens bij· ! 
voorbeeld bij kabinetsformaties de fraktie als regel nauwelijks raadpleegde en l 
doorgaans volstond met het horen van enkele oudere leden. r 
Een tweede kanttekening onzerzijds betreft het optreden van Nolens in de Vati· 
caancrisis (1925/'26). 
Gribling gaat hier iets te makkelijk uit van de logische samenhang tussen de vi· 
sie die Nolens in de fraktie gaf op de mogelijke konsekwenties van de aanvaar
ding van de motie-Kersten en zijn stemverklaring over deze motie in de Kamer. 
In zijn stemverklaring zei Nolens dat de R.K.·fraktie bij aanvaarding van deze mo
tie voor de vraag stond of zij steun kon verlenen aan welk kabinet ook voortgeko· 
men uit groepen waaraan de opheffing van het gezantschap bij het Vaticaan zou 
zijn te wijten. De motie werd aanvaard met alleen de Rooms Katholieken en de 
anti revolutionairen tegen. 
In de fraktie had Nolens op een vraag of de R.K. dan alleen met de anti revolutio-
nairen zouden kunnen samenwerken echter geantwoord dat de katholieken vrij l 
waren in wat zij later zouden doen. fr 
De onderlinge relatie van deze visies roept · gelet ook op de houding van Nolens 
in de Vaticaancrisis - op zijn minst vragen op. 

Deze opmerkingen nemen echter niet weg dat het als een verdienste van Gribling 
moet worden beschouwd dat hij met dit boek de aandacht van de parlementaire 
geschiedsschrijvers op Nolens vestigt. 
Wellicht juist door de enorme invloed die Nolens heeft gehad, lijken de 
geschiedsschrijvers gereserveerd te staan tegenover deze politicus. 
Het is opvallend dat een betrekkelijk oud gediende als Gribling- die in 1961 een 
dissertatie schreef over P.J.M. Aalbarse · thans ook Nolens voor het voetlicht 
moet halen. 
De auteur tekent in zijn voorwoord nadrukkelijk aan dat hij slechts enkele hoofd
lijnen van Nolens' werk heeft willen belichten en niet pretendeert een volledige 
biografie te schrijven. 
We hopen dat de verschijning van dit interessante boek voor historici uit katho
lieke kring een aansporing zal zijn tot publicatie van nadere studies over het Ie· 
ven van deze priester staatsman die voor de rooms katholieke en Nederlandse 
politiek van zo grote betekenis is geweest. 

H. van Spanning 

- - , I -
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Enige beschouwingen over en naar 
aanleiding van het rapport 

''Grondslag en politiek handelen'' 

door Mr. H.K.J. Beernink 

In het ontwerp voor het C.D.A.-fusie-protocol, waarover de drie partij
en zich nog moeten uitspreken, wordt er aan herinnerd, dat tijdens een 
bijeenkomst van deze partijen, gehouden te Berg en Dal op 30 en 31 ok
tober 1975, een verschil van mening bleef bestaan over de vraag of van 
de vertegenwoordigers van het C.D.A. mocht worden verwacht, dat zij 
ook persoonlijk het Evangelie voor hun politiek handelen aanvaarden, 
zij het, dat dit meningsverschil geen belemmering vormde voor het uit
komen met één lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1977. 
Dit verschil van mening is ook op andere bijeenkomsten van partijraden 
etc. aan de orde geweest. In maart 1976 heeft de Stichting Kader- en 
Vormingswerk van de A.R.P. een documentatie over de grondslagdis
cussie in het C.D.A. uitgegeven, getiteld "Van Woudschoten tot 
Hoogeveen". Hierin wordt een uitstekend overzicht gegeven van de 
diverse ingenomen standpunten. 
Het algemeen bestuur van het C.D.A. heeft op 4 november 1977 beslo
ten een commissie te belasten met de taak om een nadere concretisering 
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van de relatie tussen grondslag en politiek handelen aan te geven. 
Deze commissie, onder voorzitterschap van Baron Van Verschuer, heeft 
verleden jaar haar rapport uitgebracht. 
Hoewel de commissie bestond uit personen met uiteenlopende theologi
sche en staatkundige opvattingen, is zij er gelukkig in geslaagd een 
eenstemmig rapport uit te brengen. Minderheidsnota's zijn niet inge
diend, hetgeen overigens niet wil zeggen, dat elke passage van het rap
port door elk lid van de commissie voor IOOOJo wordt onderschreven. 
De partijraden van de A.R.P. en K.V.P. en de Unieraad van de C.H.U. 
hebben in hun respectieve vergaderingen van 9 december 1978 zich posi
tief over dit rapport uitgesproken. 
Zij hebben verklaard, dat het belangrijkste element, waardoor het 
C.D.A. tot een samenhangende politieke partij wordt gevormd, is de 
politieke overtuiging, welke vanuit het politieke leven als antwoord op 
de oproep vanuit de Heilige Schrift tot stand dient te komen. Verder 
verklaarden zij, dat op het C.D.A. de verantwoordelijkheid rust te be
vorderen, dat de leden tezamen hun politieke overtuiging in antwoord 
op het evangelisch appèl kunnen blijven ontwikkelen, dat deze politieke 
overtuiging als antwoord op adequate wijze haar vertolking moet blij
ven vinden in het zich ontwikkelend program van uitgangspunten, het 
politieke beleid en de keuze van alledag. En tenslotte stond in hun ver
klaring, dat de leden van het C.D.A. persoonlijk aanspreekbaar dienen 
te zijn op de politieke overtuiging van het C.D.A., waarvan het hart 
wordt gevormd door de inspiratie van en de toetsing aan de boodschap 
van de Heilige Schrift voor het politieke leven. 
Vóórdat de partijraden tot deze verklaring konden komen, was er wel 
het een en ander gebeurd. 
In de eerste plaats moet worden gewezen op de publicatie van het rap
port van de z.g. grondslagcommissie. 
Van verschillende zijden is opgemerkt, dat dit rapport niet gemakkelijk 
leesbaar is. Dit moet worden toegegeven. Wanneer het rapport door de 
kiesverenigingen, Kamerkringen, vrouwengroepen, jongerenorganisa
ties etc. zal zijn bestudeerd, verdient het aanbeveling de gemaakte op
merkingen te verwerken in een nieuwe tekst van het rapport, die wat ge
makkelijker te lezen valt. 
De samenstellers van het rapport dienden zich onder meer te buigen over 
het vraagstuk van de formulering van de grondslag van het C.D.A. en 
over de functionering daarvan. 
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Formulering grondslag. 

Op de e.D.A-conferentie in Woudschoten op 21 en 22 februari 1975 is I 

uitvoerig gediscussieerd over de grondslag van het C.D.A. Over- ,
1 

j 

eenstemming is tenslotte bereikt over de volgende formulering: "Het 
Christen-Democratisch Appèl aanvaardt het Evangelie als richtsnoer 
voor het politiek handelen", terwijl in een voetnoot werd gezegd, dat 
onder "Evangelie" wordt verstaan de gehele bijbel, aangeduid met een 
in brede kring gangbaar woord. Hier was typisch sprake van een com-
promis. Er was een stroming, die verre de voorkeur gaf aan "Bijbel" of 
"Heilige Schrift" in plaats van "Evangelie". Een andere stroming, die 
van het C.D.A. een "open partij" wilde maken, had aan geen enkel van 
deze drie woorden behoefte. Ik heb het altijd als erg pijnlijk ondervon-
den, dat de Bijbel terecht kwam in een voetnoot, maar meer was in 
Woudschoten niet te bereiken. De toenmalige voorzitter van de K.V.P., 
Dr. de Zeeuw, voorstander van een ''open partij'' was evenmin tevreden, 
maar om geheel andere redenen! 
Ik verheug mij erover, dat in de grondslagcommissie unaniem besloten 
is, dat als grondslag zou worden genomen de Heilige Schrift. 
Daarmede zal de hatelijke voetnoot verdwijnen en zal er geen mis
verstand meer over bestaan, of door het hanteren van het woord "Evan
gelie" het Oude Testament nu wel of niet in de grondslag begrepen is. Er 
zijn theologen, die aan het Oude Testament slechts betrekkelijke waarde 
toekennen en met name de 10 Geboden niet meer voluit laten gelden. 
Tussen Oude- en Nieuwe Téstament bestaat echter een eenheid, die 
nooit te verbreken valt. 
Opgemerkt is, dat ondanks het aanvaarden van de Heilige Schrift als 
grondslag, toch in het rapport de woorden "evangelie" en "bijbels" va
ker voorkomen dan de woorden "bijbel" en "bijbels" (zie een artikel 
van Mr. G. Holdijk in "Wapenveld" van januari/februari 1979, blz. 3). 
Dit is eenvoudig te verklaren uit het feit, dat het grootste gedeelte van 
het rapport reeds geschreven en gestencild was vóór dat de commissie 
zich ging buigen over de formulering van de grondslag. Mijn blijdschap 
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over het bereikte resultaat was groter dan de wens om achteraf nog veel 
veranderingen aan te brengen. Overigens zullen in de ogen van de 
meeste C.D.A.-aanhangers de begrippen "Evangelie" en "Heilige 
Schrift" identiek zijn. 

Functionering grondslag. 

De commissie heeft uitgesproken, dat het belangrijkste bindende ele
ment, waardoor het C.D.A. tot een samenhangende politieke partij 
wordt gevormd, is de politieke overtuiging, welke als antwoord op de 
grondslag vanuit het politieke leven tot stand komt. 
Drs. A.M. Oostlander, de secretaris van de grondslagcommissie, heeft 
in "Anti-Revolutionaire Staatkunde" van februari 1979, blz. 41, om
schreven wat dit betekent: 

a. dat de boodschap van de Heilige Schrift het hart is van onze politieke 
activiteit, dus het hart van het C.D.A., datgene wat het C.D.A. als 
christelijke partij typeert in onderscheid van partijen, die hun maat
staf in de mens zelf zoeken; 

b. dat het C.D.A. een politieke organisatie is, die voor het politieke le
ven een opdracht heeft en derhalve, zo gewetensvol mogelijk, politie
ke consequenties trekt uit het evangelisch appèl; 

c. dat het ~.D.A. een bepaalde christelijke partij is en niet pretendeert 
de christelijke politieke partij te zijn; 

d. dat het C.D.A. mensen verenigt, die samen proberen om de oproep 
van het evangelie in het politieke leven te verstaan en aan dat ver
staan in denken en handelen vormgeven. Mensen, die nu hun heil 
zoeken in hoogst individuele gevoelens en inzichten, maar die weten, 
dat zij elkaar voor een goed begrip en voor een doeltreffend handelen 
nodig hebben. 

Dr. W. Aalders heeft er in "De Nederlander" van 5 januari 1979 op ge
wezen, dat de commissie te maken had met een kernvraag, n.l. of de 
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christelijkheid van een christelijke partij gelegen is in haar confessio
neel karakter, danwel in de persoonlijke aanspreekbaarheid van haar 
leden op het Evangelie. 
De tegenstellingen werden in de jaren 1975-1978 steeds groter en 
pijnlijker. Dr. Aalders wijst erop, dat bij hen, die sterke nadruk legden 
op de persoonlijke aanspreekbaarheid der partijleden op het Evange
lie, het kwam tot een subjectief gekleurd evangelisch radicalisme en 
soms zelf tot het in discussie stellen van de "christelijkheid" der an
deren. Bij hen, die daarentegen het accent legden op het christelijk 
karakter van de partij op grond van haar uitgangspunt, n.l. het Evan
gelie, en niet op de persoonlijke aanspreekbaarheid van de individue
le leden op dat uitgangspunt, dreigde het gevaar van een ontwikke
ling in de richting van een ongeïnspireerde, trage en min of meer tra
ditionalistische middenpartij. 
De grondslagcommissie moest hier een uitweg zoeken. En zij meent 
een oplossing te hebben gevonden door het begrip "politieke overtui
ging" naar voren te brengen. 
Sommigen achten dit een vondst, anderen een vaagheid. 
Wat het laatste betreft, de commissie heeft het begrip "politieke 
overtuiging" niet nader in details kunnen uitwerken. Daartoe ontbrak 
haar de tijd en het was bovendien haar taak niet. 
Evenmin heeft zij een definitie van het begrip "politieke overtuiging" 
gegeven. 
Persoonlijk versta ik onder de politieke overtuiging van het C.D.A. een 
geheel van gedachten en ideeën op staatkundig, politiek en maat
schappelijk terrein, waarvan de grondslag (dus de Heilige Schrift) het 
hart vormt en die neergelegd zijn in programs en uitspraken van het 
C.D.A.-congres. 
Nadrukkelijk moet erop gewezen worden, dat dit complex van ge
dachten en ideeën wisselend kan zijn en dat ook meestal zal zijn, ja 
zelfs moet zijn. Voortdurende bezinning en studie zullen noodzakelijk 
zijn om duidelijk te maken wat op een bepaald moment en in een con
crete situatie de politieke overtuiging van het C.D.A. inhoudt. 
Met de politieke overtuiging wordt bepaald niet bedoeld een statisch 
geheel van denkbeelden, dat zo eens eenmaal in de 10 jaren wat 
wordt bijgeschaafd. Neen, hier zal sprake moeten zijn van een frisse 
aanpak en het houden van de vinger aan de pols. 
Niet iedereen heeft dit begrepen. Op 5 december 1978 richtten 35 Ie-
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den van de A.R.-partij, waaronder verschillende prominenten, zich tot 
de partijraad van de A.R.P. met het advies het grondslagrapport af te 
wijzen. Wanneer deze leden aandringen op toetsing van de politieke 
overtuiging aan de grondslag of beter gezegd het zoeken naar de poli
tieke betekenis van het Evangelie als een continue bezigheid, is dat 
naar mijn mening een overbodige opmerking. Het is inderdaad ontoe
laatbaar "als de politieke overtuiging op een gegeven moment gaat 
zweven en dus een eigen leven gaat leiden". Het hart van de politieke 
overtuiging is en moet blijven de grondslag, dus de Heilige Schrift. En 
zolang dit hart blijft kloppen, zal de politieke overtuiging niet, zoals 
deze leden vrezen, verworden tot een stuk gestolde lava. 
De 35 leden, die overigens niet door de partijraad van de A.R.P. zijn 
gevolgd, hadden nog een ander punt van kritiek. Zij vreesden, dat het 
C.D.A. zich zou openstellen voor twee categorieën leden, n.l. zij, die 
het evangelie erkennen als grondslag voor hun politieke overtuiging 
en zij, die persoonlijk een andere levensovertuiging hebben. 
Deze vrees werd ingegeven door een misverstand. Deze leden 
wisten niet, en konden niet weten, dat de ontwerp-statuten van het 
C.D.A., die op 5 december 1978 nog slechts in beperkte kring bekend 
waren, een bepaling inhouden, luidende als volgt: "Lid van het C.D.A. 
kan zijn iedere Nederlander, die de leeftijd van veertien jaar heeft be
reikt en die instemt met grondslag en doel". Niet iedereen kan dus 
zo maar lid worden van het C.D.A .. Instemming met grondslag en 
doel is noodzakelijk! Voor een invasie van personen, die een andere 
dan de Christelijke levensovertuiging hebben, behoeft dus niet te wor
den gevreesd. Bovendien, wie wordt er nu lid van een vereniging, 
waarvan hij de grondslag niet aanvaardt? Doet hij het toch, dan zal hij 
het met bijbedoelingen doen, die spoedig zullen worden onderkend 
en ontdekt. 
Voor de vertegenwoordigers in openbare lichamen zijn in de ontwerp
statuten en-reglementen nog zwaardere eisen gesteld. Een 
kandidaat-Kamerlid moet niet alleen grondslag en doel van het C.D.A. 
aanvaarden, maar ook instemmen met het door het congres vast
gestelde Program van Uitgangspunten en het verkiezingsprogram. 
Hij ligt als het ware vast aan vier ankers. En zij, die de kandidaten
lijsten samenstellen, zullen heus wel oppassen, dat deze geen namen 
zullen bevatten van personen, die eigenlijk in het C.D.A. niet thuis ho
ren. Naar mijn overtuiging is deze zaak waterdicht. 
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Niemand mag meer zeggen - helaas is het gebeurd! - dat de grondslag 
niet meer bindend is. 

Uitstel van de fusie. 

In een ongevraagd advies hebben Prof. Goudzwaard en enkele me
destanders aangedrongen op uitstel van de fusie tussen K.V.P., A.R.P. 
en C.H.U. tot een tijdstip, waarop de politieke overtuiging van het 
C.D.A. meer inhoud en gestalte zal hebben verkregen. Ik heb boven al 
uiteengezet, dat het begrip "politieke overtuiging" nader zal moeten 
worden uitgewerkt. Nu is er al heel wat arbeid verzet. Ik wijs op het rap
port "Niet bij brood alleen", waaraan Prof. Goudzwaard een groot 
aandeel heeft gehad. 
De voorzitter van de A.R.P., Hans de Boer, heeft dit terecht al een 
waardevol begin genoemd. 

Ik wijs op de uitgave "Bouwstenen voor een Europees beleid", op een 
hele serie publicaties omtrent een verscheidenheid van onderwerpen op 
politiek, staatkundig en maatschappelijk terrein. Ik moge ook in herin
nering brengen de instelling van twee commissies door het dagelijks 
bestuur van het C.D.A. Eén commissie, de commissie Politiek Profiel, 
zal zich bezig houden met de vraag, hoe de politieke koers van het 
C.D.A. tot uitdrukking komt bij het gevoerde beleid van C.D.A.
bestuur, C.D.A.-frakcties en C.D.A.-bewindslieden. De commissie 
"Politieke Uitgangspunten" zal trachten in een advies aan te geven, hoe 
onze politieke overtuiging ingekleurd en ingevuld moet worden. Het zal 
wel niet de bedoeling van Prof. Goudzwaard c.s. zijn alles voor 11 okto
ber 1980 in de politieke overtuiging samen te persen. Voorlopig zal men 
zich tot enige hoofdlijnen dienen te beperken om dan verder deze zaak 
rustig uit te bouwen. 

Voorzover Prof. Goudzwaard en anderen zouden willen trachten via het 
invullen van de politieke overtuiging Kabinetsbeleid en fractiebeleid om 
te buigen of daarin politieke stokpaardjes voorrang te verlenen, dienen 
zij te bedenken, dat vele aanhangers van het C.D.A. daarmee veel moei
te zouden hebben. 
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Samenwerking in de commissie. 

De samenwerking in de commissie was bijzonder goed. Toen ik kennis 
nam van de samenstelling van de commissie, kwam bij mij de vraag op, 
of men elkaar wel zou verstaan. Zou de theocraat Dr. Aalders op één 
lijn kunnen komen met de R.K.-theoloog Drs. Klijn en met deChr.Oer. 
hoogleraar Prof. Versteeg? Het is allemaal geweldig meegevallen. Men 
was overtuigd van het feit, dat er een oplossing moest worden gevonden 
inzake de grondslagdiscussie en men beschouwde het introduceren van 
het begrip "politieke overtuiging" als een vondst. 
Dat ook de R.K.-leden van de commissie akkoord gingen met het aan
vaarden van de Heilige Schrift als grondslag, is m.i. mede ingegeven 
door het feit, dat de bisschoppen in hun brief over het abortusvraagstuk 
verwezen naar een bijbeltekst uit het Oude Testament (Psalm 139:13). 
In tegenstelling tot wat wel eens wordt gesuggereerd, zijn de bezwaren in 
K. V .P .-kring tegen de Heilige Schrift als grondslag waarlijk niet zo 
groot. 
"Rome" en de "Reformatie" blijven twee begrippen. Maar zij vertonen 
ook overeenstemming. 
En in deze tijd, waarin het komen opzetten van een rode vloed menigeen 
benauwt, moet meer gekeken worden naar wat bindt dan naar wat 
scheidt! Het rapport van de grondslagcommissie is nu de wereld in-
gestuurd. · 
Het bevat ook beschouwingen over het eigen recht der overheid, de ver
houding van kerk en staat, het compromis in de politiek, politieke stijl, 
ons democratisch bestel enz ... 
Het is, zoals gezegd, wat moeilijk leesbaar, maar dat mag niemand 
weerhouden er stevig de tanden in te zetten. 
Moge het achteraf blijken te zijn in het belang van land en volk! 
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De Herdenking van de Unie van 
Utrecht: een nabeschouwing 

door drs. 8. Woelderink 

De beslissende fase in de wordingsgeschiedenis van twee kleine Europese 
staten, België en Nederland, ligt in de tweede helft van de zestiende 
eeuw. Het is een periode uit hun geschiedenis die altijd in het middel
punt van de belangstelling heeft gestaan en nog steeds staat. 
Zo werd enkele jaren geleden de tot standkoming van de Pacificatie van 
Gent in 1576 in deze Vlaamse stad luisterrijk herdacht. 
Het Noorden heeft zich met een voor Nederland vrij ongewone aan
dacht voor de eigen historie geworpen op de herdenking van de Unie van 
Utrecht. Onder de bezielende leiding van Utrechts burgervader heeft in 
en buiten de Domstad een reeks van culturele manifestaties plaats ge
vonden, waaronder vooral vermeld moeten worden het officiële begin 
van de herdenking in de Domkerk op 23 januari en de grote tentoonstel
ling "De kogel door de kerk?" in het Centraal Museum te Utrecht. 
Vooral de opzet van de tentoonstelling heeft allerwege waardering geno
ten. Daartoe zal niet weinig bijgedragen hebben, dat op verschillend 
kennisniveau inleidende boekjes verkrijgbaar waren en dat in vrijwel al
le provincies door middel van een foto-expositie een voorproefje van de 
Utrechtse tentoonstelling verkregen kon worden. 
Ter gelegenheid van de herdenking zijn een aantal publicaties versche-

49 



oen, die een indruk geven de huidige denkbeelden van de historici over 
wat ik gemakshalve de eerste helft van de tachtigjarige oorlog zou willen 
noemen. Op die inzichten wil ik in deze nabeschouwing de meeste aan
dacht richten. Daaraan vooraf gaat een uiterst benopt overzicht van de 
belangrijkste ontwikkelingen en de meer permanent invloed uitoefenen
de factoren, zoals die in de tweede helft van de 16e eeuw te onderkennen 
zijn. 

Bij het in de herinnering brengen van de belangrijkste ontwikkelingen en 
factoren kunnen we in de eerste plaats denken aan de geestelijke crisis 
veroorzaakt door de vele hervormingsbewegingen. 
In de Nederlanden speelde het religievraagstuk vóór de beeldenstorm 
van 1566 al bijna twee generaties•). Men dient hierbij te onderscheiden 
een kerkelijke gezichtspunt. Hoevelen voelden zich nog thuis in de 
Katholieke Kerk en hoevelen hadden haar daadwerkelijk verlaten of 
zouden haar bij de minste druk willen verlaten. Anderzijds hoe stelde de 
kerk zelf zich op tegenover de afvalligheid en de vaak scherpe kritiek. 
Men kan ook een staatkundig gezichtspunt onderscheiden in de vraag, 
die voor de zestiende-eeuwer zeer wezenlijk was: kunnen er binnen de 
staatkundige eenheid verschillende geloven of zelfs georganiseerde ker
ken voorkomen zonder het bestaan van de staatkundige eenheid te be
dreigen, in de wortel aan te tasten? Deze vraag werd overwegend ont
kennend beantwoord, waardoor men echter direct voor de volgende 
vraag geplaatst werd. Moet de staat, de overheid in het algemeen, dan 
het antwoord van de Katholieke kerk op de hervormingsbewegingen ac
cepteren en iedere vorm van afvalligheid en ketterij teniet doen. 
In de zestiende eeuwse Nederlanden is immer een staatkundig conflict 
met een hardnekkig karakter te onderkennen. Wanneer men zich reali
seert, dat eerst sinds 1528 het Sticht Utrecht met het Oversticht en sinds 
1543 het hertogdom Gelre aan het in oorsprong Bourgondische complex 

a. De Wederdoper-beweging in de jaren 1530 bewijst hoe massaal de trek naar 
een nieuwe beweging kon zijn. In het boek "Amsterdam en de Wederdopers" 
van A.F. Meilink (Sun, Nijmegen, 1978) staan legio voorbeelden van een nega· 
tieve waardering van de Katholieke eredienst. Ook nadat de Wederdopers in 
rustiger vaarwater kwamen, richtte de vervolging zich nog heel sterk op deze 
groep gelovigen. Onder hen kwam ook veel emigratie voor. In de Poolse 
staatsarchieven worden veel documenten bewaard afkomstig van de Hol· 
landse kolonie langs de Weichsel. De in het midden van de 16e eeuw uitgewe· 
ken doopsgezinden hebben de stoot tot die vestigingen gegeven. 
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zijn toegevoegd, dan is het te begrijpen dat daar, maar in feite niet min
der in de Hollandse of Vlaamse contreien met hun machtige stedencon
centraties, permanent argwanend naar de Centrale Regering te Brussel 
gekeken werd. 
Iedere bestuursmaatregel, die inbreuk maakte op de bestaande vrijhe
den van Staten of van steden werd taai bevochten. Onder Philips 11 werd 
het de Nederlandse stadsmagistraten, die in veel gewesten de belang
rijkste politieke factor vormden, duidelijk dat stukje bij beetje het 
machtsevenwicht verschoof van de steden en de Staten naar de centrale 
regering. 
De staatkundige en religieuze conflictstof grepen daarenboven venijnig 
in elkaar bij de door Brussel verlangde vervolging van de protestanten. 
In veel gevallen werden de stadsbesturen gedwongen tot vervol
gingsmaatregelen, die ze zelf niet wensten te treffen en die naar hun me
ning een inbreuk maakten op eigen rechterlijke bevoegdheden. Vooral 
na 1566 beloofde de toestand niet veel goeds voor de stedelijke autono
mie. En sommige steden kregen het nog benauwder doordat ze terzelf
der tijd gedwongen werden een garnizoen te huisvesten. Rond inquisitie 
en leger concentreerde zich de algemene afkeer van de stadsbesturen on
geacht hun eigen geloofsopvatting tegen de vorst Philips 11 en zijn die
naren. 
Er is ook veel sociale onrust te onderkennen in die woelige tweede helft 
van de zestiende eeuw. Ik noem daar enkele voorbeelden van. 
De industriesteden in Vlaanderen kampten met een proletariaatspro
bleem. Elders vlamde de animositeit tussen een meer en meer gesloten 
patriciaat en de gilden op. Devalutatie trof de adel en andere groot
grondbezitters in hun vaste inkomens evenzeer als de werkende stand 
voor wie de prijs van enkele elementaire levensbehoeften het verschil be
tekende tussen leven of dood. Kuttoer's befaamde werk over de Beel
denstorm draagt niet voor niets de titel "Het Hongerjaar". Sociale 
aspecten zijn te onderkennen in de jalousie van de wereldlijke overheid 
op de rijkdommen aan grond, tienden en renten van de Katholieke kerk. 
Een bijzonder sociaal aspect wordt voorts gevormd door de sterke han
delspositie van de Nederlanden. Handel en verkeer leidden tot veel con
tacten, verruimden de horizon en maakten de stadsbewoners gevoelig 
voor nieuwe geestelijke stromingen. Lutheranisme, wederdoperij en cal
vinisme vonden de één na de ander ingang bij de stedelijke bevolking. 
Maar het gevolg van de vele contacten is niet alleen beïnvloeding, ook 
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werd de betrekkelijke tolerantiegedachte, vanuit een Erasmiaans huma
nisme al aanwezig b.v. bij de kleine doch invloedrijke intellectuele groe
pen, daardoor versterkt. Het dulden of gedogen van andere denkbeel
den is in een zo veelzijdige contactsfeer een noodzakelijkheid. 

