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HET VRAAGSTUK VAN DE FIN ANCIELE VERHOUDING VAN 
KERK EN STAAT 

NAAR DE ONTKNOPING? 

door Mr. H. Mulderije 

In C.H. kringen mag het vraagstuk, waarvoor art. 185 van de Grand
wet met zijn sedert 1815 niet gewijz,igde tekst doch wel gewijzigde toe
passing, ons plaatst als van algemene bekendheid worden aangemerkt. 
Het zegt toe aan de onderscheiden godsdienstige gezindheden of haar 
leraren de blijvende uitkering van de tractementen, pensioenen en an
dere inkomsten welke thans (dat is 24 augustus 1815, de inwerking
treding van de Grondwet 1815) door hen worden genoten. En het opent 
de mogelijkheid van toekenning van tractement of vermeerdering van 
reeds bestaand, aan leraren, die tot dien uit 's lands kas geen, ofwel 
een niet toereikend tractement genieten. 
Deze regeling was ontleend aan het door Willem I uitgevaardigde 
Besluit van 19 januari 1814 (de Visser, Kerk en Staat III bl. 209), uit 
overweging 'dat de belangen van de Staat zowel als van de godsdienst 
vorderen dat zorg wordt gedragen voor de tractementen, etc., daar
onder begrepen die welke v66r de inlijving in het Fransche Rijk van 
's landswege zijn betaald geworden'. En voorts: 'dat de na de j are 1795 
genomen dispositien over de vernietiging van de fondsen der kantoren 
van de geestelijke goederen' (zeker f. 6000.000,- naar de geldwaarde van 
rond 1800; M.), 'alsmede de afschaffing van de voormaals genoten 
rantsoenpenningen' (aanvulling uit de gewone belastinggelden) 'thans 
te meerder, voorziening uit andere fondsen gebieden'. 

De tekst van art. 185 moge dan aanleiding zijn tot een j uridische onder
scheiding van een afdwingbaar recht terzake der garantie van lid 1 
(H.R. 5 mei 1848, W. v. h. Recht no. 913) nevens een toekennings
praktijk uit overwegingen van rechtvaardigheid jegens de andere kerk
genootschappen steunende op lid 2 ( een praktijk die naar mijn rnening 
evenzo goed als normatief is te betrachten), ecn feit is het dat de Staat 
het steeds als zijn plicht heeft gezien en is blijven zien, zich binnen 
beperkte grenzen deze zorg der Kerk aan te trekken. In het tijdsverloop 
van 1815 tot 1967 is de totale Rijksbijdrage voor de Erediensten ge
stegen van f. 1.363.268.40 naar f. 2.542.384 in 1938 en naar f. 3.430.000 
in 1967. Van dit laatste bedrag werd 3/5 voor tracternenten en 2/5 
voor kindergelden, pensioenen en bestuurskosten toegewezen en be-



steed. In de loop der historic is aan verhoging van de Rijksbijdragen 
weinig gedaan. 
Het is duidelijk dat in die gedragslijn historische overwegingen een be
langrijke rol hebben gespeeld en zijn blijven spelen, versterkt door de 
overtuiging van het dienen door de Kerk van het algemeen welzijn 
met haar verkondiging van het W oord en het aankweken van christe
lijke deugden, met haar diaconale en maatschappelijke zorg, jeugdwerk 
en zovele andere takken van kerkelijke bemoeienis. Het is deze overtui
ging die in de contemporaine geschiedenis bevestiging heeft gevonden 
door de hervatting in 1949 van het sedert 193 7, onder Min. de Wilde 
gestaakte subsidieren van nieuw te stichten predikantsplaatsen. En in 
niet mindere mate door de tot 1971 geldende Wet Premien Kerkenbouw, 
krachtens welke tot einde 1968 voorlopige premies zijn vastgesteld ten 
bedrage van ruim 72 miljoen, waarop tot dusver 60 miljoen zijn uit
betaald. Met name de nieuwe predikantsplaatsen zijn hierbij van belang 
omdat zij van blijvende betekenis zijn en op arbeidsprestatie betrekking 
hebben, bedoeld in de grondwetsvoorschriften van 1815 tot, ondanks 
12 herzieningen daarvan, heden. In brede lagen van ons volk mag de 
overtuiging levend worden geacht dat bevordering van het welzijn der 
Kerk de vol.ksgemeenschap client. 

Rechtvaardigheid 

Het is deze lijn van continue zorg der Overheid die niet mag worden 
afgebroken, omdat het zou strijden met de rechtvaardigheid, als men 
voor de vraag staat hoe verder te handelen na terzijdestelling van het 
niet Ianger hanteerbare art. 185 der Grondwet, wat weldra aan de orde 
schijnt te zullen komen. Zulk een afbreken zou ik willen zien in afkoop 
van de wettelijke garantie en van de door de loop der tijden geijkte en 
daardoor met garantie moreel gelijk te stellen vermeerdei'ing en uitbrei
ding der uitkeringen. 
Over de zoeven bedoelde netelige vraag - die in de loop der historie 
in de Staten-Generaal bij herhaling tot discussie aanleiding gaf -, han
delt nu het doorwrochte, vrijwel geen onderdelen onbehandeld latende 
rapport van de Staatscommissie voor de zaken van de Erediensten, aan
geboden aan H.M. de Koningin op 22 februari 1967. Haar !eden ver
dienen aller hulde voor hun toegewijde en van zo grote deskundigheid 
blijkgevende arbeid, waarvoor zij 38 malen in vergadering bijeen zijn 
geweest hoven en behalve de nog veel belangrijker studiearbeid. De 
conclusie, waartoe de samenstellers zijn gekomen, is in het kort de vol
gende: 
Afkoop van de verplichtingen, voor het overgrote dee! naar stand-
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plaatsen en personcn geindividualiseerd, stuit op onoverkomelijke moei
lijkheden; 
Men kan daarbij ook niet voorbijgaan aan s'inds 1815 geconstitueerde 
kerkgenootschappcn en afsplitsingen, die zich als voortzetting van de 
in 1815 bestaande, beschouwen. 

Belwstiging 

De huidige omstandigl:~den en opvattingen, aldus vervolgt het rapport, 
moeten in aanmerking worden genomen. W at dit laatste betreft bij 
wijze van toelichting: in de Nederlandse Hervormde Kerk is het <totaal 
der tractemcnten in de laatste 35 jaar van circa 8 miljoen naar 40 mil
joen gestegcn, de Rijkstractementen van l.l i6 naar (slechts) 1.252 mil
joen; het levend geld naar de maatstaf van 100% in 1930, naar 566.4%. 
De zware belastingdruk, de zwaardere eisen welke verhoogde welvaart 
aan het levcnsgedrag en dus aan de besteding van het inkomen (onont
koombaar) stelt, maken het niet aannemelijk dat de !eden de kerken, 
voor het merendeel met bescheiden inkomens, in vergelijkbare omvang 
het zoveel duurder geworden kerkewerk zullen (kunnen) bekostigen. 
Op bl. 60 wordt gelezen: 'Wat naar het oordeel van de Staatscommissie 
vooral een rol speelt is, dat de overheid er na de tweede wereldoorlog 
in toenemende mate toe is overgegaan voorzieningen, die hetzij de be
volking in haar geheel hetzij groepen ten goede komen, rechtstreeks of 
door middel van subsidies te bekostigen of althans mede te bekostigen. 
Een dee! van deze voorzieningen heeft betrekking op het geestesleven. 
Te denken valt hierbij aan de wetenschap, aan het onderwijs, de volks
opvoeding en de kunst. Het motief en de rechtvaardigingsgrond zijn 
daarbij dat het welzijn van de bevolking daardoor wordt gediend in 
dien zin, dat het Ieven, collectief en individueel, aan inhoud, diepgang 
en waarde wint. Moet nu daarbij voor het godsdienstig Ieven een uit
zondering worden gemaakt? ... Men kan hiertegen niet aanvoeren, dat 
het godsdienstige Ieven niet voor de gehele bevolking betekenis heeft. 
Dat immers geldt evenzeer voor andere sectoren van het geestesleven, 
waaraan de overheid, in het voile besef dat de daarin plaats vindende 
activiteiten aileen voor bepaalde groepen van de bevolking van belang 
zijn, wei steun verleent. Daarom gaat niet op dat het niet juist zou zijn, 
wanneer iedereen via de belastingen mee zou moeten betalen aan wat 
slechts voor een beperkt deel van de bevolking van belang is, want dat 
geldt in tal van gevallen over en weer.' ... De Staatscommissie is der
halve van oordeel dat de bestaande voorzieningen van en krachtens 
('andere inkomsten uit welken hoofde ook') art. 185, moeten worden 
vervangen door een regeling waarbij aan de kerken als geheel voor 
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haar arbeid in het algemeen - dus naast de specifieke steun als reeds 
wordt genoten voor hetgeen de Kerk op maatschappelijk terrein doet -
een uitkering wordt toegekend. Daarbij moeten dan aile kerken welke 
thans bestaan, op gelijke voet worden behandeld. De uitkering behoort 
niet meer te zijn dan een tegemoetkoming in de kosten van de kerken 
(bl. 61), opdat niet de offervaardigheid der !eden zou verslappen, de vrij
heid der kerken zou worden bedreigd en zo dit ooit mocht gel::euren, 
zij niet zouden hebben verleerd op eigen benen te staan. 

Staatsbijdrage 

Hoe moet nu in dit systeem de Staatsbijdrage voor elk genootschap 
worden vastgesteld? Diverse mogelijkheden laat de Commissie de revue 
passeren. Vooreerst de getalssterkte der !eden, welke uit de volks
tellingen kunnen worden afgeleid, gegevens van die !eden zelf afkom
stig. Kerkelijke administratien en reglementen zijn daartoe minder 
geeigend wegens de onderling uiteenlopende richtlijnen. Nu weerspiegelt 
het aantal !eden van een kerk aileen, niet de waarde van haar geestelijk 
Ieven. Dat zou de kleine kerken in gedrang brengen. Is het daarom aan
gewezen ook het aantal standplaatsen als factor in de berekening op 
te nemen? Dan moet men er echter rekening mee houden dat niet aile 
predikanten en geestelijken aan 'n standplaats verbonden zijn (speciale 
opdrachten), dan wel aan meer dan een gemeente. 
Of komt het aantal functionarissen in aanmerking? Aileen de ziele
herders en dan zij, die hun tijd daaraan volledig wijden, die een weten
schappelijke opleiding hebben? En hoe met hen die slechts als hulp
krachten werkzaam zijn? Of nog een gezichtspunt: kan het aan tracte
menten van predikanten en geestelijken bestede bedrag in aanmerking 
komen als maatstaf voor de toewijzing van bedragen? Maar die liggen 
op zeer verschillend niveau en met name in de R.K.K. ontvangen haar 
geestelijken sleohts een matige beloning. Nog vee! uiteenlopender zijn de 
gegevens betreffende het totaal aan uitgaven der kerken, veroorzaakt 
door de tractementsverschillen, verschillen in kapitaalsinkomsten en 
gebouwenonderhoud. Evenzeer wordt het totaal aan inkomsten door 
onderling uiteenlopende factoren beinvloed als verschil in offervaardig
heid en opbrengst van z.g. dood kapitaal. 

Budget 

En het is dan na al deze factorcn uitvoerig te hebben bezien en beargu
menteerd, dat de Staatscommissie concludeert in het aantal !eden der 
onderscheiden kerken de verdeelsleutel te zoeken, waarbij om tot een 
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plaatsen en personen geindividualiseerd, stuit op onoverkomelijke moei
lijkheden; 
Men kan daarbij ook niet voorbijgaan aan s'inds 1815 geeonstitueerde 
kerkgenootsehappen en afsplitsingen, die zich als voortzetting van de 
in I R 15 bestaande, besehouwen. 

Beko.1ligirzg 

De huidige omstandighcden en opvattingen, aldus vervolgt het rapport, 
moeten in aanmerking worden genomen. W at dit laatste betreft bij 
wijze van toelichting: in de Nederlandse Hervormde Kerk is het totaal 
der tractementen in de laatste 35 jaar van circa 8 miljoen naar 40 mil
joen gestegen, de Rijkstractementen van 1.176 naar (slechts) 1.252 mil
joen; het levend geld naar de maatstaf van 100% in 1930, naar 566.4%. 
De zware belastingdruk, de zwaardere eisen welke verhoogde welvaart 
aan het levensgedrag en dus aan de besteding van het inkomen (onont
koombaar) stelt, maken het niet aannemelijk dat de !eden de kerken, 
voor het merendeel met bescheiden inkomens, in vergelijkbare omvang 
het zoveel duurder geworden kerkewerk zullen (kunnen) bekostigen. 
Op bl. 60 wordt gelezen: 'Wat naar het oordeel van de Staatscommis·sie 
vooral een rol speelt is, dat de overheid er na de tweede wereldoorlog 
in toenemende mate toe is overgegaan voorzieningen, die hetzij de be
volking in haar geheel hetzij groepen ten goede komen, rechtstreeks of 
door middel van subsidies te bekostigen of althans mede te bekostigen. 
Een dee! van deze voorzieningen heeft betrekking op het geestesleven. 
Te denken valt hierbij aan de wetenschap, aan het onderwijs, de volks
opvoeding en de kunst. Het motief en de rechtvaardigingsgrond zijn 
daarbij dat het welzijn van de bevolking daardoor wordt gediend in 
dicn zin, dat het Ieven, collectief en individueel, aan inhoud, diepgang 
en waarde wint. Moet nu daarbij voor het godsdienstig Ieven een uit
zondering worden gemaakt? ... Men kan hiertegen niet aanvoeren, dat 
het godsdienstige Ieven niet voor de gehele bevolking betekenis heeft. 
Dat immers geldt evenzeer voor andere sectoren van het geestesleven, 
waaraan de overheid, in het voile besef dat de daarin plaats vindende 
activiteiten aileen voor bepaalde groepen van de bevolking van belang 
zijn, wei steun verleent. Daarom gaat niet op dat het niet juist zou zijn, 
wanneer iedereen via de belastingen mee zou moeten betalen aan wat 
slechts voor een beperkt dee! van de bevolking van belang is, want dat 
geldt in tal van gevallen over en weer.' ... De Staatscommissie is der
halve van oordeel dat de bestaande voorzieningen van en krachtens 
('andere inkomsten uit welken hoofde ook') art. 185, moeten worden 
vervangen door een regeling waarbij aan de kerken als geheel voor 
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haar arbeid in het algemeen - dus naast de specifieke steun als reeds 
wordt genoten voor hetgeen de Kerk op maatschappelijk terrein doet -
een uitkering wordt toegekend. Daarbij moeten dan aile kerken welke 
thans bestaan, op gelijke voet worden behandelcl. De uitkering behoort 
niet meer te zijn dan een tegemoetkoming in de kosten van de kerken 
(bl. 61), opdat niet de offervaardigheid der leden zou verslappen, de vrij
heid cler kerken zou worden bedreigd en z6 clit ooit mocht gel::euren, 
zij niet zouden hebben verleerd op eigen benen te staan. 

Staatsbijdrage 

Hoe moet nu in dit systeem de Staatsbijdrage voor elk genootschap 
worden vastgesteld? Diverse mogelijkheden laat de Commissie de revue 
passeren. Vooreerst de getalssterkte der !eden, welke uit de volks
tellingen kunnen worden afgeleid, gegevens van die !eden zelf afkom
stig. Kerkelijke administratien en reglementcn zijn daartoe mincler 
geeigend wegens de onderling uiteenlopende richtlijnen. Nu weerspieg-elt 
het aantal !eden van een kerk aileen, niet de waarde van haar geestelijk 
Ieven. Dat zou de kleine kerken in gedrang brengen. Is het daarom aan
gewezen ook het aantal standplaatsen als factor in de berekening op 
te nemen? Dan moet men er echter rekening mee houden dat niet aile 
predikanten en geestelijken aan 'n standplaats verbonden zijn (speciale 
opdrachten), dan wei aan meer dan een gemeente. 
Of komt het aantal functionarissen in aanmerking? Aileen de ziele
herders en dan zij, die hun tijd daaraan voiledig wijden, die een weten
schappelijke opleiding hebben? En hoe met hen die slechts als hulp
krachten werkzaam zijn? Of nog een gezichtspunt: kan het aan tracte
menten van predikantcn en geestelijken bestede bedrag in aanmerking 
komen als maatstaf voor de toewijzing van bedragen? Maar die liggen 
op zeer verschillend niveau en met name in de R.K.K. ontvangen haar 
geestelijken slechts een matige beloning. Nog vee! uiteenlopender zijn de 
gegevens betreffende het totaal aan uitgaven der kerken, veroorzaakt 
door de tractementsverschillen, verschillen in kapitaalsinkomsten en 
gebouwenonderhoud. Evenzeer wordt het totaal aan inkomsten door 
onderling uiteenlopende factorcn beinvloed als verschil in offervaardig
heid en opbrengst van z.g. dood kapitaal. 

Budget 

En het is dan na a! deze factoren uitvoerig te hebben bezien en beargu
menteerd, dat de Staatscommissie concludeert in het aantal !eden der 
onderscheiden kerken de verdeelsleutel te zoeken, waarbij om tot een 
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oplossing te komen moet worden heen gestapt over de bezwaren die bij 
de hantering van dat criterium alleen, zouden kunnen worden geopperd. 
Het totaal aan uitgaven der gezamenlijke kerken thans stellende op 
f 3.00.000.000.- per jaar, concludeert de Commissie daarin door de 
Staat te ·doen bijdragen 50 miljoen per jaar, wat neerkomt op circa 
16'/2%. Men mene niet, zegt zij, dat daarmede de kerkelijke budgetten 
zoveel gemakkelijker rond te krijgen zullen zijn, want er is allerwege 
te kort aan krachten, de tractementen zijn te laag, renten en aflossingen 
van schulden drukken zwaar en het onderhoud der (noodwendig) ver
waarloosde gebouwen is voor tal van gemeenten een niet te tillen last. 
Welke lichamen als kerken in aanmerking kunnen worden gebracht -
een vraag, die ook reeds bij de kerkenbouw tot een beantwoording moest 
worden gebracht - vindt bespreking op bl. 69 vlg. En tenslotte geeft 
de Commissie dan de verdeling van een bedrag van 50 miljoen, dat zij 
variabel wil doen zijn wegens waardevastheid en naar de uitslagen der 
opeenvolgende volkstellingen, naar de gegevens van heden: de R.K.K. 
25.160; de N.H.K. 17.609; de Geref. Kerken in Ned. 4.263, alles in 
duizendtallen; de Ev. Luth. K. f 364.500; de Doopsg. Soc. f 341.500; de 
Rem. Br.schap f 209.500; de Unie v. Bapt. f 95.500; het N. lsr. Kerkg. 
f 72.500 en de Oud K.K. f 57.500, naast nog kleinere bedragen aan 
andere formaties. 
Tot zover dan het Rapport der Staatscommissie 1967, enig in de kerke
lijke geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Nu moeten wij 
vervolgen met de vrij spoedig gevolgde reactie van de Minister van 
Financien, eerstbetrokkene van Staatswege bij deze materie. 
Het rapport is na februari 1967 niet onmiddellijk vrijgegeven, wat te 
betreuren is. Niemand heeft er zich gedegen over kunnen uitspreken 
v66r de Regering tot haar reaotie kwam. ,Zou het niet nuttig geweest zijn 
voor de Regering" (NRC. 20 aug. 1968) ,te weten hoe de publieke opinie 
zich vormt voordat zij zelf haar standpunt bepaalde?" 

Nota 

Na een jaar of twee heeft de minister zijn gevoelen in een nota van 19 
februari 1969 aan de Staatscommissie kenbaar gemaakt, zulks namens 
en in overleg met de Regering. Gezaghebbender kan het al niet en dus 
voor de verdere ontwikkeling van de zaak van bijzondere betekenis. 
Kennelijk gaat Z.E. er van uit dat de opinies der betrokken kerken niet 
of weinig zullen afwijken van die der overigens niet krachtens kerkelijke 
bestuursopdracht gehandeld hebbende leden der Staatscommissie. Bo
vendien heeft deze haar taak volbracht en mist strikt genomen de kwa
liteit om als wederpartij en correspondent te kunnen optreden. Ervaren 
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moet worden dat de Regering de conclusies van het rapport 1967 afwijst 
en afkoop voorstaat naar een rentepercentage van 6 op gronds1ag van 
het huidige jaarlijkse bedrag op de Staatsbegroting voor tractementen, 
pensioenen en andere uitkeringen, wat neerkomt op een eenmalige uit
kering van circa 60 miljoen gulden. 
Verdere faciliteiten betreffende opleidingsinstituten van kerken die het 
onderwijs in eigen hand houden, is de Regering bereid te overwegen, 
teneinde de bestaande discriminatie weg te nemen (rapport bl. 78). 
Deze bijzonderheid en ook eventuele afkoop van portivrijdommen wor
den in een te treffen regeling begrepen. 
De Regering, aldus de nota, moet zich van invloedoefening in de eigen 
sfeer der kerken volkomen vrij houden en ook de schijn daarvan ver
mijden, die door permanente subsidiering zou kunnen worden gewekt. 
Het wezenlijke karakter der kerken als geloofsgemeenschappen vergt 
uiteraard binnen de burgerlijke rechtsorde, algehele vrijheid en zelf
standigheid. De overheid kan niet een subsidiering betrachten van de 
verzorging van het godsdienstige !even zelf. Dan zouden ook criteria 
moeten worden aangelegd voor een verantwoorde besteding der gelden 
en de controle daarop, alles een voor de kerken wezensvreemd element. 

Geestelijke verzorging 

Nu moet hierbij onmiddellijk worden aangetekend dat het de minister 
van den jare 1946 zelf was, die a;an de Staatscommissie aanbeval om in 
haar beraad ook aandacht te schenken aan de mogelijkheid ,de be
staande bepalingen en regelingen latende voor wat zij zijn, een geheel 
nieuwe basis op te trekken in overeenstemming met plaats en taak die 
de kerkgenootschappen in de maatschappij innemen en de prevalerende 
opvattingen nopens de taak van de Staat op geestelijk terrein". 
Maar dan gaat het, naar ik meen, ook niet aan, als het rapport gereed 
is, bevreemding uit te spreken hoe de Commissie er toe kwam - daar
gelaten of juist is het aldus te stellen - van subsidiering van maat
schappelijke en culturele voorzieningen over te stappen naar die van 
verzorging van het godsdienstig Ieven zelf. Want die verzorging hangt 
nu juist ten nauwste met plaats en taak der kerken in de moderne 
maatschappij samen en dus gelijkelijk de taak van de Staat jegens die 
geestelijke verzorging. 
Is 's mensen oordeel over de aan de orde zijnde vraagstukken niet in 
belangrijke mate afhankelijk van de instelling die men tegenover de 
kerk en haar arbeid heeft, een oordeel mede aan de geloofshouding 
ontleend en ook van gevoelsmatig mogelijk emotioneel, ofwel partij
politiek karakter? 
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Het valt namelijk niet te ontkennen dat - los van historische en recht
matigheidsoverwegingen - het v66r van subsidiering van kerkelijke 
arbeid op zeer goede gronden kan worden verdedigd, gelijk ook het 
tegen, krachtens de doctrine die de godsdienst (hoogstens) als privaat
zaak wil zien aangemerkt. 
De Regeringsnota maakt zich van deze dialoog wel wat te vlot af. 
De geneigdheid-pro is er kennelijk bij dit kabinet niet. 
Ik wil nu contrasterende gezichtspunten stellen en dan vooreerst op
merken (anti) dat de bezetting der Commissie wel sterk eenzijdig aan 
de kerkgemeenschap werd ontleend. De later gevolgde litteratuur der 
jaren 1959 e.v. over de premien kerkenbouw en haar discussies hebben 
uitgewezen dat belangstelling voor het welzijn der kerken in de politieke 
sfeer niet uitsluitcnd - zij het dan genuanceerd - bij de christelijke 
partijen om die uitdrukking gemakshalve te gebruiken wordt gevonden; 
de rapporten van de V.V.D., Steun aan Kerkgenootschappen en de 
Wiardi Beckman Stichting, Overheidssubsidie. geven daar blijk van. 
Het zou aan de dialoog ten goede zijn gekomen indien representanten 
ook van die inzichten en partijen in de v66rarbeid waren betrokken 
geweest tcneinde de kans te vergroten aldus tot een politick aanvaardbaar 
geheel te komen. En de begroting van ecn jaarlijks bedrag van 50 
miljoen zou wat critischer begeleid zijn geworden dan in het Rapport 
(bl. 67) heeft plaatsgevonden. Ook zou een tirade (bl. 71) ,als niet alle 
kerken die van de regeling gebruik zouden kunnen maken zich daartoe 
aanmelden, het gehele beschikbaar te stellen bedrag zou moeten worden 
verdeeld onder de kerkgenootschappen, die dat wel deden", mogelijk 
achterwege zijn gebleven. 
En dan: voor elke Commi,ssie blijft de eerste doelstelling van haar 
opdracht van preponderante betekenis. Hier hebben wij te doen met 
het K.B. 21 mei 1946, nr. 46 hetwelk de taak betrekt op art. 185 G.W .. 
tractementen, pensioenen, vergoedingen, dus op vragen van historisch 
verkregen rechten en rekening houden met het beeld dat zij gedurende 
meer dan 11/2 eeuw zijn gaan vertonen. 
En dan is we! iets te zeggen voor de opmerking van de minister dat de 
Commissie - al heeft zij dat zelf volkomen doorzien en voor dat inzicht 
deugdelijke gronden bijgebracht - de lijn is gaan ombuigen en afgeraakt 
is van de basis, de aanspraken volgens artikel 185 door een bijdrage aan 
de kerken als instituut belast met tractementen, pensioenen en vergoe
dingen, te willen vervangen zien door een bijdrage in de totale kosten 
van haar arbeid. Maar daarmede mocht de minister niet volstaan omdat 
het een der middelen is om het probleem op te lassen op een de gemeen
schap dienende wijze. De nota van 19 februari 1969 heeft van het vraag
stuk een politick gesproken moeilijker te verkopen zaak gemaakt en 
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dat is bijzonder jammer. 
Dat wijst ook de verwijzing naar de bezinningsorganisaties uit, die ten 
onrechte in het geding is gebracht. 
Want nu het gaat om de kerken als historisch instituut, zijn organisaties 
als het Humanistisch Verbond, bij wie het uitsluitend om haar arbeid 
gaat, er niet bij betrokken. 
En dat blijft zo zelfs als men de kerken om haar, laten wij zeggen maat
schappelijke arbeid in een regeling gaat betrekken, omdat die organi
saties in de diverse sectoren harer werkzaamheid, al reeds van staats
wege gesubsidieerd worden. En de Staatscommissie (hoofdstuk XI, 
bl. 80) zag dan ook terecht geen reden ze in haar beschouwingen te 
betrekken. 
De consequentie van dit anti-standpunt behoeft echter geenszins te 
leiden tot de conclusie waarop het volgens de nota uitloopt. 
En nu een andere mogelijkheid (genuanceerd pro), niet ombuiging van 
de lijn van artikel 185, maar uitbouw ervan. 
Als er ooit iets van komen zal, is het nu daarvoor de gelegenheid. En de 
tijd dringt ook. 