De hiervoor genoemde verschijnselen waren vooral van betekenis voor 
de steden en het geïndustrialiseerde of aan de handel deelnemende plat
teland. De geschiedenis van de protestantisering leert ons, dat meer af
gesloten plattelands gemeenschappen veel minder beïnvloedbaar waren 
voor nieuwe denkbeelden. 
Interne oppositie kon in de jaren 1560 geen principiële koerswijziging 
van de centrale regering bewerkstelligeu.. Na een korte aarzeling werd de 
greep onder de hertog van Al va zelfs sterker. 
Daadwerkelijk verzet kwam vooral van de uitgewekenen, die te land 
weinig successen behaalden maar vanuit zee in Holland en Zeeland in 
1572 vaste voet kregen. De hardnekkige verdediging door de opstandige 
gewesten en steden vergde te veel kracht van de centrale regering. In 
1576 stortte de bestuurlijke en militaire machine in. Allerwege grepen de 
Statenvergaderingen naar Hollands voorbeeld hun kans en constitueer
den zich als gesprekspartner tegenover de vorst om nieuwe afspraken 
over het machtsbereik van Brussel te maken en om te trachten het reli
gievraagstuk te beheersen. 
Die beheersing bleek een te zware opgave voor de nieuwe fragiele poli
tieke eenheid van 1576. De verschillen tussen de gewesten waren te groot 
geworden. Het eerst viel het Waalse zuiden af (1578) vervolgens dreigde 
het oosten door het "verraad" van de stadhouder de graaf van Rennen
berg (1580) verloren te gaan. Vlaanderen en Brabant werden stad voor 
stad door de Centrale regering met de wapenen heroverd. Als laatste viel 
Antwerpen in 1585. Uiteindelijk zouden de grenzen rond 1600 in hoofd
trekken vaststaan, al wist prins Frederik Hendrik na het twaalfjarig 
bestand in onze huidige provincies Noord-Brabant en Limburg de posi
tie van de Republiek nog uit te breiden. 
In deze jarenlange roerige ontwikkeling was de sluiting van de Unie van 
Utrecht aanvankelijk niet meer dan één van de vele verbonden en af
spraken, die gedurende deze jaren tot stand zijn gekomen. Door het re
sultaat van het krijgsverloop en door het samenvallen van het gebied 
van de opstandige Staten-Generaal met dat van de oorspronkelijke on
dertekenaars van de Unie verkreeg het defensieve pakt een meer grond-
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wettelijke betekenis. En zo heeft de Unie van Utrecht, in de 18e eeuw 
zichzelf overlevend, blijvende betekenis gehad voor ons staatsbestel tot 
aan het jaar 1795. 

Gedachten over de Unie van Utrecht. 

De visie op de Unie van Utrecht zoals die in de vorige alinea gebracht 
wordt komt sterk overeer1. met de inleiding van H.J .L. Vonhoff in de 
publicatie "De kogel door de Kerk?" 1) Zo constateert hij, dat er uit de 
Unietekst geen visie op een de tand des tijds trotserende staatkundige 
constructie spreekt. De Unie is primair ontstaan als een defensief ver
bond. "Het is door de toepassing van na 1588, dat de Unie van Utrecht 
is verheven boven de positie van andere verdragen, edicten en unies uit 
die periode". Doordat er in 1588 definitief van af gezien werd de souve
reiniteit uit te besteden, greep men op de Unie van Utrecht terug als een 
staatsregeling. En zo is de Unie "zonder dat de vergaderden in 1579 
daar besef van hebben gehad, de grondslag van de Nederlandse staat ge
worden". 
"De kogel door de kerk?" is veel meer dan een catalogus van de gelijk
namige herdenkingstentoonstelling. De tekst beoogt een overzicht te ge
ven van de totale Nederlandse geschiedenis in de periode 1559-1609. 
Men is daar in geslaagd en mede door de zorgvuldig gekozen afbeeldin
gen heeft dit boekwerk blijvende waarde. De publicatie is samengesteld 
door een team van redacteuren, die ieder één of meer paragrafen wijden 
aan de staatkundige, economische, maatschappelijke of religieuze ver
houdingen in de Nederlanden van 1559 en van 1609. Redacteur drs. S. 
Groenveld is daarboven verantwoordelijk voor de tekst van het midden
deel, waarin de loop der gebeurtenissen over de cruciale 50 jaren is be
schreven. 
Het is niet doenlijk op alle aspecten van "De kogel door de kerk?" in te 
gaan. Een paar zinnen wil ik wijden aan het eerste hoofdstuk religie van 
redacteur drs. H.L.Ph. Leeuwenberg en aan het naschrift van redacteur 
Groen veld. 
In het eerste hoofdstuk over de religie laat de auteur duidelijk uitkomen, 
dat in zeer brede kringen van hoog tot laag bezwaren heersten tegen de 
staat waarin de Katholieke kerk in de Nederlanden van de 16de eeuw 
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verkeerde. De bestuurstoestand was gebrekkig, de opleiding van de 
geestelijken veelal slecht, de moraliteit in de kloosters laag en de niet re
siderende hogere geestelijken een plaag. Vooral het intellectuele deel van 
de natie - men kan hier denken aan de sympathie voor de hervormings
bewegingen bij de docenten aan de Latijnse scholen - was overtuigd van 
de noodzaak van een hervorming. De vraag was alleen, zo zou ik daar 
aan willen toevoegen, hervorming binnen de Katholieke kerk of buiten 
en dus tegen de Katholieke kerk. 
Men kan stellen dat de heilzame maatregelen voortvloeiend uit de 
eontra-reformatie voor de Katholieke kerk in de Nederlanden te laat 
zijn gekomen of dat zij, zoals de nieuwe bisdommenorganisatie te zeer 
mede een politiek-staatkundig element bevatten, dan dat door middel 
daarvan de eenheid binnen één kerkverband nog bereikt worden. Uite
raard zijn er uitzonderingen op deze regel. Zo kan gewezen worden op 
het oostelijk deel van de provincie Overijssel, waar het Spaanse gezag in 
belangrijke centra tot na het twaalfjarig bestand gehandhaafd bleef ten 
gevolge waarvan er wel een contrareformatorische impuls kon plaats 
vinden. Het gebied is daarna immuum gebleven voor de reformatie on
danks de volijverige pogingen vanuit de classis Deventer met zijn gezag
hebbende Revius. 

In de slotbeschouwing van "De kogel door de kerk?" poogt redacteur 
Groenveld een antwoord te geven op de vraag die in de titel besloten ligt. 
Hij wijst er op dat die vraag bij de herdenking van 1929 nog volledig po
sitief beantwoord werd. Voor de toenmalige feestredenaar, de oud mi
nister De Visser was de sluiting van de Unie een uiting van het nationale 
vrijheidslievende volkskarakter en van een hecht nationaal verbond te
gen Philips 11. "Zo gaf oud-minister De Visser in 1929 de gangbare op
vatting weer". Ook Groenveld betoogt hiertegen, dat de Unie niet be
doeld was om een nieuwe staatsrechtelijke situatie te scheppen, dat 1579 
niet beschouwd mag worden als het stichtingsjaar van de Republiek en 
het unietractaat als de stichtingsoorkonde daarvan. Eerst na 1588 zou de 
Unie als verhondsakte gaan fungeren, ondanks het daartoe onvolmaakt 
gebleven karakter en ondanks de inbreng uit de oudere staatsverhoudin
gen door middel van de Raad van State, de Staten-Generaal en de stad
houder(s). Het is de vraag of men de feestredenaar van 1929 wel volledig 
mag vergelijken met de opinie van de hedendaagse historici. De keuze 
van De Visser werd in 1929 uiteraard sterk bepaald door diens eigentijd-
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se staatkundige opvattingen als vertegenwoordiger van de christelijk
historische denkrichting, waarin nog op de voet van Groen van Prinste
rer een theologische geschiedopvatting in een moeizaam evenwicht ver
keerde met een zuiver vakmatig historische aanpak. Ook in 1929 zou er 
een ander verhaal gehouden zijn als Huizingade rede had gehouden! 

In 1979 is er wel voor vakhistorici als feestredenaars gekozen. 
Zo viel aan de hoogleraren dr. J.C. Boogman (R. U. Utrecht) en dr. J .J. 
Poelhekke (K.U. Nijmegen) de eer te beurt om naast personen uit het 
staatsbestel (de heren Verdam en Thurlings) het woord te voeren. 
In deze bijdrage wil ik aandacht schenken aan de rede van Boogman, 
omdat in zijn toespraak de problematiek van 1579 centraal staat en van
wege zijn mening over de houding van Willem van Oranje ten opzichte 
van de Unie 2). 

In Boogrnan's visie staan centraal de stedelijke magistraten en het calvi
nisme. Wensten eerstgenoemden, die in religieus opzicht niet zelden 
wars waren van het uitgesproken Katholicisme of Calvinisme, op gods
dienstig gebied eerder een nationalisering dan een calvinisering van de 
kerk en scheen de tolerante politiek van Oranje belichaamd in de Reli
gievrede van 1578 daarbij aan te sluiten, het verloop van de opstand zou 
bepaald worden door het noodzakelijke verbond tussen magistraten en 
calvinisten. Dit verbond kwam in Holland en Zeeland het eerst tot stand 
in 1572 en vond ook elders ingang onder de druk van de politiek
militaire omstandigheden. Echter zo stelt Boogman, de stadsmagistra
ten in het Noorden zijn de partij geweest, die het meest van de opstand 
geprofiteerd heeft. Het calvinisme trad daar niet in radicalisering zoals 
in Vlaanderen, waar het in samenhang met de gilden de stedelijke bo
venlaag bedreigde. Vanuit deze gezichtshoek beschouwt Boogman de 
Unie van Utrecht als een primair door Hollandse motieven geïnspireerde 
verdedigingsorganisatie beraamd in 1578 en gerealiseerd in 1579, niet te
gen de Generale Unie gericht, doch binnen de Generale Unie als de har
de kern van het verzet tegen Philips 11. 
In een bestrijding van de opvatting van de bekende historicus P.J. Blok 
uit 1920 meent Boogman, dat Oranje niet volstrekt afwijzend stond te
genover de Unie van Utrecht, Weliswaar ondertekende hij eerst op 3 mei 
1579 en uitte hij zich in het openbaar gereserveerd, maar dat was een re
sultaat van Oranje's politiek realisme. Zijn idealen lagen op het gebied 
van de Generale Unie en de Godsdienstvrede, maar hij heeft 
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de realisering van die idealen niet te hoog ingeschat en hij zal derhalve 
het tot standkomen van de Unie beschouwd hebben als het opbouwen 
van een onmisbare tweede linie om op terug te vallen. Maar daar Oranje 
juist in de jaren na 1576 gepoogd heeft het Generale en daarom niet uit
gesproken calvinistische verzet op de been te houden, was hij wel ge
dwongen de Unievorming en -sluiting afstandelijk te benaderen. 
Boogmans opvatting dat door het prevaleren van het Hollandse model 
de stedelijke magistraten, men kan ook zeggen de handel en nijverheid 
bedrijvende bovenlaag, nog meer van de opstand geprofiteerd heeft dan 
het calvinisme, doet op het eerste gezicht vreemd aan als men bedenkt 
dat de gereformeerde kerk tot 1795 als de nationale kerk beschouwd 
werd en dat de regenten zo zij aan het stadsbestuur wensten te blijven 
deelnemen wel tot deze kerk dienden te behoren. 
Verhelderend is in dit opzicht het artikel van prof. dr. O.J. de Jong in de 
herdenkingsbundel "De Unie van Utrecht. Wording en werking van een 
verbond en een verbondsakte" over Unie en Religie 3). De Jong bestrijdt 
de gedachte dat de calvinistische gereformeerde kerk een staatskerk ge
weest is. Dat begrip zou moeten inhouden, dat een kerk geheel instru
ment van de staat is en het alleenrecht heeft. Wel was de gereformeerde 
kerk bevoorrecht, maar niet minder bevoogd door de overheid. Volgens 
De Jong is de garantie van de gewetensvrijheid door de hele opstand 
heen onverlet gebleven en kon de gewetensvrijheid in de zin van Willem 
van Oranje na het midden van de 17e eeuw tot vrijheid van (openbare) 
godsdienstuitoefening voor andersdenkenden leiden, zij het dan dat de 
gewestlijke soevereiniteit de rechtsongelijkheid voor de niet
gereformeerden op ongelijke wijze te niet heeft gedaan. 
Boogrnan's opvatting wordt verder bevestigd door het gevolg van de op
stand in staatkundig opzicht: souvereiniteit bij de gewesten, en de hoogste 
macht in de meeste gewesten bij de steden. Zeer laag bij de grond, maar 
daarom niet minder reeël is b.v. de omstandigheid, dat door het bankroet 
van Philips II in 1575 en door de permanente geldschaarste van de Staten
Generaal nadien, tal van steden rechten uit de domeinen gekocht of in 
pand verkregen hebben, waardoor na normalisering van de politieke situ
atie het gewestelijke gezag beroofd was van een aanzienlijk deel van haar 
traditionele invloed vooral op het platteland ten gunste van de steden. 

De herdenking van de Unie van Utrecht moge voor de organisatoren be
vredigend geweest zijn, blijvend is de waarde van de royale aandacht op 
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dit cruciale tijdvak uit onze historie. Onze geschiedopvatting moge in de 
afgelopen jaren minder mythisch of idealistisch geworden zijn, mis
schien is er voor sommigen sprake van het "vergruisde beeld", nietmin
der ziet men in de huidige literatuur een nieuw genuanceerder beeld ver
rijzen, dat meer recht doet aan een beoordeling van de hoogtepunten uit 
onze geschiedenis bezien in de context van de tijd, waarin ze plaats von
den, als een geïntegreerd onderdeel van internationale ontwikkelingen 
en ontdaan van de omkleding van vroegere in de 19de eeuwse zin natio
nalistische historici. Zij immers beschikten aanzienlijk minder dan wij 
over omvangrijk en gedetaîlleerd basismateriaal en moesten wel tot 
meer algemene interpretaties en nationale opvattingen komen. 
Zoals dr. J .C.A. de Mey terecht stelt,4) zijn de jaren rondom de 
totstandkoming van de Unie van Utrecht de meest verwarde van onze 
hele vaderlandse geschiedenis. Slechts door de voor tijdgenoten nauwe
lijks te voorziene loop der gebeurtenissen kon de Unie een zo duurzame 
betekenis krijgen, dat zij uitsteeg boven een incidentele samenwerking 
tussen een aantal gewesten en steden en de plaats innam van een "fun
damentele wet" van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. 

NOTEN 

1. De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie 
van Utrecht, 1559-1609. 
Samengesteld door drs. D.S. Groenveld, drs. H.L.Ph. Leeuwenberg, dr. Nice
lette Mout en dr. W.M. Zappey, met een woord vooraf van H.J.L. Vonhoff. De 
Walburgpers, Zutphen, 1979. 

2. De totstandkoming van de Unie, rede van prof. dr. J.C. Boogman op 23 januari 
1979, Nederlandse Staatscourant d.d. 23-11979 (1979 nr. 16). 

3. De Unie van Utrecht, Wording en werking van verbond en een verbondsacte, 
onder redactie van S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg, Nijhoff, 's
Gravenhage 1979, (Serie: Geschiedenis in veelvoud dl. VI). O.J. de Jong, Unie 
en Religie, p. 155-181. 

4. J.C.A. de Meij, De Unie van Utrecht: uit nood geboren, Nederlandse Staats
courant d.d. 22-11979 (1979 nr. 15). 
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BOEKRECENSIES 

Overheidsbeleid 
onder redaktie van prof. dr. A. Hoogerwerf e.a.; uitg. Samson, Alphen a/d Rijn; f 49,50. 

In de serie maatschappijbeelden onder redactie van de hoogleraren Brasz, Van 
den Doel, Hoogerwerf en Huyse is eind 1978 een boek verschenen onder de veel
omvattende titel "overheidsbeleid". Naar het voorwoord is het boek bedoeld als 
een inleiding tot de analyse van inhoud, totstandkoming en effectuering van 
overheidsbeleid. De auteurs hebben zich willen richten tot beleidsambtenaren 
en andere belangstellenden, maar meer nog tot beginnende studenten in de stu
dierichtingen bestuurskunde, economie, politicologie, rechtswetenschappen en 
socioligie alsmede studenten aan de bestuursscholen. 
Het boek is ingedeeld in vier delen: het beleidsproces en zijn elementen, aspec
ten van democratisering, aspecten van rationalisering en aspecten van taakver· 
deling en samenwerking. In negentien hoofdstukken hebben even zovele auteurs 
een multidisciplinaire benadering van het overheidsbeleid tot stand gebracht. 
Het multidisciplinaire karakter van het boek alleen al maakt het tot een lezens
waardig werk. Nog meer zou ik het boek willen aanbevelen bij diegenen, die geïn
teresseerd zijn in een systematische beschrijving· en dan nog wel gebundeld in 
één boek- van een fenomeen waarmee wij dagelijks, op welke manier dan ook, 
van doen hebben, maar waarop we zo weinig of althans onvoldoende "grip" me
nen te hebben, nl. het overheidsbeleid. 
Het zou te ver voeren hier alle hoofdstukken weer te geven. 
Vanwege mijn persoonlijke voorkeur voor het daarin behandelde onderwerp heb 
ik met de meeste belangstelling het door Ruiter geschreven hoofdstuk 18 "Cen
tralisatie en decentralisatie" gelezen. 
Schrijver heeft weliswaar weinig nieuws te melden, maar het is (altijd weer) een 
genoegen te zien hoe Ruiter een inzichtelijk kader weet te geven aan een op zich 
nogal complex vraagstuk als de bestuurlijke reorganisatie. Zou het om gespro
ken woord gaan, dan ware in Ruiters stem ongetwijfeld enige teleurstelling te 
onderkennen geweest bij het uitspreken van de volgende passage:"(·) de reorga
nisatie van het binnenlands bestuur (lijkt) tot geringere wijzigingen in het stelsel 
(·) te gaan leiden dan in de aanvang is beoogd. Met name de regiogedachte en 
haar bestuurlijke variant: het gewest, die aanvankelijk zo'n grote invloed op de 
inhoud van de diverse reorganisatieplannen hebben gehad, zijn zo langzamer
hand vrijwel volledig uit de politieke gezichtskring verdwenen. Over dat pro
bleem gaat het bij de nieuwe plannen in wezen niet meer." 
Het is om die (willekeurige) reden, dat ik over dit hoofdstuk nog de volgende op
merkingen wil maken. Zaken als (de)centralisatie, (de)concentratie, (re)organisa
tie binnenlands bestuur en complementair bestuur worden in vogelvlucht be
schreven. 
Op pagina 419 storen de twee laatste voetnoten behorend bij het hoofdstuk. 
Overigens de wetsontwerpen inzake de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur stammen niet van begin 1976 (pag. 363), maar begin 1977. En tenslotte is 
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niet duidelijk op welk "overleg met de Tweede Kamer" (pag. 363) gedoeld wordt, 
waarna de regering in 1975 van gewestvorming naar provinciale bemiddeling 
geswitschd zou zijn. Wordt misschien gedoeld op het uiterst kritische voorlopig 
verslag, dat de Tweede Kamer uitgebracht heeft naar aanleiding van de ontwerp
gewestwet? 

mr. A.G.J.M. Rombouts 
wetensch. medew. C.D.A.·Tweede Kamerfractie. 

Dr. B.A. Sijes e.a.: "Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945" serie Mo· 
nografieen van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie nr. 13; uitg. Marti· 
nus Nijhoff, Den Haag; 173 pag.; prijs: f 37,75. 

Naast de moord op zes miljoen Joden door de Duitse Nazi's heeft de gelijktijdige 
vernietiging van ongeveer 200.000 zigeuners tot nu toe weinig aandacht gekre
gen. 
Dit boek van Sijes - geschreven in samenwerking met vijf, inmiddels afgestu-
deerde, doctoraalstudenten in de geschiedenis- voorziet dan ook in een lacune. 
Het confronteert ons met een triest stuk geschiedenis van een minderheids· 
groep. 
De auteurs plaatsen de geschiedenis van de vervolging van de zigeuners in Ne· 
derland tegen een bredere achtergrond. Zij beschrijven in hoofdlijnen de Neder
landse Wetgeving ten aanzien van de zigeuners voor 1930. 
Voorts geven zij een overzicht van de bestuursmaatregelen ten aanzien van de zi
geuners tussen 1930 en 1940; in Nederland en Duitsland. 
Het geeft een schokeffect wanneer men leest dat het beleid van de Nederlandse 
overheid vóór 1940 een goede basis bood voor de politiek van transportatie en 
vernietiging van zigeuners die de Nazi's tijdens de bezetting van ons land in 
praktijk brachten. 
De auteurs wijzen er voorts op dat de thans geldende Woonwagenwet 1968 ten 
doel heeft de zigeuners in ons land niet geforceerd maar in vrijheid tot perma· 
nente vestiging te bewegen. "Daar aangekomen zullen zij noch door de ambte· 
naren noch door de bevolking · uitgezonderd een klein deel dat met vooroordeel 
en discriminatie heeft afgerekend· met open armen worden ontvangen." 
De schrijvers concluderen dat de Woonwagenwet 1968 qua strekking en mentali
teit niet veel verder komt dan het Woonwagenbesluit 1944 dat de Duitsers ons 
hebben nagelaten. 
Deze studie confronteert ons op indringende wijze met onze houding tegenover 
een minderheid die- ook na de verschrikkingen die zij in de oorlog heeft meege
maakt · wegens het volgens een meerheid niet aangepast zijn aan de moderne 
maatschappij, nog steeds met wantrouwen wordt bezien. 

v.Sp. 
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Jan Bank: "Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging (NVB); 
serie "Cahiers Nederlandse Politiek"; uitg. Kluwer, Deventer; 267 blz.; f 32,50. 

In dit boek wordt een interessante beschrijving gegeven van de lotgevallen van 
de na de bevrijding optredende Nederlandse Volksbeweging. In zijn conclusie 
wijst de auteur er onder meer op dat de NVB nooit een volksbeweging is geweest 
in de ware zin des woords. Zij heeft zich beperkt tot elites. De geest van de 
Rooms-Rode samenwerking is door de NVB voorbereid. De verzuiling heeft de 
NVB echter niet kunnen doorbreken. 

Boivin, Hazelhoff, Middel, Molenaar: "Een verjongingskuur voor de PvdA"; op· 
komst, ontwikkeling en betekenis van Nieuw Links; serie "Cahiers Nederlandse 
Politiek"; 116 blz.; uitg. Kluwer, Deventer; f 17,50. 

Vier jonge historici hebben in dit boek een schets gegeven van de rol die Nieuw 
Links in de PvdA heeft gespeeld. Het is uiteraard een waagstuk om een zo recent 
stuk geschiedenis in kaart te brengen. Als een eerste terreinverkenning is dit 
boek zeker geslaagd. 

Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen: "Jaarboek 1978" uitg. 
R.U. Groningen; prijs: f 12,50 (giro 826 171). 

Het documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen geeft in dit jaarboek 
een uitvoerig overzicht van haar werkzaamheden. 
Voorts zijn in dit boek enkele interessante publikaties opgenomen; waaronder 
een voorlopig verslag van een onderzoek naar "Het middenkader van de PvdA". 