Duurzaamheid en realiteit 

Zeker is wei dat er geen regeling te maken valt, die aan de warwinkel 
der historische gegevens recht doet ervaren en het zou niet eens belang
rijk zijn als dit wei kon. Immers een vasthouden of nabijkomen aan de 
historische gegevens, zou toch niet beantwoorden aan wat wij naar het 
huidige maatschappelijke gebeuren als doelmatig aanmerken. 
Het zou half werk zijn op een wankel fundament. Er client veeleer een 
regeling in de plaats te worden gesteld die op duurzaamheid en realiteit 
aanspraak mag maken. Zij moet gebaseerd zijn op de kosten van de 
ambtelijke arbeidsprestatie der kerken voorzover zij bestaan in tracte
menten, pensioenen, vergoedingen van de dienaren des W oords, deze 
functie in de mimste ZJin genomen. En dan niet gebaseerd op de huidige 
bedragen der Staatsbegroting; en tweedens een jaarlijkse bijdrage met 
rechttrekking ten gunste van de totdusver nog niet in deze uitkeringen 
betrokken kerkgenoot'Schappen voorzover zij zulk een bijdrage zullen 
willen aanvaarden. 
Afkoop zou gewelddoening betekenen aan de historisch verkregen rech
ten en de daaraan ontleende, door de historie geijkte gedragslijn en de 
risico's van belegging en geldontwaarding voor rekening der kerken 
brengen. Overigens bestaat er eenstemmigheid dat tegenover aileen al 
6 miljoen confiscatie in 1800 - (slechts) 60 miljoen in 1970 als een 
wanverhouding aan te merken. 
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Tot afkoop adviseert ook niet de Proeve van een Nieuwe Grondwet, 
1966 bl. 199, die de mogelijkheid van andere oplossingen wil opengelaten 
zien. 
Natuurlijk zoudcn de kerken staten hebben over te leggen aan het Depar
tement van haar aan tractementen, pensioenen, etc. bestede bedragen 
om daarin ecn jaarlijkse bijdrage te ontvangen, die dan volstrekt niet 
zo bescheiden hoeft te zijn. Dat ,de totale kosten der kerken, voorzover 
die hoofdzakelijk op de eredienst betrekking hebben" al op circa 309 
miljoen zijn te stellen, mag wei ter informatie vermeld, maar is in de 
nu geschetste stellingname niet van betekenis. Bij bijdragen als aandeel 
in de kosten van de ambtelijke arbeidsprestatie der kerken, zoeven 
bedoeld, kan toch niemand zinnig beweren dat ,de overheid de kerken 
financiert". ** 

Zelfstandigheid 

Ook betekent het allerminst controle op de Kerk; de offervaardigheid 
zal geen gevaar lopcn, bij de Gereformeerde Kerken ingeval zij zouden 
meedoen zeker niet, in de Nederlandse Hervormde Kerk die in 1966 
van de ruim 40 miljoen voor tractementen, er 38 hestreed uit z.g. levend 
geld, a! evenmin. En dat staatsbevoogding zou worden binnengehaald, 
een nogal eens opgeroepen schrikbeeld, kunnen wij gerust voor rekening 
van de A.R.P. Iaten; in de praktijk is daarvan totdusver nooit iets ge
bleken. 
De verhoogde waakzaamheid welke de kerken ingeval van subsidie
bijdragen intern zullen hebben te betrachten, moet men aan haar over
Iaten. Daarnevens staat de menigerlei arbeid der kerken in het sociale, 
culturele, paedagogische, algemeen vormende, wetenschappelijke vlak, 
ten aanzien waarvan discriminatie met bezinningsorganisaties, waar die 
nog bestaat, behoort te worden geelimineerd. Het staat buiten artikel 
185, maar client wei te gelijkertijd onder de Ioupe te worden genomen. 
Dg nog andere mogelijkheid (pro) is dan de door de Staatscommissie 
uitgestippelde weg, hierboven kort door mij gereleveerd. 

Enkele persreacties uit recente tijd vat ik kort samen: 
Trouw, 9.3.'69 beluistert in het regeringsstandpunt een onderwaar

dering van de maatschappelijke betekenis van vee! kerkelijk werk, 
maar acht het commisoriale standpunt dat de culturele waarde van 
het godsdienstig !even blijvende subcidiering zou reehtvaardigen, 
verre van onaanvechtbaar; 

Herv. Nederland, 8.3.'69 stelt zich achter het Rapport, aeht de 60 
miljoen een schriele bijdrage en geeft de voorkeur aan een oplossing 
die de bestaande bepalingen vervangt en een subsidie regelt voor de 
arbeid der kerk; 
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N. R. Crt., 11.3.'69 acht de nota van de minister niet overtuigend. 
Subsidiering van bet geestelijk !even in zijn totaliteit, gehaald uit de 
sfeer van artikel 185, is een principieel aanvaardbare zaak; 

Alg. Dagblad, 7.8.'68 bet godsdienstig denken heeft zich in de loop der 
jaren zo vertakt dat bet niet juist meer is om uitsluitend de zuivere 
- en bier en daar verkalkte - kerken in de pot te laten delen. 
Hoevele beweginkjes, kringen en groepjes zijn er niet gekomen, ... 
die allemaal zeggen dat ze religie, en de ware, bedrijven; 
en 28.2. de regering wijst bet rapport af omdat zij een pricnpiele 
scheidslijn ziet tussen sibsidieren van maatschappelijke en culturele 
voorzieningen ongeacht de geestelijke achtergronden van die voor
zieningen en die van bet godsdienstig !even zelf. Maar voorzieningen 
zijn iets anders dan dat !even zelf. 
En de kerken moeten zelf beslissen of ze de schijn van beinvloeding 
opzich willen laden door subsidie te aanvaarden. Het is niet de taak 
der overheid daartegen te waken; 

Gooi- en Eemlander, 28.2.'68 Scheiding van kerk en staat is een kostbaar 
goed. De kerken moeten bet zelf betalen; 

Leeuwarder Crt., 28.2.'68 de Kerken zijn geen inrichtingen ter bevor
dering van de geestelijke volksgezondheid; zij moeten niet profiteren 
van, maar zo nodig profeteren tegen de Staat; 

De Volkskrant, 28.2.'68 bet principe van bet afkopen spreekt ons wel aan; 
bet rijk subsidieert de kerken tegenwoordig ook langs andere wegen 
(kerkbouw en diaconale arbeid). Het voorstel-Witteveen zou bet 
rijk er vrij goedkoop vanaf doen komen. De regering zal stellig ook 
over de hoogte van het afkoopbedrag discussie willen openstellen; 

Vrije Volk 6.3.'68 de Commissie schijnt weinig te hebben opgestoken 
van K. Barth alsof religie een nationaal belang zou zijn. Een kerk 
die haar hand ophoudt, is ongeloofwaardig. De gelovigen moeten zelf 
de middelen bijeenbrengen; 

Dr. J. P. van Praag, februari '69 toen nog voorzitter van bet Humanis
tisch Verbond: uit een oogpunt van geestelijk welzijn der bevolking 
zou overheidssteun te verdedigen zijn. Als het gebeurt, is er geen 
enkele reden de steun aileen tot de kerken te beperken. Dan zal bet 
Hum. Verbond in aanmerking moeten komen, als gewoon gevolg 
van bovenbedoelde overweging (n.l. van het geestelijk welzijn). 

De bundel krantenknipsels op de kerkelijke persbureaux bijgehoudcn, 
heeft reeds nu een eerbiedwaardige omvang bereikt en er zal nog wei 
heel wat bijkomen. 
Twee reacties verdienen nog vermelding. De voorzitter van de advies
commissie Premien kerkenbouw, Mr. G. van der Flier, Seer. Gen. van het 
departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, verklaarde 
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zich tegenstander van de conclusies der Staatscommissie (in de Neder
landsc Gemecnte 21 maart 1969, nr. 12), wijl naar zijn oordeel vrijheids
vcrlies dcr kerken en controle op de besteding van overheidswege, nood
zakelijke gevolgen zouden zijn, beide der kerk onwaardig. 
En vervolgens: in haar vergadering van 16 juni 1969 heeft de Generale 
Synode der Nederlandse Hervormde Kerk met algemene stemmen harer 
54 !eden de overwegingen en conclusie van de nota Witteveen afge
wezen, zij het dat de inzichten uiteen bleken te !open. 
Ik begrijp het aldus c!at zij, dus de kerken, denken in de lijn van het 
Rapport der Staatscommissie, hetwelk zij in beginsel aanvaarden doch 
krachtens eigen recht wegens haar geheel bijzondere opdracht, die zij 
aldus wensen geeerbiedigd te zien. 
Niet maar een beroep op verworven historische rechten, niet maar het 
diencn van de maatschappij op onderscheiden vlakken a! dan niet in 
samenwerking met seculaire organisaties; zij, de kerken, zijn grootheid 
van eigen structuur en hebben als zodanig de opdracht tot dat dienen, 
maar ook als zodanig recht op eerbiediging. Bedenkingen als ,de hand 
ophouden of het wekken van de valse schijn meer te willen doen dan 
zij zelf kunnen" (prof. K. Strijd), treffen haar dan ook niet. Zij zijn 
gehouden voor te houden aan de werkelijke overheid dat het haar ambt 
is de heilige kerkdienst in stand te houden, aan de staatsburger dat ieder, 
wie hij ook zij, schuldig is zich aan de overheden te onderwerpen. 
Het is dit inzicht dat voor de aan de orde zijnde vragen mede als 
betekenisvol moet gelden. - De Synode heeft de zaak ter consideratie 
verwezen naar de ambtelijke vergaderingen binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk, om vervolgens een gezamenlijke standpuntbepaling 
der onderscheiden kerken te bevorderen. 
En straks zal dan het beslissende woord zijn aan de Hoogste verga
deringen des Lands. De nota van de minister is niet tot haar gericht, 
zodat er kennelijk een wetsontwerp te verwachten valt. De aanstaande 
Troonrede en begrotingsdebatten zullcn ongetwijfeld van orienterende 
betekenis zijn. 

* Er valt meer recbt te trekken: de Raad van Toezicbt van bet Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds, 17 maart 1969, acbtte pensioen
recbten van een predikant gebaseerd op artikel 185 G.W. terzake 
van bij Hersteld Verband doorgebracbte jaren, niet erkenbaar, 
omdat het H.V. niet is (was) een licbaam, als bedoeld in artikel 3 
van de Alg. Burg. Pensioenwet 1922, S. 240 (als zijnde een latere 
forma tie)_ 

** ,Een andere mogelijkheid zou zijn", aldus bet Rapport bl. 63, ,om 
bet door een kerk aan traktementen voor predikanten en geestelijken 
uitgegeven bedrag als maatstaf voor de intensiteit van bet kerkelijk 
leven aan te nemen. 
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Hier stuit men op het bezwaar, dat de traktementen niet in alle kerken 
op gelijk niveau liggen. Afgezien nog van het element van ongelijk· 
heid dat voortvloeit uit de omstandigheid dat de R.K. Kerk het 
celibaat kent, zou dit kunnen leiden tot een bevoordeling van de 
kerken met de grootste financiele draagkracht". - In de door mij 
bedoelde oplossing gelden deze bezwaren niet. Het gaat er namelijk 
niet om de kerken, ingeval van Staatsuitkeringen, zoveel mogelijk 
gelijk te doen behandelen. Het gaat erom, uitgaande van historische 
verhoudingen, die - zoals ze zich hebben ontwikkeld - niet !anger 
bruikbaar, hoogstens voor uitbouw geschikt zijn, een eigentijdse 
verantwoorde regeling te vinden, waarbij elk kerkgenootschap wordt 
genomen zoals het is. Meer kan geen barer verlangen. 



PLAN 2000+, EEN UITDAGEND RAPPORT 

door Drs. ). van Heileman 

lnleriding 

Een nijpend gebrek aan haventerreinen in Rotterdam is well[cht de 
aanleiding geweest tot het verschijnen van een reeks rapporten over 
de ontwikkeling van Zuid-West Nederland, terwijl de diepere oorzaak 
van het entameren van deze studies waarschijnlijk is gelegen in de be
hoefte over een lange-termijn planning van de zeehavenaktiviteiten 
in dit gebied te kunnen beschikken. Het Plan 2000 + moet worden be
schouwd als een S(l}menvatting en afronding van de tot dusverre ver
schenen rapporten. Het plan beslaat evenwel niet geheel Zuid-West 
Nederland, doch aileen de Noordelijke Delta, in grote trekken is dat 
Goeree-Overflakkee, de Hoekse W aard, V oorne en Puttcn en Rotter
dam. 
N a publikatie van deze studie 1) is een stroom van kritische reakties 
losgekomen, welke vooral werd ingegeven door de vrees dat realisering 
van Plan 2000 + zou leiden tot aantasting van de leefbaarheid in het 
gebied rond Rotterdam. In dit artikel zullen wij nader op de verhouding 
tussen het Plan 2000 + en leefbaarheid ingaan. 

Aanbevelingen en uitgangspunten van lzet Plan 'tOOO+ 

Europa is arm aan grondstoffen. Ruwe olie, hoogwaardige ijzerertsen, 
granen, mineralen etc. moeten daardoor in zeer grote hoeveelheden van 
overzee worden ge'importeerd en op de goedkoopste wijze worden ver
voerd. Het is gebleken dat Rotterdam als overslaghaven een zeer be
langrijke schakel in deze goederenstroom is. Voorts is gebleken dat 
door de aanvoer van grondstoffen per superschip de optimale vestigings
plaats in bepaalde gevallen is verschoven van het achterland naar de 
zeekust; dit geldt vooral voor de chemische en metallurgische industrie. 
Rekening houdend met de groei van het grondstoffengebruik in West
Europa en de uitbreiding van de daarmee samenhangende industrie is 
de geaccumuleerde behoefte aan nieuwe industrieterreinen in Zuid-West 
Nederland van 1968 tot 2000 als vol.gt vastgesteld2): 

totale net to terreinbehoefte to tale bruto terreinbehoefte 
1970 1100 hectaren 2200 hectaren 
1972 5020 10040 
1975 8760 17520 
1980 11240 22480 
1990 17210 34420 
2000 21980 43960 
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Geaccumuleerde behoefte aan nieuwe zeehaventerreinen in 
Zuid-West Nederland 1968-2000. 

Bij deze becijferde behoefte aan nieuwe terreincn dicne men te beden
ken dat per ultimo 1965 in dit gebied in totaal (netto) 208 i ha was 
uitgegeven4), waardoor men een indruk krijgt van de enorme gewenste 
uitbreidingen5). 

In het plan 2000 + zijn de eisen die a an het werkgebied moeten worden 
gesteld, als bepaalde faktor van de planologische struktuur van de 
Noordelijke Delta beschouwd (biz. 6 en i). Hiermee zijn de verlangens 
waaraan woon- en rekreatiegebieden moeten voldoen ondergeschikt 
gemaakt aan de belangen der werkgebieden. De prioriteit is dus zeer 
duidelijk gesteld! In grote trekken zijn het eiland Tien Gemeten en de 
Hoekse Waard bestemd voor industrie en havenaanleg, toegankelijk 
voor schepen tot 60.000 ton. Ten behoeve van zeer diepstekende schepen 
moet de Maasvlakte verder naar het zuiden worden uitgebreid, terwijl 
Voorne en Putten. gelegen tussen de Hoekse W aard en de Maasvlakte 
voorlopig bestemd blijft voor landbouw; evenwel met dien verstande 
dat het gebied een reserve voor havenaanleg vormt, zodat er geen inves
teringen gedaan mogen worden, die de havenaanleg in de toekomst 
zullen bemoeilijken, zoals kassenbouw of de uitbreiding van bestaande 
woonkernen (biz. 8). 

Indien de in het rapport als wenselijk uitgesproken uitbreiding van 
industrie en havenaanleg inderdaad zou worden gerealiseerd dan zou 
dat tegelijkertijd een enorme stijging van het beschikbare aantal arbeids
plaatsen veroorzaken, nl. van 437000 in 1966 tot 670000 in 1990 (biz. 
22). De netto toename van het aantal arbeidsplaatsen zal van 1966 
tot 1990 per jaar dus I 0.000 bedragen, tegen een huidige gemiddelde 
jaarlijkse toeneming van 6500. Om al deze beschikbare arbeidsplaatsen 
te kunnen bezetten zal de bevolking van het Rijnmondgebied ongeveer 
moeten verdubbelen van 1 miljoen tot 2 miljoen, hetgeen aileen be
reikt kan worden als zich ongeveer 10.000 personen per jaar :n dit 
gebied zullen vestigen, terwijl er van 1961 tot 1966 juist een vertrek
overschot was van gemiddeld 1200 personen per jaar. Hierop wordt 
in het vervolg nog ingegaan. 
Aangenomen dat de bevolk'ing zich overeenkomstig de toename van 
het aantal arbeidsplaatsen zou ontwikkelen, dan roept hun huisvesting 
bijzondere problemen op. Als oplossing heeft het rapport de aanleg van 
Grevelingstad gevonden, welke op Goeree-Overflakkee zal worden ge
situeerd. Dit thans nog relatief rustige eiland krijgt daarmee op 8000 ha 
een stad welke in 1990 om en nabij de 500.000 inwoners moet huis
vesten. Een probleem apart vormt de verbinding tussen de werkgebie-
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den a an de N ieuwe W aterweg en op de Maasvlakte en de nieuwe stad. 
Slechts een uitgebreid stelsel van weg- en railverbindingen kan hier 
soelaas bieden. omdat rekening gehouden moet worden met een ver
plaatsing van I 00.000 tot 150.000 personen per dag. Dit vervoers
aanbod zal voornamelijk in de spitsuren vallen. Ook al houdt men re
kening met een deelname van 50% door het openbaar vervoer, dan zal 
het toch nog nodig zijn 20 ( !) rijstroken in een richting ter beschikking 
te hebben. Deze kunnen dan afwisselend voor de ochtend- en avond
spits worden gebruikt (blz. 2fi). In de rekreatieve sfeer wordt de aanleg 
van groenstroken bepleit, welke in principe dezelfde prioriteit zal moe
ten krijgen als de aanleg van stedelijke voorzieningen of haven- en 
industriegebieden (biz. II) De realisering van voorgenoemde plannen 
kan slechts geschieden door middel van gigantische waterstaatkundige 
werken, welke overigens technisch mogelijk zijn. Een ander punt is 
evenwel de financiering van al deze projekten. De samenstellers van 
het rapport winden er geen doekjes om dat uitvoering van de plannen 
'in hoge mate' afhangt van de bereidheid van de Rijksoverheid om 
onrendabele investeringstoppen en aanloopverliezen voor haar rekening 
te nemen (blz. 53). In dit verband valt het te betreuren, maar wei te 
begrijpen, dat bet zo belangrijke financie!e aspekt van het Plan 2000 + 
in slechts enkele bladzijden wordt afgedaan. 

Enlwle omstreden fnmten van het Plan 2000 

De samenstellers van het gele boekje hebben niet te klagen over de 
respons die zij op hun werk gekregen hebben. Het openbaar lichaam 
Rijnmond en de provincie Zuid-Holland zijn met nota's over de aan
gesneden problematiek gekomen, vele vergaderingen van allerlei in
stanties zijn er aan gewijd, terwijl ook dag- en weekbladen, niet in 
de laatste plaats door middel van de ingezonden - stukken - rubrieken, 
het plan het voile pond hebben gegeven. 
De kritiek betreft grosso-modo de volgende onderwerpen: 

I. de leefbaarheid van de N oordelijke Delta komt in gevaar; 

2. er zijn geen berekeningen gemaakt over de sociaal-economisehe 
rentabiliteit van de investeringen; 

3. het is onmogelijk aile te crecren arbeidsplaatsen ook in werkelijk
heid te doen bezetten. 

Aanlasting van de leefbaarheid 

Termen als leefbaarheid, welzijn, geluk e.d. zijn weinig konkreet, zodat 
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men er in een kritisch gezind, oppervlakkig, betoog nogal eens mee 
schermt. Daarom mag het van veel betekenis worden geacht dat re
centelijk een wetenschappelijk, sociologisch, onderzoek is ingesteld naar 
de opinies over de leefbaarheid van het Rijnmondgebied6). Dit onder
zoek richtte zich door middel van een representatieve steekproef op 
21-40 jarige in loondienst werkzame werknemers in nietleidinggevende 
beroepen, en op hun evcntuele echtgenotes. De geenqueteerden moes
ten voorts immigrant of emigrant van het Rijmondgebied zijn, omdat 
men mocht aannemen dat dezcn een duidelijk tegengestelde positie 
innemen met betrekking tot hun opinie over leefbaarheid. Het onder
zoek heeft geleid tot ten dele opmerkelijke konklusies, anderzijds tot 
een bevestiging van wat reeds algemeen bekend was of verondersteld 
werd. 

won en 

1. de immigranten krijgen over het algemeen mindere woonvoorzie
ningen dan de emigranten en betalen desondanks een hogere huur, 
zodat de hogere lonen in het Rijnmondgebied deels door een hogere 
huur voor zeker niet betere woonvoorzieningcn worden opgesou
peerd; 

2. vooral de woonomgeving draagt bij tot een negat,ief oordeel over de 
leefbaarheid van Rijnmond. Van de immigranten verklaart 53% 
(veel) minder prettig te wonen dan voorheen, terwijl van de emi
grantcn 76% (veel) prettiger woont dan vroeger, vooral door het 
gevoel buiten te wonen en de mogelijkheden van openluchtrekrea
tie. Van de immigranten verklaart 40% persoonlijk last te hcbben 
van luchtverontreiniging, zoals van stank, neerslaande rook en vuil
wordende was. 

werken 

3. Over de werkfaktoren is er globaal gesproken weimg verschil van 
mening tussen emigranten en immigranten, uitgezonderd het oor
deel over de bestaanszekerheid. Het Rijnmondgebied wordt door 
beide groepen namelijk wat bestaanszekerheid betreft duidelijk hu
ger aangeslagen dan de rest van Nederland. 

overige conclusies 

4. Wanneer men niet allereerst de leefbaarheid m sterke mate ver-
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betert, zal het steeds moeilijker worden voldoende werknemers te 
vinden om de nieuwe arbeidsplaatsen te vullen. Het als negatief 
ervaren leefklimaat wordt namelijk door steeds minder werknemers 
>geaksepteerd. 'Ongetwijfeld grote investeringen in leefbaarheids
voorzieningen zijn dus niet aileen een sociaal, maar tevens een in
dustrieel belang' (Intermediair 1-8-'69, biz. 49). 

Gezien de bovenvermelde uitkomsten van dit sociologisch onderzoek 
naar de opinie van de bewoners en ex-bewoners over de leefbaarheid 
van het Rijnmondgebied, is het aannemelijk dat uitvoering van het 
Plan 2000 + de gevoelde bezwaren niet zal wegnemen. Een mogelijke 
oplossing lijkt echter wei voorhanden te zijn. Herhaaldelijk wijzen de 
samenstellers van het Plan 2000+ erop dat goede woon- en rekreatie
gebieden met dezelfde prioriteit tot stand gebracht moeten worden 
als haven- en industriegebieden, teneinde een evenwichtige ontwikke
ling te bevorderen. Omdat in het Plan 2000+ primair uitgegaan werd 
van het werkgebied, zou er een aanvullend plan gemaakt moeten worden 
(eveneens van hoge kwaliteit en met grote visie) waarin de eisen d'ie 
aan de leefbaarheid gesteld moeten (en kunnen) worden uitgangs
punt zouden zijn. Slechts op grond van deze beide plannen lijkt een 
verantwoorde beslissing genomen te kunnen worden. 