Medewerkers aan dit nummer 

Mr. H.K.J. Beerning: geb. 1910; van 1946-19671id van de Tweede Kamer; minister 
van Binnenlandse Zaken (1967-1971); is voorzitter van de Kiesraad; 

Drs. B. Woelderink: geb. 1937; is archivaris van de gemeente Deventer. 
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IN MEMORIAM 

MR. HENDRIK KAREL JAN BEERNINK 

Op 22 augustus overleed Mr. H.K.J. Beernink. Zijn heengaan kwam 
voor velen als een schok. Velen kenden hem, ook in de jaren nadat hij 
afscheid had genomen van de actieve politiek, als een man die met grote 
belangstelling het politieke gebeuren in ons land - ons goede vaderland 
zoals hij zo graag zei- volgde. Op talloze vergaderingen was hij een ver
trouwd figuur, een man die er nog helemaal bij hoorde. Zij adviezen 
werden op hoge prijs gesteld. 
In de jaren van z'n Kamerlidmaatschap nam hij in de Christelijke Histo
rische Tweede Kamerfractie een centrale plaats in. Dat was al het geval 
onder het voorzitterschap van Dr. H.W. Tilanus. Evenals Tilanus kende 
hij z'n Unie en was er een typische vertegenwoordiger van: uitgaande 
van haar beginselen, vooral zoeken naar datgene wat bindt. Hij had z'n 
opvattingen maar verabsoluteerde hen niet. In z'n uiteenzettingen in de 
fractie was hij kort en bondig. Het was voor hem ook niet nodig om uit
voerig te zijn want hij genoot veel vertrouwen. Hij beheerste zijn terrei
nen en had gezag in de Kamer. 
Hij combineerde de functie van gemeentesecretaris van Rijswijk met het 
kamerlidmaatschap. Het was in de tijd dat vele kamerleden een combi
natie van functies hadden. Thans nauwelijks meer mogelijk, toen vaak 
als nuttig ervaren. Beernink deed de combinatie moeiteloos. Hij was aan 
beide functies gehecht. Een burgermeesterschap - zo vertelde Tilanus 
mij eens - ambieerde Beernink niet. Ook het ministerschap had voor 
hem geen onweerstaanbare aantrekkingskracht. Hij maakte vaak de in
druk wat op de achtergrond te blijven. De stap naar het ministerschap 
was dan ook geen eenvoudige zaak voor hem, maar ook op dat terrein 
vervulde hij zijn taak met grote toewijding. Zijn werk in de Christelijk
Historische Unie, die hij als secretaris en als voorzitter diende, droeg de
zelfde kenmerken: toewijding en eenvoud. Qp talloos vele vergaderin-

61 



gen sprak hij in het land. Hij deed dat graag en kon er met smaak over 
vertellen. Het was vanzelfsprekend dat hij Tilanus opvolgde als voorzit
ter van de Unie en later van de fractie. 
Als voorzitter van de CR-fractie in de Tweede Kamer gaf hij z'n 
collega's veel ruimte. De individuele verantwoordelijkheid van de volk
vertegenwoordiger was voor hem een belangrijk gegeven. In dat opzicht 
volgde hij de goede CH traditie, waarvan ook z'n voorganger Tilanus 
een exponent was. Dant droeg er toe bij dat het werken met Beernink 
plezierig was. 
Beernink was voor een onafhankelijke opstelling van de CHU. Te nau
we samenwerking met de ARP achtte hij niet verstandig. Hij was echter 
niet star in z'n opvattingen. Toen de beweging naar het CDA inzette, 
liep hij daarbij bepaald niet voorop. Echter, toen het CDA meer gestalte 
kreeg, onderkende hij die realiteit en deed hij loyaal mee aan de opbouw 
van het CDA. Indien men zegt- en terecht- dat de Unie veel aan Beer
nink te danken heeft, mag men nooit vergeten dat het CDA hem ook 
veel dank verschuldigd is. Ik denk indit verband ook aan zijn pleidooi 
omde grondslag van het CDA op klare wijze te verwoorden en dat bete
kende voor Beernink een duidelijke verwijzing naar de Bijbel. Het zal 
dan ook ongetwijfeld met veel genoegen geweest zijn dat hij in het vori
ge nummer van het CH Tijdschrift schreef: "Ik verheug mij erover, dat 
in de Grondslagcommissie unaniem besloten is, dat als grondslag zou 
worden genomen de Heilige Schrift". Het hele artikel dat hij schreef, is 
een steun voor het CDA en getuigt van een werkelijke bereidheid om 
verder mee te denken. Mensen met een inzet, een nuchterheid en een 
wijsheid als Beernink bezat zijn waardevol bij de verdere opbouw van 
het CDA. God heeft echter anders over hem beschikt. Zijn heengaan is 
een verlies, zowel voor de CHU als voor het CDA. Het bestuur van de 
Lobmanstichting verliest in hem een aktief en gewaardeerd adviserend lid. 
Minister Wiegel herdacht hem in de Kamer en karakteriseerde hem als 
een man die handelde vanuit een hecht gefundeerde overtuiging, die 
haar wortels vond in de Christelijk-Historische beginselen welke hij met 
hart en ziel was toegedaan. Hij was een typische representant van de 
CHU, een bindende figuur in deze groepering van zo eigen aard. 
Kamervoorzitter Dolman schetste hem als een man die in de politiek een 
rustpunt, een contrapunt en een steunpunt was. Hij schraagde kabinet
ten, hij droeg zijn partij, hij zorgde bovenal voor die hem het naaste 
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stond. Mogen de eenvoud, de toewijding, de kracht der overtuiging van 
deze Christelijk-Historische Nederlander ons tot voorbeeld strekken, al
dus Dolman. 

Het is met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij aan Beernink den
ken. Hij was in en buiten de Unie voor zeer velen een goede en vertrouw
de vriend. 

Drs. D.F. van der Mei 
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TOEKOMST-GERICHT GEZONDHEIDSBELEID 

door drs. A.D. W. Tilanus 

Reeds jarenlang is ons systeem van geneeskundige voorzieningen in dis
cussie. Er heerst alom onvrede. Die komt tot uiting in de verhoudingen 
tussen de patiënten en de artsen, tussen de patiënten en de ziekenhuizen, 
tussen de huisartsen en de specialisten, tussen de financiers en het 
systeem over ziekenhuisbudget en honorarium en tenslotte tussen de 
overheid en het systeem nver de kostenontwikkeling. 
Ten onrechte gebruikt men dan de term "gezondheidszorg" terwijl het 
gaat over de "geneeskunde". De term "gezondheidszorg" omvat letter
lijk de zorg voor het bevorderen, het behoud en het herstel van de ge
zondheid. Herstellen van gezondheid is genezen. Dan is er al wat mis ge
gaan. Alle aandacht en de grote geldstroom gaan thans naar die genees
kunde. Het zou beter zijn meer aandacht en geld te besteden aan bevor
deren en behouden van de gezondheid. Dat is echte gezondheidszorg; 
dat kan de behoefte aan geneeskunde terugdringen, waardoor een na
tuurlijke kostenvermindering kan ontstaan. 
Zelfs de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, mevr. 
E. Veder-Smit, geeft aan haar 2 miljard bezuinigingsnota1) een foutieve 
naam: "Het beleid ter zake van de gezondheidszorg met het oog op de 
kostenontwikkeling". En vervolgens leest men over een groot aantal 
voorgenomen maatregelen, die allemaal de geneeskunde betreffen en 
niet de gezondheidszorg. Ten onrechte krijgt de gehele gezondheidzorg 
het odium van te duur worden, terwijl dat in feite het onderdeel genees
kunde is. 
Tegen deze achtergrond maak ik nu een aantal opmerkingen. 

1. Wat voor gezondheidszorg willen we? 

Reeds in 1967 heeft prof. Mertens te Nijmegen2) er op gewezen, dat soci
alisering van de gezondheidszorg onontkoombare noodzaak is. Socialia-
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sering niet in marxistische zin, maar in de zin van vermaatschappelijking 
van de geneeskundige hulpverlening. 
Sinds die tijd is er een voortdurende discussie in de vakliteratuur over 
het begrip gezondheidszorg en de afstand tussen het systeem en de sa
menleving. Prof. Hattinga Verschure3) is begonnen met de inhoud van 
de zorg te analyseren en prof. Kuiper4) heeft dat aangevuld. Daaruit is 
de volgende indeling ontstaan: 
a. ze/fzorg. Primair is ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen ge
zondheid. Tijdens zijn opvoeding zal hij leren wat goed en wat slecht 
voor hem is en hoe hij zich moet gedragen om gezond te blijven. Als de 
gezondheid licht gestoord is heeft hij geleerd die met eenvoudige midde
len te herstellen. 
Ook moet hij leren de mogelijkheden te hanteren om in zijn omgeving 
begunstigende factoren in te bouwen en bedreigende factoren te elimine
ren. Dat kunnen factoren in de persoonlijke, huiselijke levenssfeer zijn, 
maar ook factoren in de samenleving, waar men tezamen met anderen 
aan werkt. 

b. mantelzorg. Een aantal onderdelen van de zorg voor zijn gezondheid 
kan de mens niet zelf realiseren. Er zijn andere personen en instellingen 
nodig, die de mens als een beschermende mantel omgeven. Om een paar 
voorbeelden te geven: 
- er moet gezondheidsvoorlichting en opvoeding zijn om tot zelfzorg te 
komen; 
- er moet hulp van familie of buren zijn om een paar dagen griep uit te 
zieken; 
- er moet een warenwet, een vleeskeuringswet en een waterleidingwet 
zijn tegen schadelijke voedingsstoffen. 

c. interveniërende zorg. Als ondanks zelfzorg en mantelzorg ernstige 
ziekte optreed, moet er professionele hulp geboden worden, die in het 
ziekteproces tussen beide komt. Dit interveniëren kan lopen van een 
eenvoudig recept van de huisarts tot en met een superspecialistische in
tramurale team-behandeling. 

Tot zover een analyse van het begrip gezondheidszorg. Nu de afstand 
tussen systeem en samenleving. 
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Prof. Mertens wees daar in 1967 reeds op. In de laatste tijd zijn het prof. 
Van Es en dr. De Melker5) geweest, die de discussie op gang hebben ge
bracht. Zij bepleiten een hulpverlening zo dicht mogelijk bij de patiënt. 
Hoe meer hulpverlening op het grondvlak gegeven kan worden, hoe be
ter. Dat betekent een vergaande taakverdeling tussen intra- en extra
murale zorg. Zij stellen de vraag of wij kiezen voor een systeem van 
maximale, geperfectioneerde, gespecialiseerde zorg of voor een zorg die 
slechts ingrijpt daar waar het individu zelf niet meer tot een oplossing 
kan komen. 
Er is een toenemende stroom van protest tegen de tendens tot dehumani
sering in de gezondheidszorg. De zeer ver ontwikkelde medisch
technische mogelijkheden hebben de ontmenselijking ook wel erg in de 
hand gewerkt. De opleiding van artsen ging te veel uit van een uitslui
tend biologische, medisch-techil.ische taakopvatting, die de patiënt in 
zijn wezenlijke, menselijke dimensie miskent. De voorzitter van de Ne
derlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs Reitsma6) heeft hier on
langs op gewezen. 
Er is inderdaad een medische sub-cultuur ontstaan, die een steeds grote
re afstand vertoont tot de algemene cultuur van de samenleving. 
Met name komt dat door de over-accentuering van het ziekenhuis
gebeuren, waar zich in een steriele omgeving eigen taalgebruik en eigen 
gezags- en gedrags-patronen hebben ontwikkeld, die tegenover het pu
bliek vervreemdend werken. 
De gezamenlijke hoogleraren en lectoren in de huisartsengeneeskunde 
zeggen dan ook in een nota7) dat een van de meest fundamentele opga
ven van de toekomst zal zijn de ombuiging van een "hospital centered 
medicine" naar een "community centered health-care". 
Wij staan inderdaad, zoals Kuiper in zijn artikel stelt, voor de keuze of 
wij het spontane veld voorrang zullen verlenen dan wel het systeem van 
gezondheidzorg. Moet de verantwoordelijkheid voor de zorg voor het 
gezonde bestaan gelegd worden bij de burger of wensen wij dat de des
kundigen beslissen? Willen we een technocratische of een democratische 
gezondheidszorg? Het zijn welhaast retorische vragen. 
Een typisch voorbeeld van te vergaande vertechnisering in de verloskun
de signaleerde drs. Klinkert8). Hij beschrijft haast absurde toestanden in 
buitenlandse ziekenhuizen, maar ze kunnen ook tot Nederland door
dringen. Met medische argumenten ("in het belang van de patiënt") 
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mag de man alleen vanachter glas zijn vrouw gadeslaan, elders wordt hij 
onherkenbaar vermomd met steriele jas en masker, moeder en kind wor
den direct na de bevalling gescheiden, met kunstmiddelen worden de be
vallingen verschoven naar de "kantooruren" terwijl normaal 700Jo be
gint tussen acht uur 's avonds en acht uur 's morgens. Vrouwengroepen 
beginnen te protesteren en de vraag naar huis-bevallingen neemt toe. 
Kennelijk is de medische vervreemding te ver gegaan. Ook in ons land 
neemt het aantal huisbevallingen zodanig af, dat het binnenkort niet 
meer mogelijk zal zijn allerlei instellingen op het terrein van de kraam
zorg in stand te houden voor de weinige resterende thuis-zorg. Wij moe
ten nu beslissen over de kraamzorg: thuis of in het ziekenhuis, commu
nity centeredof hospita! centered? Het gaat om ongeveer 175.000 beval
lingen per jaar. 

2. Gemiste kansen 

Als voorbeelden wil ik nog op een aantal punten wijzen, waar een ave
rechtse ontwikkeling heeft plaatsgevonden en waar kansen tot humani
sering van de geneeskunde zijn gemist. 
1. De planning van de ziekenhuizen geschiedt nog steeds op basis van 
het aantal bedden, waarbij met drie punten achter de komma wordt ge
milimeterd. Al jaren is gevraagd naar criteria die te maken hebben met 
de functie van het ziekenhuis in de samenleving, o.a. van de polikliniek. 
2. Nog steeds is de honorering van specialisten voor klinisch werk hoger 
dan voor poliklinisch werk. Dat zou natuurlijk allang omgekeerd moe
ten zijn. 
3. Specialisten komen vrijwel niet meer bij de patiënt thuis om tezamen 
met de huisarts te overleggen. Deze consulten, die vroeger als normale 
taak van de specialisten ter ondersteuning van de huisarts werden be
schouwd, zouden nu door een eigen honorering gestimuleerd kunnen 
worden. 
4. Er liggen allang rapporten van de Centrale Raad voor de Volksge
zondheid over de oprichting van Diagnostische Centra en Huisartsen la
boratoria, die het werk van de huisarts kunnen vergemakkelijken. Pas 
op 15 mei 1979 werd het Diagnostisch Centrum bij het ziekenhuis Ou
denrijn te Utrecht geopend door de Staatssecretaris van Volksgezond
heid. 
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5. Openheid, voorlichting, inspraak, informatie zijn nog steeds schaarse 
artikelen in de geneeskunde. 
Gevolgen zijn, dat patiënten hun eisen gaan stellen; zij willen hun rech
ten wettelijk geregeld zien tegenover degenen die hun hulpverleners zijn. 
In de psychiatrische ziekenhuizen wordt geëxperimenteerd met een om
budsman als bemiddelaar tussen hulp-behoevende en helper! 
6. Jarenlang is gepleit voor een goede voorlichting aan het publiek over 
geneesmiddelen en hun gebruik. Nog steeds is de publiek-bijsluiter niet 
algemeen ingevoerd en verplicht. 
7. Contact tussen artsen en apothekers over samenstelling, werking en 
prijs van geneesmiddelen vindt vrijwel niet plaats en dat is zeker niet" in 
het belang van de patiënt". 
8. De opleiding van artsen, waarover straks meer, blijft door de centrale 
plaats van het ziekenhuis tot aan het ongedifferentieerde artsexamen ge
richt op de intramurale curatieve geneeskunde. 
9. De eigen bijdragen, waaraan in het kader van de kostenbeheersing is 
gedacht, veroorzaken alleen een verschuiving in de financiering, maar 
dragen niet bij tot een wezenlijke koerswijziging in de richting van de sa
menleving. 
10. De beperking van de gezinsverzorging, de huishoudelijke hulpverle
ning en het maatschappelijk werk door CRM staat haaks op het streven 
om zo veel mogelijk mensen buiten het ziekenhuis te houden. 

3. Hoe moet het dan? 

Wie kritiek heeft op de huidige gang van zaken moet ook aangeven hoe 
het dan wel zou moeten. 
Ik wil dat ook doen en ik volg daarbij de indeling van de gezondheids
zorg, zoals die in de eerste paragraaf is gegeven. 
Het is duidelijk, dat de nadruk dan moet liggen bij de zelfzorg en de 
mantelzorg. De interveniërende zorg is het sluitstuk. 
Voorwaarde voor een goede zelfzorg is een intensieve gezondheidsvoor
lichting en gezondheidsopvoeding. Dat begint al in het gezin door de ou
ders. Voorlichting aan de ouders, gericht op hun taak in de gezond
heidsopvoeding is dus nodig. 
Vervolgens komen de kinderen in het school-systeem. Langzamerhand 
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wordt in de opleiding van de leerkrachten meer aandacht gegeven aan de 
gezondheid. Maar het dringt nog onvoldoende door in de programma's 
van de scholen. Dat hoort al in de kleuterscholen te beginnen. 
Bij die opvoeding gaat het niet alleen om lichaams-hygiëne en gezond 
gedrag, maar ook om eerste hulp en het gebruik van eenvoudige genees
en verbandmiddelen. Later kan daarbij komen de verpleging thuis. Op 
latere leeftijd kan de voorlichting zich richten op speciale groepen, zoals 
arbeiders in diverse beroepen, vrouwen, groepen van patiënten met be
paalde aandoeningen als hart- en vaatziekten, rheuma, diabetici, enz. 
Op die manier worden de mensen geholpen om voor hun eigen gezond
heid te zorgen. 
Een belangrijk arbeidsterrein van de sociale gezondheidszorg (ik ge
bruik deze term liever dan de gebruikelijke term sociale geneeskunde) 
ligt in de mantelzorg. Daarbij komen een drietal functies aan de orde: 

- het geven van voorlichting, zoals in het voorgaande aangeduid; 

-het inhoud geven aan de mantelzorg op het gebied van o.m. jeugdge
zondheidszorg, arbeidsgezondheidszorg, milieu-beleid, woningbouw, 
voeding, sport, periodiek geneeskundig onderzoek voor ouderen; 

-management en bestuurlijke of wettelijke vormgeving van de mantel
zorg. 

Wat de interveniërende zorg betreft, algemene wens is versterking van 
de eerste lijn en vermindering van de behoefte aan hulp in de tweede 
lijn. 
De eerste lijn kan versterkt worden door de oprichting van diagnostische 
centra, huisartsen- laboratoria en gezondheidscentra. Ook verkleining 
van de huisartsenpraktijken kan daartoe bijdragen. Bovendien zouden 
de specialisten in ruime mate de huisartsen in consulten moeten 
bijstaan. Verwijzing naar de specialist moet niet altijd betekenen, dat de 
behandeling door hem wordt overgenomen. De specialistische opleiding 
van de huisarts zal wel van één naar twee jaar verlengd moeten worden. 
Dat zal hem nog beter op zijn taak berekend doen zijn. 
Het probleem van het ziekenhuis is internationaal in de westerse wereld. 
De afstand tussen de ziekenhuis-cultuur en de samenleving wordt overal 
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ervaren. Dat wordt geaccentueerd door de concentratie tot mammoet
tankers en de planologisch-stedebouwkundige locatie daarvan aan de 
buitenkant van de bebouwing (Amsterdam/Bijlmermeer, Utrecht/ 
Uithof, streekziekenhuis in het veld). 

In de engeistalige literatuur spreekt men van "medical monasteries", 
medische besloten gemeenschappen als kloosters. En de patiënten erva
ren deze dikwijls onpersoonlijk werkende "geneesfabrieken" als bedrei
gend. Vandaar dat de Ziekenhuiscommissie van de E.E.G. in mei 1979 
te Luxemburg goedkeuring gaf aan het "Charter van de ziekenhuispa
tiënt". 
De vervreemding van de ziekenhuizen kan alleen doorbroken worden in
dien zij bereid zijn uit het isolement te treden en terug te komen in de sa
menleving, dicht bij de mensen. Dat kan bereikt worden door een net
werk van buiten-poliklinieken in de wijken en dorpen rondom een zie
kenhuis. Door een ondersteunend en besturend wijkcomité daaraan te 
verbinden, door praatgroepen van diverse soorten patiënten daarbij te 
organiseren, door de vaste verpleegkundige die men als buurtgenoot 
leert kennen, door de specialisten die men in en uit ziet gaan, krijgt de 
wijk -polikliniek een vertrouwd karakter. Het vreemde en angstige van 
de tweede lijn kan door community-centered werken omgezet worden in 
"iets van ons". 
Tot voor kort hebben de specialisten poliklinisch werken buiten het zie
kenhuis afgewezen. Echter in mei 1978 verscheen het Rapport Buiten
poliklinieken van de Landelijke Specialisten Vereniging. Daarin wordt 
een opening gegeven, zowel naar de platteland-gebieden als naar de ste
delijke gebieden, waar o.a. op grond van sociaal-psychologische over
wegingen een aparte poliklinische voorziening geboden kan zijn. Mij 
dunkt dat die opening onmiddellijk benut moet worden voor de huma
nisering van de geneeskunde in tweede lijn door decentralisatie naar de 
mensen toe. 

4. Opleiding van artsen 

Voor de gezondheidszorg van de toekomst kunnen we niet volstaan met 
de huidige vorm van artsen-opleidingen. Er wordt eigenlijk alleen maar 
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opgeleid voor de interveniërende zorg. Het artsexamen en de daaraan 
voorafgaande co-assistentschappen liggen op het terrein van de curatieve 
geneeskunde in het ziekenhuis. De huisartsen krijgen er nog een jaar bij
scholing bij. Hoezeer het zicht op de gezondheidszorg is verengd tot de 
geneeskunde blijkt uit de mededeling van de Staatssecretaris van Volks
gezondheid in haar Nota betreffende de kostenontwikkeling. Zij ver
meldt, dat er tot 1982 ongeveer 2000 specialisten en 2100 huisartsen zul
len afstuderen. Zij verbindt daaraan het plan om instrumenten tot ont
wikkeling te brengen om het aantal in opleiding te nemen studenten te 
reguleren. 
Zij noemt dus helemaal niet de artsen die nodig zullen zijn voor de be
vordering van de zelfzorg en de mantelzorg, terwijl daar juist grote be
hoefte aan is! Van de jeugdarsten is de helft niet als zodanig opgeleid en 
aan opgeleide bedrijfsartsen is een schreeuwend tekort, om maar een 
paar voorbeelden te noemen. 

In 1980 en 1974 is de verdeling van de arsten als volgt aan te duiden: 

1980 1974 

sociaal-geneeskundigen 6500 5500 
specialisten 8500 6600 
huisartsen 6000 4700 
assistenten 3500 2500 

totaal 24.500 19.300 

Willen we de gezondheidszorg vooral in de richting van zelfzorg en man
telzorg ontwikkelen, dan zal de opleiding in die richting moeten worden 
aangemoedigd. Dat gebeurt thans in financiëel opzicht helemaal niet. 
De assistenten in opleiding tot specialist ontvangen een behoorlijk sala
ris. De huisartsen in opleiding krijgen een beurs, deels in de vorm van 
een lening. En de sociaal-geneeskundigen moeten cursusgeld betalen 
voor hun opleiding. 
Als we dan ook nog het latere inkomen in ogenschouw nemen, blijken 
de financieën volstrekt averrechts uit te pakken. Dat is als volgt globaal 
aan te duiden: 
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opleidings
financiering 

later 
inkomen 

Sociaal-geneeskundigen 2000,- tot 5000,- 70.000,-

huisartsen 

specialisten 

cursusgelden te tot 
betalen. Zelf zorgen 120.000,
voor levensonderhoud 

beurs ter hoogte van 90.000,
minimum-loon, deels tot 
als lening 150.000,-

assistent-salaris 
30.000,- tot 
40.000,-

150.000,
tot 
250.000,-

Uit beide staatjes en uit de behoefte vanuit de samenleving trek ik de 
conclusie, dat de artsen-opleiding en de financiering daarvan radicaal 
moeten worden gewijzigd. 

Voor wat de financiën betreft zal een systeem ontwikkeld moeten wor
den om de sociaal-geneeskundige opleiding, waaraan het meest behoefte 
is, aantrekkelijker te maken. Dat kan de stroom van artsen verleggen 
van de huisartsen en specialisten, waarvan we er genoeg hebben, naar de 
sociaal-geneeskundigen, waarvan we er te weinig hebben. 

Voor wat de opleiding zelf betreft, bepleit ik een differentiatie in het 
arts-examen, gebaseerd op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en 
de toekomstige behoefte. Reeds in 1971 heb ik in een vergadering van de 
Vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen van de Tweede Ka
mer gepleit voor een afstudeer-mogelijkheid voor artsen in drie richtin
gen, n.l. de individuele curatieve geneeskunde, de algemene gezond
heidszorg en de medische technologie. Iedere richting zou zijn eigen di
ploma met daarbij behorende bevoegdheden moeten hebben. In ieder 
van de richtingen moet de mogelijkheid bestaan om verschillende 
afstudeer-vakken te kiezen, b.v. bij de medische technologie kunnen dat 
zijn: bio-chemie, instrumentkunde, voedingstechnologie, bouw van in
richtingen, electronica, enz. Bij de algemene gezondheidszorg of ge-
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zondbeidkunde zijn de volgende afstudeervakken denkbaar: gezond
heidsvoorlichting en opvoeding, beleid en management, preventie en 
epidemiologie, demografie en statistiek, ziekenhuiskunde, gezondheids
economie, enz. Wij zouden hiermede een differentiatie in het artsexa
men verkrijgen, die te vergelijken is met de differentiatie in de 
ingenieurs-examens. 
Bij de behandeling van de begroting 1977 van Volksgezondheid en Mi
lieugygiëne heb ik hierover gesproken 10) en de Staatssecretaris zegde toe 
dit met zijn collega van Onderwijs en Wetenschappen te zullen bespre
ken. Inmiddels lijken de universiteiten van Maastricht en Rotterdam in 
deze richting te willen werken, terwijl de Technische Hogescholen in 
Twente en Eindhoven en de Landbouwhogeschool in Wageningen ook 
op deze terreinen bezig zijn. 
Het wordt dus de hoogste tijd, dat de overheid een toekomst-gerichte 
herstructurering van de artsen-opleiding inhoudelijk en financieel ter 
hand gaat nemen. 

5. Andere discussie 

Er zullen zeker nog heel wat organisatorische, financiële en emotionele 
problemen opgelost moeten worden om tot de realisatie van een nieuw 
beleid in de gezondheidszorg te komen. En de vraag is, wie maakt nu uit 
welk beleid gevoerd zal worden? 
Er zijn tenminste een zes-tal categoriën van belangengroepen in de ge
zondheidszorg. 
Prof Kuiper rubriceert ze in zijn artikel4) als volgt: 

1. Democratisch gekozen overheden 
2. Organisaties en instellingen van gezondheidszorg 
3. Werkers in de gezondheidszorg 
4. Patiënten (-organisaties) 
5. Financiers (ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars) 
6. De "bureaucratie" (de vierde macht). 

Zij zullen allen hun inbreng moeten hebben in de besluitvorming via ad
visering en inspraakprocedures. Maar het zijn de burgers, die alles met 

73 



hun premies moeten betalen. Zij zullen uiteindelijk moeten zeggen hoe 
zij hun geld besteed willen zien. In een democratie hebben zij daarvoor 
hun vertegenwoordigers gekozen. Het is dus de volksvertegenwoordi
ging die het beleid moet bepalen. Geen technocratie maar democratie in 
het gezondheidsbeleid! 
Er moet in de volksvertegenwoordiging dan wel een andere discussie 
plaatsvinden. Nu gaat het over kostenbeheersing, eigen bijdragen, ver
strekkingenpakket, 4 pro mille norm, e.d. Dit zijn allemaal onderwer
pen, die verband houden met de interveniërende zorg. 
Maar het zou moeten gaan over het totaal van de gezondheidszorg. 
Want het is duidelijk dat intensieve zelfzorg en mantelzorg de uitbrei
ding van de interveniërende zorg kunnen tegen gaan. En het zou moeten 
gaan over de keuze tussen hospital-centered of community-centered ge
zondheidszorg, tussen democratische of technocratische gezondheids
zorg, tussen prioriteit van mankracht en financiën voor zelfzorg en 
mantelzorg of voor interveniërende zorg, tussen geconcentreerde groot
schalige of gedecentraliseerde kleinschalige zorg, tussen een gezond
heidszorg van de mensen of een gezondheidszorg voor de mensen. 
Het verschil tussen de beide soort discussies kan als volgt in schema wor
den gebracht: 

Doeleinden: 

Maatregelen: 

Effecten: 

huidige 
discussie 

kostenbeheersing 

eigen bijdragen, 
beperkingen 

verschuiving in de 
financiering, 
irritatie in het veld 

voorgestelde 
discussie 

humane democratische ge
zondheidszorg 
alle boven 
omschreven mogelijk
heden optimaal 
benutten 
geldstroom verlegt zich, 
kostenbeperking in de 
interveniërende zorg. 

Een dergelijke fundamentele discussie over de grondslagen van het ge
zondheidsbeleid zal zijn effecten pas op langere termijn tot uitdrukking 
zien komen. Het betekent een soort ruilverkaveling in de gezondheids-
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zorg. En evenals in de landbouw, waar bij een ruilverkaveling een leger 
van landbouwkundige, agrarisch-sociale, agrarisch-economische en 
huishoudelijke voorlichters letterlijk de boer op ging om voorlichting te 
geven en praatavonden te organiseren, zo zal ook bij de herstructurering 
van de gezondheidszorg intensieve voorlichting aan de werkers en de in
stellingen noodzakelijk zijn. Men moet rekening houden met de beken
de "resistance to change". 
Een desbetreffende motie, door mij ingediend bij de behandeling van de 
Structuurnota Volksgezondheid in de Tweede Kamer, is toen door de 
Kamer aanvaard, maar door de regering nog niet uitgevoerd. 
En tenslotte, als regering en parlement behoefte zouden hebben aan een 
gedegen voorbereiding van de discussie, wat zal ze weerhouden om ad
vies te vragen aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringbeleid. 
Dat advies zou kunnen gaan over de tendenzen van toekomstige ontwik-
kelingen en te verwachten behoeften in de samenleving en over het daar- ' I 
op te richten gezondheidsbeleid. 

Medewerkers aan dit nummer: 

Mr. M. Fopma: geb. 1925 was werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming; 
is hoofd van de voogdij-afdeling van 'De Rudolphstiochting' te Barneveld; en al
daar 2e secretaresse van de AR-kiesvereniging; 

Drs. D. F. van der Mei: geb. 1924; lid van de Tweede Kamer van 1956-1977 (CHU) 
is staatssecretaris van Buitelandse Zaken; 

Drs. A. D. W. Ti/anus: geb. 1910; was van 1963-1977 lid van de Tweede Kamer 
(CHU); 

jkvr. Mr. C. W.I. Wttewaa/1 van Stoetwegen: geb. 1901; was van 1945-1971 lid van 
de Tweede Kamer (CHU). 

75 



LITERATUUR 

1
) Het beleid ter zake van de gezondheidszorg met het oog op de kostenontwik

keling. Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15540, nrs. 1 en 2. 

2
) Socialisering en socialisering. Prof. dr. A.Th.L.M. Mertens. Tijdschrift voor 

Sociale Geneeskunde van 29 sept. 1967, 45e jaargang no. 19. 

3
) Ontwikkeling van zorgcriteria voor herstructurering van de gezondheidszorg. 

Prof. dr. J.C.M. Hattinga Verschure. Het Ziekenhuis 2 (1972) 500. 

4
) Een technocratische of een democratische gezondheidszorg? Prof. dr. J.P. 

Kuiper, AR Staatkunde 79/6. 

5
) Wat voor gezondheidszorg willen we? Prof. dr. J.C. van Es en dr. R.A. de Mel

ker, Medisch Contact 1978 nr. 33. 

6
) De geneeskundige opleiding als probleem. F.E. Reitsma, Medisch Contact 

1979 nr. 13. 

7
) De medische basisopleiding. Nota van het Interfacultair Overleg Huisartsge

neeskunde. Medisch Contact 1979 nr. 17. 

8
) Verloskunde tussen cultuur en natuur. Drs. J.J. Klinker!, Trouw 17 augustus 

1979. 

9
) Rapport Buitenpoliklinieken, mei 1978. Landelijke Specialisten Vereniging, 

Lomaniaan 103, Utrecht. 

10
) Handelingen Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 16 november 1976, blz. 1270. 

76 

1 

a 

I 

~ 

c 

' t 
t 



ENKELE KNELPUNTEN BIJ HET ADOPTIEBELEID 

door mr. M. Fopma 

Inleiding 

Sinds in 1956 in ons land de adoptie werd ingevoerd zijn de hierbij opge
komen problemen voor een deel, op grond van de ervaring, weer ver
dwenen. 
Vooroordelen en misverstanden bij buitenstaanders, met name adop
tiefgrootouders in spé, in de trant van "aangenomen wordt nooit eigen" 
en - wat de paedagogische aanpak betreft - "je mag andermans vlees 
niet slaan" (op adoptief-ouders wordt extra gelet) worden gelukkig wat 
minder. 
Een aantal knelpunten blijft echter aanwezig. Deze kunnen liggen bij 
het adoptief-kind; de adoptief-ouders en de ongehuwde moeder die af
stand doet. 
Knelpunten voor een adoptief kind kunnen zijn: dat hij niet weet op 
welk tijdstip hij werd geboren; wie zijn naam heeft bedacht, (zijn moe
der, een verpleegster of een maatschappelijk werkster); of hij moet spre
ken van zijn eerste moeder of de mevrouw, waar hij werd geboren; en of 
hij werkelijk zijn vinger moet opsteken als de meester in de klas vraagt 

-; wie adoptiekinderen zijn. Hoe hij aan een vriendje moet uitleggen, dat 
hij in Utrecht is geboren, terwijl de ouders altijd in Middelburg hebben 
gewoond; en als nieuwe kennissen familietrekken gaan zoeken, onmid
dellijk het vergeefse van de poging moet worden uitgelegd. 
Of een kind de adoptie-status nuchter kan accepteren, hangt af van zijn 
eigen karakter en de opvang van zijn omgeving: ouders, familie, buurt, 
kennissen, school, kerk etc. Verder weg spelen de wetgevende dames en 
heren op het Binnenhof een rol, en weer iets dichterbij de bemiddelende 
instanties. 
Het typerende van een adoptief kind is niet, dat hij zelf zo bijzonder is, 
maar dat er bij zijn wieg zo veel vreemde mensen staan, in plaats van 
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zijn ouders, en dat die vreemden na verloop van tijd een plaats inruimen 
voor nieuwe ouders. 
Vanuit kringen van adoptiefouders wordt wel eens het gezegde gehoord: 
onze kinderen zijn de meest gewenste kinderen, nooit "per ongeluk" ge
komen maar bewust gewild. Hoe dan ook, adoptiefouders moeten hun 
eigen specifieke weg gaan om tot het ouderschap te geraken, ook al weer 
met vreemde, dienstverlenende personen. Ze wachten jaren en hebben 
dan ineens slechts een voorbereidingstijd van een week om alle beno
digdheden aan te schaffen. 
De ongehuwde moeder, die afstand doet: lang voor de geboorte al tot 
een besluit gekomen, of na veel wikken en wegen er na. Goed opgevan
gen door haar omgeving, of in verre oorden beland. Knelpunt is niet al
leen, of ze alle kansen krijgt en alle nodige hulp, maar ook hóe ze be
trokken wordt bij de keuze van het toekomstig gezin voor haar kind. 
Toen de adoptie werd ingevoerd, heeft men niet een aparte bemiddelen
de adoptie-instantie in het leven geroepen, maar aansluiting gezocht bij 
instantie's, die tóch al een rol speelden bij de adoptieprocedure: Raden 
voor de Kinderbescherming en voogdij-instellingen. De Raden voor de 
Kinderbescherming hadden de taak de rechter te adviseren, en deden 
soms zelf ervaring op met pleeggezinnen t.a.v. aan de Raad toever
trouwde kinderen. Toen de adoptie kwam, bouwden ze hier langzamer
hand zelf een afdeling voor op met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. Ook wel werd het als deeltaak gedaan naast bemoeienis met 
strafzaken, ondertoezichtstellingen etc. 
In de begintijd beleefden de voogdij-instellingen een tijd van bloei. Hun 
werkterrein was vergroot door het invoeren van de gedwongen onthef
fing, waardoor ze de zorg overnamen van gezinsvoogdij-instellingen 
voor langdurig uit huis geplaatste kinderen. Ze hadden ervaring met 
pleeggezin-situatie's, die in feite al adoptieplaatsingen waren. Een aan
tal Raden voor de Kinderbescherming maakte daarom in het begin ge
bruik van de toen nog veelal naar levensbeschouwing georganiseerde 
voogdij-instellingen en een aantal algemene instellingen als bijv. Pro Ju
ventute. Omdat toen ook nog een aantal tehuizen zoals de Hel
dringstichtingen, Marthastichting en Valkenheide voogdijvoerend wa
ren betekende dat, dat de ervaring binnen veel verschillende kaders werd 
opgedaan en dat de hele organisatie voor een buitenstaander wel bijzon
der onoverzichtelijk was. Om tot resultaat te komen, meldde men zich 
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dan maar bij zo veel mogelijk instellingen aan. 
De F.I.O.M. (Federatie Instellingen Ongehuwde Moederzorg) stelde 
omstreeks 1968 een werkgroep Structuur Adoptievoorbereiding in, wel
ke tot het advies kwam een C(entrale) A(doptie) S(tichting) met dis
trictsbureaux in te voeren. Deze C.A.S. zou voogdijvoerend moeten zijn 
en de taak van de voogdijverenigingen op het terrein van de adoptie ge
leidelijk overnemen. Dit plan ging niet door, vooral omdat er bezwaar 
was tegen nóg een soort voogdijinstelling. De anderen bleven toch in 
beeld, omdat af en toe pleegkindsituatie's in adoptie-situatie's overgin
gen. Bovendien was het ervaring hebben met pleeggezinnen een voordeel 
bij de voorbereiding van adspirant adoptief ouders, die voor behoorlij
ke risico's konden komen te staan. 
Langzamerhand veranderde de situatie: door fusie's in de voogdijsector 
ontstonden steeds meer algemene instellingen; de verzorgingstermijn 
voor adoptiefkinderen liep terug van drie tot twee, later tot één jaar, wat 
i.p.v. door voogdij door een toevertrouwing aan de Raad overbrugd 
kon worden; en door het teruglopen van het aantal Nederlandse adop
tiefkinderen was een groot aantal instantie's bepaald niet meer nodig. 
De situatie is nu zo, dat de Raad voor de Kinderbescherming in prac
tisch alle arrondissementen de centrale bemiddelaar is. In Utrecht en 
Leeuwarden wordt dat gedaan in overleg met de voogdij-instellingen en 
alleen in Den Haag worden de voogdij-instellingen nog direct ingescha
keld (d.w.z. een R.K. een Protestante en een algemene voogdij
instelling). 
Door allerlei omstandigheden is de laatste jaren de belangstelling voor 
het opnemen van buitenlandse kinderen enorm toegnomen. In de over-

-; gangsperiode van bemiddeling door de voogdij-instellingen naar die van 
de Raden was de praktijk ontstaan dat door een voogdij-instelling ver
richte home-studies (pleegouderrapporten) aan de Raden ter beschik
king werden gesteld. Zodoende kwamen zij zijdelings in aanraking met 
deze problematiek en hooden de "knelpunten" vooral van de kant van 
de adoptiefouders, zowel voor als na de komst van het kind. Ook kregen 
we te maken met enkele mislukte buitenlandse plaatsingen, waarbij 
nieuwe pleegouders moesten worden gezocht. 
De bemiddeling bij het maken van home-studies hield op, nadat Staats
secretaris Zeevalking elke voorrangsregeling had uitgesloten, zulks om 
onrechtvaardigheid te voorkomen. 
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Voor de adoptief-ouders in spé, die in geval van eigen kinderloosheid 
een moeilijke periode van vergeefs wachten op een eigen kind meemaak
ten, is de bemiddeling door een instantie om aan een kind te komen, vee
lal een noodzakelijk kwaad. Het schrikbeeld dan ook nog onderzocht te 
worden door een jonge onervaren kracht, en de lange periode die ver
loopt voordat de persoon van de maatschappelijk werker wel mee blijkt 
te vallen, zijn ook al niet bevorderlijk voor hun gemoedsrust. 
Door hun afhankelijke positie zijn ze kwetsbaar, durven hun bezwaren 
niet altijd te uiten, en dat vergroot de onvrede. De maatschappelijk wer
ker, die tenslotte aan het onderzoek begint, kan dan ook alleen maar 
vertrouwen wekken, als hij of zij de privacy zo veel mogelijk eerbie
digdt, zich niet opstelt als een kritische selectiedeskundige maar als een 
gids, die wegwijs maakt. Het wordt dan een verrijkende ervaring voor 
beide partijen. Hierbij is de "matching" van maatschappelijk werker en 
het echtpaar van belang. Een Veluws landbouwersechtpaar zal zich niet 
zo gemakkelijk kwijt kunnen aan iemand in spijkerpak, die weer wél 
veel vertrouwen opwekt in een modern stadsgezin. Waarbij uiteraard 
minder de kleding dan de onderlinge acceptatie een rol speelt. 
Juist, omdat er nog zoveel misverstand en angst voor het onderzoek is, 
is de tegenwoordige toestand, dat men bij aanmelding voor een buiten
lands kind ruim 4000 wachtenden voor zich heeft, zo bedroevend. 
Het is waar, dat er binnen een wachttijd mensen "vanzelf" afvallen, die 
zich in een opwelling hebben aangemeld. Ook is het een feit, dat lang 
niet alle mensen, die na een home-study zijn aanvaard, van de ministe
riele toestemming gebruik maken. Waarom dan zo veel mankracht inge
zet, als het toch vaak geen resultaat geeft? En dan is er nog het argu
ment, dat de reserve aan adoptiefouders niet groter hoeft te zijn dan ab
soluut noodzakelijk met het oog op het aantal te plaatsen kinderen. Het 
belang van het kind en niet dat van de adspirant adoptiefouders gaat im
mers voorop. Daarentegen zijn er ook argumenten te noemen die pleiten 
voor een snellere afhandeling van het aantal aanvragen. Het vertrouwen 
in het adoptiebeleid wordt door de tegenwoordige gang van zaken ernstig 
ondermijnd, waardoor mensen, die zeker capaciteiten hebben, er maar 
niet aan beginnnen. Of er vallen mensen met bijzondere paedagogische 
capaciteiten af, omdat ze intussen "te oud" worden. Verder zijn er bij de 
voorraad beslist mensen, die bij verder doorpraten ook voor het opnemen 
van pleegkinderen belangstelling krijgen: op dat gebied zijn er 

80 

~ 

00 

ee1 
de 
no 
be: 

Bi: 
lin 
va 
mt 
ov 
de 
we 
do 
ve1 
ph 

Be 
va 
R< 
m; 
ra: 
to1 
bu 
me 

Dt 
he 
ve 
he 
tij 
ze 
Ik 
sti 
he 
be 
H 
m 
ve 



ook heel wat misverstanden en vooroordelen; en tenslotte is home-study 
een prachtige gelegenheid om dieper in te gaan op de problematiek rond 
de opvang van adoptie- en pleegkinderen, waarover in de samenleving 
nog steeds te weinig bekend is. Men kan ook als tante of buurman zo'n 
belangrijke rol spelen, ten goede of ten kwade. 

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van "Wijziging van enige bepa
lingen betreffende adoptie in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering" in april 1979, is een motie aangeno
men, waarin van de regering op korte termijn een nota wordt gevraagd 
over de gang van zaken rond adoptie en adoptievoorbereiding. Eén van 
de spreeksters suggereerde een inhaalprogramma. Ik heb dat zelf ook 
wel eens gedacht. Homestudies lenen zich goed om gedaan te worden 
door part-time medewerkers. Bovendien dreigen bij sommige voogdij
verenigingen werkers door teruglopen van het aantal pupillen overcom
pleet te raken. 

Behalve de langzame uitvoering is er het punt van de onduidelijkheid 
van het beleid. Er is natuurlijk intern overleg om het beleid van de 19 
Raden voor de Kinderbescherming zo goed mogelijk te synchroniseren, 
maar op het ogenblik zijn er toch nog wel een aantal verschillen in voor
raad gezinnen voor Nederlandse adoptief kinderen (in 1978 waren dat 
totaal 144), duur van de aanmeldingsstop, of de gegadigden voor een 
buitenlands kind (in 1978 totaal1211) eventueel ook in aanmerking ko
men voor een Nederlands kind, etc. 

De Raden plaatsen slechts zelden buiten hun arrondissement. Dat maakt 
het ook gecompliceerd: in een streek waar een bepaalde gezindte slecht 
vertegenwoordigd is maakt men nog minder kans dan waar er een be
hoorlijk aantal is. Gezien het kleine aantal komt een Nederlands kind al
tijd wel onder dak. Maar vanuit de adoptief ouders vraagt men toch de 
zekerheid, dat men alle mogelijke kansen heeft gehad. 
Ik geloof ook nu nog dat het weinig zin zou hebben om een adoptie
stichting sèc in het leven te roepen waar er bij de Raden zo veel know 
how is en het veel voordelen heeft dat men ee zaak kan volgen vanaf het 
begin van de aanmelding tot en met de adoptieprocedure. 
Het zal dus goed zijn als de Raden meer op elkaar afgestemd raken en 
misschien bij een betrekkelijk klein arrondissement een samenwerkings
verband aangaan t.a.v. de Nederlandse adoptief kinderen. 
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Dan zijn er nog de vragen rond het B.I.A. (bureau interlandelijke adop
tie), vanuit de overheid bezien de officiele bemiddelingsinstantie t.a.v. 
buitenlandse kinderen. Moet dit in Den Haag gevestigde bureau een mo
nopoliepositie hebben of niet? Een aantal mensen ( ± 400Jo) maakt ge
bruik van particuliere niet gesubsidieerde organisatie's, die eigen con
tacten hebben in verschillende derde-wereld landen. Het feit dat enkele 
daarvan malafide bedoelingen zouden kunnen hebben, waar het afstaan 
van de kinderen in de landen van herkomst toch al zo gevoelig ligt, 
maakt een regeling van de wildgroei noodzakelijk. Er zijn een aantal be
trouwbare organisatie's en particulieren, waarmee de B.I.A. die zelf 
geen monopoliepositie ambieert, al samenwerkt. Waarschijnlijk is een 
officiele samenwerkingsvorm te verkiezen boven een uitbreiding van het 
B.I.A. zelf, dat toch wel wat excentrisch ligt (in de trant van de districts
bureaux van de destijds getorpedeerde C.A.S.). 
Een algemeen antwoord op de vraag, of h~t goed is om kinderen uit hun 
omgeving te ontwortelen en naar een vreemde cultuur toe te halen, is 
moeilijk te geven. Het gaat om "opgroeien in een kindertehuis" tegeno
ver "een vader en moeder krijgen" en soms zelfs om dood of leven. In 
de derde-wereld landen zelf begint men de stroom kinderen in te dam
men. Het is daarom niet zo'n gemakkelijke opgaaf om in Nederland een 
adequate organisatie op te bouwen. 

Adoptiewetgeving 

Overstappend naar de adoptiewetgeving kan gezegd worden, dat een 
aantal belangrijke knelpunten bij de laatste wetwijzigingen uit de weg 
zijn geruimd. Het betekent voor alle partijen een voordeel, dat niet meer 
gewacht hoeft te worden met de adoptie tot de moeder meerderjarig is. 
Laatstelijk is adoptie samen door een ouder en een stiefouder mogelijk 
gemaakt, wat in de praktijk het meest zal voorkomen bij hertrouwen 
van één van de ouders na echtscheiding. Het gaat hier vooral om een 
wijziging in de rechtspositie van het kind, niet zo zeer om een kinderbe
schermingsmaatregel waarbij verbreking van de banden met de oor
spronkelijke ouder nagestreeftd wordt. Dat contact hebben met de oor
spronkelijke ouder kwam overigens ook al wel voor bij pleegkinderen die 
pas later geadopteerd werden. T.a.v. de stiefouder-adoptie heeft de wet-
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gever een absoluut vetorecht ingelast, daar hij anders grote problemen 
vreesde in de toch al moeilijke echtscheidingssituatie. Zodoende blijft de 
mogelijkheid dat een ouder, die zich nooit veel aan het kind gelegen 
heeft laten liggen, uit wraakgevoelens blijft tegenwerken. In een extreem 
geval, waarin "ontzettingsgronden" aanwezig zijn, zou toch wel een 
uitzondering gerechtvaardigd zijn geweest. Op dit punt zal men alert 
moeten blijven. 

Tekenend voor moderne ontwikkelingen is de nieuwe bepaling, dat kin
deren van 15 jaar en ouder een beslissende stem krijgen. Voorheen gold 
alleen de bepaling dat ze door de rechter moesten worden gehoord, 
waarbij de leeftijd van 14 jaar nu tot 12 jaar is teruggebracht. Waar
schijnlijk zal het in de praktijk niet veel voorkomen, dat een moeder en 
stiefvader pas bij de rechter merken, dat een kind het er niet mee eens is. 
Maar als eigen aandeel in de procedure is het zeker erg belangrijk voor 
het kind. Er valt hierbij ook te denken aan de oudere pleegkinderen, 
voor wie de adoptie het eind betekent van een jarenlange onzerheid. "Ik 
heb de 100.000 gewonnen", zei er pas een jongen, in plaats van "ik heb 
geen bezwaar". 

Een goede aanvulling bij de nieuwe bepalingen is, dat - bij overlijden 
van de eerste ouder - in de eerste plaats de grootouders en anders andere 
familieleden moeten worden gehoord. Grootouders zijn belangrijk voor 
een kind, en omgekeerd. Het is een grote tragiek als kleinkinderen uit 
het gezichtsveld verdwijnen, zeker als het de enige zijn, of de enige stam
houders. Men zou wel eens wensen dat er na echtscheiding of overlijden 
van de ouder ook een omgangsrecht voor de grootouders zou bestaan. 
Ze zijn zo vaak ingesprongen bij moeilijke situaties en worden soms heel 
gemakkelijk aan de kant gezet. 
Dat ze adoptie van hun eigen kleinkinderen zouden kunnen vragen, is 
door de Kamer afgewezen. Het zou ook meer problemen oproepen dan 
oplossen. 