2. sociaal-economisch rentabiliteit 

Vooral van de zijde van het Openbaar Lichaam Rijnmond is kritiek 
op de Rotterdamse plannen gekomen7). Gevreesd werd dat de verwezen
lijking van het Plan 2000+ het investeringsvolume voor overig Neder
land ernstig zou beperken. Bovendien werd benadrukt dat de schaarse 
middelen slechts op de meest rendabele wijze mogen worden aangewend. 
Hiervoor kan men zich niet meer baseren op de rentabiliteitsbereke
ningen van private ondernemers, omdat dezen vele faktoren buiten 
beschouwing Iaten, zoals de aanleg van wegen, bruggen, kanalen, re
kreatiegebieden e.d., om nog maar niet te spreken van moeilijk op geld 
waardeerbare grootheden als luchtverontreiniging, lawaai, verkeers
hinder e.d. AI deze faktoren moeten echter ingekalkuleerd worden om 
de beschikbare gelden zo doelmatig mogelijk aan te wenden. De grief 
van het Rijnmondbestuur is, dat in het Plan 2000+ daartoe geen poging 
is ondernomen. Op de noodzaak van sociaal-economische rentabiliteits
berekening wordt ook gewezen door het Overlegorgaan Zeehaven
ontwikkeling (biz. 16) en het provinciaal bestuur van Zuid-Holland8), 

dat echter nog een stapje verder gaat door te verklaren dat aile (extra) 
kosten in de sfeer van infra-struktuur, luchtverontreiniging e.d. aan de 
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betrokken onderneming moeten worden toegerekcnd. Het Provinciaal 
Bestuur verwacht dat hierdoor de groei van de werkgelegenheid zich 
meer zal voltrekken in overeenstemming met de eisen die aan het toe
komstig leefmilieu mogen worden gesteld9). lndien aile kosten, inhae
rent aan de uitbreiding van de haventerreinen, in de huurprijs of ver
koopprijs van deze gronden doorberekend worden zal het aantal gegadig
den wel tot nul dalen, gelet op de internationale prijsverhoudingen. 
lndien wij echter de zienswijze van Rotterdam volgen, waarin aile 
onrendabele toppen door het Rijk gcdragen moeten worden, zullen 
praktisch alle bijkomende lasten tcngevolge van infra-strukturele voor
zieningen, luchtverontreiniging e.d. door de gemeenschap (Rijk) gedra
gen moeten worden. Aileen hierom a! zullen verdergaande kosten- en 
opbrengstberekeningen van het Plan 2000 + gemaakt moeten worden 
om te zien of de uitgaven verantwoord zijn en of het financierings
schema in de nationale begroting kan worden ingepast. 

3 de situatie op de arbeidsmarkt 

Momenteel is er in het Rijnmondgebied door het slechte woon- en leef
klimaat een vcrtrekoverschot 10), terwijl het Plan 2000 + tussen 1967 
en 2010 rckening houdt met een jaarlijks vestigingsoverschot van onge
veer 10.000 personen 11 ). Hier ligt een duidelijke kortsluiting met de 
werkelijkheid, die niet goedgemaakt kan worden door het aantrekkcn 
van buitenlandse arbeidskrachten. Tevens zal ten aanzien van het ves
tigingsbeleid er rekening mee gehouden dienen te worden dat thans 
de arbeidsmarkt te eenzijdig is samengesteld: relatief vee! handarbeid. 
Deze eenzijdigheid wordt versterkt doordat het gronduitgiftebeleid de 
metaal- en petrochemische industrie met toe- en afleveringsbedrijvcn 
stimuleert, welke een relatief zwaar beroep op handarbeid doen. Diffe
rentiatie van de arbeidsmarkt is daarom gewenst d.m.v. differentiatie 
binnen de industrie, vooral in de richting van 'vrouwenberoepen' en 
het stimuleren van de tertiaire sektor (kantoorarbeid). Thans is de 
samenstelling van de vraagzijde: 40% employes en 60% handarbeiders. 
terwijl de aanbodzijde precies omgekeerd is. Aldus het rapport 'W oncn, 
Ieven, werken in Rijnmond' 12). 

A anvullende opmerkingen en konklusies 

Er schijnt althans een punt te zijn waarover geen kontroverses zijn ont
staan; dat namelijk het havenbeleid een nationale aangelegenheid hoort 
te zijn 13). N ooit zal namelijk een integrale aanpak voor het gehele Delta
gebied, zo men wil voor geheel Nederland, mogelijk zijn als niet de 
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instantie die het geheel omvat zich cr achter stclt. Dit blijkt uit het 
plan 2000 +, dat slechts de N oordelijke Delta betreft en bv. Zeeland 
en Noord-Brabant buiten beschouwing laat, terwijl deze gebieden toch 
nauw bij de Rotterdamse planncn betrokkcn behoorden te zijn. 
Ook op andere punten, zoals de ontwikkeling van de nationale bespa
ringen of van de nationale arbeidsmarkt, blijkt het Plan 2000 + in 
een zeker isolement te verkeren. Omdat in dit gele boekje wordt uit
gegaan van de prematuur van het werkgebied client hct wat leefbaar
heidsaspektcn betreft worden aangevuld. Hiervoor heeft de heer C. Egas, 
oud-staatssekretaris van CRM, voorzover het rekreatie betreft, reeds 
een uitvoerig pleidooi gehouden 14). Hij wijst crop dat voor rekreatieve 
voorzieningen gecn post in het plan is opgenomen en dat de rekreatie
ruimten in geen verhoudig staan tot de enorme werkterreinen. In ver
band met de toch al grote financieringstekorten van het Plan 2000 + 
is zijn suggestie van belang, over te gaan tot de aanplant van produktie
bos. Snel groeiende houtsoortcn zijn zowel voor de openluchtrekreatie 
als voor de papierindustrie van betekenis. Hoewel het Plan 2000+ 
op deze en andere punten duidelijk manco's vertoont en het in de huidige 
opzet volstrekt onrijp is om verwezenlijkt te worden 15), is het toch een 
buitcngewoon waardevol diskussiestuk, omdat op basis van onverbloem
de hypothesen en berekeningen getracht is de toekomst gestalte te 
gevcn. Hierdoor daagt het rapport uit mee te denken en werkcn aan 
de ontwikkeling van Zuid-West Nederland. Het is daarom te hopen 
dat Rotterdam in de reeds op gang gekomen diskussie partners van 
hetzelfde kaliber zal aantreffen 16), die met dezelfde voortvarendheid 
belangrijke beslissingen durven te nemen, zodat spoedig tot handelen 
kan worden overgegaan. 

noten: 

1 ) De volledige titelluidt ,Ontwikkeling Noordelijke Delta, Plan 2000+", 
doch het wordt in de wandeling meestai aangeduid als ,,het gele 
boekje". Het is opgesteld door het havenbedrijf en de diensten van 
stadsontwikkeling en gemeentewerken van de gemeente Rotterdam. 
De publikatie vond plaats in februari 1969. 

2) bron: Frederic R. Harris (Holland N.V.) and associated industrial 
consultants Netherland N.V., ,The greater delta region, an evaluation 
of development and administration", november 1968, blz. 37 en 38. 

4) ,Verkenning van enkele aspekten van de ontwikkelingsmogelijk
heden voor zeehavens in het Deltagebied", rapport uitgebracht door 
het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West Nederland (,,het 
groene boekje"), blz. 21. 

5 ) Hierbij zij aangetekend dat het Plan 2000+ niet het gehele Delta
gebied omvat doch aileen de Noordelijke Delta, hetgeen aan de geillu
streerde mate van groei niets afdoet. 
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6) Drs. R. F. Geyer en Drs. L. A. Welters, Wonen, leven, werken in 
Rijnmond, Rotterdam 1969; 
zie ook: Drs. R. F. Geyer, Om de leefbaarheid van Rijnmond, Inter
mediair, 1 augustus 1969. 

7) Openbaar lichaam Rijnmond, Nota inhoudende een voorlopige po
sitiebepaling met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van 
Rijnmond, 1969. 

B) Streekplan Zuid-Holland-Zuid, blz. 4. 
9) idem, blz. 3. 

10) zie ook: ,Beter leefklimaat in Rijnmondgebied nodig, NRC 21-6-'69. 
n ) Plan 2000 + , blz. 22. 
12) Intermediair, biz. 49. 
13) Conform de opvatting van Minister Schut in de Eerste Kamer, 

NRC 12-6-'69. 
14) C. Egas, Nota 2000+ uit oogpunt van rekreatie niet aanvaardbaar, 

AD 12-6-'69. 
15) Hierbij zij aangetekend dat er, in industrHHe kringen, ook anders 

over gedacht wordt, bv. door W. King, vice-president van GULF 
(58.000 werknemers, jaaromzet 6.5 miljard dollar): ,Het Plan 2000+ 
brengt niet aileen een visie op een uitstekende infrastruktuur voor 
de industrie tot in een verre toekomst, het voorziet ook in een 
uitbreiding van de leefbaarheidsfaktoren. Het een kan naar onze 
mening niet bereikt worden zonder het ander" AD 25-7-'69. 

16) Bepaald teleurstellend wat niveau betreft was nl. de negatieve 
reaktie van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland; de redaktie 
van de NRC geeft hiervoor de volgende verklaring: ,Ter zake van 
haven- en industrieontwikkeling hebben Gedeputeerden in de ambte
lijke sfeer eenvoudig geen been om op te staan" NRC 19-6-'69. 
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PUCHINGER, COLIJN EN DE KABINETSFORMATIES 1) 

door Drs. B. Woelderink 

Het is een eervolle taak om voor de lezers van het CH-Tijdschrift een 
oordeel te mogen weergeven over de dissertatie van dr. G. Puchinger 
getiteld: Colijn en bet einde van de coalitie. Het is echter geen eenvoudige 
taak. 
Deze dissertatie, die de geschiedenis van de kabinetsformaties van 1918 
tot en met 1923 (Vlootwetcrisis) behandelt, zal namelijk gevolgd worden 
door nag twee delen, waarin de overige formaties tot en met 1939 aan 
de orde komen. Zolang deze delen nag niet verschenen zijn, is men min 
of meer gedwongen tot het uitspreken van een voorlopige conclusie. 
Gelukkig biedt het werk daar stof genoeg voor. 
In deze conclusie is veel ruimte voor bewondering en waardering, maar 
daarnaast dienen enkele kritische kanttekeningen gemaakt te worden. 
Bewondering hebben we voor het enorme werk, dat door Puchinger 
is verzet. 

Hij heeft zijn boek voorzien van een zeer omvangrijk notenappa.raat, 
dat niet aileen naar de bronnen verwijst, maar tevens een ruime selectie 
van passges daaruit opneemt. Aan dit gedeelte van het boek kan men 
het duidelijkst de omvang van de historische speurtocht zien, die de 
schrijver in tal van bekende en onbekende, dus nimmer gebruikte, 
collecties en archieven, heeft ondernomen. 
Op deze wijze historisch verhaal en bronnenpublicatie in een uitgave 
te combineren is een boeiend experiment. Men stuit bier op de proble
matiek van de geschiedschrijving van het moderne verleden: een over
daad van materiaal dat de onderzoeker noopt tot scherpe selectie. Hoe 
moet deze selectie door de bronnenuitgever verwezenlijkt worden, 
zeker wanneer het gaat om het duidelijk maken van een algemene 
historische ontwikkeling? Zelfs het Historisch Genootschap te Utrecht is 
midden in haar uitgave van het Thorbeke-archief, zich bewust geworden 
van de onmogelijkheid van 'n verfijnde uitgave van het voorhanden zijnde 
materiaal. De selectieve uitgave dient derhalve zeker voor 20ste eeuwse 
studies aanvaard te worden. Het probleem is nu: op welke wijze? Door 
middel van een individuele opdracht of door een in teamwork. Deze 
vraag deed zich onlangs in bet parlement voor naar aanleiding van de 
opdracht voor een bronnenpublicatie over de naoorlogse Indische jaren 
aan prof. Van der Wal. Bij de beantwoording van die vraag is nimmer 
de integriteit van de geleerde in het geding, zoals in dit geval sommige 
opposanten doen. Het gaat ons inziens om de zakelijke constatering, 
dat door een gedeelde verantwoordelijkheid, die uit een groepsopdracht 
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voortvloeit, de selectie een zwaardere motivering krijgt. Verschillende 
personen, ieder met eigen achtergrond, hebben het materiaal gezeefd en 
voor opname getoetst. 
Met deze kleine uitwijding willen we de beer Puchinger niet belasten. 
Het is geenszins onze suggestie, dat hij zijn dissertatie als groepswerk 
had dienen op te zetten. Terecht zou zijn promotor daar aanmerkingen 
op gehad hebben! Herhalen wij ten aanzien van zijn werk de consta· 
tering, dat de door hem gevolgde methode belangwekkend is. Wij willen 
er ook de aandacht op vestigen, dat dr. Puchinger archieven tot nu toe 
ongebruikt geraadpleegd heeft, die voor de kennis van de C.H.U. van 
eminent belang zijn. Wij doelen op bet archief van dr. H. W. Tilanus, 
waarin zich aantekeningen bevinden over de debatten in de fractiever· 
gaderingen (Tw. Kamer) van de CHU. Dit verzacht het oorlogsverlies 
van de officiEHe notulen en hecht een zodanige waarde aan bet Tilanus
archief, dat wij hopen dat bet spoedig op het Algemeen Rijksarchief 
een plaats zal krijgen naast de papieren van jhr. mr. A. F. de Savornin 
Lohman. 
Een kritische kanttekening moet op bet subject van de bronnen nog 
gemaakt worden. Het is ongebruikelijk, wanneer in een werk van 
standing als dat van dr. Puchinger, de verblijfplaats van de archieven 
onvermeld blijft. Zelfs, wanneer men gebruik maakt van zaken, die niet 
algemeen toegankelijk zijn, behoort in de bronvermelding de plaats van 
bewaring opgenomen te zijn. 
Het is niet voor de schrijver alleen interessant te weten waar b.v. de 
archieven van dr. Nolens en prof. Gerretson berusten. Wat de schrijver 
tot deze handelwijze, waarvan wij slechts op p. 420 een uitzondering 
opgemerkt hebben, gebracht heeft, is niet duidelijk, evenmin waarom 
zijn promotor dit door de vingers gezien heeft. 
Vatten wij de draad van ons betoog weer op door onze waardering uit 
te spreken voor de wijze waarop uit de immense hoeveelheid gegevens 
rond ieder van de kabinetsformaties uit de behandelde periode een 
boeiend en leesbaar overzicht is gecomponeerd. Het dagelijks beroep 
van de beer Puchinger _ documentalist bij de hoofddirectie van de 
Koninklijke - en zijn journalistieke ervaring zijn hem ongetwijfeld te 
stade gekomen. Met verwachting zien we uit naar de volgende delen, 
waardoor bet gehele interbellum door hem beschreven zal zijn op een 
wijze waardoor toekomstige historici moeilijk om hem been kunnen. 
Naast deze royale waardering vragen we nog aandacht voor twee 
kritische kanttekeningen, die nauw met elkaar samenhangen. 
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PUCHINGER, COLIJN EN DE KABINETSFORMATIES 1) 

door Drs. B. Woelderink 

Het is een eervolle taak om voor de lezers van het CH-Tijdschrift een 
oordeel te mogen weergeven over de dissertatie van dr. G. Puchinger 
getiteld: Colijn en het einde van de coalitie. Het is echter geen eenvoudige 
taak. 
Deze dissertatie, die de geschiedenis van de kabinetsformaties van 1918 
tot en met 1923 (Vlootwetcrisis) behandelt, zal namelijk gevolgd worden 
door nog twee delen, waarin de overige formaties tot en met 1939 aan 
de orde komen. Zolang deze delen nog niet verschenen zijn, is men min 
of meer gedwongen tot het uitspreken van een voorlopige conclusie. 
Gelukkig biedt het werk daar stof genoeg voor. 
In deze conclusie is veel ruimte voor bewondering en waardering, maar 
daamaast dienen enkele kritische kanttekeningen gemaakt te worden. 
Bewondering hebben we voor het enorme werk, dat door Puchinger 
is verzet. 

Hij heeft zijn boek voorzien van een zeer omvangrijk notenapparaat, 
dat niet aileen naar de bronnen verwijst, maar tevens een ruime selectie 
van passges daaruit opneemt. Aan dit gedeelte van het boek kan men 
het duidelijkst de omvang van de historische speurtocht zien, die de 
schrijver in tal van bekende en onbekende, dus nimmer gebruikte, 
collecties en archieven, heeft ondernomen. 
Op deze wijze historisch verhaal en bronnenpublicatie in een uitgave 
te combineren is een boeiend experiment. Men stuit bier op de proble
matiek van de geschiedschrijving van het moderne verleden: een over
daad van materiaal dat de onderzoeker noopt tot scherpe selectie. Hoe 
moet deze selectie door de bronnenuitgever verwezenlijkt worden, 
zeker wanneer het gaat om het duidelijk maken van een algemene 
historische ontwikkeling? Zelfs het Historisch Genootschap te Utrecht is 
midden in haar uitgave van het Thorbeke-archief, zich bewust geworden 
van de onmogelijkheid van 'n verfijnde uitgave van het voorhanden zijnde 
materiaal. De selectieve uitgave dient derhalve zeker voor 20ste eeuwse 
studies aanvaard te worden. Het probleem is nu: op welke wijze? Door 
middel van een individuele opdracht of door een in teamwork. Deze 
vraag deed zich onlangs in het parlement voor naar aanleiding van de 
opdracht voor een bronnenpublicatie over de naoorlogse Indische jaren 
aan prof. Van der Wal. Bij de beantwoording van die vraag is nimmer 
de integriteit van de geleerde in het geding, zoals in dit geval sommige 
opposanten doen. Het gaat ons inziens om de zakelijke constatering, 
dat door een gedeelde verantwoordelijkheid, die uit een groepsopdracht 
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voortvloeit, de selectie een zwaardere motivering krijgt. Verschillende 
personen, ieder met eigen achtergrond, hebben bet materiaal gezeefd en 
voor opname getoetst. 
Met deze kleine uitwijding willen we de beer Puchinger niet belasten. 
Het is geenszins onze suggestie, dat hij zijn dissertatie als groepswerk 
had dienen op te zetten. Terecht zou zijn promotor daar aanmerkingen 
op gehad hebben! Herhalen wij ten aanzien van zijn werk de consta
tering, dat de door hem gevolgde methode belangwekkend is. Wij willen 
er ook de aandacht op vestigen, dat dr. Puchinger archieven tot nu toe 
ongebruikt geraadpleegd heeft, die voor de kennis van de C.H.U. van 
eminent belang zijn. Wij doelen op het archief van dr. H. W. Tilanus, 
waarin zich aantekeningen bevinden over de debatten in de fractiever
gaderingen (Tw. Kamer) van de CHU. Dit verzacht bet oorlogsverlies 
van de officHHe notulen en hecht een zodanige waarde aan bet Tilanus
archief, dat wij hopen dat bet spoedig op bet Algemeen Rijksarchief 
een plaats zal krijgen naast de papieren van jhr. mr. A. F. de Savornin 
Lohman. 
Een kritische kanttekening moet op het subject van de bronnen nag 
gemaakt worden. Het is ongebruikelijk, wanneer in een werk van 
standing als dat van dr. Puchinger, de verblijfplaats van de archieven 
onvermeld blijft. Zelfs, wanneer men gebruik maakt van zaken, die niet 
algemeen toegankelijk zijn, behoort in de bronvermelding de plaats van 
bewaring opgenomen te zijn. 
Het is niet voor de schrijver aileen interessant te weten waar b.v. de 
archieven van dr. Nolens en prof. Gerretson berusten. Wat de schrijver 
tot deze handelwijze, waarvan wij slechts op p. 420 een uitzondering 
opgemerkt hebben, gebracht heeft, is niet duidelijk, evenmin waarom 
zijn promotor dit door de vingers gezien heeft. 
Vatten wij de draad van ons betoog weer op door onze waardering uit 
te spreken voor de wijze waarop uit de immense hoeveelheid gegevens 
rond ieder van de kabinetsformaties uit de behandelde periode een 
boeiend en leesbaar overzicht is gecomponeerd. Het dagelijks beroep 
van de beer Puchinger _ documentalist bij de hoofddirectie van de 
Koninklijke - en zijn journalistieke ervaring zijn hem ongetwijfeld te 
stade gekomen. Met verwachting zien we uit naar de volgende delen, 
waardoor bet gehele interbellum door hem beschreven zal zijn op een 
wijze waardoor toekomstige historici moeilijk om hem been kunnen. 
Naast deze royale waardering vragen we nog aandacht voor twee 
kritische kanttekeningen, die nauw met elkaar samenhangen. 
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Alhoewel de van 1918 tot 1923 geformeerde kabinetten zuiver coalitie
kabinetten waren is het duidelijk dat met name na Tweede-Kamer 
verkiezingen, de andere politieke partijen invloed op de situatie uit
oefenen. De actie en reactie van de toenmalige linkerzijde komen echter 
karig aan hun trekken. Het is voorstelbaar, dat hun aandeel in de 
formatie zelf gering was, maar ook dan nog heeft hun !outer bestaan en 
zeker dat van de SDAP de houding der confessionelen beYnvloed. Dit 
boek wekt soms de indruk dat zij in een vacuUm leefden. 
De tweede opmerking is meer van compositorische aard. Bij iedere 
formatie spelen knelpunten een rol, die op zich een historie achter zich 
hebben. Er valt nu een zekere onevenwichtigheid te bespeuren in de 
behandeling van die achtergronden. 
Zoals de titel van dit boek stelt en zoals de presentatie van het werk 
(eind juni 1969) duidelijk maakt, heeft de schrijver de figuur van Colijn 
geboren juni 1869 bijzondere aandacht gegeven. Dientengevolge heeft 
de vlootwetcrisis zeer veel aandacht gekregen. Men kan dat billijken, 
maar het neemt ons bezwaar niet weg, dat b.v. de conflictstof rond het 
te vormen kabinet in 1918 een zo uitgebreide behandeling in retrospec
tieve zin niet krijgt. Bij het centraal stellen van Colijn zou men ook in 
dit werk niet aan zijn rol in de novembercrisis van 1918 hebben mogen 
voorbij gaan. Van die activiteit heeft dr. Scheffer reeds een voorpmefje 
gegeven2 ). 

De lezer behoort uit deze critische kanttekeningen niet de indruk over 
te houden, dat dr. Puchingers werk door ons niet aanbevolen wordt. 
De kern van de publicatie nl. de formatievorming is op waardevolle 
wijze beschreven. Hier nog slechts een aspect. Bijzonder boeiend is de 
weergave van de houding van Koningin Wilhelmina. 
Haar zelfstandigheid vindt hier zijn eerste duidelijke historische be
schrijving. Het verbaast ons eerlijk gezegd, dat prof. de Jong in zijn 
,Voorspel"J) dit element, wat hij gekend moet hebben, niet uitvoeriger 
belicht heeft. 
Tenslotte mag in een CH-Tijdschrift niet onuitgesproken blijven, dat 
Puchingers werk het eerste sinds jaren is, dat de politiek van de CHU 
en haar leidende figuren ruime aandacht schenkt. Het is de schrijver te 
doen geweest om in de geschiedenis der formaties Colijn naar voren 
te halen, zijn beschrijving resulteert voor deze periode evenzeer in het 
naar voren komen van jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman als een 
opmerkelijk integer en opmerkelijk gewaardeerd staatsman. Wij ver-

23 



moeden dat deze grise eminence de schrijver minstens zo aan het hart 
ligt als Colijn. 

1) dr. G. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie; de geschiedenis 
van de kabinetsformaties 1918-1924. Kok, Kampen, 1969. 

2) H. J. Scheffer, november 1918; journaal van een revolutie die niet 
doorging, Arbeiderspers, Amsterdam, 1968. 

3) L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld
oorlog; dl. I: Voorspel. Nijhoff, 's-Gravenhage, 1969. 
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Aileen een ~roter aantal leden kan ons blad uitbreiden. 

Spreek met andere over deze uitgave, daardoor werkt u 
mee aan de vellbreid,ing van de C.H.-beginselen en de op
bouw van ons blad. 

Maak uw vrienden attent op het C.H. Tijdsohrift. 

Nog beter, geef hen d,j,t nummer ter inzage. 

Ook kunt u adressen opgeven waar wij propagandanummers 
heen kunnen sturen. 



Dr. J. J. Buskes 

Mensen, 
die je niet vergeet 

In zijn nieuwste boek Mensen, die je niet vergeet schrijft 
Dr. Buskes over bekende en minder bekende grootheden, 
doch die allen gemeen hebben dat zij als mens van grate 
hetekenis zijn geweest. Velen kende hij persoonlijk: Karl 
Barth, Pieter Sjoerd Gerbrandy, Martin Luther King, Al
bert Loethoeli, Professor Pos, Sam de Wolf, Dr. J. M. de 
Jong. Zij, en aile anderen staan na lezing weer haarscherp 
voor ons. De ongecompliceerde direkte wijze van schrijven 
maakt de boeken van Dr. Buskes tot zulke waardevolle 
bezittingen. 
De vele herdrukken van voorgaande werken bevestigen de 
veronderstelling, dat zijn boeken voor een groat publiek 
geschreven zijn. 

180 pagina's 
geillustreerd 
formaat 12,7 x 21 em., 
ingenaaid 
prijs ± f. 7,90 

Verkrijgbaar m de boekhandel 

Uitg. Semper Agendo nv I Ape! doom. 



Aksent op VN resolutie 181 

De geschiedenis confronteert Israel en de Arabische Ianden 
met een positieve uidaging. Het gebied dat wij samen be 
wonen heeft zijn volle maat aan bloedvergieten en rancunes 
gehad. Wij worden opgeroepen tot het gedurfde en tot nu 
toe nog nimmer geprobeerde experiment om vrede te be
werkstelligen, tot het creatieve avontuur van samen Ieven 
en samen werken. Wij zijn te lang de gevangenen geweest 
van het verleden. Laten wij onze gedachten en onze werk
kracht thans geven aan de opbouw van een betere toekomst. 

Met deze woorden besloot de ambassadeur van Israel bij 
de V.N. op 9 december 1968 zijn rede over de verhouding 
van de Arabische staten en Israel. 
De uitdaging waarover de ambassadeur sprak is nog niet 
beantwoord. Als gevolg daarvan worden wij bijna dagelijks 
geconfronteerd, via onze kranten, onze radio's en onze T.V. 
schermen met het probleem van het Midden-Oosten. 

Het maandblad Aksent heeft een dubbeldik nummer gewijd 
aan dit probleem in het Midden-Oosten. Het nummer sloeg 
zo aan, dat een herdruk van 15.000 ex. noodzakelijk bleek! 

Een beperkte oplaag is nog aanwezig, prijs per stuk .f. 1,50. 
De boekhandel zal ze u graag leveren 

Uitgeverij Semper Agendo nv I Apeldoorn 
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ENKELE NOT/TIES BI] HET ONTWERP HERZIENING 
ECHTSCHEIDINGSRECHT 

door Dr. M. B. van de Werk. 

Het wetsontwerp 'herziening van het echtscheidingsrecht' (ingediend 12 
juli 1969-10213) heeft- zoals te verwachten ·was - een stortvloed van 
reacties te weeg .gebracht. Bij het overzien daarvan vaH op hoeveel er de 
laatste jaren veranderd is in de inzichten over huwelijk en echtscheiding. 
Het voorstel echtscheiding mogelijk te maken 'ind·ien het huwelij>k duur
zaam ontwricht is' (art. 151 ontwerp) wordt nu praHisch algemeen aan
vaard. 
In het februari 1966 in opdracht van de Savomin Lohmanstichting 
uitgebrachte rapport over herziening van het echtscheidingsrecht wordt 
grondige ontwrichting als een echtscheidingsgrond voorgesteld. 
Indien deze ene grond wwel voor echtscheid,ing als voor scheiding 
van tafel en bed zou worden ingevoerd dan z·ou aan een in het eind 
van de vorige eeuw begonnen discussie over het echtscheidingsrecht 
althans in di·t opzicht een einde komen. Met de mini·ster va!.t te hopen, 
dat door de groeiende overeenstemming tussen de opvattingen over het 
echtscheidingsrecht eindelijk een poging tot herziening van ons echt
scheidingsrecht ook zal slagen. 
v olkomen terecht zijn wetsontwerp en memorie van toelichting hoog
geprezen, daarnaast is op allerlei onderdelen kritiek uitgeoefend. Op
vallend is dat daai'bij essentiele en praktische argumenten door elkaar 
heen !open en .... de huidige toestand er niet eens zoo slecht af komt. 
In deze nohties kunnen allerlei junidisch-,technische punten, van hoeveel 
belang die voor de praktijk ook zijn, onbesproken blijven, maar wei moet 
de aandacht gevestigd worden op een enkel heginsel en de uitwerking 
daarvan. Bestaat er te dien aanzien een duidelijke opvatting dan kan 
ook zakelijk worden verder gewerkt. In de memorie van toelich>ting 
staat te lezen, dat de wetgever ook daarin zijn grenzen dtient te beseffen, 
dat de rechtspleging niet het aangewezen middel is tot herstel van goede 
echtelijke betrkkingen. Dit houdt in, dat wetgever en rechter ten deze 
maar een bescheiden ml moeten vervullen. Is het ontwerp hiermede 
steeds in overeenstemming? Zo neen, wat is dan de rechtvaardiging 
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daarvan? 
Het ontwerp stelt als algemene regel voor, dat een echtscheiding niet 
zal worden uitgesproken voorda,t een jaar is verlopen na de indiening 
van het inleidende verzoekschrift (art. 824 in ontwerp). 
Is deze termijn aanvaardbaar? Moet de wetgever r!eze gelegenheid tot 
rustig beraad en verzoeningspogingen indien dt tijd daarvoor rijp is 
(M v. T. p. 20) ook als regel voorschrijven in geval de echtscheiding bij 
gemeensohappelijk verzoek wordt gevraagd? 
Maar ook als een der echtgenoten het verzoek heeft gedaan geldt deze 
vraag, ongeacht of de ander verweer voert. Het komt mij voor, dat door 
deze dwingende bepaling ernstig tekort wordt gedaan aan het recht 
van partijen zelf te beslissen, terwijl toch het antwerp juist de mogelijk
heid opent, dat de echtsoheiding wordt uitgesproken op gemeenschap
pelijk verz·oek waarbij partijen zelve stellen de (naar hun oordeel) aan
wezige duurzame ontwrichting. Deze beperking van de vrijheid van 
partijen door de tijdsbepaling is niet aileen een versleohtering van de 
huidige toestand (waarbij zo'n termijn niet geldt) maar betekent ook 
een !anger doen voortduren van een situatie, die de betrokkenen niet 
wensen, en doet dus tekort aan de mogelijkheden van de betrokkenen 
(en van hun eventuele al dan niet uit het te ontbinden huwelijk geboren 
kinderen) op een gelukkiger bestaan. 
Behalve deze termijn wordt ook nog als regel voorgesteld, dat de echt
scheiding niet zal worden uitgesproken binnen twee jaar na de voltrek
king van het huwelijk. De aanvaardbaarheid van deze termijn is evenzeer 
discutabel en ook hier gelden dezelfde bezwaren. 
In de memorie van toelichting wordt deze twee-jaar-termijn gemotiveerd 
met een verwijzing naar 'een bekend verschijnsel dat echtgenoten in het 
begin van hun huwelijk nogal eens aanpassingsmoeilijkheden hebben 
en dat sommigen dan al te spoedig geneigd zijn weer uit elkaar te gaan'. 
Nu laat het ontwerp voor de een-jaar- en de twee-jaar-termijn een 
uitzondering toe n.l. als zioh bijzondere omstandigheden voordoen en 
de rechter tot de overtuiging is gekomen dat een verzoening uitgesloten 
is. 
Dit betekent, dat de overheid in de persoon van de rechter zich een 
persoonlijk oordeel moet vormen om deze overtuiging te krijgen en zich 
dus moet bezighouden met het zeer persoonlijk !even van de echtgenoten, 
die uit elkander willen gaan. 
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Zo er dan al een regeling moet zijn tegen O'Verijld handelen, dan 
zou het voorschrift precies omgedraaid dienen te worden. Bepaald 
zou moeten worden, dat de reohter in bijzondere omstandigheden 
en bij uitzondering zijn uitspraak gemotiveerd zou kunnen aan
houden tot de vervulling dezer termijn wanneer ,_ zoals het rapport 



van de Savornin Lohman Stichting het destijds formuleerde -
zulks hem in het belang van partijen of een hunner juist of wen
selijk Iijkt. 

W el moet worden bedacht dat onze wetgeving nu eenmaal niet een 
voorschrift kent, dat waarborgen zou inhouden tegen het ondoordacht 
sluiten van een huwelijk. Moet - om het populair te zeggen - tijdens 
de rit wei een beperking gelden, die v66r de aanvang er in generlei 
vorm was? 

Aan het heginsel van de mogelijkheid van echtscheiding bij duurzame 
ontwriohting wordt op twee manieren in het ontwerp afbreuk gedaan. 
Een verzoek tot echtscheiding indien het huwelijk duurzaam ontwricht is 
wor;dt afgewezen 'indien de duurzame ontwrichting in overwegende 
mate te wijten is aan de verzoeker, en de andere echtgenoot deswege 
tegen het verzoek verweer voert'. 
Waarom wordt hier nu de 'schuld' geintroduceerd? Zo langzamerhand 
hebben de mensheidswetenschappen toch wei voldoende geleerd dat de 
menselijke verhoudingen wdanig ingewikkeld zijn en dat de invloed 
van personen op elkander zich op zodanige wijze doet gelden, dat aan 
het hier gestelde criterium prakti,sch nimmer zal worden voidaan. En 
bovendien is de rechter nu degene die zulks moet en kan uitmaken? 
De andere inbreuk op de algemene regel is, dat het kriterium van de 
duurzame ontwrichting wordt losgelaten als de andere echtgenoot finan
cieel nadeel (als in het ontwerp omschreven) zou lijden, tenzij er vol
doende voorziening is getroffen. Het ontwerp heeft als belangrijk voor
deel, dat alimentatie en 'schuld' Jo,sgekoppeld worden; in tegenspraak 
hiermede is, dat in dit voorstel de mogelijkheid om tot echtsoheiding te 
komen wor,dt vastgenageld aan de wijze, waarop de financiele gevolgen 
van de echtscheiding zijn geregeld. 

Bij deze principiele kanttekeningen laat ik het om verwarring te voor
komen. Maar er moet nog een opmerking af over een bepaling, waarvan 
mag worden gehoopt, dat deze bij vergissing in het ontwerp is terecht 
gekomen. Een bepaling, die van een instelling blijk geeft welke in gene 
dele meer strookt met de huidige opvatHngen. Bij de regeling van de 
comparitie, die de rechter kan houden, wordt in art. 821 lid 3 
uitdrukkelijk gezegd, dat de rechter ook de ouders der echtgenoten kan 
doen oproepen om ter terechtzitting te verschijnen tot het geven van 
inlichtingen. Als er ooit redenen zijn mensen op te roepen tot het geven 
van inl~chtingen, waarvan de rechter kan verwachten, dat deze tot 
verheldering van het inzicht in de situatie 'kunnen leiden dan kan de 
redhter zelf wei bedenken wie hij wil horen; het is toch onnodig en 
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onjuist om speciaal de ouders met name te noemen. Uit zulk een voor
schrift blijkt duidelijk van .de versc:hillende gedachten, die de ontwerper 
hebben geleid. 

Misschien zou het goed zijn het gehele ontwerp kritisch te bezien op de 
vragen: 

- wordt de persoonlijkheid van de echtlieden voldoende erkend? 
en 

- wordt voldoende in acht genomen - zoals de memorie van toe
lichting dat uitdrukt - dat de rechtspleging niet het aangewezen 
middel is tot herstel van goede echtelijke betrekkingen? 

Wanneer er een systematisch overzicht zou komen en het resultaat van 
dit onderzoek en van de reacties, die gekomen zijn op verschillende 
delen van het ontwerp - zou er een zakelijke basis zijn voor een nutbige 
gedachtenwisseling. Het valt te vrezen, dat zonder zulk een kritisch en 
zakelijk uitgangspunt de discussies andermaal in het oeverloze komen 
en dit wetsontwerp (ook in gewijzigde vorm) een goede kans loopt het 
staatsblad niet te halen. 

Als de voornaamste plus-punten van dit antwerp moeten - na de kri
tische opmerkingen hierboven - worden genoemd: 

4 

de invoering van een echtscheidingsgrond: duurzame ontwrichting; 
het los-maken van het recht op uitkering van de processuele po
sitie van partijen; zoals nu reeds de voorziening in het gezag over 
de kinderen een zelfstandig deel is van de scheidingsprocedure 
en los staat van de 'schuld'; 
het vervallen van het presi,diaal verlof om een geding tot echt
scheiding of scheiding van tafel en bed te beginnen en van de 
verzoeningsproced ure; 
de inrichting van het echtscheidingsgeding als request proceduren; 
het met een dagvaarding aanvangende geding (zoals thans het 
geval is) kan licht tot nodeloz·e verscherping der standpunten 
van partijen voeren; 
de verbetering van de voorsohriften betreffende de voorziening 
in het gezag en de uitbreiding van de mogelijkheden daamver 
tijdig overleg te plegen. 



KAN'TTEKENINGEN BI] EEN VERGEELD DOCUMENT 
Opvattingen in de CH-frakties bij de kabinetsformatie van 1922 

door Drs. H. van Spanning 

lnleiding 

In het najaar van 1968 ontmoette ik mevrouw E. C. Snoeck-Henkemans
Bachofner, echtgenote van het oud CH-Tweede Kamerli,d, J. R. Snoeck
Henkemans.l) Tijdens een hezoek aan haar kreeg ik van haar de heschik
king over enkele stukken ter hestudering. 
Tussen deze stukken vond ik enkele vellen papier met aantekeningen 
onder de titel ,Notulen samenkomst 12 juli 1922. Na het verschijnen 
van de dissertatie van dr. G. Puchinger: ,Colijn en het einde van de 
Coalit•ie" nam ik deze papieren ter hand. Toen hleek mij dat het hier 
ging om een gezamenlijke vergadering van de !eden van de CH-frakties 
van de Eerste- en Tweede Kamer. 
Tegen de achtergrond van de mededelingen die Puchinger in zijn hoek 
doet over de kahinetsformatie van 1922, leek het mij interessant om de 
inhoud van deze notulen in een artikel voor het C.H.-Tijdschrift te he
werken. Temeer omdat de aantekeningen van de heer Snoeck-Henkemans 
op enkele punten verhelderend werken en nadere gegevens verstrekken 
over de houding van de CHU tijdens deze kahinetsformatie. 

A chtergrond 

Om een juiste indruk te krijgen van deze notulen is het gewens't in het 
kort, aan de hand van het hoek van Puchinger, ids mee te delen over 
de situatie in juli 1922, kart na de verkiezingen. 
De stemhusuitslag hracht de partijen van de regerende Coalitie (R.K. 
Staatspartij, ARP, CHU) een winst van 9 zetels, waardoor zij in de 
Kamer een meerderheid van 59 zetels kregen. 

1
) J. R. Snoeck-Henkemans (1862-1945); lid van de Tweede Kamer 

van 1909-1913 en van 1916-1935. Secretaris van de CHU van 1918 
tot 1936. 
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De leider van de RK-Staatspartij, mgr. Nolens, is sterk voorstander van 
het aanblijven van de rechtse coalitie onder Ruys de Beerenbrouck. 
Na overleg met Nolens en zijn collega's in het kabinet deelt Ruys de 
Koningin mee dat het kabinet aanblijft. 
Koningin Wilhelmina vraagt Ruys de beide Kamervoorzitters te mogen 
raadplegen en de vice-president van de Raad van State. Tevens -
indien deze geen bezwaar hebben - de !eiders van de Tweede Kamer
frakties. Ruys vraagt haar dan ook de ministers De Visser en Heemskerk 
te raadplegen. 
Kort hierop ontstaat de staatsrechtelijke vreemde figuur .dat de Koningin 
adviseurs raadpleegt terwijl het kabinet geen ontslag heeft aangeboden. 
Op advies, met name van de oude minister van staat, De Savornin 
Lohman, deelt de Koningin aan Ruys mee dat zij zich niet in de vraag 
van de ter beschikking stelling van de portcfeuilles wil mengen. De 
verantwoor·delijkheid hiervoor berust volledig bij het kabinet. 
Hierop pleegt Ruys opnieuw overleg met zijn collega's. Dit beraad had 
plaats op 18 juli 1922. Het resulteerde in de ontslagaanvrage van het 
kabinet. 
Van belang zijn nu de volgende passages uit het hoek van Puchinger. 

Het beraad van de CHU 

Allereerst een gedeelte uit het verslag van de vergadering der minister
raad op 18 juli 1922. (Puchinger blz. 228) 

,Van groot belang voor de positie van Ruys als premier was 
tevens dat De Visser en de Geer verslag uitbrachten van de op 
12 juli 1922 gehouden vergadering der christelijk-historische !rae
tie, die zij als zojuist gekozen Kamerleden hadden bijgewoond. De 
conclusie van dit fractieberaad bleek namelijk te zijn dat men 
eigenlijk liever een protestants christelijke premier wenste maar 
dat nu er eenmaal een rooms-katholieke premier was deze kon 
aa:nblijven. Over Ruys zelf wa:s niet gesproken evenmin als over de 
hier en daar naar voren gebrachte suggestie het premierschap 
met de portefeuille van financien te combineren in welk geval 
het zeer de vraag was of Ruys nog Ianger in aanmerking kon 
komen voor het voorzitterschap van de ministerraa.d. Uit deze 
gegevens begreep Ruys dat men in christelijk historische kring 
bepaald niet wenste dat hij premier zou blijven; hoogstens was 
men bereid in zijn aarrblijven te berusten". 

Nolens twijfel 

Verder client een passage op blz. 258 uit het bock van Puchinger ver-
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meld te worden. Hier wijst de schrijver op enige twijfel bij Nolens over 
de juistheid van de mededelingen van de ministers de Visser en Heems
kerk aan de ministerraad op 18 juli 1922. 
Puchinger wijst er op dat Nolens zich tijdens de (geheime) informatie
poging van de Geer afvraagt hoe de mededeling van de Visser en de 
Geer dat men wel een protestantse premier wenste maar continuering 
van Ruys nu hij er eenmaal was, te rijmen valt met het feit dat er -
door de aanwijzing van de Geer als formateur - wel degelijk krachten 
aan het werk zijn die Ruys weg willen hebben. 

Houding AR 

De vraag of men liever een protestantse premier wenst blijkt volgens de 
gegevens van Puchinger tijdens de formatie naar de verantwoordelijk
heid van de CH te zijn toegespeeld. In zijn aantekeningen maakt Pu
chinger (op blz. 249, noot 36) melding van de houding die de AR-fraktie 
zou innemen als Ruys hierover de mening van Colijn vroeg. Deze vraag 
is blijkens de notulen overigens niet gesteld. 
Vermeld wordt het volgende: 

,De voorzitter vraagt of men het er over eens is dat op de voren
genoemde vraag het voorzicht·ige antwoord zou moeten zijn: wij 
kunnen U daarop alleen een antwoord geven na overleg met de 
drie rechtse clubs. De voorzitter meent dat wij niet kunnen vragen 
om een kabinet met een protest. signatuur. Als de Roomschen dit 
wensen wordt het iets anders. Wij kunnen het denkbeeld niet 
steunen dat een R.K. min. pres. ondenkbaar zou zijn. Dit punt is 
voor de chr. hist. een netelig punt, ook met het oog op de van 
die zijde gevoerde actie. Resumerend: Alleen moeilijk te zeggen. 
Overleg nodig. Roep de drie clubvoorzitters bij U. Stel de vraag 
eerst aan mr. Schokking." 

De bfjzondcrc gccombinccrdc fracticvcrgadering 

Tenslotte moeten we melding maken van een mededeling van het CH
Eertse Kamerlid baron de Vos van Steenwijk aan prof. B. C. de Savornin 
Lohman, gedaan in een brief van 9 april 1923. Puchinger vermeldt deze 
brief op biz. 252 (noot 45). 
De Vos van Steenwijk noemt in deze brief de houding van het kabinct 
,blijven eerst, daarna portefeuilles beschikbaar stellen" niet te verde
digen. 
,Het tweede was m.i. plicht geweest. In de vergadering van CH-leden 
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der lste en 2de Kamer heb ik- dit in vertrouwen- er op aangedrongen. 
De Visser en de Geer waren tegenwoordig. Maar jawel, de heren bleven 
liever zitten. Het later ter beschikking stellen van de portefeuilles is 
ten slotte geschied op aandrang van Uwen oom"2). 

We zien nu dat de Vos van Steenwijk wijst op een gecombineerde 
vergadering van beide Kamerfracties. Puchinger maakt melding 
van een door de ministers de Visser en de Geer bijgewoonde 
fractievergadering van de CHU op 12 juli 1922. 
De notulen van Snoeck-Henkemans van de gecombineerde ver
gadering van de beide Kamerfracties vermeldt als datum eveneens 
12 juli 1922. 
Op deze bijeenkomst is - zoals we nog zullen zien - de positie 
van het kabinet-Ruys besproken. 
De conclusie is mijns inziens gewettigd dat de door Puchinger 
vermelde fractievergadering identiek is met de door de Vos van 
Steenwijk gememoreerde bijeenkomst van de beide Kamerfrakties, 
met de ministers de Visser en de Geer; en tevens dezelfde als 
waarvan Snoeck-Henkemans de notulen heeft bewaard. 

Vragen 

Alvorens nu tot een bespreking van de inhoud van de notulen van 
Snoeck-Henkemans te komen, willen we enkele vragen rond deze ver
gadering voorop stellen. 
1) Centraal staat in dit stadium van de forma tie de vraag of het kabinet

Ruys met haar aanhlijven juist handelt. 
Hoe denken de CH-fraktieleden hierover? 

2) Hoe denken de CH-fraktieleden over het aanblijven van een R.K.
premier? 

3) Hebben de ministers de Visser en de Geer inderdaad - zoals No
lens meende - onvolledige mededelingen in de ministerraad ge
daan uver dit fradieberaad? 

Ad I) De positie van het zittend kabinel. 

Enigszins vooruitlopend op punt drie moet nu reeds worden vermeld 
dat de ministers de Visser en de Geer de bijeenkomst pas na de pauze 
hebben bijgewoond. Snoeck-Henkemans tekent aan dat zij ,voorlopig 
afwezig" zijn3). 

2) Bedoeld is jhr. A. F. de Savornin Lohman, oud-leider van de CHU. 
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De vraag naar de pos1t1e van het Z'ittend kabinet wordt aan de orde 
gesteld dour de Vos vrm Steenwijl~. Hij betoogt dat er staatsrechtelijk 
gcen aanleiding is voor het kabinet om af te treden . 
.. Maar in de uitkomst van de stemming ligt zeker geen goedkeuring 
van de houding van het kabinet. Men wilde niet Marchant-Troelstra 
en moest daarom wei rechts stemmen. Maar dit was geenszins toejuiching 
van het kabinet. 
Hij wenst een nieuw kabinet. De formateur moet zijns inziens oak de por
tefeuille van fin ancien aanvaarden". 

De aantekeningen van Snoeck-Henkemans wekken de indruk dat 
deze laatste opmerking de vraag naar de positie van het zittend 
kabinet wat op de achtergrond heeft gedrongen. 

Snoech-H enkcmans zegt het voor 7/8 eens te zijn met de Vos. Maar hij 
acht het niet nodig dat de formateur4) ook financien heeft. ,Integendeel: 
een verantwoordelijke, sterke man voor financien naast zich." 
Gerretson bepleit een protestantse formateur. Van der Hoeven sluit zi~h 
aan bij Snoeck-Henkemans. ,De Geer moet financien houden". 
Slotcmaher de Bruine betoogt dat er een nieuw kabinet moet komen met 
een nieuw program. Hij acht Ruys de Beerenbrouck niet de krachtige 
man die men behoeft. Anderzijds waarschuwt hij voor het sterk vast
houden aan de wens naar een prutestantse premier. ,Vooral moet men 
dit nict als eis op de voorgrond stelleh want clan worden Roomschen 
j uist tot legenstand geprikkeld." 
Tilanus bepleit een kabinet van prulestantse signatuur onder de Geer. 
Frida Katz meent dat het kabinet niet in zijn huidige samenstelling kan 

3
) Bij de notulen bevond zich een apart papier, waarop de hand

tekeningen van de deelnemende leden vermeld staan. 
Aanwezig waren de Eerste Kamerleden: Jhr. Mr. N.C. de Gijselaar; 
mr. A. van der Hoeven; mr. 0. J. E. baron van Wassenaar van 
Catwijck; mr. H. Verkouteren; dr. J. R. Slotemaker de Bruine; 
mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk. 
Voorts de Tweede Kamerleden: J. Bakker; dr. C. W. Th. baron 
Boetzelaar van Dubbeldam; B. J. Gerretson; mej. mr. C. F. Katz; 
J. M. Krijger; mr. J. Schokking; J. R. Snoeck-Henkemans; H. W. 
Tilanus en J. Weitkamp. 
Oak de ministers de Visser en de Geer waren op dat moment a!s 
lid van de Tweede Kamer gekozen. Beide fracties vergaderden in 

hun nieuwe samenstelling, met enkele gekozen doch nog niet be
noemde !eden. 
De notulen vermelden bericht van verhindering van het Eerste 
Kamerlid L. W. de Vries. 

') De Vas kennende had Sn. H. in plaats van ,formateur" eerst ge
noteerd ,Colijn". Dit is echter doorgestreept. 
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aanblijven. ,De goede elementen kunnen behouden blijven". 
Voorzitter Schokking5 ) geeft vervolgens zijn visie. We Iaten de aanteke
ningen van Snoeck-Henkemans ·integraal volgen. 
,Voorzit•ter: Wil wei zo mogelijk kabinet houden (ook bij deze ver
kiezing) maar thans moet dit kabinet aftreden. Er is behoefte aan een 
nieuw kabinet niet als eis van verkiezingsresultaat maar als eis van 
nationale en internationale toes·tand. Dit kabinet offert Aalberse niet op6J. 
Ruys is wei sterk samenbindend element maar hij is niet de krachtige 
figuur die wij nodig hebben. Hij kan niet de signatuur van het kabinet 
aangeven. Ruys heeft bij verschillende kwesties (grondwetsherziening. 
financien, militaire kwestie) gebrek aan kracht en Ieiding getoond. 
Minister Heemskerk7) was ook een zwakke persoonlijkheid; wei be
kwaam maar zwak. De Graaff8) is meer waard dan links wei wil doen 
voorkomen. Konig9): zwakke persoonlijkheid; Van l]sselsteyn 10) moet 
toch ook maar heengaan; verdiend of niet verdiend; geniet onvoldoende 
vertrouwen. 
Kabinet moet werkelijk aftreden. W erk van Aalberse niet geheel af
breken. Bezuiniging over de gehele linie, dan gaan ook onze arbeiders 
met ons mee. Vertrouwen in christelijk levensbeginsel. Als het kan moe
ten we af van Rooms premierschafJ. De Geer of Colijn. Voorzitter kiest 
Colijn niet maar kiest beslist de Geer. Beter man voor deze moeilijkc 
tijd; voelt sociaal beter. Zal kracht beter kunnen ontwikkelen in nieuw 
kabinet." 