Een punt dat straks zeker aan de orde zal komen, is de mogelijkheid van 
adoptie door anderen dan een echtpaar: alleenstaanden, of hen die an
ders dan als wettig getrouwd echtpaar samenwonen. Behandeling kon 
nu niet aan de orde komen, omdat het afstammingsrecht (opheffing van 
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het verschil tussen wettige en onwettige kinderen) gewijzigd moet wor
den. Het zou vreemd zijn als een alleenstaande nu al door adoptie een 
wettig kind kan krijgen, terwijl bij een ongehuwde moeder het kind on
wettig is. 
Adoptie door alleenstaanden wordt geaccepteerd bijv. in het Haags 
adoptieverdrag van 1965, een internationale overeenkomst die nog in 
studie is bij de staatscommissie voor internationaal privaatrecht. Het zal 
goed zijn om deze soort adoptie te toetsen aan ervaringen in het buiten
land. In Nederland zal het, wat het plaatsen van baby's betreft, wel een 
uitzonderingssituatie worden. Waar er zo'n overvloed is aan echtparen 
lijkt het een hachelijke zaak om een kind al bij voorbaat van een vader
of moederfiguur te beroven. Toch zijn er wel situatie's te bedenken 
waarbij het acceptabel is: bijv. als een weduwe met kinderen voor tijde
lijk een pleegkind opneemt, wat uitloopt op een permanent verblijf. 
Plaatsing van kinderen in samenlevingsverbanden als een duurzaam 
concubinaat zal op de duur ook tot adoptie moeten kunnen leiden. Er is 
denk ik nog weinig onderzoek naar gedaan, hoe groot hier de stabili
teitsfactor is vergeleken bij die van huwelijken. Want basisveiligheid 
blijft een eerste vereiste voor het kind, waar dan ook. 

Tenslotte nog iets over adoptie als een mogelijk alternatief voor abor
tus, wat bij de abortusdebatten vanuit het C.D.A. naar voren is ge
bracht. Door sommigen werd dit een vreemd voorstel gevonden. Eigen
lijk zou het beste commentaar kunnen komen van de ongehuwde moe
ders, die in het verleden afstand hebben gedaan toen er nog weinig mo
gelijkheid was tot abortus en ook ondersteuning.van Sociale Zaken nog 
niet gangbaar was. De ervaring binnen onze vereniging ligt vooral in die 
tijd. Ik heb de indruk dat de gevolgen van de afstand niet zo desastreus 
waren als voorstanders van abortus wel willen doen geloven. Het ging 
hier wel om een groep moeders die goed waren opgevangen en begeleid. 
De meesten hadden bij het hernieuwd contact een nieuwe start gemaakt 
met een andere partner dan de verwekker. Het punt, dat andere ouders 
blij waren en dat het kind goed werd verzorgd door een moeder én een 
vader, was voor velen een positief element bij de verwerking van hun 
problemen. Een enkele sprak uit, blij te zijn niet tot abortus te zijn over
gegaan, al was dat destijds alleen niet gebeurd omdat er nog zo weinig 
mogelijkheid voor was. 
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De begeleiding van ongehuwde moeders die afstand willen doen, is in
tussen veranderd. Als ze dat wil kan ze persoonlijke inbreng hebben en 
meekiezen uit een paar voorgeselecteerde (anonieme) gezinnen. Ook dat 
helpt om afstand doen een positieve inhoud te geven. En verder lijkt het 
er op, dat er een nieuwe categorie af standsouders komt: óf een moeder
alleen, óf een vader en moeder samen, die op zichzelf goed in staat zou
den zijn om voor een kind te zorgen, nemen een afstandsbesluit omdat 
het kind in verband met woongelegenheid, studie, toekomstplannen etc. 
ongelegen komt, en ze zijn daar allerminst geheimzinnig mee tegenover 
de buitenwereld. Hoe men hier ook over moge denken, t.a.v. het kind is 
het een betere oplossing dan abortus of anoniem te vondeling leggen, 
wat ook wel eens ter verbetering van de situatie wordt voorgesteld. 
Het is zoals overal op het terrein van de menselijke verhoudingen moei
lijk om algemene en zinnige uitspraken te doen. Het zou goed zijn als er 
op deze terreinen meer onderzoek kon worden gedaan, zodat men kan 
leren van de ervaringen van anderen. Misschien dat met zo'n onderzoek, 
alles veel meer open en bespreekbaar wordt, meer kans van slagen heeft 
dan in de vroegere taboe-sfeer. 
Knelpunten op het gebied van de adoptie zullen er altijd wel blijven. Het 
is te hopen dat in de toekomst ook geadopteerde kinderen zelf, bij het 
opgroeien en in de volwassenheid, een aandeel zullen hebben in de dis
cussie's. 
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BOEKRECENSIES 

"In plaats van bijltjesdag"; 
Prof. Mr. A.D. Belinfante: Uitgave van Gorcum Assen; 635 blz.; prijs/ 97,50. 

"De geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging na de Tweede 
Wereldoorlog". Dat is de ondertitel van deze studie. Het is een fors boek van 
meer dan 600 bladzijden. Maar het is zeer de moeite waard voor wie houdt van 
geschiedenis en vooral van alles wat er na 1945 gebeurd is op dit gebied. 
Het blijft namelijk niet bij de geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging; ook 
de rechtspraak zelve is hierin vervat en alles wat daar bij te pas komt. 
De moeilijkheden begonnen al toen het Zuiden bevrijd was. 
Strijd tussen verschillende instanties over de vraag wie mocht arresteren en hoe· 
veel mensen zou men oppakken. Het militair gezag onder generaal Kruis had op
dracht van de regering, maar mr. Speijart van Woerden, de procureur-generaal 
stond erop, dat hij hiervoor de persoon was. We hebben dit uitvoerig behandeld 
in de Parlementaire Enquête Commissie 1940-1945, zodat ik vele bekende punten 
tegenkwam. En we gaven de Speyart gelijk; dat herinner ik me duidelijk. 
De hele lijdensgeschiedenis wordt ons uitvoerig beschreven, want wat in het 
Zuiden plaatsvond herhaalde zich toen het Noorden vrij kwam. 

We zien dan de gevangenneming van ongeveer 100.000 mensen waar we geen 
gevangenissen voor hadden en kampen voor moesten worden ingericht. Ook 
misten we ervaren bewakers. 
Het is goed, dat Prof. Mr. A.D. Bel infante, die dit alles van zo nabij als functiona
ris van Justitie heeft meegemaakt, dit beschreven heeft. Het is een verhaal dat 
anders stellig verdwijnen zou in de vergetelheid. 
Het hele verloop wordt ons getekend. Och, och wat een getob was dat voor men 
begreep dat vrijlating van vrouwen en kinderen het allernodigste was. Vrouwen, 
die vaak niets gedaan hadden, maar om de huiselijke vrede te bewaren waren 
meegegaan. Ook waren zij te weinig politiek geschoold in die tijd om zich te ver
weren tegen de N.S.B.-ideeên van haar heer gemaal. 
De rechtspraak wordt ook uitvoerig behandeld en vooral het gratiebeleid, waar 
zoveel over te doen is geweest, wordt in alle bijzonderheden vermeld. Minister 
Struycken ging wel het verst hierin. Hij liet los en vast vrij. Daar bedoel ik mee 
lichte èn zware gevallen. Eindelijk is de Tweede Kamer hierover ontwaakt en 
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heeft mr. Stokvis (C.P.N. toendertijd) een interpellatie aangevraagd. 
Toen minister Donker optrad, was het meteen uit. Hij vond het onjuist om zware 
politieke delinquenten anders te behandelen dan gewone misdadigers. Toch 
moet men er zich achteraf over verbazen, dat alle Nederlanders zijn vrij gekomen 
en we met 4 Duitsers overbleven, thans zijn het er nog maar twee. 
Zeer is de heer Belinfante gekant tegen het woord "barmhartigheid", dat vooral 
van K.V.P.-zijde veel gebruikt werd. 
Men moet het boek lezen om telkens te zien hoe hij het woord barmhartigheid te 
lijf gaat. 
"A.D.", zoals wij hem noemden na de oorlog in tegenstelling tot Mr. W.G. Belin· 
tante, die ook op Justitie werkte, heeft ons met deze omvangrijke studie veel ma
teriaal verschaft en veel vastgelegd. We mogen hem daar dankbaar voor zijn. 
Prachtig om dat naast zijn "gewone" werk tot stand te kunnen brengen. 
Men leze zelf, maar neme er wèl de tijd voor! 

C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen 

P.J. Oud: Honderd jaren; een eeuw van Staatkundige vormgeving in Nederland 1840 • 
1940; bewerkt en voor de periode na 1940 aangevuld door dr. J. Bosmans; uitg. Van Gor
cum, Assen; 424 blz.; prijs: f 49,50. 

Deze nieuwe· zevende- druk van dit bekende werk van Oud is uitgebreid met een 
beschrijving van de hand van dr. J. Bosmans, over de periode 1940-1977. 

Bosmans is er in geslaagd zijn bijdrage, qua.opzet en stijl op knappe wijze te la
ten aansluiten bij het door Oud behandelde tijdvak. 

Het aanvullen van een historische studie over de parlementaire geschiedenis, 
tot en met de jongste kabinetsformatie van 1977, kan -door het nog ontbreken 
van voorstudies- slechts de grote lijnen van de ontwikkelingen weergeven. In sa
menhang hiermee bevat de keuze van de auteur voor de opzet van zijn werk ge
deeltelijk subjectieve elementen. 

Onze kanttekeningen kunnen ook slechts subjectief zijn. Daarom beperken we 
ons tot twee voorbeelden, gekozen uit één kabinetsperiode namelijk het kabinet
Biesheuvel (1971-1973). 

Het is niet duidelijk waarom Bosmans op blz. 386, spreekt over de lijmpoging van 
een speciale adviseur in de persoon van een oud-minister van CH-huize. Waarom 
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hier niet de naam van mr. Y. Scholten genoemd? Opvallend is ook dat Bosmans 
de problemen rond de wet inzake de f 1000,- collegegeld niet noemt. Dit voorstel 
werd door de Eerste Kamer morrend aanvaard nadat de kabinetskwestie was 
gesteld. 

Men mag uiteraard van dit werk niet verwachten dat het nu reeds een brede be
schouwing geeft over de ontwikkelingen die sinds de jaren zestig zijn ingezet; zo
als de vorming van het CDA en de polarisatiestrategie van PvdA/PPR/D'66. 

Op dit punt heeft de lezing van dit boek bij mij echter wel een vraag opgeroepen. 

Zowel het grootste deel van Ouds werk (de periode 1918-1940) als de aanvulling 
van Bosmans (1940-1977) zijn geschreven op een moment dat achtergrond stu
dies nog niet beschikbaar waren. Bosmans heeft dit voor de Oud beschreven fa
se, ondervangen door - op deskundige wijze - resultaten van later onderzoek in 
de tekst te verwerken. 
Toch blijft de totale opzet van dit boek beperkt. 

Een wat bredere achtergrondbeschouwing over de politieke ontwikkeling in 
hoofdlijnen ontbreekt. Een zodanig opgezette studie over de parlementaire ge
schiedenis van ons land zou in een behoefte voorzien. 
Ik denk daarbij als voorbeeld -zonder een identieke opzet te bepleiten - aan het 
boek van prof. Th. Luykx 'Politieke geschiedenis van België'. 

Vooralsnog is dit boek van Oud een goede maar enigszins beperkte studie. 
Bosmans verdient veel dank voor zijn werk aan deze nieuwe druk. 'Honderd jaar' 
is daarmee geaktualiseerd. Dit neemt niet weg dat het mijns insziens aanbeve
ling verdient te overwegen of een groep parlementair-historici een geheel nieuw 
opgezet werk over de parlementaire geschiedenis van ons land zou kunnen 
schrijven. 

H. van Spanning 
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HET GEZIN: 
samenleven 

in 

verantwoordeljjkheid 

CDA- VROVWESRERAAD •---

Een bijdrage tot de discussie over 
het gezin en andere samenlevings
vormen. Rapport van de Werkgroep 
Gezin en Maatschappij van het 
CDA-Vrouwenberaad. 
Na een analyse en een normstelling 
volgt een hoofdstuk waarin een 
"nieuw gezin" (met inbegrip van an
dere samenlevingsvormen) als doel 
wordt gesteld. Het laatste hoofdstuk 
bevat , ,Signalen voor een beleid". 
Tenslotte volgen een samenvatting 
en een literatuurlijst. 

84 pag., 1 5,50 
(incl. portokosten) 

Bestellingen: 

-giro 60 45 00 t.n.v. Savornin 
Lohmanstichting, Den Haag 

(adres: Jhr. mr. A. F. de Savornin 
Lohmanstichting, Wassenaarseweg 7, 
2596 CD Den Haag; tel. 070-246791) 

Een spraakmakend rapport, dat blijkt wel uit de pers: 

"CDA-vrouwen in opstand. Het nïeuwe gezin omvat alle relaties" (Trouw) . 

.. Veranderingen in gezinsverheerlijkend denken" (de Volkskrant). 

"Scheefgroei wetgeving; verschuivende opvattingen over gezinsbeleid" 
(Algemeen Dagblad). 

"Mannelijk denken in kerk en theologie. Nieuw gezinsbeleid bepleit" 
(Nieuwsblad van het Zuiden). 

"Buskruit onder CDA-hoeksteen" (NAG-Handelsblad). 

"Springstof verpakt in fluweel" (Hervormd Nederland). 

Politieke knaller van CDA-vrouwen: komt er wat van terecht?" · 
(GG- Maandblad voor relaties en sexualiteit). 

"Gezin niet langer absoluut stellen" (Leeuwarder Courant). 

"Lubbers: 'frisse wind vanuit gezinsrapport, heilige huisjes doorbroken' " 
(Vrij Nederland). 
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De toekomst van de energievoorziening 

Voorwoord 

De toekomst van de energievoorziening vormt het thema van deze dubbele alle· 
vering van het CH-Tijdschrift. 

De redaktie heeft met deze uitgave gestreefd naar een weergave van enkele 
hoofdpunten uit de momenteel in gang zijnde gedachtenwisseling over 
vraagstukken rond de opwekking en het verbruik van energie. 

Na een Inleiding treft U beschouwingen aan over enkele energiedragers; te we
ten: olie; het aardgas; kolen en kernenergie in relatie tot de elektriciteitswinning 
en de zonne-en windenergie. 

Het verheugt de redaktie dat zij enkele bij uitstek deskundige medewerkers be
reid heeft gevonden een bijdrag aan dit nummer te leveren. Vanzelfsprekend ge
ven de auteurs hun persoonlijke visie. 

Met deze publikatie hoopt de Lohmanstichting binnen en buiten de kring van het 
CDA een stimulans te geven aan de brede maatschappelijke discussie over de 
toekomstige energievoorziening. 

E. Bleumink 
voorz. Lohmanstichting 

H. van Spanning 
eindred. CH-Tijdschrift 

89 



INLEIDENDE OPMERKINGEN 

DOOR A. U. HILDEBRANDT 

Het rapport "Energiebeleid" van de drie Wetenschappelijke Instituten 
van de CDA-Partijen is nu bijna vijf jaar oud. Toch laten de Algemene 
Conclusies van dat rapport zich lezen als waren zij zojuist geformuleerd. 
Een van de schrijvers van toen, Smit, levert in dit Tijdschrift opnieuw 
een bijdrage; het is welhaast een voortgangsrapportage van het toen 
bepleitte en sindsdien ook ingezette onderzoeks- en ontwikkelingswerk. 
Een vooruitziend rapport, destijds in 1975. Maar ook: een problematiek 
die weinig verandert, dezelfde bedding blijft volgen, maar wel steeds 
sterker aanzwellend. 

Van een verdubbeling van de prijs van ruwe olie lijken wij niet echt meer 
te schrikken. Dat zou wel moeten. Temeer nu de dempende werking van 
ons enigszins degressief in de tijd uitwerkende belastingstelsel bij de 
aanhoudende prijsverhogingen minder weegt. Ook wordt steeds meer 
olie verkocht buiten de langere termijn contracten om. 
Eigenlijk zouden we ook moeten schrikken van de jaar na jaar klinken
de boodschap 'voor alternatieve energie is een verdere afzetprijsverho
ging nodig'. 
Zelfs voor kernenergie blijken nog discussie's terzake de kostenverhou
dingen gevoerd te kunnen worden. Zeker voor zonne-energie, Smit is 
daar expliciet over in zijn bijdrage. 
De vraag stelt zich - en die is hier niet te beantwoorden - of dat uiterst 
moeizame binnentreden op de energiemarkt een gevolg is van enige 
onderschatting van de tijd en moeite die het kost om van onderzoek-en 
ontwikkelingsfase tot exploitatiefase te geraken. Natuurlijk liggen daar 
problemen. Maar ook verdient aandacht de vraag of de infrastructuur 
zoals die nu eenmaal is gegroeid, zich verzet tegen nieuwigheden. Onder 
infrastructuur versta ik dan bij wijze van voorbeeld: 
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• de organisatie van wetenschappelijke en industriële kennis; 
• de bestaande structuren waarlangs een deel van de nationale midde

len tot besteding in de energiesector komt; 
• de fysieke infrastructuur- denk aan het (aardgas- en olieproducten-) 

transportleidingennet. 
Het overheidsbeleid sinds midden 70-er jaren vanuit die laatste 
vraagstelling bekijkend, valt- weer als voorbeeld- de omzetting van het 
Reactor Centrum Nederland in Energie Centrum Nederland bepaald op. 
Het gaandeweg steeds effectvoller betoog om uit de in 's-Rijkskas 
vloeiende aardgaswinst middelen vrij te maken voor toekomstige ener
gievoorziening is een ander voorbeeld. 
Opvallend is, dat ook vanuit de bestaande structuren - zie de bijdrage 
van Wagner- op die toekomstblik krachtig wordt aangedrongen, onder 
aantekening dat het organiseren van die toekomst het meest doelmatig 
vanuit diezelfde structuren kan geschieden. 
Daarvoor zijn krachtige argumenten aan te voeren. Zo zie ik positieve 
aspecten aan behoud van de mogelijkheid afstandelijk te reageren op 
eng-nationalistisch streven van nationale overheden. Dat argument 
wordt echter eerst geldig in combinatie met een actief meewerken aan 
pogingen internationale, binnen Europa communautaire kaders te 
scheppen en in te vullen. Blijkt daarvan niet, dan zullen de nationale 
kaders zich sterker bewijzen. Die discussie loopt, ook in Nederland. 

Ons land is op energiegebied een bijzonder land. 
Die eigen positie behoeft geenszins verloren te gaan. 
Draaischijf voor delen van de Europese aan- en afvoer van olie en olie
producten, opstartende kolenhandel, een beginpunt van de europese 
gasinfrastructuur, een geduchte voet tussen de deur van de uraniumver
rijkingstechnologie. 
Dat te behouden vergt grote aandacht- ook in EEG-kader en daarbuiten
voor redelijk gelijkwaardige normen in West- en Zuid-Europa terzake 
ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid, alsmede de kostentoedeling 
daarvan. Voor ons volle land is dat op langere termijn essentiëel. 

Tenslotte de kernenergie. 
Door een lagere groei van het energieverbruik- in zekere mate doorwer
kend op het electriciteitsverbruik - is na de capaciteitsuitbreidingen van 
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het electriciteits-productiepotentiëel in de 60-er en 70-er jaren nu een 
luwte ontstaan. De ketelbouwers zitter er maar mee. Die luwte schijnt 
het ons mogelijk te maken onszelf te 'beleren' rondom de vraag wat we 
nu met kernenergie aanmoeten. 
Enerzijds is stilaan wel duidelijk, dat de meetlat van de risicoanalyse in 
het gebruik zijn beperkingen kent. Velen accepteren liever de grote kans 
op het alledaagse kleinschalige auto-ongeval, dan de kleine kans op het 
grootschalige reactorfalen. De uitrekenbaarheid en tegelijk de onvoor
stelbaarheid van dat laatste dragen aan die gevoelens wel bij. 
Anderzijds zal duidelijker moeten worden, dat elke keuze vervolg
effecten heeft waarvoor men achteraf niet mag wegvluchten. De waarde 
van een brede vraagstelling kan zijn, dat die verduidelijking nadrukke
lijker aan de orde komt. Grootschalige kolenaanvoer en -verbranding 
stelt ook problemen, bijvoorbeeld. 
Het gaat erom te komen tot een keuze die in het volle licht van de konse
kwenties genomen wordt. Dat kan inhouden: meer inspanningen om een 
lagere groei van het energieverbruik te bereiken; minder fossiele 
brandstoffen achterlaten voor latere generaties dan wij vanuit onze zorg 
voor hen eigenlijk zouden willen; in ons volle land toch nog ruimte vrij
houden voor gas- en kolenimportactiviteiten. 
Of ook: toch voorzichtig doorgaan met de bouw van kerncentrales. 
Afwegingen overigens die stuk voor stuk ook financiële aspecten heb
ben. De slechtst denkbare uitkomst zou wel zijn, dat wij besluiten een 
weg in te slaan, die na korte tijd doodloopt op ontbrekende bereidheid 
de konsekwenties van onze keuze onder ogen te zien. 
De lagere groei van het energieverbruik schijnt immers een 'beleer
periode' toe te staan, maar die schijn is geen werkelijkheid. 
Ook om die reden is het geboden het beleid terzake olie-vervangende 
bronnen als gas, kolen en vanuit een andere benadering de besparingen, 
nu volop in gang te zetten, ongeacht de uitkomst van de maatschap
pelijke discussie. 
Nederland is immers nu kwetsbaar. Ook tegenover onze Europese part
ners. De grafische voorstelling van het toekomstig verloop van onze 
olie-import is daartoe voldoende illustratie. Die grafiek verandert ook 
niet wezenlijk bij een procent meer of minder economische groei. En 
ook niet bij al of niet beslissen tot een kerncentrale die eers na medio 
1990 in bedrijf komt. 
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De energienota's van Minister Van Aardenne zullen dat beleid denkelijk 
stevig op gang zetten. Een beleid waarvoor de richting gewezen werd in 
de Energienota van Minister Lubbers uit 1974. 
Een Nota die tenminste zo actueel bleef als het rapport van de Weten
schappelijke Instituten waar deze inleiding mee startte. 

Arthur U. Bildebrand 
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DE ROL VAN DE OLIEMAA TSCHAPPJJEN IN DE TOEKOM
STIGE ENERGIEVOORZIENING 

door Ir. J.A.P. Montijn 

Inleiding 

Na een periode van overvloedig aanbod van olie, ontstond aan het eind 
van de zestiger jaren een krappere situatie op de oliemarkt. Het ver
schuiven van deze economische machtsverhouding had tevens politieke 
consequenties. OPEC-landen wendden hun sterkere positie aan om hun 
greep op de olievoorziening te vergroten. Dit stelde hen vervolgens in 
staat olie als een politiek wapen te gebruiken. 

De oliecrisis in 1973 maakte de westerse wereld plotseling bewust van de 
cruciale betekenis van olie in de samenleving en de hieruit voort
vloeiende afbankelijkheid van de OPEC-landen. Terwijl in het verleden 
de olievoorziening vrijwel geheel aan de oliemaatschappijen was overge
laten, werd bij de regeringen van consumentenlanden na 1973 meer ex
pliciet een energiebeleid gevoerd. 

Met een toenemende invloed op de olievoorziening, zowel van de kant 
van de OPEC-landen als van de consumentenlanden, moet men zich de 
vraag stellen welke rol in de toekomst voor de oliemaatschappijen is 
weggelegd. 

Aanbodoverschot 

Na de Tweede Wereldoorlog heerste er lange tijd een aanbodoverschot 
op de oliemarkt. Door afzonderlijke oliemaatschappijen werden op vele 
plaatsen succesvolle boringen verricht, waar tegen lage produktiekosten 

94 

......................... 



olie kon worden gewonnen. Gezamenlijk resulteerde dit in een poten
tiële produktie die de toenmalige vraag verre overtrof. De prijs van ruwe 
olie was daardoor laag. Zodoende konden de oliemaatschappijen in rui
me mate en tegen lage prijzen olie ter beschikking stellen aan de consu
menten. 

Grote efficiëntie werd bereikt door een vergaande verticale integratie: 
olie van put tot pomp. In de olieproducerende landen konden met 
behulpvan de technische kennis en ervaring der oliemaatschappijen de 
aanwezige oliereserves worden aangeboord en geëxploiteerd. Een uitge
breid internationaallogistiek systeem droeg zorg voor transport naar de 
consumentenlanden. Met behulp van geavanceerde technologische pro
cessen werd daar de ruwe olie verwerkt tot eindprodukten en vervolgens 
gedistribueerd. Uit de inkomsten werden weer investeringen gefinancierd 
om nieuwe boringen te verrichten en de olie-aanvoer op gang te houden. 

De concurentie onder de oliemaatschappijen droeg er toe bij dat de lage 
prijs van ruwe olie tot uiting kwam in een lage prijs van eindprodukten 
voor de consumenten. In de consumentenlanden was daarom weinig 
reden tot interventie in het gunstig functionerende marktmechanisme. 

Krappere oliemarkt 

Na de Tweede Wereldoorlog is het wereldenergieverbruik sterk geste
gen. De vraag naar olie steeg relatief nog sneller. Olie was gemakkelijk 
hanteerbaar en in vergelijking met alle alternatieven zeer goedkoop. 
Ontwikkeling van alternatieve energiebronnen was daarom economisch 
niet rendabel, evenmin als kolenwinning uit minder toegankelijke kolen
lagen. Het aandeel van de kolen in het energieverbruik daalde dienten
gevolge van 571t!o in 1950 tot 29% in 1975. Het aandeel in olie daarente
gen steeg van 30% in 1950 tot 50% in 1975. De snelheid waarmee de 
vraag steeg, overtrof de nieuwe olievondsten zodanig dat de oliemarkt 
geleidelijk krapper werd. 
Deze nieuwe situatie leidde tot een veranderende potentiële machtsposi
tie van de OPEC-landen. Zij konden overgaan tot effectieve prijsbe
heersing en produktiebeperkingen. Terwijl de prijs van ruwe olie altijd 
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tot stand was gekomen via onderhandelingen tussen producentenlanden 
en oliemaatschappijen, ging de OPEC in 1973 over tot eenzijdige prijs
bepaling. Verder konden de OPEC-landen de voor hen gunstige econo
mische situatie aanwenden om hun politieke verlangens naar voren te 
brengen. In 1973 ging de OPEC op grond van politieke overwegingen 
over tot een algemene volume beperking en zelfs een volledig embargo 
tegen de Verenigde Staten en Nederland. Dit schudde de westerse wereld 
wakker: olie was voortaan niet meer alleen essentiëel economisch goed, 
maar door haar onmisbaarheid tevens een politiek wapen geworden. 
Het besef hoe cruciaal olie voor de economische en politieke stabiliteit 
van een land is en hoe weinig greep men op de olievoorziening had, alar
meerde de regeringen der consumentenlanden. Hun reactie was echter 
traag. 
Noch de internationale organen noch de nationale overheden waren 
voorbereid op de crisissituatie. Hoewel vanaf het eind van de zestiger 
jaren de oliemaatschappijen de westerse regeringen hadden gewaar
schuwd voor de toenemend afhankelijke positie, was van een energiebe
leid nog nauwelijks sprake. Bij verstek van de overheid moesten de olie
maatschappijen in de crisissituatie in 1973 echter onmiddellijk in actie 
komen om de beschikbare olie zo goed mogelijk te verdelen, zowel op 
wereldschaal als op nationale schaal. Zij hadden niet alleen de physieke 
taak van het verdelen maar moesten ook beslissingen nemen over het be
leid met betrekking tot de allocatie. Ondanks dikwijls zware druk van 
afzonderlijke regeringen werd het principe "evenredige verdeling van de 
ellende" gehandhaafd. 

Op internationaal niveau werd een jaar na het uitbreken van de oliecri
sis, in november 1974, door de regeringen der consumentenlanden het 
Internationale Energie Agentschap (IEA) in Parijs opgericht. Daar en in 
EEG verband werden afspraken gemaakt over de principes en het 
mechanisme van de allocatie van de olie bij een eventuele toekomstige 
verstoring in de aanvoer. Tevens moesten volgens deze afspraken strate
gische voorraden (van 90 dagen nationaal olieverbruik) worden aange
legd. Op nationaal niveau werden deze en andere plannen uitgewerkt, 
veelal in overleg met de oliemaatschappijen. 
Ondanks de omstandigheden hebben de oliemaatschappijen tijdens en 
na de crisis onafgebroken hun "van put tot pomp" functie vervuld. Dit 
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vereiste vaak een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen in 
een sterk veranderende politieke omgeving. 

De positie van de oliemaatschappijen heeft de afgelopen tijd veel in de 
belangstelling gestaan. Het besef van het cruciale belang van de energie
voorziening, zowel in economisch als politiek opzicht, maakt het wense
lijk te bezien welke rol de oliemaatschappijen in de toekomstige energie
voorziening kunnen spelen. 

Rol van de oliemaatschappijen in de toekomstige energievoorziening 

Olie 

Het is te verwachten dat de krappe oliesituatie zal blijven bestaan: de 
periode van goedkope olie is voorbij. Olie zal tot het eind van de eeuw 
ongetwijfeld nog de belangrijkste energiedrager zijn voor de westerse 
wereld; overgaan op andere vormen van energie is een kostbaar en lang
durig proces. Op basis van de huidige kostenstructuur is voor een aantal 
olieprodokten nog steeds geen alternatief. Bovendien is een groot deel 
van de infrastructuur gericht op energie in de vorm van olie, die gemak
kelijk en goedkoop is op te slaan, te distribueren en te verbruiken. 

Hoewel de physieke oliereserves voorlopig voldoende zijn om 
de wereldbehoefte aan olie te dekken, zal de exploitatie in toenemende 
mate dure en geavanceerde technologiën vereisen. Off-shore activiteiten 
zoals in de Noordzee, tertiaire winning, winning uit leisteen en teerzan
den of in afgelegen gebieden brengen gigantische investeringen met zich 
mee. 
Verwacht wordt dat deze investeringen per jaar zullen oplopen van 
$ 20 mrd in 1980, tot$ 70 mrd in 2000 en$ 1100 mrd in 2020, gerekend 
in constante prijzen. Om dergelijke gigantische projecten te kunnen 
hanteren is in de oliemaatschappijen de technische en financiële experti
se aanwezig. 

Wat betreft de olie-aanvoer waren tot het eind van de zestiger jaren de 
grote oliemaatschappijen de enige onderhandelingspartners van de 
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OPEC-landen. De laatste jaren bestaat bij de OPEC-landen echter een 
afnemende interesse voor lange termijn contracten. Er wordt meer olie 
verhandeld op de open markt en rechtstreeks met regeringen of staats
oliemaatschappijen van consumentenlanden. Het hangt voor een groot 
gedeelte van de OPEC af hoe deze tendens zich verder zal ontwikkelen. 

Oorspronkelijk werd de ruwe olie veelal in de producentenlanden ver
werkt. Met de komst van de grote tankers voor ruwe olie verplaatste dit 
proces zich na de Tweede Wereldoorlog echter naar de consumentenlan
den. Momenteel bestaat in de OPEC-landen het verlangen om een deel 
van het verwerkingsproces weer dichter aan de bron te laten plaatsvin
den om de eigen industrialisatie op gang te brengen. Hiertoe wordt de 
hulp ingeroepen van de grote oliemaatschappijen, die know-how op 
velerlei gebied kunnen bieden. Dikwijls treden de oliemaatschappijen op 
als aannemer van projecten waarbij zelfs de financiering is inbegrepen. 
De projecten kunnen variëren van het uitvoeren van research tot het 
construeren van een complete raffinaderij of chemische fabriek. Als 
tegenprestatie wordt in een aantal gevallen de leverantie van ruwe olie 
gegarandeerd. 

Op grond van bovenstaande overwegingen kan men concluderen dat de 
oliemaatschappijen door hun grote expertise onmisbaar zullen zijn voor 
de toekomstige internationale olievoorziening. Hoe groot hun feitelijke 
rol zal zijn is echter voor een belangrijk deel afhankelijk van de politiek 
der OPEC-landen. 
Hierna zal tevens de invloed van de consumentenlanden op de rol van de 
oliemaatschappijen worden beschouwd. 

Andere energiebronnen 
j 

r 
De consumentenlanden zijn er sterk bij gebaat om de totale olievraag en ( 
daarmee de afhankelijkheid van de OPEC afte remmen. Het Nederlandse j 
energiebeleid, zoals neergelegd in de Energienota, streeft b.v. zeer expli- r 
ciet naar een verminderde afhankelijkheid van olie-importen door een 
zuiniger energieverbruik en diversificatie naar andere energiebronnen. 11 

Door de voortdurende stijging van de olieprijzen en de toenemende l 
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kosten van oliewinning worden andere vormen van energie rendabel. 
Kolenwinning, in een dure tweede generatie, kolenvergassing, syntheti
sche ruwe olie, wind- en zonne-energie zowel als teerzanden en leisteen 
komen in toenemende mate binnen het gezichtsveld. Diversificatie ver
eist echter veel expertise en omvangrijke investeringen. Bovendien 
brengt diversificatie aanzienlijke risico's met zich mee, zowel wat betreft 
economische rentabiliteit als wat betreft de maatschappelijke aanvaard
baarheid, milieuconsequenties en technische problemen. 
Het is de vraag welke rol de oliemaatschappijen op een meer gediversifi
ceerd gebied van energievoorziening kunnen gaan spelen. 

Van oliemaatschappij naar energiemaatschappij 

De oliemaatschappijen, die zich oorspronkelijk voornamelijk bezig hiel
den met olie voorziening, zijn zich reeds lange tijd bewust van de aard 
van hun produkt. Niet zozeer de olie zelf is van belang als wel het effect 
dat ermee bereikt kan worden, zoals een warm huis of mobiliteit. Dat 
olie voor dit effect niet meer in alle gevallen de beste en goedkoopste 
weg is, wordt in toenemende mate duidelijk. Ook andere wegen zijn 
mogelijk: verschillende energiedragers (aardgas, kolen, kernenergie, 
zonne-en windenergie), maar ook efficiënter gebruik van energie 
(isolatie). 

Hoewel bepaalde terreinen blijven voorbehouden aan andere instanties 
(electriciteitsbedrijven) hebben de oliemaatschappijen reeds consequen
ties getrokken uit de algemene wens tot diversificatie. Niet langer ziet 
men zich als oliemaatschappij, maar veeleer als energiemaatschappij. 
Al geruime tijd houden de oliemaatschappijen zich bezig met gaswin
ning, kolen en kernenergie. Stappen worden gezet in de richting van 
nieuwe processen (tweede generatie kolenwinning, kolenvergassing). 
Grote bedragen worden reeds geïnvesteerd in onderzoek en nieuwe pro
jecten. De ervaring die in de olievoorziening is opgedaan blijkt op ande
re gebieden dikwijls regelrecht toepasbaar: management van grote pro
jecten, logistiek, internationale operaties, financiering van grote 
investeringen etc. 
Uiteraard gelden deze voordelen met name voor grootschalige energie-
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projecten. Minder direct toepasbaar is de bij de oliemaatschappijen aan
wezige expertise voor de ontwikkeling van kleinschalige energievormen. 
Een dergelijke ontwikkeling tot energiemaatschappij impliceert dat de 
huidige oliemaatschappijen een grote maatschappelijke verantwoorde
lijkheid zullen dragen door hun cruciale rol in de energievoorziening. 
Hoe staat de samenleving hier echter tegenover? Is men bereid deze 
belangrijke taak over te laten aan enkele grote energiemaatschappijen of 
kiest men voor een gefragmenteerde voorziening (kolenmaatschappij, 
windenergiemaatschappij, oliemaatschappij etc.)? Wil men de energie
voorziening overlaten aan de flexibele particuliere ondernemingen of 
kiest men voor staatsoliemaatschappijen? Dit zijn vragen waarop de 
samenleving antwoord dient te geven. 

De oliemaatschappijen zijn van mening dat zij de rol van energiemaat-
_,, schappij uitstekend kunnen vervullen. Dankzij hun ervaring en flexibili

teit heeft de olievoorziening in het verlden altijd op efficiënte en aange
paste wijze plaatsgevonden binnen het veranderende politieke kader. Er 
mag worden verwacht dat de oliemaatschappijen in de toekomst een 
dergelijke deskundigheid en flexibiliteit ook op een breder terrein zullen 
kunnen betonen. 

Om deze taak op effectieve wijze te kunnen vervullen is echter essentiëel 
dat de ondernemingen zich zodanig opstellen dat zij maatschappelijk 
geaccepteerd worden. Vertrouwen van de samenleving in de energie
maatschappijen is een basisvoorwaarde opdat hen de noodzakelijke 
financiële ruimte en een gunstig ondernemingsklimaat wordt geboden 
voor investeringen. Er is een grote verleiding om de winsten van de olie
maatschappijen in vette jaren zwaar te belasten. Hoewel de absolute 
winst in sommige jaren zeer hoog kan zijn, blijkt de gemiddelde rentabi
liteit (winst gerelateerd aan geïnvesteerd vermogen) over magere en vette 
jaren overeen te komen met de gemiddelde rentabiliteit in het overige 
bedrijfsleven (40Jo) en is dus niet excessief te noemen. Zoals hiervoor uit
een is gezet, zullen de toekomstige investeringen in olie en andere ener
giebronnen gigantische bedragen vereisen (deels te financieren met 
leningen) en groot risico met zich meebrengen. Een stevige financiële 
positie moet daarom mede met behulp van de winsten worden opge
bouwd. 
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Daarnaast is het wenselijk dat de overheid bijdraagt tot een gunstig 
ondernemingsklimaat door het voeren van een duidelijk en consistent 
beleid. Bovendien moet worden voorkomen dat de overheid zodanig 
dirigistisch optreedt dat de bewegingsruimte van de ondernemingen tot 
nul wordt gereduceerd. In dat geval zal de bereidheid bij de energie
maatschappijen om risico's te nemen ook verdwijnen. 

Conclusie 

Op grond van hier genoemde factoren is een belangrijke rol voor de olie
maatschappijen weggelegd in de toekomstige energievoorziening. 
Onmisbare technische en financiële expertise die gedurende lange tijd is 
opgebouwd op het gebied van de olie, blijkt ook op een meer uitgebreid 
energieterrein toepasbaar te zijn. 

De oliemaatschappijen zullen hun feitelijke rol echter niet geheel zelf 
kunnen bepalen. Enerzijds zijn zij sterk afhankelijk van de houding van 
de OPEC-landen op het gebied van af te sluiten transacties en zelfstan
digheid in het verwerkingsproces. Anderzijds bepaalt de samenleving in 
de consumentenlanden in hoeverre de oliemaatschappijen optimaal 
kunnen blijven functioneren, afhankelijk van de mate waarin de olie
maatschappijen door die samenleving geaccepteerd worden. 

De oliemaatschappijen zullen derhalve op maatschappelijk aanvaardba
re wijze hun rol moeten blijven spelen binnen het nationale en internati
onale kader dat hen geboden wordt. 
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DE BETEKENIS VAN HET AARDGAS IN DE TOEKOMSTIGE 
ENERGIEVOORZIENING 

:•: door A.J. Kaland 
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De toekomstige energievoorziening is een rekbaar begrip. In 1979 leven
de zou een beschrijving van de rol van de tachtiger jaren over de toe
komst gaan. Het is echter wel duidelijk dat de scribent over de betekenis 
van alternatieve energiebronnen die toekomst wat verder weg zal moe
ten projecteren. Als we dus over de toekomst schrijven verwacht ik ver
schillende benaderingen in tijd. Laat ik dan maar beginnen met de toe
komst van de tachtiger jaren en de betekenis van het aardgas in die tijd. 

De tachtiger jaren worden beheerst door het aardgas. We kunnen ons 
amper indenken wat Nederland zou zijn zonder het eigen aardgas. 
Zowel qua welzijn (milieu bijvoorbeeld) als welvaart. 
Het welzijnsaspect in immateriële zaken is moeilijk te quantificeren. 
Toch wil ik erop wijzen dat de gasdistributiebedrijven nu reeds meer dan 
4,5 miljoen aansluitingen 1> kennen die allen voorzien zijn van aardgas. 
Een aansluitdichtheid die nergens ter wereld is gerealiseerd. Wat een 
genot die algemeen toegepaste centrale verwarming. Schone brandstof 
zonder opslagruimte en ondergronds transport. Dankzij deze vorm van 
ruimteverwarming is ons milieu thans en in de komende 30 jaren gevrij
waard van een (over-)belasting van S02 hetgeen bij kolen en olie het 
geval zou zijn. Wij zijn zo snel geneigd te vergeten hoe het was toen de 
kolenboer met de gevulde zakken op zijn rug of nek onze kolenhokken 
geheel of ten dele vulde. Over humanisering van arbeid gesproken! 
Welk een vooruitgang. Datzelfde geldt ook voor de arbeid in huis met 
de kolenkit en de aslade. Deze grote betekenis van de rol die het aardgas 
speelt en nog lang zal spelen wordt door velen nauwelijks meer onder
kend. Maar het is wel de moeite waard te relaveren welk een groot goed 
deze energiesoort is. 
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Geen negatieve aspekten? 
Jawel. Gas is gevaarlijk. In de NRC2> schreef dr. A.A. de Boer recente
lijk met name over het gevaar van explosies en vergiftiging. Het is juist 
dat een ieder die gas gebruikt risico's loopt. Volgens de statistiek zijn de 
laatste jaren daarbij 10 tot 15 doden per jaar gevallen. Ook dat zullen 
we in onze toekomstige energievoorziening mee moeten nemen. Immers, 
bij de afweging van voor- en nadelen zijn de voordelen zo groot dat wij 
met zekerheid kunnen stellen dat, ondanks risico's, het aardgas in de 
tachtiger jaren een grote rol zal blijven spelen in onze energievoorzie
ning. Groter dan in enig ander land. 
Van de totale Nederlandse energiebehoefte wordt meer dan 500Jo door 
aardgas gedekt. Op deze basis gaan we de tachtiger jaren in. Maar dat 
gaat teruglopen vanwege het selectieve gebruik. Voor ondervuring -
elektrische centrales, groot-industrie, stadsverwarming - zal aanzienlijk 
minder gas mogen worden ingezet. Dat kan worden gerealiseerd door 
bestaande contracten na afloop van de contractsduur niet te verlengen 
en geen nieuwe meer af te sluiten. Niettemin zal het aardgasaandeel 
groot blijven. Aanzienlijk meer dan het gemiddelde (17 ,5%3>) in de 
Europese Gemeenschap. Een teruglopende afzet heeft grote gevolgen. 
Het betekent dat, in verhouding tot vandaag, de betalingsbalans, het 
milieu of het prijsniveau daardoor ongunstig worden beïnvloed. De be
talingsbalans omdat we energie voor ondervuring in het buitenland 
zullen moeten kopen; het milieu omdat kolen en olie meer vervuilen en 
het prijsniveau omdat bijvoorbeeld de ontzwavelingskosten bij het sto
ken van olie weliswaar het milieu ontlasten, maar het prijsniveau be
lasten. 
De betekenis van het aardgas is niet alleen groot, maar ook, in de conse
quenties, veelzijdig. 
We gaan dat nog eens kwantificeren voor wat betreft de opbrengst. In 
1980 zal de opbrengst van het produkt gas ongeveer f 20 miljard bedra
gen. Bij een produktie van 90 à 100 miljard m3 per jaar mag op dit 
bedrag worden gerekend, nadat enkele miljarden m3 inkoop reeds zijn 
afgetrokken (Noorwegen bijvoorbeeld). Ik heb ook enige basis om tot 
dat bedrag te komen op grond van mededelingen van de Minister van 
Economische Zaken4>). In dat Kamerstuk raamde de Minister de export
opbrengst op f 7,1 miljard en een binnenlandse opbrengst van f 7,9 mil
jard voor 1979. Dat gegeven is vrij vast. Voor 1980 ligt nog niet alles 
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vast, althans op het moment dat ik dit schrijf. Een stijging van circa 
250Jo is vrij zeker. De Minister raamt in antwoord op vraag 186 van dat
zelfde Kamerstuk voor 1980 aan niet belastingmiddelen ruim/ 8 miljard 
voor de Rijksschatkist en aan vennootschapsbelasting bijna/ 4 miljard. 
De gasdistributiebedrijven ontvangen ook nog eens meer dan een mil
jard gulden ter dekking van hun kosten en een stukje winstopslag. De 
produktie, het hoofdtransport en de distributie vragen naar schatting 
niet meer dan f 3 miljard. Met deze gegevens is de volgende som te 
maken: 

opbrengst ca. f 20 miljard 

Af: produktie en distributie f 3,5 miljard (incl. import) 
afdracht Rijk niet-belating middelen/ 8 miljard 
netto marge distributie f 0,5 miljard 
vennootschapsbelasting f 4 miljard 
t.b.v. producenten f 4 miljard 

f 20 miljard 

Het lijkt een fors bedrag wat de producenten ten goede komt. De totale 
opbrengst is toch voorzichtig geraamd. Het kan ook zijn dat de Minister 
van Financiën I à 2 miljard gulden te weining in de Rijksbegroting heeft 
opgenomen of ik in de opbrengst te veel. 
Op dit en een wat hoger niveau blijven de eerste tachtiger jaren zich ont
wikkelen. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden. En daar kun
nen dan best nog enkele miljarden bijkomen. 
De betekenis van het aardgas voor onze betalingsbalans in de tachtiger 
jaren is zeer groot. Indien de exportprijs f 8,5 miljard opbrengt, is de 
importbesparing i 11,5 miljard. Indien we het binnenlandse verbruik bij 
de effecten betrekken, ervan uitgaande dat we geen gas zouden bezitten, 
zou het balanseffect meer dan f 20 miljard bedragen. Mogelijk nog 
erger dan het missen van de/ 12 miljard die 's Rijksschatkist in de eerste 
tachtiger jaren minstens zal ontvangen. Deze jaren kunnen we wat 
betreft het aardgas zonder zorgen tegemoet zien. Dat onderdeel van on
ze toekomstige energievoorziening is gewaarborgd. Maar wat daarna? 
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Een toekomstblik 

Een korte opmerking ter afsluiting van de betekenis van het aardgas in 
de tweede helft van de tachtiger jaren. De te exporteren hoeveelheden 
aardgas lopen terug en de te importeren hoeveelheden lopen op. Dat 
gaat betekenen minder opbrengst voor de Rijksschatkist en negatieve 
invloed op de betalingsbalans. Daarom is het jammer dat de betekenis 
van het aardgas in onze toekomstige energievoorziening niet veel meer 
en veel eerder die rol heeft gespeeld die het had moeten spelen. Nu pas 
worden er enkele honderden miljoenen in research, isolatie e.d. geïn
vesteerd. Het Kabinet Den Uyl wist alleen maar een basis te leggen voor 
een consumptiegemeenschap en dit Kabinet besteedt ook nog vrijwel 
alles in de consumptiesfeer, W.I.R. daargelaten. Maar gelukkig hebben 
we nog de mogelijkheid om in de tachtiger jaren te corrigeren. En dan 
zullen we onze "erfenis", de baten van het aardgas, niet primair moeten 
consumeren, maar vooral aanwenden ten bate van onze toekomstige 
energievoorziening. 

Een openbare gasvoorziening 

Een deel van die enorme baten zou in ieder geval aangewend kunnen en 
ook dienen te worden ten behoeve van de openbare gasvoorziening. Het 
is duidelijk dat de miljarden guldens die zijn geïnvesteerd in de openbare 
gasvoorziening, maar ook in een transportnet van Gasunie, het risico 
van kapitaalvernietiging niet mogen lopen. Het moet dus in tact blijven 
en ook na 2000 worden gebruikt voor gasdistributie. 
Ik heb daar ook alle vertrouwen in. Maar afgezien van nieuwe vondsten, 

, die ongetwijfeld nog zullen worden gedaan, zullen we het beleid moeten 
richten op het maken of kopen van gassen. Terecht is reeds enkele jaren 
het beleid gericht op het kopen van gas. Noorwegen en Algerije bijvoor
beeld. Maar de voelhoorns worden ook elders nog uitgestoken. Zeer 
juist. Maar hoe lang nog? Niemand weet hoe lang anderen nog bereid 
zullen zijn te verkopen. Als ieder ander zou handelen als bijvoorbeeld de 
Nederlander die het toch zo veel wijzer had gevonden als wij geen 
exportverplichtingen waren aangegaan, maar alles voor onszelf hadden 
gehouden dan zag het er niet best uit voor de aankoop van dat gewilde 
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gas. Toch zitten hier nog wel mogelijkheden in en we zullen dan ook 
waar mogelijk gas moeten inkopen en naar Nederland transporteren; 
per pipe-line of per schip. 
Aangezien gas schaars is, is er ook nog een andere mogelijkheid, name
lijk gas maken. Als je daar met de anderen over spreekt vinden ze dat 
heel gewoon want vroeger werd "al 't gas" gemaakt. Een gemeente met ~ 
een openbaar gasnet had een gasfabriek. Welnu, dan lijkt het erg sim-
pel. Maar zo is het niet. Het gasverbruik van toen en nu is onvergelijk- , 
baar. En het is ondenkbaar dat iedere gemeente weer een eigen gasfa-
briek gaat exploiteren. Niettemin lijkt kolenvergassing een reële moge- I 
lijkbeid te zijn om: 

a. de continuïteit van de openbare gasvoorziening te verzekeren; 
b. het gebruik van het aardgas in de toekomstige energievoorziening 

over een lange periode uit te strekken. 

In ons buurland België wordt opslagruimte gecreëerd via een buiten 
gebruik zijnde kolenmijn om "iets" achter de hand te hebben in bijzon
dere situaties. Hier hebben wij de "opslagtank" van nature. Het zou 
onjuist zijn het afgiftebeleid te richten op een volledige benutting van ei
gen gas. Daarom loopt het aandeel van geïmporteerd gas ook op in de 
samenstelling van de totale afzet. Dat aandeel kan nog aanzienlijk wor
den opgevoerd. Ook met kolengas, waardoor de voorraad in Groningen 
langer meegaat en, met name in de winter als de vraag naar ruimtever
warming groot is, aanvullend kan fungeren. De gastanks hoeven dan 
niet te worden gebouwd, noch enige andere voorraadschuur in de ko
mende tientallen jaren. Indien dit beleid niet zou worden gevoerd en wij 
in het post-aardgastijdperk alles zouden moeten produceren door mid
del van kolenvergassing zouden er minimaal 20 gasfabrieken in Neder
land gebouwd moeten worden. Iedere fabriek met een capaciteit als de 
grote elektriciteitscentrale op de Maasvlakte in Rotterdam. En dan nog 
met een uitgebreid bergingssysteem om in de wintermaanden aan de 
vraag te kunnen voldoen. 
De betekenis van het aardgas in de toekomstige energievoorziening blijft 
nog tientallen jaren van groot belang. Voorwaarde is dan echter wel dat 
er een actief beleid wordt gevoerd. Op meerdere fronten. Dan alleen is 
de openbare gasvoorziening nog tientallen jaren, tot ver nà 2000, in 
staat continu gas te leveren. 
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Wie gaat dat doen? 