Ad 2) Het mogelijk aanblijven van een R.K.-fnemier 

We zijn nu reeds midden in het gestelde onder punt 2 gekomen. De vraag 
hoe men in CH-kring dacht over het aanblijven van een R.K.-premier. 
Na de opmerkingen van Schokking spitst de gedachtenwissel•ing zich 

5) Hier heb ik enkele minder belangrijke opmerkingen van de Gijse
laar, Verkouteren (gedeeltelijk onleesbaar) en Weitkamp wegge
laten. 

6) Minister van arbeid in zittend kabinet-Ruys. 

7) Minister van justitie L11 zittend kabinet. 

B) Minister van kolonien, idem. 

9) Minister van waterstaat, idem. 

10) Minister van landbouw, nijverheid en handel, idem. 
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geheel toe op de vraag of men Colijn dan wel de Geer als protestantse 
premier wenst. 
Hierovcr blij!?t geen censtemmigheid tc bcstaan. 
De Vas van Steenwijk bepleit opnieuw vorming van een nieuw kabinet 
met Colijn als premier. 
Van der H oeven en de Gijzelaar achten de Geer beter voor fin ancien 
met Colijn als premier. 
Gcrrctson vraagt zich af: ,Is de Geer fysiek sterk genoeg. Hij is misschien 
iets koppig". 
Tegenover hen staan vijf leden die de Geer als premier wensen. 
Tilanus en Snocck-llenkemans pleiten in aansluiting op Schokking 
sterk voor de Geer. ,De Geer voor" noleert Snoeck-Henkeemans. 
f. Bakker merkt op: .,Roomschen zijn enigszins tegen de Geer omdat lnj 
touwtjes in handen wil hebben. Dat bewijst juist zijn kracht. 

S!otcmaker over Colijn 

Opvallend is het verhaal van Slotemaker die zich kritisch uitlaat over 
Colijn. Snoeck-Henkemans vermeldt: 
.,Slotemaker de Bruine: sluit zich aan bij Tilanus. 
Colijn is er een weinig ,uit". Hem moet duidelijk gemaakt worden dat 
hij aanraking moet hebben en houden met mensen die arbeiderswereld 
kennen. Colijn is autocraat. Voorzichtigheid aanbevolen". 
Voorzitter Schokking constateert: ,Eenstemmigheid over heengaan mi.ni
sterie. Maar geen eenstemmigheid omtrent Colijn of de Geer". 
Vervolgens meldt de aantekening: Pauze. 

Ad 3) De mededeling aan de Geer en de Visser 

Na de pauze vermeldt Snoeck-Henkemans de verwelkoming van de 
ministers de Visser en de Geer. en de mededeling van Schokking dat men 
het beter acht dat het kabinet zal aftreden. 

Voor een gocd begrip van d·it gedeelte der vergadering client er 
aan herinnerd te worden dat de beide CH-bewindslieden met hun 
collega's in het kabinet-Ruys enkele dagen te voren besloten hadden 
aan te blijven. 

De Visser vraagt nadere .i_nlichtingen omtrent de mening van de verga
dering. Schokking antwoordt hem: ,dat wij nodig achten een zeer sterk 
kabinet en zo mogelijk een kabinet van protestantse signatuur." 

Kennelijk zijn de beide bewindslieden niet zo gelukkig met deze 
mededeling. 
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De Visser deelt mee dat Nolens en Colijn anders zullen adviseren 11 ). Hlj 
acht overleg tussen Schukking en deze beide rechtse fraktieleiders ge
wenst. 
Voorts beklemtoont hij dat de minister van financien (de Geer) een gord 
financieel plan heeft en grote invloed op zijn collega's, in het kabinet. 
Voorts zegt hij: ,De bestaande (lees zittende-) ministers zullen makke
lijker slagen in bezuinigingsvuurs!ellen clan nieuwe mannen die nog 
het vertrouwen moeten winnen." 
De Geer van zijn kant stelt de vraag: ,.Wat moct men doen als AR en 
RK 12) anders adviseren blijven dan de chr. historischen. Zullen wij clan 
medewerking weigeren aan voortzetting kabinet Ruys."? 

Van de zijde der Kamerleden wordt enigszins bitter op de woorden 
van de Visser en de Geer gereageerd. 

Snoeck-Henkcmans betreurt de houding van deAR ... Zij willen eigenli.1k 
anders maar om te voorkomen kabinet van chr. hist. signatuur zullen 
zij meegaan met aanblijven van kabinet-Ruys." 
Schokking acht overleg met Colijn en Nolens ongewenst. Vraagt: .. Moe
ten wij ons geisoleerd opstellen".? 
Gerretson en Slotcmaker menen dat een gesprek met Colijn wei wensclijk 
is: ,om te weten", aldus Slotemaker, .. welke eigenlijk de gronden ziJn". 
waarop Colijn het kabinet-Ruys in stand zou willen houden." Hij vraagt 
,Mogen wij verantwoordelijkheid weigeren te dragen."? 
.,Als we continuatie kabinet-Ruys niet in het landsbelang achten dan 
mogen wij ook niet meewcrken", antwoordt de Geer. 
Op een vraag van Schokking wat deze bij Colijn moet duen; zegt de Cee1. 
,Eenvoudig Colijns opinie vragen." 

Onovcrzichtelijk 

Het geheel van deze besprekingen biedt cen wat onoverzichtelijk beeld13). 
Schokking constateert: ,Er komt nu kans op verwarring. Ruys wordt 
gehandhaafd door R.K. en A.R. Berekeningen moeten achtergesteld 
worden 14). Als we niet cleelnemen aan kabinet dan moeten we ons teru;.;-

11) Wellicht op grand van mededelingen van minister Heemskerk. Men r\ 
zie hiervoor Puchinger biz. 249 e.v. 

12) Bij vergissing schreef Sn. H.: ,Wat moeten wij doen als AR en 
CHen anders blijven adviseren dan C. Historischen? 

13) Opvallend is dat Sn. H. tijdens deze discussie meer en meer siar
Ietters en tekeningetjes maakt tussen zijn aantekeningen. 

14) Schokking doelt hier kennelijk op de trend van de verkiezings
uitslag. De CH maakte met vier zetels de grootste winst. De AR 
won drie zetels, de RK-Staatspartij twee. 
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trekken. Als we kabinet steunen kunnen we net zo goed er in blijven.'' 
Volgens de aantekeningen van Snoeek-Henkemans zijn hiermee de be
sprekingen afgerond. Snoeck Henkemans stelt nog de vraag ,Hoe raken 
we zwakke elementen in het ministerie kwijt". Daaronder schrijft hij: 
Slotemaker de Bruinc wijst er op dat de hesrrckingen praktisch waren 
en niet principieel. 
Een definitieve sluiting wordt niet gemeld. Alles wijst er op dal het 
gesprek met de ministers de Visser en de Geer min of meer als een 
nachtkaars is uitgegaan. 

Conclusi!'s 

Het wordt tijd tot enige conclusies te komen. Voorop willen we no;;-
maals de vraag stellcn in hoeverre de mecledelin;;en van de Visser en de 
Geer aan de ministerraad onvolledig waren. 
l) De hoofdconclusie: liever een protestantse premier maar nu er een

maal ecn R.K.-premier i:; kan clezc aanblijvcn; is in zijn strekkin::i 
j uist. 

2) Bevreemdend is dat de Visser en de Geer kennelijk niet de wens 
van de CII-f rakt ic tot bet aftreden van bet kabinet-Ruys duidelijk 

hebbcn vcrmeld. Ruys hecft zicb- blijkens Puchinger- vee] moeite 
gegeven om de aclviczen van de fraktieleiders te mogen inzien. Hicr 
uit bleek dat z·.Jwel Colijn als Scbokking haclden aangedrongen op 
aftreden van het kabinet. Hierbij client te worden aangetekend dat 
tijdens de gedachtenwisseling met de Visser en de Geer zowel Snoeck

IT cnkemans, Gerrelson en kennelijk ook Slotcmaker de suggest:e 
deden om als eerste advies handhaving van het kabinet voor te 
stellen 15). Ook de conclusie van Schokking zou in die richting kun
nen wijzen; althans de indruk bij de Visser en de Geer gewekt kun
nen hebben dat men op dit punt was gaan aarzelen. 
Uiteindelijk blijken echter zowel Schokking als Colijn voor besehik. 
baarstelling van de portefeuilles te hebben gepleit. Het is mij niet 

1
\. 15) Hier is enige voorzichtigheid geboden. Blijkens de notities van 

Sn. H. zegt hij na zijn teleurstelling over de houding van de AR 
uitgesproken te hebben: ,Handhaven ons eerste advies". Daarop 
Gerretson: ,Handhaven ons advies. maar tach wei besprekingen 
met Colijn". Dan Slotemaker: ,Voortgaan in dezelfde lijn maar 
overleg plegen met Colijn om te weten welke eigenlijk de gronden 
zijn, waarop Colijn het kabinet-Ruys zou willen in stand houden. 
Ruim geinterpreteerd kunnen deze opmerkingen ook op Ruys per
soonlijk slaan, al lijkt het in de context van het verhaal onwaar
schijnlijk. 
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duidelijk geworden of er inderdaad nog overleg hieromtrent tussen 
Schoklcing en Colijn is geweest. 

3) Dat er over Ruys niet gesproken was, evenmin als over suggestie om 
het premierschap te combineren met financien, is niet juist. 
Men zie over Ruys de opmerkingen van Slotemaker en Schokking. 
De combinatie van het premierschap met financien is sterk bepkit 
door de Vos van Steenwijk, die hierin echter alleen stond. 

Bedacht dient hierbij te worden dat dit gesprek voor de pauze 
plaats had en niet werd bijgewoond door de Visser en de Geer. Na 
de pauze is hen hieromtrent, blijkens de aantekeningen, ook niets 
me,egedeeld. 
De fractie was het echter over vervanging van Ruys niet eens. Men 

wenste enerzijds Colijn, anderzijds de Geer. Vermoedelijk heeft men 
d,it verschil van opvatting niet willen meedelen, met name niet aan 
de Geer. 

4) Tegen de achtergrond van deze fraktiebespreking wordt ook de 
twijfel bij Nolens. waarvan Puchinger melding maakt begrijpelijk. 
Er waren we! clegelijk krachten aan het werk die Ruys weg wilden 
hebben. Buiten de CH-fraktie met name de oude de Savornin Loh
man, die de Koningin een opdracht aan de Geer adviseerde16). 

5) De Geer heeft tijdens zijn geheime opdracht geen contact gehad 
met Schokking. Toen hij zag dat Nolens en Colijn hem niet als pre
mier wensten, gaf hij zijn opdracht terug. De onbtemming achteraf 

hierover in de CH-fractie17) is volkomen begrijpelijk. 
Puchinger komt tot de conclusie dat de Geer in deze zaak weinig 
blaam treft. Dit is wei juist temeer als men bedenkt dat Nolens op 
het punt van het voortgezet premierschap van Ruys vrijwel onver
zettelij1k was en dat de AR - inziende dat daar weinig aan te doen 
was - zich hierbij neerlegde. 

De wrevel in de CHU is begrijpelijk. Wei moet echter bedacht 
worden dat zelfs met de steun van de AR voor de Geer men het 
verzet van de RK-Staa,tspartij waarschijnlijk niet gebroken had. 
Bovendien was er tijdens de gecombineerde f raktievergadering geen 
eenstemmigheid over een mogelijk premierschap van de Geer. 

16) Lohman heeft zich ook tijdens de forma tie van 1918 - toen nog 
als fraktieleider - lange tijd krachtig gekeerd tegen een premier
schap van een R.K., m.n. tegen Ruys. 

17) Puchinger, blz. 262; met name Schokking die opmerkt dat ,wij 
de troef in handen hadden doch thans de kans hebben laten voor
bijgaan. 
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INDRUK VAN 'U/TSPRAAK OVER INSPRAAK' 

Medewetenschap gaat vooraf aan medezeggenschap (Rients Gratama) 

door Mr. B. van Haersma-Buma 

Voor de tweede maal belegde de Lohmanstichting een studieconferentie, 
ditmaal onder de titel 'Uitspraak over Inspraak' over de demokratisering 
van de samenleving. Op 'l.i november j.l. kwamen een hondel'dtal confe
rentiegangers in het Berghotel in Amersfoort bijeen om zich met het 
onderwerp inspraak bezig te houden. 
Drie inleiders droegen stof voor discussie aan. ni. mr. C. A. Bos, lid van 
de Tweede Kamer, over: 'Democratic in de brand•ing', mr. H. Rijpstra, 
burgemeester van Almelo, over: 'Bestuur en schaalvergroting' en de heer 
G. A. de Kok. hoofdredakteur van de Provinciale Zeeuwse Courant over 
'De betrokkenheid van de burger'. 
De conferentie werd geopend door de staatssecretafi.s van Binnenlandse 
Zaken, mr. C. van Veen, die daarbij citeerde uit eigen werk, althans 
de actuele Nota inzake de bestuurlijke organisatie van de Minister en 
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. In een helder en gefundeerd 
betoog, gaf de heer van Veen aan, wat de achtergronden van de actuali
teit van de inspraak zijn. Zoals het rapport van de commissie duidelijkheid 
van de Achttien zegt: 'Het politieke proces is bij ons niet meer te door
schouwen.' Mr. van Veen wees er op. dat de formele structuur van het 
algemeen kiesrecht onvoldoende de roep om inspraak beantwool'dt. De 
ontwikkeling van de maatschappij vraagt om andere vormen van inspraak. 
Onze taak is het te zoeken naar de juiste vorm en inhoud van de inspraak. 
Daarbij legde de inleider twee spelregels vast om een onnodige belem
mering van een slagvaardig overheidshandelen tegen te gaan. Insuraak zal 
nimmer mogen ontaarden in eindeloze discussies over alle mogelijke 
en onmogelijke alternatieve oplossingen. Evenmin mag inspraak leiden 
tot blokkering van het bestuurlijk overleg doordat reeds standpunten 
worden verankerd voordat het overleg is afgesloten. 
Om niet geheel begrijpelijke redenen presenteerde de staatssecretaris 
de:.:e spelregels ·in de vorm van 'waarschuwingen' tcgen een 'gevaar'. 
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lk meen, dat zijn voortreffelijk openingswoord daarmee ten onrechte 
een wat alarmercnd tintje kreeg. 

Mr. C. A. Bos hield de conferentiegangers in een indringend be~oog cen 
duidelijk en boeiend expose voor. Hij vcrbond het begrip inspraak met 
verantwoordelijkheid. Impliciet verwees hij daarmee naar de omschrij
ving van de verantwoordelijke maatschappij zoals de W ereldraad van 
Kerken die heeft gegeven. Het gezag moet zich verantwoorden, wat wij 
tegenwoordig onder inspraak verstaan is een goede mogelijkheid daartoe. 
Wie inspraak beoefent (de inspreker?) is ook verantwoordelijk voor een 
goed en zinvol contact. Inspraak komt dan tot zijn recht. wanneer het 
niet als een horen. maar als een clialoog worclt opgevat. 
Het gezag functioneert via instellingen. In een democratic vragen deze 
instellingen om een tegenwicht. Juist omdat de instellingen (wat men daar 
clan ook precies onder wil rekenen) onmisbaar zijn. heeft men de plicht 
er kritisch tegenover te staan. Ontbreekt het tegenwicht. dan ontstaat 
een gevoel van apathie of wordt een sfeer van verzet opgeroepen. 
De vraagstelling draait crom. wat het juiste legenwicht is. Hoogewerff 
heeft er op g·ewezen. dat wij in de politick heen en weer bewegen tussen 
demokratisering en rationaliscring. In 1917 met de invoer·ing van hct 
algemeen kiesrecht was de demokral isering formeel tot volle ontplooiing 
gekomen en had zij schijnbaar haar top bereikt. Vanaf dat moment is de 
nadruk op de rationalisering komen te liggen: de vonning en ontwikkeling 
van de welvaartsstaat. Nu rakcn we weer in ecn fase van demokratise-
ring. In allerlei vormen breekt dat naar buiten. 
De bekwaamheid van onze bestuurclers hoeft niet in twijfel te worden 
getrokken. Zij voldoen aan hoge eisen van rationalisering. Maar de vraag 
mag worden gesteld, of zij ten diepste doordrongen zijn van de juiste 
instelling tegenover de demokratisering. Allerwege toont het bestuur 
begrip voor de behoefte aan inspraak. Maar is de achtergrond van dat 
begrip een wezenlijk verstaan van de behoefte aan tegenwicht tegen de ge
zagsstructuren of is het min of meer onder de dwang van de omstan
digheden? 

Wanneer men nu uitgaat van het standpunt, dat tot het wezen van het 
demokratisch functioneren van het bestuur behoort a) doorzichtigheid 
van de instellingcn en b) dialoog tussen overheid en burger. dan komt de 
vraag op. hoe hieraan praktisch vorm kan worden gegeven. 

0 penbaarheid 

De heer Bos pleitte met nadruk voor openbaarheid; openbaarheicl van 
overheidshandelingen, van stukken en adviezen. Vee! ambtelijke ad
viezen blijven in de Ia liggen. waardoor een schat aan informatie aan 
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de waarneming onttrokken blijft. Dit geldt b.v. ook voor de adviezen 
van de Raad van State. Waarom kunnen die in Belgie worden gepubli
ceerd en in ons land niet? Het zou goed zijn, wanneer men meer inzicht 
had in de totstandkoming van de besluitvorm:ing van het bestuur. (In 
de discussie werd een nadere verfijning aangebracht, toen een onder
scheid werd gemaakt tussen de overheid die optreedt als publiekrech
telijk orgaan en ·de overheid die deelneemt aan het privaatrechtelijk 
rechtsverkeer. Wanneer de overheid bij haar privaatrechtelijk optreden 
een openheid zou moeten betrachten, die van een particulier niet wordt 
vereist, zou zij in de slagvaardigheid van haar optreden worden be
lemmerd. Het optreden in de privaatrechtelijke sector zou daarom of 
van openbaarheid moeten worden uitgesloten of worden geruggesteund 
door publiekrechtelijke bevoegdheden.) 
De heer Bos pleitte er voor, niet bang te zijn voor experimenten. Laat 
men veranderingen aandurven en zc bij geen succes weer afschaffen. 
Inspraak bij burgemeestersbenoemingen begroette hij pos•itief. W el houclt 
de spelregel, dat niet over personen mag worden gesproken een niet te 
handhaven beperking in. Als volgcnde fase zou daarom consultatie over 
personen gewenst zijn. 
Laten de bestuurders hun inzichten zoveel mogelijk toetsen aan een 
breed publiek. Ook wat dat betreft moet men experimenten aandurven. 
Waarom berust het toezicht op de openbare orde (toelaatbaarheid van 
toneelvoorstellingen e.d.) niet bij het hoogste orgaan van de gemeenle, 
de raad? (Als tegenargument zou ik willen poneren, dat het toezicht 
van de burgemeester ook een verfijnde vorm van democratic kan zijn. 
Men valt over de bezwaren door de enkele gevallen van een actief als 
censor optredende burgemeester die in de krant komen. Zou bij regeling 
door de raad niet de kans bestaan, dat een meerderheid haar inzichten 
aan een minderheid oplegt, dat m.a.w. in veel meer gevallen de rechten 
van minderheden niet zouden worden ontzien? Bovendien, hoe kan een 
raad in dezen een slagvaardig beleid voeren?) 
Het kan zijn, dat experimenten met offers gepaard moeten gaan. De 
invoering van een districtenstelsel met evenredige vertegenwoordiging 
is in zekere zin als zo'n offer te beschouwen. Toch achtte de inleider dit 
verantwoord, omdat daardoor de kans op een werkbare kamermeerderheid 
wordt verhoogd. 

H crorientatie 

De burgemeester van Almelo, mr. Rijpstra, hield de tweede voordracht. 
Zijn uitspraak, dat voorz,ichtigheid de bestuurder siert, illustreerde hij 
door een goed beloog, waarin evenwichtigheid en voorzichtigheid om 
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de voorrang streden. De heer Rijpstra wist de tongen overigens danig 
los te maken en gaf in de levendige discussie voortreffelijk partuur. 
De spreker begun met een klein panorama over het veld van de bestuur
Iijke herorientatie. De zo actuele regionale organisatie in stads- en streek
gewesten zou naar zijn mening moeten plaats vinden in niet a! te grote 
verbanden, terwijl het centrum geen overheersende positie mag hebben. 
De bestuurlijke opbouw behoort vanuit de raden plaats te hebben. Recht
streekse verkiezing is vooralsnog niet gewenst, omdat daarmee de be
trokken gemeenteraden zouden worden uitgehold. 
Ook de heer Rijpstra onderkende het formele aspect dat de openbaarheid 
heeft gekregen en pleitte voor een grotere openheid. Daarbij waarschuw
de hij echter tegen experimenten. Het is moeilijk van een eenmaa] inge
slagen weg terug te keren. 
Verschillende praktische voorstellen tot verbetering van de mogelijk
heden tot dialoog tussen overh6d en burger kwamen ter tafel. Goede 
voorlichting, niet aileen in grote, maar ook in kleine gemeenten. Goede 
relatie met de pers. Invoering van regionale televisie, die kan bijdragen 
tot het verkleinen van de afstand. Openbare commissievergaderingen 
kunnen nuttig zijn. De praktische ervaring Ieert intussen, dat vee! zaken 
gediend zijn met een uitgebreide besloten behandeling. Men moet er 
we! voor waken, dat de zaak in de commissies niet wordt doodgepraat. 
Ty)Yisch politieke aspecten horen in elk geval in de openbare raads
vergadering thuis. Niet aileen b. en w., maar ook de raad kan openbare 
hearings houden. De mogelijkheid tot discussie met de publieke tribune 
na afloop van de raadsvergadering is nuttig. 
Veelal bestaat er onbehagen tegen bestuursbeslissingen, die op zichzelf 
formeel juist zijn. Het verdient weUicht aanbeveling, bezwaren te Iaten 
behandelen in een speciale rawdscommissie. Een gemeentelijke ombuds
man lijkt niet gewenst. Doorlichten van het overheidsapparaat in de 
vorm van een organisabieonderzoek kan ook duidelijk knelpunten 
wegnemen. 
Uitvoerig stand de spreker stil bij de functie van de burgemeester. Deze 
kan een belangrijke bijdrage lever en tot het goed f unctioneren van het 
overheidsapparaat. De heer Rijpstra sprak zich uitdrukkelijk uit voor de 
benoemde burgemeester zoals wij die kennen. De benoemde burgemeester 
kan tegenspel leveren tegen het ambtelijk apparaat. Daarin ligt het grate 
verschil met de ambtelijke Stadtdirektor of de town-clerk. 
Een groot dee! van de kritiek herleidde de inleider tot bezwaren tegen 
de benoemingsprocedure. Deze moet meer in de zakelijke sfeer worden 
getrokken. Noodzakelijk vereis·te is een psychotechnisch onderzoek, een 
mening die in de d•iscus·sie van vele kanten uitdrukkelijk werd onder
streept en werd aangevuld met de noodzaak van een medische keuring. 
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Tegen inspraak bij de benoeming had de spreker geen bezwaar, mits dit 
niet over personen ging. Zou men dit laatste toch willen, dan zou men 
nog het beste een proef in de grootste gemeenten kunnen nemen. De heer 
Rijpstra achtte het noodzakelijk, dat de burgemeester lid is van een 
politieke partij. (In de discussie werd deze stelling bestreden. Het huidige 
benoemingsbeleid schijnt trouwens ook van deze premisse uit te gaan. Ik 
acht de gedachte van de heer Rijpstra onjuist - men sluit bij voorbaat 
voortreffelijke krachten uit die zich om respectabele redenen niet bij 
ecn partij aangesloten hebbcn - en is bovendicn in strijcl met de Groncl
wet - ieclere Nederlander enz.) 
Aan de hand van een citaat van Claudius Prinsen-Kortman belichtte de 
heer Rijpstra tenslotte de metamorfose van de moderne burgemeester, 
die zijn oude aureool als gezagsdrager heeft afgelegd en zich als modern 
manager voor zijn gemeente het vuur u:it de sloffen loopt. (Sommigen 
achten cleze karakterisering intussen al weer verouderd. De moderne bur
gemeester is geen manager, maar community-organizer, valt te beluiste
ren. Daarrnee zou de betrokkenheid van de burgemeester bij de bestuur
bestuurden problematiek opnieuw in de schijnwerper worden geplaatst.) 
De heer Kok slaagde er als derde spreker voortreffelijk in om zijn gehoor, 
dat al twee gedegen inleidingen had verwerkt, te blijven boeien. Zijn refe
raat was gelardeerd met verborgen komische noten, die aan het publiek 
beschaafde lachsalvo's ontlokten. De als niet-c.h. gelntroduceerde spreker 
bleek de Unietaal goed te verstaan. De gewichtigheid van het burge
meesterlijk ambtscostuum met degen liet hij weglachen door de opmer
king, dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt. 
Een centrale gedachte van staatssecretaris van Veen kwam bij de heer 
de Kok terug. Aan de hand van een cultuurhistorisch uitstapje naar de 
overzichtelijke middeleeuwse stad - P.irenne - kwam hij tot de stelling, 
dat wie aan inspraak wil doen, moet weten waar hij over praat. Inspraak 
vergt bij diegene, die daarom verlangt, een meer dan oppervlakkige 
kennis van zaken. Aldus ook Rients Gratama in zijn conference 'Vinger
tjes in de pap'. 
Omgekeerd legt dit de overheid de verplichting op, voor een goede 
informatie van de burger te zorgen. De vraag is, of de verstrekte infor
matie we! voldoende overkomt. Er ontstaan vervreemdingseffecten, 
doordat men een verschillende sleutel heeft om de berichten te decoderen. 
Een actueel discussiepunt stelde de heer de Kok aan de orde, toen hij 
wees op de toenemende specialisatie bij de voorbereiding van het beleid. 
Plannen en voorstellen worden voorbereid met een hoge mate van des
kundigheid, waarbij de voor- en nadelen nauwkeurig zijn afgewogen. 
Het is eenvoudig niet mogelijk, om altijd alternatieve plannen te geven. 
Juist van de kant van de heer Kok was deze opmerking een belangwek-
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kende bijdrage. 
Door de specialisatie wurdt in de muderne demucratie een grout deel 
van de informatie groepsgewijs en georganiseerd verwerkt (vakbeweging, 
georganiseerde landbouw, ondernemers, enz.). Het voorlichtingsbeleid 
van de lagere organen met name moet er mee rekening houden, dat men 
niet aileen met individuelen, maar ook met georganiseerde groepen te 
maken heeft. 
Een opmerkelijke stelling was. dat het weigeren van informatie op grond 
van de overweging dat de !eden van staten of gemeenteraa.d nog niet 
zijn ingelicht in strij.d is met een goed informatiebeleid: een raads- of 
statenlid vertegenwoordigt de gelnformeerde burger. In de discussie 
wa·s helaas geen tijd meer, op dit punt in te gaan. Ik denk, dat er dan 
wei enige weerspraak was gekomen. Hier leek toch wel enige deformation 
professionelle van de nieuwsgaarder om de hoek te kijken. 
Mij lijkt de ontwikkelde gedachtengang op een denkfout te berusten. De 
gemeenteraad bestaat niet uit individuen die gelnformeerde individuen 
vertegenwoordigen, maar de raad is het hoofd van de gemeente. Het is 
een bewijs van reverentie van b. en w., wanneer in bepaalde gevallen 
de raad het eerst gelnformeerd wordt. 
AI met al, een conferentie die om het onderwerp en om de presentatie 
de moeite waard was. Men had een goede keus gedaan met de sprekers, 
die elkaar aanvulden en voor de gewenste choc des opinions zorgden. 
Wei bleek het inpassen van drie sprekers in het tijdschema een riskante 
onderneming, waardoor de discussie op verschillende punten te weinig 
kon worden uitgediept. Het is de vraag, of om d·ie reden toch niet beter 
met twee sprekers kan worden volstaan. De discussie was levendig en 
flitsend. De vele interrupties werden door een soepele Ieiding goed 
gei'ntegreerd. 
Er zou m.i. naar geslreefd moeten worden, een dergelijke dag met e·en 
aantal concrete uitsfJTaken af te sluilcn. Nu blijven de studiedagen een 
wat vrijblijvcnd karakler dragen. Wanneer de bijeenkomst er meer op 
gcricht zou worden een doelbewust en concrect resultaat te bereiken, 
b.v. door ontwerp-resoluties, bedoeld om aan hoofdbestuur of kamer
frakties voor te leggcn, zou dal het gezag van de sludiedagen ongetwij
feld ten goedc lwmen. 
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BOEKRESPREKING 

Dr. I. Lipscbits: 'Links en Rechts in de Politiek'; Room Paperback 26; uitgeverij Room 
en Zn. Meppel; 1969. 