Een interessant politiek issue is wie de kolenvergassing ter hand neemt. 
De studies worden overal verricht en de eerste proefprojekten zijn 
gestart, respectievelijk aangekondigd. De strijd om de positie op de bin
nenlandse markt schijnt te zijn begonnen. De grote oliemaatschappijen 
lijken de produktie van kolengas op te eisen. Maar ook de lagere overhe
den, die de gasdistributie verzorgen, trachten zich sterk te maken. Het 
lijkt langzamerhand tijd te worden dat de Rijksoverheid zich beraadt 
over de vraag of kolenvergassing net als de produktie van elektriciteit 
een publieke zaak, een particuliere business of een mengvorm daarvan 
behoort te zijn. 
Gezien de monopoliepositie van de huidige gasleverancier zijn de lagere 
organen van mening dat zij minstens een vinger in de pap dienen te heb
ben! 

Tenslotte wil ik nog voor één aspekt aandacht vragen. Het is vandaag 
erg in om over schaarste te praten. Het oude Israëlitische ideaal van het 
beloofde land, een land overvloeiende van melk en honing, wordt heden 
geïdentificeerd als de consumptiemaatschappij. Toch is er in het denken 
over beschikbare voorraden wel enige wijziging gekomen sinds de club 
van Rome de wereld· wakker schudde. 
De voorzitter van British Gas Corporation, Sir Denis Rooke, bracht in 
Toronto5l rapport uit over de toekomst van het gas. Tussen 1955 en 1977 
nam de aardgasproduktie over de gehele wereld toe met bijna 5000Jo. En 
hoewel ook hij het onwaarschijnlijk acht dat in de belangrijkste 
produktie- en afzetgebieden, Noord-Amerika en West-Europa, de pro
duktie in hetzelfde tempo blijft toenemen, wijst hij op nieuwe gebieden 
als het Midden-Oosten, Afrika, Mexico en het Verre Oosten die grote 
aangetoonde gasvoorraden hebben, maar tot nu toe weinig commerciële 
produktie. Ik voeg hieraan toe dat tot voor kort L.P.G., verzamelnaam 
voor butaan en propaan, in grote hoeveelheden bij de oliewinning vrij 
kwam en werd afgefakkeld. Thans worden installaties gebouwd die het 
affakkelen voorkomen. Het is nu een bruikbaar produkt en in de toe
komst van groot belang voor onze energievoorziening. Maar er is meer. 
Een andere bron waar men nu serieus aandacht aan begint te schenken, 
is onder druk van de aarde gevormd gas, dat in zoutlagen kan zijn opge-
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lost op diepten van 2.000 meter en meer. Als commerciële produktie 
mogelijk blijkt zou dat de energieproblemen aanzienlijk kunnen verlich
ten. Bovendien heeft professor Gold, directeur van het Centrum voor 
Radiofysica en Ruimte-onderzoek van de Universiteit van Cornwell, de 
laatste tijd opnieuw de aandacht gericht op studies over onderaardse 
koolstofbronnen en aan vulkanische en aardbevingsverschijnselen, in 
het bijzonder het ontsnappen van gas bij deze gebeurtenissen. Hij voor
spelde dat het gas dat op deze manier in de aardkorst gevangen zit, vol
doende is om het huidige wereldgebruik van aardgas gedurende zo'n 500 
miljoen jaar vol te houden. Terecht merkte Sir Denis op dat het onwijs 
zou zijn daar nu alles op te zetten, en baseerde zijn verdere rapportage 
op de aangetoonde, nog niet verbruikte, aardgasreserves die circa 
70.000 miljard m 3 bedragen. De schattingen van de onbewezen reserves 
lopen verder uiteen van twee tot vijfmaal de bewezen voorraad. Geen 
kleinigheid. 

Het is duidelijk voor een ieder die zich enigszins interesseert voor de 
energieproblematiek dat een zuinig en doelmatig gebruik van ons aard
gas de toekomstige energievoorziening alleen maar ten goede komt. 
Niettemin meen ik dat laatste onderdeel toch te moeten melden. Er is al 
zoveel pessimisme en zo weinig toekomstverwachting, dat een wolkje als 
een mans hand, een wolkje van hoop en verwachting, zelfs de cultuur
pessimist weer doet leven. 
De betekenis van het aardgas in ons land, nu en in de toekomst, is veel 
groter dan menigeen zich realiseert. De betekenis van gassen in de werel
denergievoorziening is nog niet te overzien. Niettemin heeft de mens, ze
ker ook de christen-democraat, de plicht de schatten van deze aarde te 
beheren en aan te wenden ten dienste van de naaste. En vooral die 
naaste veraf heeft nog zoveel energie nodig om tot een in onze ogen noe
menswaardig bestaan te kunnen komen, dat we geen mogelijkheid onbe
nut mogen laten om het aardgas in toekomstige wereldenergievoorzie
ning een betekenende plaats te geven. 
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ELECTRICITEIT 

Tendensen in de ontwikkeling van afname en opwekking 

door Jhr. Mr. F. 0.1. Sickinghe 

Inleiding 

De toekomstige ontwikkeling van de behoefte aan electriciteit in Neder
land is onderwerp van voortdurende aandacht en studie van de electrici
teitsbedrijven. Jaarlijks wordt door de SEP (N. V. Samenwerkende 
Electriciteits-Productie-bedrijven) een prognose opgesteld ten aanzien 
van het verwachte regionale en landelijk verbruik, welke prognose 
ondermeer dient als basis voor de te nemen beleidsbeslissingen ten aan
zien van grootte en samenstelling van het benodigde productievermogen 
en tevens een inzicht verschaft in het gebruik van de primaire energie
dragers. De daarbij toegepaste methodes en technieken'> 2> zijn van jaar 
tot jaar verfijnd en hebben thans een zodanige graad van perfectie 
bereikt dat het verkregen resultaat betrouwbaar moet worden geacht, 
indien zich althans geen bijzondere omstandigheden voordoen. Dat wij 
voor het optreden van verrassingen echter geenzins gevrijwaard zijn, 
blijkt uit het optreden van de eerste energiecrisis in 1973174. De jaarlijk
se groei welke tot dat moment tussen 8 en IOOJo had bedragen, viel in 
1974 en volgende jaren sprongsgewijs tot de helft terug. Zo is te verkla
ren dat Nederland momenteel een electriciteitsproductie-apparaat bezit, 
dat niet alleen te groot is in capaciteit doch bovendien onevenwichtig is 
van samenstelling, aangezien het in overwegende mate gericht is op het 
verstoken van olie en gas. Gezien de stagnatie in de economische groei 
welke vanaf 1974 is ingetreden behoeft het geen verwondering te wek
ken, dat de Electriciteitsplannen3> 4> 5> 1982/83 1983/84 1984/85, respec
tievelijk gepubliceerd in de jaren 1977, 1978 en 1979, aanzienlijke 
onderlinge verschillen vertonen, welke tenderen naar steeds lagere ver-
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wachtingen ten aanzien van het toekomstige verbruik. Duidelijk blijkt 
dit uit de gehanteerde gemiddelde accrèspercentages, welke respectieve
lijk 5,1 OJo, 3,8% en 3,507o bedragen. Aan het uitspreken van op eigen in
zichten gebaseerde verwachtingen ten aanzien van het toekomstig ener
gieverbruik, zal schrijver dezes zich dan ook niet wagen. 
De Energie nota 19796> is wat het thans verschenen eerste deel betreft, 
naast het verstrekken van achtergrondinformatie, hoofdzakelijk gewijd 
aan de naar het inzicht van de regering te realiseren besparingen in de 
periode tot het jaar 2000 en aan de positie van gas en olie, waarop de 
Nederlandse energiehuishouding is gebaseerd. 
Het totale energieverbruik in Nederland wordt voor meer dan 9007o door 
deze twee energiedragers gedekt, hetgeen een ongewenste en veront
rustende situatie mag worden genoemd. Gewezen wordt in de nota op de 
noodzaak tot verruiming van het aanbod van andere energiedragers, 
met name steenkool en kernenergie. 
De strekking van dit eerste deel in één zin samenvattend, zou deze kun
nen luiden: 

Verbetering van de problematische energiesituatie in Neder
land is in principe slechts op twee wijzen mogelijk, t.w. door 
- besparing op het gebruik en 
- diversificatie in de toepassing van de primaire energiedragers. 

Conform de gekozen indeling van dit energienummer van het Christelijk 
Historisch Tijdschrift, handelt het vervolg van dit artikel uitsluitend 
over de energiedrager electriciteit en de daarbij toe te passen brandstof
inzet. 

Electriciteit 

In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor de opwekking van elec
triciteit volledig bij de 12 voor het merendeel provinciale electrici
teitsproductiebedrijven. Gezamenlijk beheren deze bedrijven via de SEP 
tevens het koppelnet, het landelijk bewakingscentrum en de kerncentra
le Dodewaard. Ook het grootste deel van de distributie (ca. 75%) wordt 
door de productiebedrijven verzorgd. 
Jaarlijks stellen de productiebedrijven een electriciteitsplan op, waarin 
ondermeer de bindend- en voorlopig vastgestelde uitbreidingen van het 
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productieapparaat zijn vermeld. Dit plan behoeft de goedkeuring van de 
minister van Economische Zaken. 
De electriciteitsbedrijven streven er met kracht en tot op heden met suc
ces naar hun autonomie te handhaven en de inmenging van de Rijks
overheid tot een minimum te beperken. Hun maatschappelijke verant
woordelijkheid omschrijven zij als volgt: 7> 

"De electriciteitsbedrijven stellen zich ten doel de betrouwbare 
en economisch verantwoorde levering van electrische energie, 
welke op maatschappelijk aanvaardbare wijze - met name met 
betrekking tot het milieu - tot stand komt". 

Deze omschrijving houdt bepaalde beperkingen in en met name komt 
hierin niet tot uitdrukking de belangrijke rol die de electriciteitsbedrij
ven spelen als opdrachtgever aan de Nederlandse industrie van kapitaal
goederen. Het is verheugend vast te stellen, dat in de afgelopen jaren bij 
de electriciteitsbedrijven het besef is gegroeid, dat men ook in dit 
opzicht een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. 
In de ons omringende industrielanden is dit nooit een punt van twijfel 
geweest en geldt het als een vanzelfsprekende zaak, dat alle belangrijke 
componenten welke in het eigen land vervaardigd kunnen worden ook 
aan de nationale industrie worden opgedragen. Voor het merendeel van 
de componenten, welke bij de electriciteitsopwekking een rol spelen, 
heeft de Nederlandse industrie in de afgelopen jaren kunnen bewijzen 
volledig in staat te zijn een technisch volwaardig product tegen markt
prijs te kunnen leveren. 
Levering van electriciteit door de productiebedrijven geschiedt op basis 
van een concessie voor het aan hen toegewezen gebied. Dit houdt in feite 
een volledig monopolie in, zoals trouwens in vrijwel alle industrielanden 
gebruikelijk is. Voor het door de electriciteitsbedrijven gevoerde beleid 
heeft deze situatie uiteraard bepaalde concequenties. Hoewel door de 
electriciteitsbedrijven uiteraard gestreefd wordt naar economisch ver
antwoorde levering van electriciteit aan de gebruikers, betekent dit niet 
dat minimalisatie van de opwekkingskasten topprioriteit heeft. Onder
meer hangt dit samen met de brandstofclausule in de leveringscontrac
ten, waardoor fluctaties in de brandstofprijs doorberekend worden aan 
de gebruiker. 
Momenteel is de prijsverhouding van steenkool en olie zodanig, dat met 
steenkool de laagste opwekkingskasten gerealiseerd kunnen worden, 
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ook indien rekening wordt gehouden met de hogere investeringslasten. 
Hoewel niemand het prijsverloop van deze brandstoffen in de komende 
25 jaar met enige zekerheid kan voorspellen tendeert de mening van het 
merendeel van de deskundigen naar een snellere stijging van de olieprijs 
waardoor de aantrekkelijkheid van het verstoken van kolen in de 

1 komende jaren nog zou toenemen. 
Door de toeleveringsindustrie, met name door Stork in Hengelo, is aan 
de electriciteitsbedrijven en aan het Directoraat Generaal Energie een 
plan voorgelegd dat inhoudt om ondanks de thans nog aanwezige over
capaciteit, op korte termijn te besluiten tot de bouw van enkele kolen
gestookte eenheden. Een dergelijk besluit zou in een aantal opzichten 
n.l. grote voordelen opleveren. 
- De inbedrijfstelling van één 600 MW eenheid heeft tot gevolg dat het 

olieverbruik met I miljoen ton per jaar zou verminderen en dat het 
percentage van doormiddel van steenkool opgewekte electriciteit van 
12 naar 180fo zou stijgen, een belangrijke stap dus in de richting van 
verkleining van de afhankelijkheid van olie. 

-Op basis van de huidige brandstofprijzen ontstaat een jaarlijkse 
besparing op brandstofkosten van ca. 100 miljoen gulden. Uit 
gemaakte kosten- baten-analyses blijkt verder dat, rekening houdend 
met de meerdere kapitaallasten en de hogere operationele kosten, 
vervroegde inbedrijfstelling van een kolencentrale een positief finan
cieel saldo oplevert. 

- Voor de werkgelegenheid bij de toeleveringsindustrie betekent de 
opdracht tot bouw van een dergelijke eenheid een broodnodige ver
sterking. Als gevolg van de huidige onderbreking in de bouw van 
nieuwe eenheden, welke zich tot 4 jaar of langer kan uitstrekken, 
dreigen de vaste toeleveranciers in financiële problemen te geraken. 
De electriciteitsbedrijven staan niet afwijzend tegenover het hiervoor 
genoemde voorstel en door hen wordt de uitvoerbaarheid van dit 
plan momenteel aan een nader onderzoek onderworpen. De volgende 
overwegingen spelen daarbij een rol. 

- Het gunstige effect op de brandstofdiversificatie wordt 
onderschreven. 

- Het in de afgelopen anderhalf jaar opgetreden accrès ligt 
hoger dan de gemiddeld aangenomen waarde van 3,5%. 5,5 
over het jaar 1979; 6,0% over 1979 tot september. 
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- Er zijn goede redenen aanwezig om de reservefactor in de 
toekomst te verhogen van I ,27 naar I ,33, hetgeen betekent 
dat het benodigde beschikbare vermogen met 50Jo, dat is ca. 
750 MW, wordt verhoogd. 

- Het belang van het voortbestaan van een nationale toeleve-
ringsindustrie wordt onderkend. 

Ter illustratie van het laatstgenoemde punt moge dienen C:at als gevolg 
van de verlaagde prognoses sinds I977 het conform het jongste Electrici
teitsplan in bedrijf te stellen vermogen in de jaren I983, I984 en I985 
respectievelijk is verlaagd met 750, 560 en 460 MW, in totaal een kleine 
I800 MW, corresponderend met een hoeveelheid werk in de Nederland
se metaal- en electra-industrie van ca. 9000 manjaar. Indien het door 
Stork aan de electriciteitsbedrijven voorgelegde plan tot een besluit in 
positieve zin leidt, dan zal <;fat in het in I980 te publiceren electrici
teitsplan I985/86 tot uitdrukking moeten komen. 

Besparingsmogelijkheden 

Bij de beschouwing hiervan moet onderscheid gemaakt worden tussen 
besparingen op het gebruik van electriciteit en besparingsmogelijkheden 
op primaire energiedragers bij de opwekking van electriciteit. Hoewel elke 
besparing van een groot belang moet worden geacht, moeten wij ons toch 
realiseren dat het besparingspotentieel op electriciteit een orde van grootte 
kleiner is, dan de besparingsmogelijkheden op gas en vloeibare 
brandstoffen in de overige in de Energie nota genoemde verbruikssectoren. 
Tegenover de besparingsmogelijkheden op electriciteit staat daarenbo
ven een verwachte toename van het electriciteitsverbruik als gevolg van 
de hogere eisen, welke door de maatschappij worden gesteld aan de zui
verheid van water, bodem en lucht. 
Van kwantitatief groter belang zijn de mogelijkheden tot besparingen in 
de tweede categorie n.l. die, welke kunnen worden bereikt bij of kunnen 
worden gekoppeld aan het proces van electriciteitsopwekking. Het daar
bij op te wekken vermogen ressorteert voor een groot gedeelte in de ca
tegorie "overig vermogen". Te denken is daarbij aan STEG-eenheden, 
stadsverwarming, vuilverbranding resp. combinaties daarvan. Ook in
dustriële warmtekrachteenheden behoren tot deze categorie. 
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Uit oogpunt van energiebesparing zijn warmtekrachtinstallaties, waar
toe ook stadsverwarming behoort, bijzonder interessant. Terwijl het 
thermisch rendement van electriciteitsopwekking zonder warmteleve
ring rond 400Jo bedraagt, is het theoretisch bereikbare rendement van 
een warmtekrachtinstallatie ruim 800fo en bedraagt dit in de praktijk, als 
gevolg van een aantal niet ideale omstandigheden rond 600Jo, een be
langrijk potentieel dus. 
In het meest recente electriciteitsplan wordt gerekend met een jaarlijkse 
toename van het overig vermogen van 150 MW. In het geval dat dit ver
mogen geheel als warmtekrachtvermogen zou worden gebouwd, kan 
jaarlijks een besparing op het olieverbruik worden bereikt van 80.000 à 
85.000 ton per pakket van 150 MW. Dit doet de vraag rijzen waarom 
niet een veel groter vermogen in deze categorie kan worden gebouwd. 
Wat stadsverwarming betreft is de realiteit dat slechts een beperkt aantal 
conglomeraties stedebouwkundig geschikt is voor de aanleg van stads
verwarming. Voor industriële warmtekrachtinstallaties geldt dat een be
paald behoeftepatroon aan warmte en kracht aanwezig dient te zijn, 
waaraan echter slechts in een beperkt aantal gevallen wordt voldaan. 
Voor industriële bedrijven is bovendien de situatie zo dat de financiële 
stimulans welke van de provinciale electriciteitsbedrijven uitgaat om een 
groter electrisch vermogen te installeren dan waaraan voor eigen bedrijf 
behoefte bestaat, te gering is. 

Brandstofinzet 

Hoewel slechts 200Jo van het gebruik aan primaire energie wordt ingezet 
in de electriciteitssector tegenover 800Jo in de overige sectoren, is niette
min de electriciteitssector bijzonder interessant uit een oogpunt van mo
gelijkheden tot diversificatie van de brandstofinzet. 
Tot omstreeks 1960 werd vrijwel alle electriciteit in Nederland opgewekt 
door middel van steenkool. In de daarop volgende jaren werd steenkool 
in snel tempo verdrongen door stookolie en vervolgens deze beide 
brandstoffen door aardgas. In 1975 had aardgas zijn top bereikt met 
ruim 800Jo tegenover 50Jo olie en 20Jo kolen. Het brandstofinzetplan cen
trales voor het jaar 1986 geeft percentages aan voor aardgas, olie en ko
len van resp. 26, 51 en 170Jo. 
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Voorgaande cijfers leveren een duidelijk bewijs van de flexibiliteit van 
de electriciteitsproductie wat betreft de brandstofinzet. Ondertussen 
blijkt uit de aangehaalde cijfers eveneens dat wij in Nederland wat be
treft het verbruik van stookolie totaal op de verkeerde weg zijn. Terwijl 
in de Europese Gemeenschap is afgesproken dat de olie-import door de 
gemeenschap als geheel niet zal stijgen boven die in het jaar 1979, ont
vouwt Nederland een plan dat inhoudt dat het olieverbruik alleen ten 
behoeve van de electriciteitsopwekking in de aansluitende 8 jaren zal 
stijgen van ca. 1 miljoen ton tot ruim 9 miljoen ton per jaar. 
In de Energie nota wordt gesteld dat tot het jaar 1990 alle nieuwe grond
lasteenheden voor steenkool zullen worden ingericht. Tevens 
blijkt echter uit het Electriciteitsplan dat de behoefte aan nieuw te bou
wen grondlastvermogen tot het jaar 1990 zo gering is, dat op deze wijze 
geen wezenlijke omschakeling van olie op steenkool tot stand komt. Te
gen deze achtergrond verdient het voorstel van Stork, dat de vervanging 
van oliegestookte door kolengestookte ketels bepleit, resp. de bouw van 
extra kolengestookte centrales, de volle aandacht krijgen. 

Over kernenergie kunnen wij betrekkelijk kort zijn. Staande aan de 
vooravond van de maatschappelijke discussies over deze energiesoort en 
in afwachting van het derde deel van de Energie nota waarin de regering 
zijn standpunt bekend zal maken, lijkt het weinig opportuun verort
derstellingen te uiten ten aanzien van de inzet van kernenergie bij de 
electriciteitsopwekking na 1990. Aannemende dat het in 1974 door de 
toenmalige regering geuite beleidsvoornemen, n.l. de bouw van drie 
1000 MW kerncentrales zal worden uitgevoerd in de loop van de negen
tiger jaren, dan zou dit betekenen dat omstreeks het jaar 2000 het op
gestelde kernenergievermogen niet meer dan 160Jo zou bedragen van het 
totaal aanwezige vermogen. Uit een oogpunt van diversificatie een (te) 
gering percentage. 
Aangezien de opties voor de electriciteitsopwekking zich voor de ko
mende twintig jaar beperken tot kolen en kernenergie, is uiteraard ook 
het economische aspect van wezenlijke betekenis. De tegenstanders van 
kernenergie beweren, in het algemeen zonder hier enig bewijs aan te voe
ren, dat kernenergie duurder is. Meer objectief uitgevoerde studies en 
berekeningen komen tot andere conclusies. 
Volgens een Duitse studie6) uit 1977 zijn bij een bedrijfstijd van 6500 uur 
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per jaar de kWh-kosten van een koleneenheid ruim 200/o hoger dan die 
van een kerncentrale, bij gebruikmaking van goedkope importkolen. 
Het resultaat van de KIVI-studie10> van maart 1978 geeft als resultaat on
der dezelfde omstandigheden een verschil van ca. 10% eveneens ten 
gunste van kernenergie. In de conclusie noemt men dit verschil niet sig
nificant en beveelt de toepassing van beide energiedragers naast elkaar 
aan uit een oogpunt van risicospreiding. 
Bijzonder interessant is een Amerikaanse publicatie11 > van Common
wealth Edison, één der grootste Amerikaanse electriciteitsbedrijven, 
waarin conclusies getrokken worden gebaseerd op een over meerdere ja
ren strekkende vergelijking van de resultaten van 6 nucleaire eenheden 
tegenover 6 grote kolengestookte eenheden. Het resultaat is dat onder 
basislastcondities de kWh-kosten van de kolengestookte eenheden, af
hankelijk van de verstookte kolensoorten, 15 tot 20% liggen boven de 
nucleaire kWh-kosten. Niettemin is de conclusie dat men in de toekomst 
wil voortgaan met het installeren van zowel kerneenheden als kolen
gestookte eenheden. 

Milieuconsequenties van het verstoken van steenkool 

In de afgelopen jaren is ons land verwend geworden door het verstoken 
van Gronings aardgas ten behoeve van de opwekking van electriciteit. 
Thans is echter besloten het gebruik van gas voor dit doel te beperken 
tot de op dit moment afgesloten contracten en tevens de totale gecon
tracteerde hoeveelheid gas uit te smeren over de periode tot het jaar 
2000. Het directe gevolg hiervan is, dat op korte termijn de inzet van 
olie aanzienlijk zal stijgen. Zoals reeds eerder opgemerkt wordt thans 
overwogen door de bouw van kolengestookte centrales een deel van de 
stookolie door steenkool te vervangen, hetgeen betekent dat de compli
caties voor het milieu voor deze beide brandstoffen nagegaan moeten 
worden. 
De twee elementen welke daarbij de belangrijkste rol spelen zijn: 

- de gasvormige verbrandingsproducten C02 - S02 - NOx 
-de vaste verbrandingsresten, met vlieggas als belangrijkste 

component. 
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De vorming van gasvormige verbrandingsproducten C02, S02 en NOx 
is bij geen van beide brandstoffen te vermijden. Daarbij zijn de graduele 
verschillen gering. 

-Wat de productie van C02 betreft wordt door deskundigen verband 
gelegd tussen het gehalte daarvan in de atmosfeer en het wereldkli
maatpatroon. Behalve door verbranding van fossiele brandstoffen 
wordt het C02 gehalte echter nog door vele andere factoren beïn
vloed. 
Het gehele onderwerp bevindt zich nog in de studiesfeer en er lijken 
op dit moment geen redenen aanwezig te zijn het verstoken van fos
siele brandstoffen in de komende twintig jaren om deze reden aan 
banden te leggen. 

-De vorming van S02 is afhankelijk van het zwavelgehalte van de 
beschikbare brandstof. Zowel kolen als olie bevatten van nature zwa
vel als bestanddeel. 
Voor de verhandelde kolen- en oliesoorten zijn de grenzen ongeveer 
als volgt: 

Stookolie 1 tot 407o 
Steenkolen 0,5 tot 2llz Of'o. 

Na de aanpassing van het Besluit Zwavelgehalte Brandstoffen is het 
maximaal toegestane percentage van zware stookolie inmiddels verlaagd 
van 2llz tot 20f'o. Aangezien voor eenzelfde energieproductie ongeveer 
lllz keer zoveel steenkool moet worden verstookt als olie bedragen de 
corresponderende zwavelgehaltes vankolen derhalve 1, 7 respectievelijk 
1,307o. Kolen met een dergelijk of lager zwavelgehalte zijn in voldoende 
mate verkrijgbaar. 
Het is denkbaar dat in de nabije toekomst besloten zal worden nieuw te 
bouwen en eventueel ook bestaande installaties te voorzien van rookgas
ontzwavelingsinrichtingen. De kosten van dergelijke inrichtingen en het 
verlies aan netto vermogen welke zij veroorzaken zijn voor kolen en olie 
ten naastenbij gelijk. Ontzwaveling van de rookgassen is echter niet de 
enige mogelijkheid om de uitstoot van so2 in de atmosfeer te beperken. 
Door toepassing van stookinrichtingen met z.g. wervellaagverbranding 
is het mogelijk vorming van het gasvormige so2 in belangrijke mate te 
beperken. Hoewel het principe van het gefluïdiseerde bed reeds vele ja
ren in de procestechniek wordt toegepast, is de toepassing voor het ver-
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stoken van vaste en vloeibare brandstoffen nog van betrekkelijk recente 
datum. Deze ontwikkeling heeft thans de demonstratiefase bereikt en 
kan in principe worden toegepast bij kleinschalige eenheden voor stads
verwarming en industriële warmtekrachtinstallaties zoals eerder zijn 
besproken. In de wervellaag welke vrijwel geheel uit inert materiaal 
bestaat, wordt tijdens het verbrandingsproces de vrijkomende zwavel 
aan bepaalde toeslagstoffen zoals mergel gebonden en continu afge
voerd. Een dergelijke installatie behoeft in principe dan ook niet van een 
rookgasontzwavelingsinrichting te worden voorzien. De installaties vol
gens dit systeem welke momenteel in bedrijf zijn werken alle bij atmos
ferische druk en zijn in principe niet opschaalbaar tot de grootte van 
basislasteenheden voor electriciteitsopwekking. Een parallelle ontwik
keling met wervellaagverbranding onder druk opent in dit opzicht ver
dere perspectieven doch commerciële toepassing kan niet voor de negen
tiger jaren worden verwacht. 

- Het derde gasvormig bestanddeel van rookgassen n.l. NOx dat als 
ongewenst wordt beschouwd ontstaat door de chemische binding van 
fracties van de stikstof en de zuurstof waaruit de verbrandingslucht 
bestaat. 

Het gehalte aan NOx in de rookgassen kan worden beïnvloed door de 
stookwijze waarmee tot op heden de meeste ervaring aanwezig is bij 
stookolie. het NOx-probleem is van geringer betekenis dan het S02-
probleem. 

Het asverwerkingsvraagstuk 

Het belangrijkste verschil tussen steenkool en olie schuilt in het feit dat 
steenkool 15 tot 200Jo onbrandbare materie bevat welke in vaste vorm 
overblijft, terwijl het asgehalte van olie doorgaans een fractie van een 
procent bedraagt. 
Het asprobleem bij het verstoken van steenkool houdt niet in zoals bij 
kernenergie dat als gevolg van het verbrandingsproces nieuwe elementen 
ontstaan. Alles was reeds tevoren op aarde aanwezig. Het probleem ont
staat veeleer door de opeenhoping van grote hoeveelheden soms moei
lijk hanteerbare materie met daarbij de kans op het optreden van onge-
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wenste concentratie van bepaalde sporenstoffen welke in de as voor
komen. 
Het asprobleem is principieel niet anders dan zoals het tot en met de ja
ren vijftig in Nederland is opgetreden. De reden dat wij er bij de herin
voering van kolen thans moeilijker tegen aankijken is tweedelig. In de 
eerste plaats doordat de locaal te verwerken ashoeveelheden aanzienlijk 
groter zijn geworden en in de tweede plaats omdat wij ons thans bijzon
der kritisch, eigenlijk steeds kritischer opstellen tegenover alles wat hin
der of ongemak kan veroorzaken. Verbrandingsresten van steenkool in 
hun moeilijkst hanteerbare vorm staan bekend onder de naam vliegas, 
een fijn gestructureerde stof bestaande uit gesinterde glasachtige bollet
jes. In vrijwel alle landen waar steenkool wordt verstookt is onderzoek 
verricht naar de twee principiële mogelijkheden om vliegas te verwer
ken, n.l. 

- Nuttig gebruik van vliegas als vulmateriaal in cement en 
bouwmaterialen, bij wegaanleg en landterugwinning, etc. 
etc. 

-Werkwijzen, soms gepaard gaande met structuurverande
ring van de vliegas, waardoor deze probleemloos gedepo
neerd kan worden. 

Inmiddels is wel gebleken dat de nuttige toepassingsmogelijkheden ner
gens ter wereld de afzet kunnen garanderen van de totale hoeveelheid bij 
verbranding vrijkomende vliegas. Een basisoplossing voor het pro
bleemloos storten dient dus in principe steeds aanwezig te zijn. 
In een land als de Verenigde Staten van Amerika waar in 1978 een hoe
veelheid van ca. 600 miljoen ton kolen werd verstookt is het probleem
loos storten van vliegas in zijn oorspronkelijke vorm de meest toege
paste wijze van verwerking. Dat is acceptabel omdat men in voldoende 
mate de beschikking heeft over waardeloze gronden, oude mijngangen, 
gaten in het aardoppervlak of afvoermogelijkheden in zee. 
In Nederland zijn deze mogelijkheden aanzienlijk geringer vanwege de 
hoge gebruiksgraad van het grondgebied en de hoge waterstand veroor
zaakt door onze lage ligging ten opzichte van het zeeniveau. Niettemin 
zijn ook in Nederland zij het in beperkte mate mogelijkheden aanwezig 
om vliegas te deponeren in grind- en kleigaten. Daarnaast wordt ge
werkt aan de mogelijkheid om het stortprobleem te vereenvoudigen 
door de vliegas te brengen in gegranuleerde vorm of in de vorm van 
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gesinterde kogeltjes met een verglaasd oppervlak. Uiteraard werkt de 
noodzaak tot toepassing van dergelijke procédés kostenverhogend en 
daarmee is dan ook bij het opzetten van kosten- baten-analyses rekening 
gehouden. 

Samenvattend kan na deze beknopte beschouwing over gasvormige ver
brandingsproducten en het asverwijderingsvraagstuk gesteld worden dat 
het verstoken van steenkool op voor het milieu aanvaardbare wijze kan 
geschieden mits aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan. 

- Het bestaan van duidelijke normen en richtlijnen inzake de 
milieu-eisen. 

- Beter gestroomlijnde vergunningenprocedures bij centrale 
overheid, lagere overheden en andere betrokken instanties. 

-Gecoördineerde inspanning van electriciteitsbedrijven, on
derzoekinstellingen en industrie, zodanige installaties te ont
werpen en uit te voeren dat aan de gestelde eisen kan worden 
voldaan. 

-Maatschappelijke bereidheid bepaalde ongerieven te accep
teren als consequentie van de welvaartsmaatschappij waarin 
wij leven en willen blijven leven . 

Milieuaspecten van de toepassing van kernenergie 

Dit onderwerp staat centraal bij de maatschappelijke discussie over ker
nenergie, welke formeel van start gaat na het verschijnen van het derde 
deel van de Energie nota 1979. Het zal er daarbij om gaan of de techni
sche oplossingen welke worden aangegeven voor het verzekeren van de 
veiligheid van de werking van kernreactoren en het opbergen van de 
radio-actieve-afvalstoffen, al dan niet maatschappelijk aanvaardbaar 
zullen blijken te zijn. Het lijkt niet opportuun op dit moment op deze 
discussie vooruit te lopen. 

Slotopmerking 

Binnen het kader van het door de regering aangekondigde energiebeleid 
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inzake besparing en diverdificatie zal de bouw van nieuwe productie
eenheden voor electriciteitsopwekking met voortvarendheid aangepakt 
dienen te worden. 
Daarbij gaat het zowel om steenkool gestookte grondlasteenheden als 
kleinschalige eenheden in de categorie stadsverwarming en andere op 
economisch gebruik van primaire energiedragers gerichte systemen. 
Een snelle en substantiële herintroductie van steenkool is in het belang 
van zowel een gewaarborgde stroomlevering als verbetering van de beta
lingsbalans en versterking van de werkgelegenheid. Gecoördineerde en 
gerichte inspanning om de gevolgen voor het leefmilieu van de herinvoe
ring van steenkool op een aanvaardbaar niveau te brengen dient daarbij 
een hoge prioriteit te krijgen. De toepassing van nieuwe technologiën 
zoals wervellaagverbranding en kolenvergassing zal d.m.v. de bouw van 
demoplants met inschakeling van de nationale industrie voorbereid die
nen te worden. 
Toepassing van kernenergie naast steenkool en een beperkt gebruik van 
de hoogwaardige energiedragers gas en olie, zal op den duur mede op 
economische gronden niet gemist kunnen worden. 
De op de veredeling van kolen gerichte technologiën, al dan niet in com
binatie met kernenergie, zullen tegen het einde van deze eeuw naar valt 
te hopen, zover zijn ontwikkeld dat de westelijke wereld zich kan ont
worstelen aan de greep van het oliekartel van de OPEC-landen. 

Ik ben Ir. H. Douglas erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage voor het 
samenstellen van dit artikel. 
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DE BETEKENIS VAN ZON EN WIND VOOR DE NEDERLANDSE 
ENERGIEVOORZIENING 

door J. Smit 

Het Nederlands energiebeleid is sinds enkele jaren gericht op spreiding 
naar land van herkomst bij de import van energie en naar verruiming 
van het aanbod door energiedragers anders dan aardolie en aardgas. 
Een van de mogelijkheden om tot deze laatstgenoemde diversificatie van 
energiedragers te komen is de inzet van zgn. alternatieve energie
bronnen. 
Hieronder verstaat men in het algemeen de alternatieven voor de thans 
gangbare energiebronnen, te weten fossiele brandstoffen en kernsplij
tingsenergie. Als alternatieve energiebronnen kunnen worden 
beschouwd: 
• zonne-energie 
• geothermische energie 
• energie uit afval 
• energie uit getijden 
• energie uit golven, zee- en rivierstromingen 

Wat Nederland betreft zijn de laatstgenoemde bronnen van weinig of 
geen belang in verband met het geringe potentieel. Bovendien hebben 
studies uitgewezen dat de produktiekosten ca. 10 maal zo hoog zijn als 
die van conventionele energie-opwekking'). Ten aanzien van getijdene
nergie geldt, dat voor een mogelijke vestigingsplaats van een getijden
centrale drie grootheden van belang zijn: 
• het hoogteverschil tussen hoog en laag water (h) 
• de oppervlakte van het afgedamde bassin (A) 
• de lengte van de te bouwen dam (L) 
Hoe kleiner de grootheid L/ Ah2

, des te goedkoper kan de opgewekte 
energie worden geproduceerd. Voor de Oostersehelde - de enige in 
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Nederland in aanmerking komende plaats voor een getijdencentrale -
blijkt deze grootheid ca. 100 maal groter te zijn dan voor La Rance 
(Frankrijk), één van de weinige plaatsen waar een getijdencentrale staat 
opgesteld. Het zal daarom niet verwonderlijk zijn dat al rekening hou
dend met de in uitvoering zijnde afsluiting van de Oostersehelde de bere
kende opwekkingskosten ook hier ca. 10 maal zo hoog zijn als die van 
conventionele electriciteitsopwekkingz). 
Voor Nederland blijven dus de vier eerstgenoemde alternatieve energie
bronnen over. Mede in verband met de beschikbare ruimte worden hier 
in hoofdzaak de twee eerstgenoemde alternatieve energiebronnen be
schouwd, te weten zonne-energie en windenergie. Wat geothermische 
energie betreft wordt verwezen naar een recent artikel in het Geogra
fisch Tijdschrift3). 
Over energie uit afval slechts een enkele opmerking. In Nederland wordt 
zowel bij de Vuilverbranding Amsterdam als bij de N.V. Afvalverbran
ding Rijnmond electriciteit geproduceerd. In 1977 bedroeg deze produk
tie 200 miljoen kWh overeenkomend met 0,40Jo van de totale binnen
landse electriciteitsproductie. Door ook in andere verbrandingsovens 
energie te winnen kan de relatieve bijdrage van energie uit afval zeker 
worden verhoogd. In plaats van op deze wijze zoveel mogelijk energie 
uit afval te produceren zou het veeleer noodzakelijk zijn onderzoek te 
verrichten op welke manier de steeds groeiende stroom afval ingedamd 
kan worden. Niet onvermeld mag blijven het methaangistingsproces 
hetwelk optreedt wanneer organisch afval enigszins wordt verwarmd 
(25-35°C) en van de lucht wordt afgesloten. In Nederland wordt deze 
methode meer en meer toegepast bij rioolzuiveringsinstallaties. Momen
teel wordt onderzocht in hoeverre deze methode toepasbaar is in de bio
industrie, land- en bosbouw en de levensmiddelenindustrie. Het betreft 
dan veelal kleinere installaties die de energievoorziening per bedrijf zou
den kunnen verzorgen. Dat de potentiële betekenis van afval als energie
bron zeer beperkt is, blijkt uit een beschouwing door Bruin4). 

Zonne-energie 

De zon is als bron van energie in tegenstelling tot de thans geëxploiteer
de energiebronnen onuitputtelijk. Daarentegen heeft zonne-energie, 
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eveneens in tegenstelling tot de huidige toegepaste energievormen, een 
zeer lage stroomdichtheid. Toepassing van zonne-energie vraagt om 
nieuwe conversie- en distributietechnieken. Erkenning van het potentië
le belang van zonne-energie en van het ontbreken van de benodigde ken
nis van de consequenties van de toepassing uit technisch
wetenschappelijk en maatschappelijk oogpunt heeft de Nederlandse 
overheid doen besluiten een Nationaal Onderzoekprogramma voor de 
toepassing van zonne-energie te laten uitvoeren. 

Hoofddoelstelling van het in 1978 gestarte Nationaal Programma is het 
bevorderen van een verantwoorde introductie en verbreding van de toe
passing van zonne-energie in Nederland tegen zo laag mogelijke maat
schappelijke kosten. In eerste instantie richt het programma zich op de 
laagcalorische toepassingen van zonne-energie. De mogelijkheden van 
de toepassing voor electriciteitsproduktie en voor produktie van 
brandstoffen zijn vooralsnog te verwaarlozen3). 
Gezien de stand van de technologische ontwikkeling kunnen vier onder
werpen worden onderscheiden, te weten: 
- warm tapwatervoorziening, 
- ruimteverwarming, 
- ruimteverwarming met seizoenopslag, 
- koeling en klimaatbeheersing. 
De vooruitzichten voor toepassing van laatstgenoemde in Nederland 
zijn voorlopig ongunstig. Dat hier niettemin aandacht aan besteed 
wordt, hangt samen met de mogelijke consequenties voor industriële ex
port en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid. 

Gedurende de eerste fase, tot en met 1981, wordt de nadruk gelegd op de 
ontwikkeling van warm watervoorzienin~ssystemen voor huishoudelijk 
gebruik en zwembaden in samenwerking met de Nederlandse industrie. 
Daar de technologische ontwikkeling van deze systemen reeds relatief 
vergevorderd is, zal naast het noodzakelijke onderzoek en ontwikke
lingswerk de nadruk van het programma liggen bij een serie grote de
monstratieprojecten. 
Wat de ruimteverwarming betreft zal gedurende deze eerste fase aan
dacht worden besteed aan passieve systemen gericht op winning van het 
gemakkelijkst winbare deel van de aangeboden zonne-energie langs 

126 

•'-

E 

l 

( 

2 

~ 

( 

' 2 

r 
t 
t 
j 
( 

2 

2 

5 
\ 

1 

2 

E 

\ 

j 



I 

I 

"bouwkundige weg". Hierbij speelt o.m. het raamoppervlak in noord-, 
oost-, zuid- en westgevel een belangrijke rol. 

Voor de produktie van laag-calorische warmte met behulp van zonne
energie wordt gebruik gemaakt van een vlakke plaatcollector bestaande 
uit een zwarte vlakke metalen plaat afgedekt door enkel- of dubbelglas. 
Ook de achterzijde en zijkanten van de collector moeten goed geïsoleerd 
zijn om het verlies van opgenomen warmte te beperken. De door de 
plaat geabsorbeerde zonnewarmte moet middels water of lucht worden 
afgevoerd naar een boiler of opslagvaL Voor ruimteverwarming dient 
dit opslagvat al enkele m3 groot te zijn om de in de zomer op te vangen 
warmte in op te slaan. Collectoren worden veelal aangebracht in de 
zuidelijke dakhelling onder een hellingshoek tussen 40 en 60°. De ge
middelde jaaropbrengst in kWh per m2 collectoroppervlak is o.m. af
hankelijk van het gewenste temperatuurverschil. Voor de warm tapwa
tervoorziening kan men voor de Nederlandse weercondities rekenen op 
jaaropbrengsten van 300 à 400 kWhth per m2 collectoroppervlak. Om
dat het warmte-aanbod door de zon niet samenvalt met de warmtevraag 
zullen collectoren nooit voor 1000Jo in de warmtebehoefte kunnen voor
zien. Voor 500Jo dekking van de warm-waterbehoefte door de zon is ca. 
5 m2 collector benodigd terwijl voor eenzelfde dekking van de ruimte
verwarming voor een goed geïsoleerd huis ca. 40 m2 collector noodzake
lijk zal zijn. 

De prijzen die momenteel voor collectoren gelden (ca. f 400,- per m2
) 

zijn nog hoog als gevolg van lage produktie. Op iets langere termijn is 
een prijs van/ 200,- per m2 geïnstalleerd zeker haalbaar. Hierbij komen 
dan nog de kosten van leidingen, pompen, opslagvat en regelappara
tuur. 
Een maat voor de economische haalbaarheid is de terugverdientijd. Als 
functie van de brandstofprijs is deze terugverdientijd s) uitgerekend 
voor: 

A. Complete warm-watervoorzieningsinstallaties met 5 m2 collector à 
f 1900,-

B. Complete installatie voor ruimteverwarming met 40 m2 collector à 
f 10.500,-. 
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De resultaten zijn als volgt: 

Brandstof Aardgas Elektriciteit 

Brandstofprijs 27 c/m3 45 c/m3 65 c/m3 9 c/kWh 16 c/kWh ' 

A 18 14 10 9 5 
B 24 14 10 

Terugverdiend in jaren 

Hieruit blijkt dat zonne-energie in Nederland vooralsnog moeilijk kan 
concurreren met het aardgas. In gevallen van gebruik van elektriciteit 
voor warmwaterbereiding worden collectoren echter wel reeds financieel 
aantrekkelijk. 

Bij een woningbouwproduktie van 100.000 per jaar zou in de nabije toe
komst zo'n 20.000 m2 collectoroppervlak/week kunnen worden aange
bracht. Wat dit betekent voor onze nationale energievoorziening is 
weergegeven in fig. I. Zie pag. 132 

Windenergie 

Tot in de tweede helft van de vorige eeuw was in Nederland de wind een 
van de belangrijkste energiebronnen. Omstreeks 1850 stonden nog zo'n 
9000 windmolens opgesteld voor het bemalen van polders, het malen 
van koren, het zagen van hout, het persen van olie enz. Deze molens 
hadden een slecht energierendement waardoor zij niet in aanmerking 
komen voor het leveren van een bijdrage van enige betekenis aan onze 
huidige energievoorziening. Hiertoe moet een nieuw-type windmolen -
ook windturbine genoemd - worden ontworpen. Dit gebeurt nu in het 
kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie dat loopt 
van 1976 tot 1981. 
Doel van dit programma is na te gaan op welke wijze windenergie een 
significante bijdrage kan leveren aan de nationale energievoorziening. 
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Veelal wordt hierbij significant vertaald in enkele procenten, bijvoor
beeld 2 à 30Jo. Wanneer de windenergie wordt omgezet in electriciteit be
tekent dit dat 10 à 150Jo van de totale electriciteitsproductie afkomstig 
moet zijn van windturbines omdat omstreeks 200Jo van alle primaire 
brandstoffen voor electriciteitsproduktie wordt aangewend. Men denkt 
hierbij aan grote aantallen zeer grote windturbines, met een rotordiame
ter van ca. 50 m, welke een vermogen van I MW kunnen afgeven. 
Zo'n windturbine, geplaatst op de Noordzee, heeft een gemiddelde jaar
produktie van 3000 MWhe. Bij grote aantallen windturbines moet reke
ning gehouden worden met twee factoren welke de netto energieop
brengst van windturbines in negatieve zin beïnvloeden: 
- windschaduweffecten ten gevolge waarvan windturbines niet te dicht 

bij elkaar geplaatst mogen worden, 
- verlaging van het rendement van conventionele centrales wanneer 

grote vermogens uit windturbineparken via het landelijk koppelnet 
worden getransporteerd. 

Door deze negatieve factoren zal de gemiddelde jaarlijkse netto energie
produktie van een 1 MW windturbine globaal 2000 MWhe bedragen. 
Om lOOJo van de huidige electriciteitproduktie van ca. 60.106 NWhe uit 
de wind te halen zijn bijgevolg 3000 windturbines nodig, ieder met een 
vermogen van 1 MW. Het zal een grote inspanning vergen deze windtur
bines in een tijdsbestek van 20 jaar te bouwen; na deze periode zullen de 
werkzaamheden voornamelijk vervanging en onderhoud betreffen. 
In fig. I is aangegeven hoe hij dit bouwprogramma van 3 MW per week 
de bijdrage van windenergie varieert. Bij voortgaande groei van onze 
energieconsumptie zal, ondanks dit forse bouwprogramma van wind
turbines, de procentuele bijdrage van windenergie zelfs weer gaan afne
men. 
Bij grootschalige toepassing van windenergie voor Nederland is een 
drietal hoofdproblemen te onderscheiden: 

1. Hoe maken we grote rotorconstructies voldoende sterk? 

Windturbines worden zeer wisselend belast door variaties van windsnel
heid en windrichting. Bovendien neemt de windsnelheid toe met de 
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hoogte. Grote rotorbladen vangen dus in hun bovenste stand meer wind 
dan in de onderste stand. Deze wisselende belasting kan trillingen ver
oorzaken die tot breuken kunnen leiden. Omdat de oude hollandse 
windmolens met veellagere toerentallen draaien dan moderne windtur
bines is de wisselende belasting minder problematisch voor de hollandse 
windmolens. Er moet nog veel onderzoek gebeuren om windturbines te 
kunnen leveren met een gegarandeerde levensduur. Ondermeer hiertoe 
wordt in Petten een experimentele windturbine gebouwd met 25 m ro
tordiameter en een elektrisch vermogen van 250 kWatt. Eind 1980 zal 
deze windturbine in bedrijf kunnen zijn. 

2. Hoe maken we windenergie niet te duur? 

Uiteraard mag windenergie nooit te duur worden, maar wat heet te 
duur? Wanneer toepassing van windenergie minder schadelijk wordt 
geacht voor het milieu mag energie geproduceerd met behulp van wind
turbines misschien duurder zijn dan eenzelfde hoeveelheid energie ge
produceerd op conventionele wijze. Maar hoeveel duurder is een open 
vraag. 
Er zijn veel factoren op te noemen welke de prijs van windenergie zullen 
bepalen. Enkele belangrijke factoren zijn: 
• de lokatie van windturbines. Plaatsing van windturbines op zee is 

aanmerkelijk duurder dan plaatsing op het land. Daarentegen is de 
energieopbrengst op zee groter dan op land. 

• het type windturbine. Er zijn twee hoofdtypen: een type met horizon
tale draai-as zoals bij de hollandse windmolen en een type met verti
cale draai-as, de zgn. Darrieus rotor. Een machine van dit laatste ty
pe staat op het terrein van Fokker-VFW te Schiphol-Oost. De rotor
diameter bedraagt 5,3 m. Sinds 1977 zijn aan deze machine diverse 
experimenten uitgevoerd. 

• de grootte van de windturbine 
• de hoogte van de windturbine 
• de regeling van de windturbine. 

Het is in dit stadium van het onderzoek nog moeilijk te zeggen hoe de 
uiteindelijke prijs van windenergie uit zal vallen. 
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3. Waar kunnen grote aantallen molens worden geplaatst? 

Een werkgroep van het Ministerie van Economische Zaken, van het Mi
nisterie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de KEMA en 
ECN heeft de problemen m.b.t. beschikbare vestigingsplaatsen bestu
deerd. Met name is gezocht naar plaatsingsmogelij kheden in gebieden met 
voldoende windaan bod, te weten Groningen, Friesland, Noord- en Zuid
Holland, Zeeland en de IJsselmeerpolders. Rekening houdend met fysie
ke beperkingen (bebouwing, bossen, wegen, wateroppervlakten, luchtha
vens, verstedelijkte gebieden) vond met dat maximaal rond 35.000 wind
turbines, met rotordiameter van 50 m, geplaatst zouden kunnen worden. 
Plaatsing van windturbines zal echter in vrijwel alle gevallen conflicten 
oproepen, zoals: 
- schade aan natuur tijdens de bouw van windturbines, 
- horizonvervuiling, 
- confrontatie met het ruimtelijk ordeningsbeleid. 

Het is daarom niet realistisch aan te nemen dat op het land 35.000 grote 
windturbines geplaatst kunnen worden. Het werkelijke aantal zal slechts 
een frakctie hiervan kunnen zijn. Daarom worden ook de plaatsingsmo
gelijkheden op zee nagegaan. Ondanks de uitgestrektheid van het Neder
lands deel van het continentale plat worden ook hier velerlei beperkingen 
gesteld door: 
• activiteiten voor olie- en gasexploratie en produktie 
• scheepvaartroutes • militaire activiteiten 
• visserij • kustverdediging 
• telecommunicatie-kabels • recreatiebehoeften 

Slotopmerkingen en conclusies 

- Zon en wind zullen bij een voortgaande groei van ons nationale ener
gieverbruik - huidige voorstellingen geven een gemiddelde jaarlijkse 
groei aan van 2 à 30Jo- slechts voor enkele procenten hierin bij kunnen 

,. dragen. 
- Voor een goede start van zon- en windenergie op grotere schaal in ons 

land is het noodzakelijk dat of de overheid subsidies verstrekt en/ of de 
brandstofprijs met meer dan een factor 2 toeneemt. 
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