'In dit boek wordt een pleidooi gehouden tegen het gebruik van de tcrmcn links en 
rechts in de politick'. Met deze inleidende woorden valt de schrijver dadelijk met de 
deur in huis. In bijna 150 bladzijden geeft hij vervolgens aan dat de begrippen links 
en rechts volstrekt onhanteerbaar zijn omdat iedere schrijver een andere inhoud aan 
deze woorden geeft. Gezegd moet worden dat Lipschits vee! werk heeft verricht om 
zijn opvatting te onderstrepen. 
Met name de eerste zeven hoofdstukken, waarin een inventarisatie wordt gegeven van 
de wijze waarop de begrippen links en rechts door diverse schrijvers zijn gehanteerd, 
verdienen waardering. 
Vervolgens behandelt de auteur de begrippen links en rcchts in de Nederlandse poli
tieke verhoudingen. Lipschits doet dit op basis van de tegenstellingcn confessioneel -
niet confessioneel; progressief - conservatief (c.q. de houding ten opzichte van de 
status quo); en de tegenstelling economische vrijheid versus economische ordening. 
De schrijver komt voor elk van deze begrippenparen, via programvergelijking tot op
stelling van een rangorde van partijen van links naar rechts. 
Zijn conclusie is dat men de termen links en rechts niet in algemene zin kan gebruiken 
omdat iedere partij bij elke van de behandelde tegenstellingen een andere rangorde 
inneemt. 
Hoewel wij na lezing van het boek geneigd zijn de conclusie van Lipschits te delen, 
moet toch tegen zijn werkwijze bezwaar worden gemaakt. De s~hrijver wijst er op dat 
het vaak moeilijk is om de rangorde te bepalen. Hij zegt enkele malen nadrukkelijk 
dat hij een subjectieve keuze doet bij plaatsing van een partij omdat programverge
lijking onvo!doende gegevens oplevert. 
Soms is deze keuze op zijn minst aanvechtbaar. Zo plaatst de auteur - om slechts 
een voorbeeld te noemen -, via programvergelijking het GPV, in het schema confes
sioneel - niet confessioneel, links van respectievelijk CHU, ARP, KVP en SGP. Met 
andere woorden het GYP is minder confessioneel dan de overige hier genoemde par
tijen. Daarbij laat Lipschits het feit dat het GYP een besloten karakter heeft onbe
sproken. 
Zoals bekend laat het GYP uitsluitend !eden toe uit de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt). Haar overige sympathisanten zijn verenigd in het NEV. 
Het bovenstaande is een duidelijk voorbeeld dat vergelijking van beginselprograms 
onvoldoende is om tot opstelling van een rangorde te komen. Op vele plaatsen aarzelt 
de schrijver met zijn keuze. 
Men zou verder kunnen gaan en b.v. de houding van partijen ten opzichte van be
paalde wetsontwerpen kunnen nagaan via analyse van stemgedrag. Nu blijft Lipschits 
in sterk subjectieve beoordelingen steken. 
Daarmee wil ik het werk van Lipschits niet kleineren. Het boek is uiterst waardevol 
maar de schrijver is in feite in de wirwar van interpretaties betreffende links en re~hts, 
blijven steken. Zijn conclusie is: we komen er niet verder mee. Laten we er mee op
houden. 
Opvallend is dat hij zijn boek besluit met een citaat van Stapel, uit diens onderzoek 
naar 'Rechts en Links in de Nederlandse politiek'. Stapel betoogt dat slechts bij ont
leding van de termen links en rechts in verschillende aspecten de tegenstelling beter 
zichtbaar wordt. Lipschits heeft hier een lofwaardige poging toegedaan maar zijn 
resultaat is wat teleurstellend. Hij heeft geen betere definiering gevonden maar adviseert 
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de termen links en rechts liever los te Iaten. Lipschits is wat moedcloos gewordcn. 
Zijn hoek is echter een waardevolle aanzet voor een hernieuwde poging om tot een 
werkbare omschrijving van de hegrippen links en rechts te komen. 

V. Sp. 

Mr. Dirk U. Stikker. Memoires. Herinneringen uit de lange jaren, waarin ik be
trokken was bij de voortdurende wereldcrisis. Derde druk. Uitgave Nijgb en van 
Ditmar. 1966. 

AI te lang is dit 360 pagina's tellende groats uitgegeven bock blijven wachten op 
een bespreking in het C.H.-Tijdschrift. Als men dit bock ter hand neemt dan 
treft men de merkwaardige levensloop van deze in Winschoten gf:boren en nu aan 
het Comomeer wonende bekende Nederlander. Maar wanneer is de heer Stikker 
daar? Men ziet hem in Den Haag, men weet hem in New York, men beluistert 
hem in Parijs of Landen. En zo is het al jaren lang. 
Aan het Comomeer blaast hij uit, mevrouw Stikker wacht hem daar om hem 
steeds weer te zien vertrekken. 
Jeugd, opleiding, eerste functies in bank en brouwerij ziin aardige jeugdherinnerin
gen om te lezen. Interessant voor de lezer wordt het als over de bezetting, het 
ontstaan van de Stichting van de Arbeid en de cevrijding geschrev enwordt. Onder 
het motto: ,Bier soli sein" wat Hitler had gedecreteerd, heeft Stikker alles gedaan 
om zijn functie als directeur van een bierbrouwerij te gebruiken ten bate van 
vaderlandslievende activiteiten gedurende de bezetting. Nu wij zoveel jaren na de 
oorlog telkens weer beoordelingen en veroordelingen lezen van mensen, die ge
durende die moeilijke jaren met behoud van hun functie veel voor hun medemen
sen in grater of kleiner verband hebben gedaan, dan moeten we dit plaatsen in het 
kader van die tijd! 
Stikker is een van de voorbeelden van die mocilijke combinatie: blijven en age
ren. De Duitsers zeggen waar het op staat en tach je zin doorzetten. Altijd wach
tend op arrestatie en niettemin aan het werk: dat is het kunstwerk wat geleverd 
is. En velen begrijpen dat nog niet en zullen het nooit begrijpen. 
,Tot dusverre hadden wij geen kleerscheuren opgelopen. Ons standpunt hadden 
wij principieel verdedigd." Dat is zijn conclusie in 1941. 
Langzamerhand groeide de Stichting van de Arbeid. Vraag niet hoeveel overleg 
in valle oorlogstijd daarvoor nodig was. Boeiend zijn de beschrijvingen van deze 
gesprekken. Dank zij een Luftwaffe Ausweis en een oude chevrolet kon Stikker 
zich vrij bewegen, al waren er ook risico's vcrbonden aan het gebruik van valse 
papieren. Er gingen altijd gasten mee, vervoer was er immers niet of nauwelijks 
meer. Kostclijk is de beschrijving van de combinatie Evert Kupers, destijds voor
zitter N.V.V. en Mary Dresselhuys op een van die tochten. ,De wat stugge, 
nuchtere vakbondsleider en de altijd van aanstekelijke levenslust vervulde actrice 
babbelden en lachten met elkaar als oude vrienden"!! 
De verleiding is groat om meer uit dit interessante hoofdstuk te citeren, maar er 
volgt ·nag zoveel bociends, dat ik nu naar het derde hoofdstuk overga, dat heet: 
In de politick! Stikker begint met een van grote zelfkennis getuigende uitspraak: 
lk ben in mijn bart geen partijman. Als men dit steeds voor ogen houdt, begrijpt 
men Stikker beter. Juist in al zijn conflicten met de V.V.D., de partij die hij zelf 
had opgericht als Partij van de Vrijheid en met de nu onlangs overleden grote po
litieke Ieider, Prof. Mr. P. J. Oud. 
Hoe er tenslotte toe kwam om tach in 1948 minister te worden van Buitenlandse 
Zaken, is alweer zeer boeiend beschreven, vooral voor degenen die, zoals onder
getekende, dit besluit in eigen huis tot stand heeft zien komen. De toenmalige 
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Kamerpresidenl Mr. 1. R. H. van Schaik was kabinetsformateur. Eerst gevraagd 
voor de portefeuille van Verkeer en Waterstaat, wees Stikker dit aanbod van de 
hand met wat hij zelf noemt een ontwijkend antwoord. ,Wie zo lang in het bier 
heeft gezeten gaat niet meer in het water." 
Bij een lalere ontmoeting met Van Schaik in mijn flat ter vermijding van publi
citeit bood de formateur de porlefeuille van Buitenlandse Zaken aan. En zo werd 
Stikker op 7 augustus 1948 minister in het kabinet-Drees. 
Wat zeer opvalt is de uitzonderlijk lange en uitgebreide manier, waarop de Indo
nesische kwestie beschreven wordt in een uitvoerig verhaal over zijn bemoeiingen 
in deze. Vergeet niel, dat de Indonesische kwestie toen niet vie! onder Buit.:n
landse Zaken, maar onder de minister van Overzeese-gebiedsdelen, Mr. E. M. J. A. 
Sassen. Stikker had een eigen kijk op het probleem. Hij had - en daar spreekt 
weer de zakenman - vrij gauw door, dat we naar een souvereiniteitsoverdracht 
toe moesten, om dan daarmede nog te redden wat er te redden viel van een zekere 
band met Nederland in de Nederlands-Indonesische Unie! De verhouding met 
Sassen was stroef geworden, schrijft hij. ,Ik had reeds vroeg de indruk gekregen, 
dat hij de aanwezigheid en invloed van het Departement van Buitenlandse Za· 
ken in Indonesie niet op prijs stelde." 
Wie zich nog herinnert, welke moeilijkheden er ook in de persoonlijke sfeer om
trent het Indonesie-beleid hebben afgespeeld, zal begrijpen, dat dit een zachte uit
drukking is voor een Ievensgroot conflict! 
In dit hoofdstuk ligt vee! historisch materiaal opgestapeld over een van de moei
lijkste problemen van onze na-oorlogse geschiedenis. 
Minister Sassen trad in februari 1949 af. Hoe zou Romme er op reageren, schrijft 
Stikker. De heer Romme, destijds voorzitter van de KVP-fractie en tevens een 
van de machtigste parlementariers, gaf volgens Stikker ,een grote parlementaire 
vertoning ten beste". Ik meen, dat het bij die gelegenheid was, dat ik uit de zaal 
komend gevraagd werd naar Romme's rede en mijn antwoord was: ,Hij spuwt 
vuur, maar sticht geen brand!" Bij een bepaalde zin van Romme zei Tilanus sr. te
gen mij: ,En hiermee Iaat hij Sassen vallen ... " 
Maar ook Stikker trad af, zij het later en wei om een ... motie van Oud. Maar 
voordat dit beschreven wordt, volgt er een interessant hoofdstuk over Europa's 
ontwikkeling; meer historische beschouwing dan memoires, a! speelde Stikker ook 
hierin een rol. 
De kabinetscrisis van 1951 is een verhaal apart. De verhouding met Mr. P. J. Oud, 
destijds fractievoorzitter van de V.V.D., was steeds slechter geworden. In de
cember '49 reeds bij de behandeling van het wetsontwerp overdracht van de 
souvereiniteit aan Indonesie, diende Oud een amendement in, waarbij ,&tappen 
moesten worden gedaan, die bevordelijk kunnen zijn voor een volledig tot zijn 
recht komen van het zelfbeschikkingsrecht.' 
Stikker noemt dit een ongelukkig amendement en zag de conflictstof levensgroot 
voor zich opgestapeld. 
Oud was in hart en nieren politicus, partijman en parlementarier. Het was zeer 
goed te begrijpen, dat hij zijn fractie zonder dat amendement niet had meegekre
gen voor het ja zeggen tegen de Souvereiniteitsoverdracht. Een later verschil van 
mening Nieuw Guinea Ieidde uiteindelijk tot d crisis van 1951. Stikker was per· 
soonlijk (toen a!!) voor de overdracht van Nieuw Guinea aan Indonesie - op 
bepaalde voorwaarden - aangezien hij het voortbestaan van de Unie belangrij
ker achtte dan het behoud van Nieuw Guinea. 
Nu Nieuw Guinea door ons reeds lang is losgelaten en men van de Nederlands
Indonesische Unie nauwelijks meer weet heeft, is het wei nog voelbaar uit dit 
hoofdstuk hoe hoog de politieke golven toen zijn gegaan! Stikker zegt ervan: ,Nu 
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ik vijftien jaren later op deze eph;ode terugzie, constateer ik nog steeds met ver
bazing, hoe gebrek aan menselijke contacten en verschillen in mentaliteit - ik 
was en ben geen partijman - tot plotselinge conflicten en volstrekt onnodige 
crisis kunnen leiden." 
Het probleem van het contact tussen minister en parlement, het duelisme speelt 
hier ook levensgroot mee! 
In 1952 wordt Stikker ambassadeur te Lunden, hij gaat dus uit de politick. Met de 
V.V.D. en vooral met Oud had bet niet mee;· geboterd en Stikkers inzichten over 
Nieuw Guinea waren niet gewijzigd. 
Vee! boeiende gegevens staan ook in dit hoofdstuk, maar ik ga verder naar bet 
derde dee! getiteld: Zekerheid en eenheid. Het eerste hoofdstuk beet: Het begin 
van de N avo. Belangwekkend om dit te lezen, juist nu, nu bet bestaan van de 
Navo en ons Iidmaatschap door sommigen in twijfel wordt getrokken, juist nu, 
nadat het Navo-hoofdkwartier naar Brussel is verhuisd ter wille van De Gaulle's 
obstructie. 
Op 9 april 1949 vond de plechtige ondertekening van bet Noord-Atlantische Ver
drag plaats in de ,Constitution Hall" te Washington. 
In 1961 werd Stikker secretaris-generaal van de Navo. Wat die post inhoudt, 
beschrijft hij uitvoerig. Helaas moest hij dit te zware werk om gezondheidsrede
nen in 1964 opgeven. De verantwoordelijkheid d;e de secretaris-generaal van de 
Navo draagt en drukt, Ieest men uit iedere zinsnede die hij hierover neerschrijft. 
,Er bestaat geen document waarin de taak van de secretaris-generaal van de 
Navo volledig wordt beschreven. Het is een unieke functie zonder precedent in 
vredestijd. Het is een positie waarvan de omvang en de aard afgezien van enige 
elementaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden die duidelijk zijn vastgelegd, 
grotendeels worden bepaald door de wijze waarop de vraagstukken die van mo
ment aan de orde zijn en bet temperament van de betrokkene op elkaar inwerken." 
Telkens werkt Stikker in dit hoofdstuk deze functie nader uit, telkens voel je hoe 
de verantwoordelijkheid hem zwaar valt. 
Dan volgt bet hoofdstuk: Men of responsibility (De groten der aarde) vertaling 
van de schrijver! 
Daarin is bet eerste dee! over de ,grandeur van De Gaulle" heel bijzonder boe
iend. Wat heeft Stikker een moeite gedaan om De Gaulle te begrijpen en te 
doorgronden. 
Hij geeft hem aile eer die hem toekomt om zijn optreden in 1940 en 19 58. 

Stikker gelooft in de NA YO. Op de laatste bladzijde van het dikke boek schrijft hij: 
'De NA YO is nu sterk; ongetwijfeld zou de NAYO aanzienlijk sterker zijn, indien 
Frankrijk vo1led;g aan de gezamenlijke inspanning deelnam'. 

Uit mijn uitvoerige beschouwing over de Memoires van Stikker zult U begrijpen dat 
ik dit boek zeer de moeite waard vind, en aanbeveel aan ieder die van herinneringen, 
juist van tijdgenoten houdt. 

Als we naar de mens Stikker kijken dan treft onder een inleidend woord dat als 'Dank
betuiging' is betiteld: 
'Tenslotte ben ik mijn vrouw Pauline diep dankbaar voor haar toegewijde steun bij 
al mijn ondernemingen en het geduld en begrip waarmede zij mij nu reeds meer dan 
43 jaar heeft omgeven. 

C. W. I. Wttwaall van Stoetwegen 
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FILMKEURING 

door Dr. I. N. Th. Diepenhorst 

Bij de installatie van de ,Adviescommissie Filmkeuring" op 6 oktober 
1966 herinnerde de toenmalige minister van binnenlandse zaken prof. 
mr. P. ]. Verdam, er aan dat het 40 jaar geleden was dat de Bioscoop
wet tot stand kwam, waarvan de officiele naam is: ,wet tot bestrijding 
van de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop". In de 
memorie van toelichting noemde de Regering het moeilijk te ontkennen, 
dat er een bioscoopkwaad is, dat reeds ver om zich heen heeft gegrepen. 
,Een kwaad dat veel verder en dieper op de maatschappij inwerkt dan 
het kwaad door derde- of vierde rangs toneel veroorzaakt". 
Aan de commissie werd opgedragen van advies te dienen over de vraag 
of het gewenst is: a. de mogelijkheid tot nakeuring, als bedoeld in art. 
4, 2e lid der Bioscoopwet, te doen vervallen; 
b. wijziging in het bestaande stelsel der centrale filmkeuring aan te 
brengen. 

Voor de oorspronkelijke negatieve waardering van de bioscoop, die om
streeks 1900 zijn intrede in ons land deed, baseerde men zijn oordeel, 
maar de commissie schrijft, op de praktijk van de filmvertoningen, zoals 
deze zich tussen 1900 en 1920 ontwikkeld had. De film began zijn op
mars in ons land als kermisattractie en behield de eigenschappen daar
van nog geruime tijd, nadat de kermistent voor de vaste en aanvankelijk 
veelal ge'improviseerde-bioscoopzaal verwisseld werd. 
Het toenemende aantal filmvertoningen bracht enkele gemeentebesturen 
er toe bij verordening voorzieningen te treffen tegen wat toen als het 
,bioscoopgevaar" werd aangeduid. Een van de eerste gemeenten, waar 
dat gebeurde, was Rotterdam. Bij verordening werd daar in 1913 aan 
ondernemers verboden om tot de door hen gegeven lichtbeeldenver
toningen kinderen beneden 16 jaar toe te laten, tenzij de vertoning ken
nelijk voor kinderen bestemd was en op hetgeen vertoond werd vooraf 
schriftelijke goedkeuring was verkregen van de door burgemeester en 
wethouders aangewezen personen. 
Een in hetzelfde jaar vastgestelde verordening in de gemeente Sittard 



verbood voor het publiek toegankelijke ,bioscopische voorstellingen" te 
geven van moord, moordaanslag, zelfmoord, inbraak van gehouwen of 
brandkasten, hetzij met behulp van valse sleutels of andere inbraak
werktuigen, o{ die welke in enig ander opzicht naar het oordeel van 
de burgemeester in strijd waren met de openbare orde of zedelijkheid. 
De ontwikkeling van film en bioscoop in de afgelopen 40 jaar heeft een 
ander, meer positieve benaderingswijze dan van de Bioscoopwet 1926 
mogelijk en wenselijk gemaakt. De film wordt nu algemeen erkend als 
een moderne vorm van kunst, die in het cultuurleven een belangrijke 
plaats inneemt. De commissie constateert dan ook dat de veranderingen 
in de religieuze, zedelijke, culturele en maatschappelijke opvattingen 
ertoe geleid hebben, dat minder dan vroeger behoefte bestaat aan een 
ingrijpen van de zijde van de overtheid met hetrekking tot de vertoning 
van bepaalde categorieen van films. 
Dit wil uiteraard niet zeggen dat er over de vraa,gstukken van film en 
bioscoop nu niet meer verschillend zou worden gedacht. Nog steeds 
gaat het hier om een onderwerp, waarbij levensheschouwelijke achter
gronden in belangrijke mate bepalend zijn voor de concrete politieke 
verlangens. Het is trouwens in het algemeen opvallend bij hoeveel 
politieke onderwerpen juist de levensbeschouwingen en niet in de eerste 
plaats, ·zuivere economische, sociale, culturele of andere aspecten, de 
voornaamste rol spelen. Degenen die principieel een ,christelijke poli
tiek" afwijzen, blijken daar nog steeds niet voldoende oog voor te hebben. 

Aan pogingen tot wijziging van de Bioscoopwet heeft het sinds 1926 
niet ontbroken, zonder dat dit resultaat heeft gehad. Zo werd in januari 
1940 een wetsontwerp tot wijziging en aanvulling ingediend, dat na de 
oorlog werd ingetrokken. In december 1946 werd de commissie Sassen 
ingesteld om te onderzoeken welke wijzigingen er nodig waren, mede 
in ~et licht van de gewijzigde omstandigheden en om na te gaan of 
bij de keuring van films een positief criterium client te worden aangelegd. 
In 1948 adviseerde de commissie, kort samengevat, een geheel nieuwe 
Bioscoopwet tot stand te brengen, de centrale keuring te behouden en 
daarbij geen positief criterium aan te leggen. 

Deze voorstellen in hoofdzaak volgend werd in 1949 het ontwerp voor 
een Film- en Bioscoopwet ingediend, maar na een ongunstig ,voorlopig 
verslag" van de Tweede Kamer ingetrokken. In 1961 tenslotte werd voor 
de 4e maal een wetsontwerp ingediend. Hierin werden alle principiele 
punten, zoals het vergunningstelsel, de centrale keuring en de nakeuring, 
vermeden. 
Bij de mondelinge behandeling daarvan bleek na de indiening van 
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een amendement Verho<'f dat de gemeentelijke nakeuringsbevoegdheid 
wilde doen vervallen, dat de meerderheid van de Kamer en minister 
Toxopeus bereid waren een wijziging van de Bioscoopwet ten principale 
in overweging te nemen. In verband hiermede werd in december 1962 
besloten de beraadslaging te schorsen. 
W at de geschiedenis van het omstreden punt der nakeuring betreft her
inner ik er aan dat de Bioscoopwet voor de gemeentebesturen de mogelijk
heid kent om bij verordening te bepalen, dat de in de plaatselijke bios
copen te vertonen films, welke door de rijksfilmkeuring voor vertoning 
zijn toegelaten, aan een gemeentelijke nakeuring te onderwerpen. In 
enkele gemeenten werd overgcgaan tot de instelling van een zuiver 
plaatselijke nakeuring, maar de meeste die hiervoor een regeling troffen, 
aile in het zuiden gelegen, verenigden zich in de Vereniging van Noord
brabantsche- en Limburgsche Gemeenten voor Gemeenschappelijke 
Filmkeuring, die de nakeuring liet verrichten door de daarvoor erkende 
Stichting Katholieke Filmcentrale. 
Het aantal bij deze keuring aangesloten gemeenten nam geleidelijk toe 
tot ongeveer 100, maar de toenemende kritiek op deze constructie leidde 
tot het einde daarvan in 1967. Ter vervanging van de K.F.C. werd toen 
door de Christelijke Filmactie de Stichting Filmcentrum en de Katholieke 
Filmactie een Bureau Filmvoorlichting en Documentatie opgericht, welk 
bureau onder meer keuringsuitspraken publiceert. 

Het aantal gemeenten waar een nakeuringsverordening bestaat, blijkt 
in enkele jaren te zijn teruggelopen van 153 tot 87, waarbij nog slechts 
in 3 gemeenten een werkelijke nakeuring plaats vindt. 
Uit het rapport dat in 1967 door de heer H. Michard over de lbioscoop 
en de bescherming van de jeugd is uitgebracht aan het Comite van 
Ministers bij de Raad van Europa blijkt dat er geen wettelijke bepalingen 
betreffende het vertonen van films in het openbaar bestaan in West
Duitsland, Oostenrijk en Belgie. Voor West-Duitsland is zelfs in de 
Grondwet van de Bondsrepubliek vastgelegd, dat censuur in welke vorm 
ook niet is toegestaan. Hoewel West-Duitsland dus geen wettelijke film
keuring kent, wordt er toch toezicht gehouden door de ,Freiwillige Selbst
kontrolle der Filmwitschaft", een door het filmbedrijf ingesteld orgaan. 
Wanneer een bioscoop een door dit orgaan niet toegelaten film vertoont, 
komt zij op de zwarte lijst te staan. 

Het Nederlandse filmbedrijfsleven bleek van een dergelijke ,Selbstkon
trolle" geen voorstander, omdat hiermede langs een omweg toch weer de 
keuring zou worden binnengehaald, die men principieel reeds als achter
haald beschouwt. 
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Voor de bescherming van de jeugd zijn in alle I5 landen maatregelen 
getroffen, waarbij de films door een keuringscommissie beoordeeld 
worden. 
De adviescommissie wijdt in haar rapport een apart hoofdstuk aan de 
principiele vraag van de geoorloofdheid van de filmkeuring in het licht 
van het Verdrag van Rome tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden. 
Aan de hand van een door de afdeling Grondwetszaken van het mini
sterie van Binnenlandse Zaken opgestclde nota, werd nagegaan of de 
beperkingen die bij en krachtens de Bioscoopwet aan het vertonen van 
films zijn gesteld, zich verdragen met artikel I 0 van het Verdrag van 
Rome, waarin onder meer wordt gesteld: ,Een ieder heeft recht op 
vrijheid van meningsuiting". Dit principe wordt vervolgens nog nader 
bepaald. 
Na een uitvoerig en overtuigend juridisch betoog wordt geconcludeerd 
dat artikel I6 van de Bioscoopwet niet in strijd behoeft te worden geacht 
met het Verdrag van Rome, voor zover zij betrekking heeft op in bios
coopondernemingen vertoonde films. Wei is er strijdigheid voor ZO'ver 
het gaat om elders in het openbaar te vertonen films. 
Dit houdt niet in dat een keuring, die zich beperkt tot in het openbaar 
aan minderjarigen te vertonen films in strijd met het Verdrag van Rome 
zou zijn. Er is dan sprake van een binnen de grenzen van artikel I 0 
tweede lid genomen, beperkte maatregel in het belang van de jeugdzorg, 
niet van een algemene preventieve censuur. 

Door de Centrale Commissie voor de Filmkeuring wordt in feite slechts 
een klein percentage van de aangeboden films afgekeurd. Zo werd van 
de in I965 gekeurde 1.4I6.607 meter film slechts 6I6 meter niet voor 
vertoning vrijgegeven. Van de 469 hoofdfilms werden er acht niet toege
laten. W el valt er een verschuiving waar te nemen in hetgeen ontoelaat
baar geacht wordt; waarbij tegenwoordig sadisme en ook racisme een 
groter euvel blijkt dan de sex. Tevens moet worden bedacht dat de 
keuring lang niet aile vertoonde films beoordeelt, daar aile vertoningen 
in besloten kring, en ook smalfilms - ettelijke duizenden per jaar -
hier buiten vallen. De Nederlandse - en de in een groot deel van ons 
land te volgen, Duitse televisie zenden op verschillende netten ook onge
keurde films uit omdat de t.v. in I926 nog niet bestond en een ,uitzen
ding" geacht wordt niet een openbare vertoning te zijn, welke artikel I6 
van de Bioscoopwet van ongekeurde films verbiedt. Hiervoor geldt dus 
- nog afgezien b.v. van cabaret en toneel - een sterk afwijkend regime. 
Door de veranderingen in religieuze, zedelijke, culturele en maatschap
pelijke opvattingen en ook omdat mede door de ontwikkeling van de t.v. 
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niet meer van een alomvattend overheidstoezicht op filmvertoningen kan 
worden gesproken, is de Adviescommissie Filmkeuring tot de conclusie 
gekomen dat de filmcensuur, zoals deze in de vigerende Bioscoopwet is 
verankerd, niet Ianger client te worden gehandhaafd. We] meent de 
commissie dat in een overheidsbeleid dat zich mede ten doe! stelt waar
borgen te scheppen voor een harmonische ontwikkeling van de jeugd 
naar volwassenheid, een voorziening past, welke beoogt te voorkomen 
dat kinderen in de bioscoop geconfronteerd worden met films die scha
delijk voor deze ontwikkeling kunnen zijn. Daarom is zij van oordeel dat 
preventieve filmkeuring als maatregel van Jeugdbescherming client te 
worden gehandhaafd. Dit betreft een kwantitatief grote groep bioscoop
bezoekers, daar ongeveer 70% daarvan beneden de 25 jaar is. Ten aan
zien van de vraag naar de leeftijdsgrenzen die moeten worden aange
houden, acht de commissie zich niet voldoende deskundig, terwijl bij 
deskundigen de communis opinio blijkt te ontbreken en ook in het buiten
land de meningen hierover uiteenlopen. 

Verdere aanbevelingen der commissie betreffen nog onder andere het 
opheffen van de gemeentelijke nakeuring; overheidssubsidiering van in
stellingen die de verbetering willen bevorderen van het niveau der film
voorstellingen, van de keuzenorm van het publiek en de instelling van 
een nieuwe filmkeuringscommissie met deskundigheid op het gebied van 
de jeugdpsychologie en de paedagogie. 
Het rapport kan als een grote stap vooruit worden beschouwd, en is dan 
ook algemeen gunstig ontvangen. Maar erkend moet worden dat het 
wezenlijke probleem hiermee nog niet is opgelost omdat de verantwoor
delijkheid die de burgemeester en de strafrechter op dit terrein hebben, 
wordt verzwaard. 
Tevens mag verwacht worden dat het opheffen van de filmkeuring voor 
volwassenen de bioscoopexploitanten en filmexporteurs tot grote omzich
tigheid zal manen omdat daarmee voor hen ook een bepaalde reahtszeker
heid gaat verdwijnen. 
Ook, of vooral, zonder filmkeuring zal de behoefte blijven bestaan om in 
het belang van de geestelijke volksgezondheid excessen te voorkomen. 
Deze ,noodrem" bestaat in dat geval in artikel 221 van de Gemeentewet, 
waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt tot het waken tegen het 
doen van met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertoningen. 
Voorts in artikel 240 Wetboek van Strafrecht, waarin onder andere het 
verspreiden of tentoonstellen van geschriften, afbeeldingen of voorwerpen 
aanstotelijk voor de eerbaarheid, strafbaar wordt gesteld. 
l'll"a het verschijnen van het rapport van de Commissie Filmkeuriny heeft 
minister Beernink in de Tweede Kamer, tijdens de behandeling van de 
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begroting van Binnenlandse Zaken in december 1969, meegedeeld met 
een voorstel te zullen komen om de filmkeuring voor volwassenen af te 
schaffen. Tevens wil hij een commissie instellen die voor 15 juni 1970 
moet adviseren of de twee bovengenoemde wetsartikelen na de afschaf
fing van de filmkeuring moeten blijven bestaan, c.q. gewijzigd worden. 
W etswijziging zal missohien noodzakelijk zijn, waarbij ik onder andere 
denk aan artikel 240 Wv. Sr., het zogenaamde ,pornografie-artikel", 
dat niet bedoeld is voor andere strafbare feiten, dan die op sexueel 
terrein liggen, waar bij de film tegenwoordig niet meer de grootste 
gevaren liggen. 
Prof. Mr. G. E. Langemeyer heeft onlangs in het kader van het studium 
generale over sex aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, er voor gepleit 
artikel 240 terug te brengen tot de formulering van het ·oude strafwet
boek van 1881. Pornografie zou dan aileen strafbaar zijn, wanneer voor 
de eerbaarheid aanstotelijke voorstellingen aan anderen zouden worden 
opgedrongen. Tevens zou dan zijns inziens de leeftijd van hen aan wie 
men volgens art. 240 his, aanstotelijke voorwerpen, afbeeldingen of ge
sohriften niet in handen mag geven zonder bezwaar van 18 tot 16 jaar 
kunnen worden teruggebracht. 
Prof. Langemeyer gaat er van uit dat het recht er naar moet streven 
dat een toestand ontstaat waarbij men zo min mogelijk ,gedwongen 
wordt normen in acht te nemen die men zelf niet als waardevol voelt 
maar anderzijds hen die bepaalde gevoelens hebben, van welker waarde 
zij zijn overtuigd, beschermt tegen hen opgedrongen indrukken die deze 
gevoelens kwetsen. 
Het moeilijke punt zal wei altijd blijven, voor burgemeesters en officieren 
van justitie hanteerbare definities te geven en een jurisprudentie te vor
men van begrippen als ,goede zeden", ,eerbaarheid" of - in de ge
dachtengang van prof. Langemeyer - ,opdringen". 
,Omnis definitio in iure periculosa est"; iedere definitie is een juridische 
valkuil. Maar zonder wettelijke bepalingen zullen we het toch niet kunnen 
stellen. Want een geheel sohrappen van de artikelen 221 Gemeentewet 
en 240 W etboek van Strafrecht - wat ook betekent het opzeggen van 
internationale verdragen op dit terrein, onder andere van de Verenigde 
Naties - lijkt mij, gezien de huidige zedelijke en godsdienstige opvat
tingen in ons land noch haalbaar noch wenselijk. 
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HET VRAAGSTUK VAN DE INFLATIE 

door Drs. H. H. de Klerk i/1 

Het economisch belei·d richt zich op de ré.;Wsering van een aantal doel
stellingen. Sinds jaar en dag betreffen deze in Nederland de werk
gelegenheid, de betalingsbalans, het prijspeil, de groei en de inkomens
verdeling. Men is zich uiteraard steeds bewust geweest van het feit, 
dat er tussen deze doelstellingen bepaalde spanningen kunnen bestaan, 
waardoor realisering van de ene doelstelling slechts ten koste van een 
ander nastrevenswaardig doel kan gaan. Beleid voeren houdt dan ook 
helaas vrijwel nimmer in het realiseren van alle doelstellingen tege
lijkertijd. Men zal in een gegeven situatie de beste verhouding moeten 
kiezen en trachten waar te maken. 
In ·de laatste jaren is er voorts een neiging bepaalde doelstellingen wat 
meer te verfijnen en bijvoorbeeld niet alleen te streven naar eep bevre
digend peil van economische groei, dooh aok naar een zodanige sprei
ding daarvan, dat deze aansluit bij de in de verschillende landsdelen 
bestaande behoeften. Tenslotte is er een tendens om genoemde doelstel
Hugen niet meer alleen economisch en niet meer alleen nationaal te ver
staan; op dat moment gaan ook begrippen als welzijn en wereldeconomie 
een rol spelen. Op dat moment worden de spanningen voor de beleids
figuur nog groter dan ze op grond van de hievvoor genoemde om~tandig
heid al waren. 

De feiten 

Hoe het ook •zij; in het kader van dit artikel zij er op gewezen, dat wij 
in de achter ons li.ggende jaren redelijk zijn geslaagd in het in bevredi
gende mate realiseren van vier van de vijf doelstellingen, doch dat het 
beleid gericht op een zekere stabilisering van het prijspeil jammerlijk is 
mislukt. De werkgelegenheid baarde behoudens enkele tijdelijke of regio
nale uitzonderingen geen zorgen, de betalingsbalans vertoonde door de 
jaren heen geen grote tekorten, de groei van de produktie en daarmede 
de ontwikkeling van de welvaart gaf een zeer bevredigend beeld; bij dit 
alles is de inkomensongelijkheid kleiner geworden. Helaas echter geeft 
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het prijspeil een voortdurende opwaartse beweging te zien. De volgende 
cijfers geven daarvan een indruk. 
Het prijspeil van de particuliere consumptie is in de periode 1938-1969 
bijna vervijfvoudigd, het steeg n.l. met bijna 370%. Nu dient men te 
bedenken, dat deze periode ouk de tijd van de tweede wereldoorlog en 
die van het na-oorlogse herstel omvatte; tijden dus waarin door een 
tekort aan goederen en een overvloed aan geld een stijgend prijspeil 
en inflatie ondanks de prijsbeheersing "normaal" zijn. Indien men -
hiermede rekening houdend - de genoemde periode splitst in ongeveer 
twee gelijke delen da~f is er enerzijds de periode van oorlog en 'herstel 
(1938-1953), anderzijds de tijd van de na-oorlogse welvaartsantwikke
ling {1954-1969). In eer~genoemde periode steeg het prijspeil met 176%, 
in l11atstgenoemde periode met 69%. Hieruit blijkt, dat ook onder be
trekkelijk normale omstandigheden prijsstijging en inflatie een bege
leidend verschijnsel van de economische ontwikkeling blijken te zijn. De 
vraag rijst of het wellicht ook een onvermijdelijk verschijnsel is. Deze 
vraag heeft aan aktualiteit gewonnen, omdat de prijsstij.ging zich de 
laatste tijd in een stroomversnelling blijkt te bevinden. Als we de hier
boven genoemde periode 1954-1969 wederom in stukken knippen dan 
zien we een tijdvak 1954-1963 met een jaarlijkse prijsstijging van ge
middeld 21/2 à 23/4 en een tijdvak 1964-1969 met stijgingen van gemiddeld 
43/4 à 5%. De inflatie is dus aanzienlijk toegenomen. Een prijsstijging 
van 7lf2 in 1969 was voldoende om Nederland in dat jaar een Europees 
koploper te doen zijn; een rekord, waar niemand gelukkig mee is. 

Bezwaren van inflatie 

Wat nu zijn de bezwaren van inflatie? Allereerst is er het gevaar, dat 
Nederland bij stijgende prijzen op de wereldmarkt de concurrentie niet 
zal kunnen volhouden. Hier is tegenover gesteld, dat de inflatie zich 
ook in het buitenland blijkt voor te doen en dat, indien de Nederlandse 
inflatie niet groter is dan die in het buitenland, genoemd gevaar zich bij 
een evenwichtige uitgangssituatie niet voor zal doen. Dat is een juiste 
tegenwerping. Doch ook bij het in de pas lopen van inflatie in binnen
en buitenJ.and zijn daaraan bezwaren verbonden. 
In de eerste plaats doordat de inflatie een niet gewilde en willekeurige 
wijziging teweeg brengt in de inkomens- en vermogensverhoudingen, ten 
nadele van degenen, wier inkomen of vermogen is uitgedrukt in guldens 
en ten voordele van degenen, wier verplichtingen in guldens luiden. 
De aanduiding "stille diefstal", die aan dit proces is gegeven, lijkt een 
kreet; het is helaas een bittere waarheid. Voöral bij de oudedagsvoor
ziening vormt de inflatie nog steeds een belangrijk vraagstuk. 
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Een volgend aspekt van de inflatie houdt verband met het feit, dat geld 
niet alleen ruilmiddel, maar ook rekeneenheid is. Het fvngeren als reken
eenheid veronderstelt echter een vaste, gelijkiblijvende standaard: een 
meter moet een meter en zo ook een gulden een gul'den blijven. Door 
inflatie valt de noodzakelijke stabiliteit weg en ontstaat het gevaar van 
calculaties, die economisch niet of niet geheel rationeel zijn. Uiteraard 
nemen de zojuist genoemde bezwaren van de inflatie - een niet-gewilde 
herverdeling en het wegvalle~ van een vaste calculatiegrondslag - ' 
in omvang tO'e naarmate het tempo van de inflatie hoger is. Bij het hoge 
tempo, dat wij sinds 1964 kennen voegt zich bovendien een gevoel van 
onbehagen en onrust. Hoe vaalf hoort men niet de verzuchting, dat 
hogere lonen geen enkele betekenis hebben omdat zij weer door hogere 
prijzen worden weggevreten. Hoewel voor deze verzuchting geen reële 
grond hestaat (de lonen stegen ook in de periode 1964-1969 aanzienlijk 
meer dan de prijzen) is dit toch een teken aan de wand. 
Opmerkelijk is dat een veel genoemd bezwaar van de inflatie - de 
ondermijning van de spaarzin - niet waar blijkt te zijn. De omvang 
van de besparingen is door de inflatie niet aangetast. De verklaring 
hiervoor is, dat slechts een deel van de besparingen plaatsvindt door 
gezinnen (de rest door bedrijven en overheid) en dat deze gezinsbespa
ringen ten dele traditioneel zijn bepaald (het vormen van een appeltje 
voor de dorst) en ten dele doelbesparingen op korte termijn zijn. Ook 
het ontbreken van een alternatief voor de oudedagsvoorziening door 
middel van levensverzekering lijkt een verklaringsgrond te zijn voor het 
op peil ·blijven van h.et niveau der gezinsbesparingen. 

Oorzaken van de inflatie 

Inflatie en een stijgend (consumptie) prijspeil werden in het voorgaande 
bewust en in navolging van het spraakgebruik als begrippen van gelijke 
inhoud gehanteerd. (Hierbij wordt afgezien van een wijziging in het 
niveau der indirecte belastingen: een zodanige wijziging, leidt tot een 
wijziging van het prijspeil, dat niet onder het begrip inflatie of deflatie 
mag worden gerangschikt). 
Inflatie wil evenwel niet zeggen, dat alle prijzen omhoog gaan; het 
houdt slechts in, dat de prijsstijgingen van de produkten in het basis
pakket van het indexcijfer zwaarder wegen dan eventueel gelijkblijvende 
of dalende prijzen en dat daardoor die index omhoog gaat. Binnen die 
index is er dan nog een grote mate van variatie. Indien we de prijsindex 
in de periode 1964-1969 verdelen in een prijsindex voor goederen en 

. een index voor diensten dan zien we dat de eerste is gestegen met ruim 
4%, de laatste met bijna 6%. 
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Wat nu kan de verklaring voor de inflatie zijn. Allereerst is het moge
lijk dat de totale vraag naar goederen en diensten bij gegeven prijspeil 
groter is dan :het aanbod. Op de markten van eindprodukten leidt dit 
tot tekorten en dus tot prijsstijging. De verkopers zullen daarbij trachten 
hun winstgevende produktie uit te breiden en op de markten voor pro
duktiefaktoren - arbeid, kapitaal en grond - op hun beurt een grotere 
vraag uitoefenen, welke bij een zekere bezettingsgraad ook op deze 
markten tot een stijging van de prijzen zal leiden. De prijsstijging op 
de markten voor eindp~dukten plant zich dus voort naar de markten 
voor produktiefaktoren. Inflatoire dreigingen doen zich dus voor, indien 
bij min •of meer volledjg:e werkgelegenheid bepaalde binnenlandse be
stedingen, de particulie!:~ investeringen b.v. of de overheidsuitgaven, 
worden vergroot. Een zodanige te grote vraag kan ook uit het buitenland 
komen. Indien een land ten opzichte van het buitenland een laag loon
en prijspeil heeft dan zal het voordelig zijn uit dat land produkten of 
diensten te betrekken; de hieruit voortvloeiende exportvraag heeft op 
de binnenlandse verhoudingen uiteraard hetzelfde effect als een te 
hoog peil van binnenlandse bestedingen: schaarste op de markten en 
oplopende prijzen. Oversohotten op de betalingsbalans zijn in principe 
het symptoom van een zodanige uit het buitenland. afkomstige inflatie
dreiging. In een zodanige situatie heeft zich in het recente verleden 
W.-Duitsland be;yonden, alwaar de druk van de export een inflatoire 
loon- en prijsontwikkeling dreigde te doen ontstaan. Het is trouwens nog 
de vraag of de revaluatie van 1969 tijdig genoeg kwam om dit door 
Duitsland zo zeer gevreesde gevaar te keren. 
Een andere mogelijkheid is de kosteninflatie. Het kan zijn, dat er op de 
diverse markten betrekkelijk evenwichtige verhoudingen bestaan en dat 
niettemin op één of meer van die markten hogere prijzen tot stand komen. 
Zulks is meestal uitvloeisel van een machtspositie: het kan zijn dat een 
ondernemer door een monopolistische marktpositie hogere prijzen voor 
zijn produkt kan bedingen; het kan evenzeer zijn, dat door een b.v. op 
stakingsdreiging gebaseerde machtspositie van de vakbeweging hogere 
lonen totstandkomen dan door de reële economische omstandigheden 
kan worden gerechtvaardigd. Een zodanige inflatie noemt men kosten
inflatie; een inflatie net ·voortkomend vanuit de vraagkant, dooh vanuit 
de aanbodkant Dat ook dit gevaar· niet denkbeeldig is toont ons het 
voorbeeld van Engeland in het recente verleden. In dat land met een 
te hoog loon- en prijspeil en een daardoor vanuit het buitenland geïn
duceerde ontspannen economie kostte het de grootste moeite om de voort
gaande inflatie (in die situatie typisch een kosteninflatie) onder de knie 
te krijgen. 
Een derde mogelijkheid van inflatie staat bekend a]s knelpuntinflatie. 
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Dit doet zich voor indien als gevoLg van een grotere vraag of een kleiner 
aanbod in een bepaalde sektor schaarsteverschijnselen en prijsstijgingen 
ontstaan en deze prijsstijgingen zich vervolgens voortzetten naar andere 
sektoren van economie. Het begrip "knelpuntinflatie'' is waarschijnl~jk 
ontstaan in Zweden, alwaar na de oorlog in het Noorden door mechani
satie van bos- en mijnbouw werkloosheid ontstond en in het Zuiden door 
industrialisatie en de ontwikkeling van de dienstensektor een arbeids
tekort. Door een aktief arbeidsmarktbeleid heeft men een egalisering 
van die verschillen bevorderd. Heel bewust gaf men dit beleid mede 
een plaats in het instrumentarium geri~t op bestrijding van de inflatie. 
In Nederland heeft zich waarschijnlijk (mede) een knelpuntinflatie voor
gedaan toen in 1964 en later in een kor~;,~dsbestek de woningbouw aan
merkelijk werd opgevoerd. 

Inflatie en geldvoorziening 

Inflatie kan zich in een economie alleen voordoen als voor het financieren 
van die inflatie ook de middelen voorhanden zijn. Een gestegen prijspeil 
is bij •gelijkblijvende omloopsnelheid van het geld alleen mogelijk als 
er ook meer geld in omloop is. Indien er sprake is van een vanuit het 
buitenland opgeroepen bestedingsinflatie zal het bij die situatie passende 
overschot op de betalingsbalans als vanzelf voor de benodigde additio
nele geldmiddelen zorgdragen. Een overschot op de betalingsbalans be
tekent immers, dat er vanuit het buitenland liquiditeiten toestromen. In 
alle andere gevallen zullen de additionele liquiditeiten alleen beschikbaar 
kunnen komen door binnenlandse geldschepping of door de toestroming 
van liquiditeiten uit hoofde van het kapitaalverkeer met het buitenland. 
Het blijkt in de praktijk niet mogelijk om door monetair beleid (n.l. het 
voorkomen van geldschepping) een inflatoire dreiging geiheel af te wen
den. Een reden daarvoor is, dat zulks een zodanig .strakke hantering van 
dat beleid zou eisen, dat dit grote moeilijkheden in de van de geld- en 
kapitaalmarkt sterk afhankelijke sektoren, zoals woningbouw en ge
meente-uitgaven, terug zou brengen. Het is dan als met stug remmen op 
slechts één wiel: de economie zal er scheef door wegschieten. Goed 
economisch beleid moet het kennelijk hebben van het voorzichtig v66r
komen en bijsturen, niet van ruwe ingrepen. 

Nederland 1963-1969 

Het sterk gestegen niveau van de prijsstijging in de periode 1964-1969 
ten opzichte van de periode 1954-1963 moet voornamelijk worden toe
gerekend aan de aanpassing van het binnenlands loon- en prijspeil bij 
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dat in het buitenland. In de veertiger en vijftiger jaren heeft de over
heid samen met het georganiseerde bedrijfsleven gestreefd naar het laag 
houden van het ·loon- en prijspeil om aldus door een gunstige concur
rentiepositie de ~ndustrialisatie van ons land te bevorderen. In het Euro
pese geheel had Nederland in het begin van de zestiger jaren (samen 
met Italië) het laagste loonpeil. Uiteraard ging dit ook toen gepaard 
met spanningen (de zwarte lonen bijvoorbeeld) maar deze werden als 
bijverschijnselen van een overigens goed beleid aanvaard. Met grotere 
spanningen als gevoig van de opening van de grenzen der E.E.G. 
en met een geleidelijk zich wijzigende houding van de vakbeweging 
tegenover het tot dusver gev~erde beleid liep de politiek van matiging 
ten einde. De revaluatie van l961 bleek achteraf niet genoeg aanpassing 
van het loon- en prijspeil bij 'ct~ van het buitenland te hebben ·gebracht; 
met de "loonexplosie" van 1964 werd bewust naar een verdergaande 
aanpassing bij het buitenland gestreefd. Bij de loonstijging van 1964 
speelde inmiddels ook aantrekkende bestedingen in het binnenland, met 
name de woningbouw betreffende, een rol. Omdat een éénmaal op hoog 
niveau gebrachte loonontwikkeling ·zich moeilijk weer tot een lager 
niveau laat terugbrengen werd ook in de daarop volgende jaren een 
verdergaande loonaqnpassing bij het buitenland tot stand gebracht. Met 
de aanpassing van revaluatie en loonsverhoging verdwenen uiteraard de 
overschotten op de betalingsbalans, die wij tot dusver hadden gekend. 
De rol van inflatiemaker werd inmiddels in de jaren 1966-1968 over
genomen door een verder gaande verhoging van de binnenlandse be
stedingen, n.l. door een voortgaande expansie van de woningbouw en 
een uitbreiding van de collectieve voorzieningen, een en ander zonder 
een dienovereenkomstige beperking van andere bestedingen. Een zekere 
overbesteding in die jaren en een daarvan uitgaande opwaartse druk 
op het prijspeil was daarvan het gevolg. Bovendien werd een deel van de 
·geschetste uitgavenvergroting gefinancierd door een verhoging van de 
indirekte belastingen, hetgeen uiteraard eveneens het prijspeil in op" 
waartse zin beïnvloedde. 
Een bijzondere faktor in de sterke prijsontwi·kkeling vormde de invoering 
van de b.t.w. in 1969. Hoewel deze belasting voorzag in een gelijke 
strukturele opbrengst als de voordien geldende omzetbelasting plaatste 
deze het bedrijfsleven toch voor een zwaardere omzetbelastingdruk: naast 
de druk van de b.t.w. voegde zich immers de druk van de oude omzet
belasting geïncorporeerd in de per 1 januari 1969 aanwezige voorraden 
en bedrijfsmiddelen. Weliswaar werd het grootste deel van de oude om
zetbelasting op voorraden gerestitueerd, doch deze werd gefinancierd 
uit de hogere opbrengst van de b.t.w. in de overgangsperiode als gevolg 
van de beperking van het aftrekrecht op na 1 januari 1969 aangeschafte 
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bedrijfsmiddelen. Hierdoor kwam de last van de restitutie toch weer 
terecht bij het bedrijfsleven. Door de gunstige conjunctuur heeft het 
bedrijfsleven de mogelijkheid gehad om deze dubbele druk - overigens 
overeenkomstig de bedoeling van een omzetbelasting - in de prijzen 
door te berekenen. 

Inflatiebestrijding 

Uit het voorgaande, met name uit de weergave van de oorzaken van het 
inflatievraagstuk, vloeit als vanzelf voort langs welke weg inflatie be
streden moet worden. Het belangrijkste is, dat wij de tering naar de 
nering zetten. Er leven in ons ~Ik vele gerechtvaardigde verlangens, die 
thans niet alleen de persoonlijke welvaartstoeneming, maar ook de wo
ningbouw, de collectieve sektor;~e oudedagsvoorziening en de werktijd
verkorting betreffen. De produktie stijgt echter met gemiddeld niet meer 
dan 4 à 5% per jaar, zodat het tempo van realisering der vele verlangens 
sleohts in een bescheiden, door die produktietoeneming bepaald tempo 
kan geschieden. Word dit tempo overschreden dan zullen wij onher
roepelijk ook in de toekomst door bestedingsinflatie achtervolgd blijven. 
Het zou daarom van belang zijn indien er over de hieruit voortvloeiende 
noodzakelijke programmering een zekere communis opinio zou ontstaan. 
Wellicht biedt de binnenkort verschijnende studie van het Centraal 
Planbureau over de economische ontwikkeling t/m 1973 een goede ge
legenheid een poging in die richting te doen. 
Ook de gevaren van een kosteninflatie vereisen bestrijding. Daarvoor 
lijkt het van belang, dat de bij de produktie betrokkenen hun jaarlijkse 
inkomensstijging niet al te zeer doen uitgaan boven hetgeen per werkende 
jaarlijks meer aan produktie beschikbaar komt (circa 8lf2%). Het zal 
waarschijnlijk moeite kosten om van het hoge niveau van inkomens
stijgingen van dit moment terug te keren, maar het zal iedereen uitein
delijk toch duidelijk gemaakt moeten worden, dat het voor de reële 
verhoudingen niets uitmaakt of de stijging van lonen en prijzen 81/2 
en 5, dan wel 5lf2 en 2 bedraagt. Het lijkt inmiddels niet reëel om te 
denken, dat de zaak met een redelijk verhaal alleen geheel in het reine 
zal !Qomen. Er zal ook een aktief arbeidsmarktbeleid gericht op het voor
komen van spanningen gevoerd moeten worden. Daarnaast lijkt het nood
zakelijk, dat de overheid ten aanzien van de loonpolitiek over minstens 
even grote bevoegdheden tot ingrijpen beschikt als dit ten aanzien van 
de prijspolitiek het geval is. 
Voorwaarde voor het welslagen van een anti-inflatiebeleid is uiteraard 
ook meer rust in internationaal verband. Een goed Nederlands beleid 
zou bij gelijkblijvende wisselkoersen weinig effect hebben als de inflatie 
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in het buitenland zou blijven doorgaan. Gelukkig krijgt deze zaak ook 
internationaal meer aandacht en wordt ook in andere landen het beleid 
er op gericht de inflatie tot meer aanvaardbare proporties terug te 
brengen. 

Indexclausules 

Een bijzonder aspekt in de discussie over de inflatie vormt de vraag of 
indexclausules, waarmede bepaalde personen of groepen zich tegen de 
inflatie willen wapenen, gewenst zijn. Men hoort nog wel eens de op
merking, dat zulke clit;Jsules ongewenst zijn .omdat zij de weerstand 
tegen inflatie zullen verzwakken. De moeilijkheid van dit argument 
schuilt in het feit, dat hc;;,~ich niet richt tot de veroorzakers of de profi
teurs van de inflatie; deze behoeven zich immers tegen de inflatie niet 
te wapenen. Het richt zich juist tot degenen, die slachtoffer waren van 
de inflatie en daaraan nu iets trachten te doen. Men kan deze laatsten 
dan datgene wat vele anderen in de loop van de tijd inmiddels hebben 
verworven, moeilijk onthouden. Ook de prijsaanpassingsclausule, die in 
de recentelijk tot stand gekomen c.a.o. voor de groot-metaal is opgenomen, 
kan uit dien hoofde niet onjuist worden geadht. Men kan de metaal
industrie ·zelfs toegeven, dat het bijsturen van prijsstijgingen achteraf 
aanbeveling verdient boven het bij voorbaat incalculeren van de inflatie, 
omdat dat laatste de inflatie met des te meer zekerheid tevoorschijn zal 
roepen. Inmiddels sluit zulks niet uit, dat de metaal-c.a.o. toch een in
flatoir effect kan hebben door de hoogte van de initiële loonsverhoging 
en doordat de indexclausule mede prijsstijgingen als gevolg van de 
indirekte belastingen omvat. 

Slot 

Het inflatieverschijnsel in onze samenleving is een betrekkelijk hard
nekkig verschijnsel; niet alleen doordat het grote aantal verlangens onze 
economie bijna permanent op topcapaciteit doet draaien, doch ook door 
allerlei verworven machtsposities. Door een betere programmering, een 
aktief arbeidsmarktbeleid en waar nodig - een loon- en prijsbeleid 
moet getracht worden het inflatietempo van bijna 5% der laatste jaren 
weer terug te brengen tot een meer aanvaardbaar niveau van 2%. Ver
volgens zal - ook in internationaal verband - onder ogen moeten 
worden gezien of een verdergaande doelstelling binnen het bereik der 
mogelijkheden kan liggen. 
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Openbaarheid van overheidsdocumenten? 

Een bijdrage tot het functioneren van ons 
democratisch bestel. 

Door Drs. B. WOELDERINK 

Bijzondere aandacht wordt er de laatste jaren gewijd aan het probleem 
van de openheid van het bestuur of om in onderdelen van die problc
matiek concreet te worden aan dat van de overheidsvoorlichting en 
van de openbaarheid der overheidsdocumenten. Zo heeft de huidige 
regering zich bewust van gebreken in de communicatie tussen overheid 
en burgers vorig jaar een commissie ingesteld genaamd 'Commissie her
orientatie overheidsvoorlichting' bekend onder de naam van haar voor
zitter als de 'Commissie Biesheuvel'. Om hiernaast slechts enkele ver
schijnselen te introduceren moet melding gemaakt worden van interes
sante publicaties als 'Hoe openbaar wordt ons bestuur' onder redacf,ic 
van de hoogleraren De Goede en Van Maars£veen en de in 1968 uitge
komen oratie van prof. mr. S. F. L. baron van Wijnbergen.l) Vorig 
jaar waren zowel 'De Administratieve dagen' als de studiedag van de 
S.O.D. gewijd aan dezelfde openbaarheidsproblematiek.2) 
Dat ook politieke partijen beseffen, dat er tussen hen en de kiezers 
communicatie stoornissen bestaan, we behoeven het hier nauw::lijks 
te vermelden; iedere partij van enige omvang worstelt met de duide
lijkheid en zal dat wel blijven doen tot het nederlandse partijensysteem 
zich in nieuwe vormen gestabiliseerd heeft. 
Om niet in een zee van problemen te verzinken, wil ik mij beperken 
tot het vraagstuk van de openbaarheid der overheidsdocumenten. Dit 
vraagstuk is omvangrijk genoeg voor een aparte behandeling en heeft 
voldoende aanraking met wat ik als de ondergrond van de onderhavige 
problematiek zie nl. het functioneren van het politiek democratisch 
bestel in een geordende samenleving. 

1) S. F. L, van Wijnbergen, Openbaarheid van Overheidsdocumenten, 1968 (2) Alphen 
ajd Rijn, 
Hoe openbaar wordt ons bestuur, Vuga-boekerij 1969, onder redactie van prot 
De Goede en prot H. T. J. F. van Maarseveen. 

2) Administratieve dagen, gehouden op 10 en 11 oktober j.L te Rotterdam onder 
auspicien van de Vereniging voor administratief recht, het lnstituut voor bestuurs
wetenschappen en het Belgisch instituut voor administratieve wetenschappen; het 
het jaarcongres van Studiekring voor documentatie en administratieve organisatie 
der Overheid (S.O.D.) is gehouden te Utrecht op 17 oktober 1969. 
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De Overheid en haar archieven 3) 

Evenals in andere Ianden was het ancien regrme in ons vaderland tot 
1795 een staat, die zich kenmerkte door een principii:He inwendige onge
lijkheid. Een situatie die tot uiting kwam in de verschillende status 
der burgers al naar gelang hun kerkelijke gezindheid. Niet minder 
demonstreerde de ongelijkheid zich in het verschil dat er tussen steden 
onderling en vooral tussen stad en platteland bestond. Het Iaatste 
miste zelfstandige politieke inbreng, althans in de meeste provincies. 
Niet minder demonstreerden tenslotte op economisch terrein de gilden
corporaties de bestaande ongelijkheid en onvrijheid. Iedere organisatie 
en bestuur in die dagen had een geheel eigen karakter gebaseerd op de 
meestal in de Middeleeuwen verworven privileges. In dit bestel waakte 
elk overheidsorgaan over zijn eigen documenten, die door de rechts
continuiteit wapens tot zelfhandhaving en bescherming bij uitstek waren. 
De geslotenheid van het archief was regel. Slechts in spaarzaam voorko
mende gevallen kon een oudheid minnend regent voor zich of voor een 
wetenschapsman toestemming verkrijgen tot inzage en publicatie van 
historische gegevens. 
Met een slag werd in dit opzicht door de revolutie van 1795 het oude 
bestel van de kaart geveegd, waardoor de meeste arcbieven aan prac
tische administratieve betekenis verloren. Evenals in Frankrijk ecbter, 
waar de wet van 25 juni 1794 zelfs de documenten van de lopende ad
ministratie (de registrateur) voor de burgers openstelde, groeide in 
ons land de gedacbte dat de archieven het bezit van de volksgemeen
scbap waren en derbalve deskundig bebeerd moesten worden. Reeds 
op 22 december 1800 sprak mr. Hendrik van Royen, Lid van de Eerste 
Kamer van bet Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafse Republiek, 
dat de historische arcbieven niet meer bet vermeend eigendom van de 
verschillende bestuurscolleges waren doch van de gehele natie. Zijns 
inziens diende de overbeid het initiatief te nemen om te geraken tot 
geordende archieven, die door bet Bataafse Volk in bet algemeen en 
door de beminnaars van de vaderlandse geschiedenis in het bijzonder 
gebruikt konden worden. Spoedig hierop werd in mr. H. van Wijn een 
landarcbivaris aangesteld. 
Het wettelijk vastleggen van bet door Van Royen bedoelde principe van 
de openbaarheid der historische archieven gescbiedde overigens pas in 
een ministerieel reglement van 4 augustus 1829. Over de openbaarheid 
van jongere overheidsdocumenten en de registratuur werd nag lang 
gezwegen. Na een 19de eeuw die zelfs voor de historische arcbieven 
miserabel verliep, daar het standpunt gebuldigd werd dat bet beheer 
van archieven meer eervol dan winstgevend beboorde te zijn, kenterde 
de situatie rand de eeuwwisseling en kon in 1918 de eerste arcbiefwet 
tot stand komen, waarin de overheid van hoog tot laag baar verant-

3) Voor dit onderdeel is dankbaar gebruik gemaakt van gegevens uit de volgende 2 
artikelen: G. W. A. Panhuysen, Beheer van de overheidsarchieven, welke zijn 
overgebracht naar een archiefbewaarplaats in de zin van de archiefwet, in: Over
heidsdocumentatie, lste jrg. no. 5 (mei 1956), en mr. A. E. M. Ribberink, Registra
tuur en archivariaat, in: Nederlands Archievenblad, 72ste jrg. no. 3 (1968). 

16 



woordelijkheid voor de historische archieven vastlegde op basis van een 
principiele openbaarheid en daaruit voortvloeiende kosteloze toegan
kelijkheid. Deze wet deed echter de historie bij 1813 ophouden! De 
tweede archiefwet van 1962, door staatssecretaris mr. Y. Scholten in bet 
Staatsblad gebracht, herstelde dat erreur. Die wet schrijft bindend 
voor, dat aile overheidsorganen de bescheiden ouder dan 50 jaar moeten 
overbrengen naar de archieven, waardoor ze openbaar worden, met 
openlating van een zeer zelden toegepaste mogelijkheid de openbaarheid 
na overbrenging tijdelijk te beperken. Uit bet commentaar op de wet 
blijkt voorts, dat bet de overheid vrijstaat haar archieven eerder van 
de administratieve afdelingen naar de archiefdiensten over te dragen, 
waarbij de openbaarheid van bet overgedragene als regel aanvaard 
moet worden.4) Van deze vrijheid maakt mijns inziens de gemeente
lijke overheid meer gebruik dan de rijksoverheid. Hier speelt meer dan 
een principe de omstandigheid mee, dat de posten op de C.R.M. begro
ting voor bet rijksarchiefwezenS) nog steeds te laag zijn in die zin, dat 
het aan bouwcredieten ontbreekt. Men kan deze stelling ondermeer 
opmaken uit bet gegeven, dat sinds vorig jaar de notulen van de Minis
terraad ouder dan 25 jaar ter inzage liggen op bet Algemeen Rijksarchief 
in den Haag. 
Het commentaar op de archiefwet beredeneert de in de wet vastgelegde 
openbaarheid door te wijzen op de wetenschapsman en de rechtzoeken
de. Zolang principieel of practisch de 50 jaar termijn gehandhaafd blijft 
komt de genoemde tweede categorie slecht aan zijn trekken. De meeste 
rechtzoekenden zijn 50 jaar na hun conflict met de overheid niet meer 
van deze wereld. 

Discussie over de openbaarheid van overheidsdocumenten 

De discussie over dit onderwerp is van jonge datum. Als gangmaker valt 
te beschouwen de eerder al genoemde oratie van Prof. Van Wijnbergen 
van 18 oktober 1968. In dit stuk laat hij duidelijk zien uit de weergave 
van de behandeling van de tweede archiefwet in bet parlement, uit de 
motie Romme van !958 over de openbaarheid van de adviezen van de 
vaste commissies van advies en bijstand en uit andere parlementaire 
voorvallen, dat onze volksvertegenwoordigers naar .wezenlijke veran
dering van bet systeem van geheimhouding, dat bet overheidsoptreden 
ten onzent kenmerkt, nimmer intensief hebben gestreefd. 
Wellicht om dit verzuim goed te maken bepleit de beer Van Wijnbergen 
bet tegenovergestelde van bet bestaande systeem nl. de principiele 

4) Commentaar op de archiefwet 1962 en daaruit voortvloeiende regelingen, F. J. 
Duparc en F. Hinrichs, Alphen ajd Rijn, 1963 e.v. (Losbladige uitgave). 
Er moet hier gewezen worden op het merkwaardige verschijnsel, dat in het Besluit 
Post- en Archiefzaken Rijksadministratie 1950 aan aile diensten opgedragen wordt 
het te bewaren archiefbestand periodiek met een ouderdom van 40 jaar aan de 
Rijksarchieven over te dragen. De later ontstane wet gebruikt de termijn van 50 
jaar! 

5) Gegevens ontleend aan 'Trefpunt', uitgave van het Ministerie van C.R.M., begro
tingsnummer 1969. 
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openbaarheid van alle documenten, tenzij redenen van staatsveiligheid 
of bescherming van de particulier het verhinderen. Hij bespreekt voor
beelden uit het buitenland waar dit systeem in meerdere of mindere 
mate fungeert zoals in Zweden of Finland. Ook wijst hij op de ameri· 
kaanse 'Freedom of information Act' van 1966, waarvan de uitwerking 
echter zoals sindsdien gebleken is tegen valt en die niet geldt voor 
plaatselijke besturen en gerechtelijke instanties. 
Op het onlangs gehouden congres van de S.O.D. was Prof. Van Wijn
bergen de enige voorstander van zijn systeem. Alle andere sprekers 
ontkenden niet, dat er sprake is van duidelijke gebreken in het contact 
tussen overheid en burgers, maar hun voorstellen tot verandering 
gingen op de een of andere wijze uit van de bestaande situatie. Openheid 
en menataliteitsverandering van de overheid achtte de directeur van de 
Nederlandse Dagbladunie de beer E. G. Stijkel belangrijker dan princi
piele openbaarheid van de documenten, welke echter gelijdelijk inge
voerd zou moeten worden. Mr. E. Brederveld de gemeentesecretaris 
van Groningen bepleitte voor de gemeenten een aantal maatregelen, die 
in het vlak van de openheid lagen: gedegener motivering van raads
voorstellen, grotere participatie van de burgerij door hearings etc. Niet 
mis te verstaan was zijn verzoek om meer openheid tussen de overheids
organen onderling! 
Wat Ianger wil ik stil staan bij de gedachten van de Algemene Rijks
archivaris mr. A. E. M. Ribberink, aangezien daarin de aanzet tot een 
practische benadering van de problematiek zit. In de papiermassa die 
de huidige overheid fabriceert en ontvangt onderscheidde hij beleids
archieven en afdoenings- of uitvoeringsarchieven, die respectievelijk 
10 en 90% van het totaal uitmaken. Voor de laatst genoemde categorie 
bepleitte hij openbaarheid en hij zag daarin een mogelijkheid de ver
vreemding tussen bestuurder en bestuurde te verminderen. Enerzijds 
zou door de openbaarheid de respons van het ambtelijk apparaat dui
delijker worden, anderzijds zou de burger meer inzicht krijgen in de 
behandeling van zijn zaak. Voor het beleidsarchief wenste mr. Ribbe
rink de situatie niet te veranderen, daar door het ontbreken van privacy 
de archiefvorming door de overheid als zodanig gevaar zou gaan !open of 
het euvel van een dubbele administratie zou opleveren. 
Op de 'Administratieve dagen' ging het ter vergadering voorgelegde pre· 
advies evenmin geheel in de richting van prof. Van Wijnbergen. Hier 
stond op de voorgrond een scherper optreden van het parlement. Uit
gaande van de openbaarheid van de besluitvorming stelden de heren Bur
ckens en Koch voor, dat aan het parlement de departementale dossiers 
overgelegd moeten kunnen worden, aangezien het zo voor het parlement 
mogelijk wordt in zijn functie van volksvertegenwoordiging over vol· 
doende gegevens te beschikken voor werkelijke deelname in het beleid; 
dit zagen zij in tegenstelling tot de tegenwoordige situatie, waarin het 
parlement vaak het fait accompli prefereert boven een kabinetscrisis. 
Aangezien de regering onder het begrip 'Staatsbelang' overlegging van 
dossiers kan weigeren, menen de samenstellers van het preadvies dat 
zo de grenzen van de openbaarheid op politiek terrein uitgevochten 
kunnen worden. 

Samenvattende beschouwingen 

Het democratisch bestel betekent in ons land, dat uit een werveling 
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van opm1es langs parlementaire weg een meerderheidsstandpunt naar 
voren komt, dat door een homogene regeringsploeg in de realiteit om
gezet kan worden, hetzij in wetgeving, hetzij in bestuur. Een functio
nerende democratie zal van buitenaf gemakkelijk een Iicht chaotische in
druk wekken. Indien er onvoldoende maatschappelijke homogeniteit bin
nen een staatsverband bestaat kan de democratie zelfs tot een chaos 
verworden. Een kenmerk van goed functioneren van een democratie 
is dat de besluitvorming een vrijheidselement verdisconteert als resul
taat van het compromis der elkaar bestrijdende meningen. Staat de 
democratie op een afstand van de chaos, evenzeer staat ze op een af
stand van de orde ter wille van de orde of ter wille van het gezag. Een 
teveel aan orde zal het democratisch functioneren gemakkelijk kunnen 
hinderen. De protestbewegingen, die zich in de jaren '60 binnen onze 
maatschappij ontwikkeld hebben, vinden hier hun gemeenschappelijke 
noemer. 
Gangbaar wordt de mening, dat niet aileen onderdelen van onze maat
schappijstructuur verstarringsverschijnselen vertonen, maar dat ook 
het politiek bestel zelf zich niet voldoende ontwikkeld heeft en derhalve 
niet voiledig meer functioneert 6 ) 

Er komt mij nu een frappante paradox voor. De vechters voor de voor
heen tot stand gekomen politieke democratisering waren veelal de 
voorgangers op sociaal terrein. Sinds het einde van de 19de eeuw heb
ben zij een proces op gang gebracht, nog niet ten einde!, dat in toene
mende mate wetten produceert, die de grondbedoeling hebben de maat
schappelijk zwakkere te beschermen en vervolgens het Ieven van aile 
burgers te beveiligen en te ondersteunen. Juist door de uitvoering van 
al deze wetten is de overheid in omvang als een sneeuwbal gegroeid, 
waardoor zij vele malen sterker is geworden dan de volksvertegenwoor
digende organen die tegenover haar staan. Even belangrijk is een twee
de feit, dat al die bescherming en ondersteuning een ordelijkheid in de 
maatschappij gelegd heeft, - Nederland schijnt daarin uit te blinken7) -
die veel indiv!duen op gespannen voet doet Ieven met de van reglemen
ten doortrokken democratie. 
In het midden van de vorige eeuw stonden er tegenover de circa 80 
Tweede Kamerleden Ministers die samen over niet meer dan een derge
lijk aantal hoge ambtenaren beschikten. Dit evenwicht is grondig ver
stoord en het moet gezegd, dat het parlement zich weinig bezonnen 
heeft op maatregelen om het evenwi.cht ten haren gunste te verbeteren. 
Rond de problematiek van de openbaarheid der overheidsdocumenten 
zit er voor vertegenwoordigende lichamen en voor burgers een positie
verbetering in, die kan bijdragen tot betere functionering van het 
democratisch bestel. Een aantal voorsteilen is hierboven gememoreerd. 
Het lijkt mij practisch uitvoerbaar om uitgaande van de gedachten 
van mr. Ribberink de relatie burger overheid te verbeteren. Als we 
onder zijn term uitvoeringsarchief verstaan aile papieren die betrek-

6) Aan dit thema was de oratie gewijd van prof. dr. A. Hoogerwerf te Nijmegen 
op 21 november j.l. 

7) Prof. dr. E. J. Leemans van de Universiteit van Leuven op het congres van het 
N.K.V., 21 november j.l. 
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king hebben op verrichtingen van de overheid ter uitvoering van wet
ten en voorschriften, dan moet het mogelijk gemaakt worden indien 
iedere burger en zijn wettelijke vertegenwoordiger volledige inzage 
kan krijgen in de behandeling van zijn zaak met de overheid van dienst
weigering tot de bouw van een kippenhok. 
Ik stip hier even een paralel met het verleden aan. 
Even hardnekkig als toen de voorstanders van de arbeidende groepe
ringen voor de realisering van hun wensen vochten, even hardnekkig 
dient in onze tijd door individuen gevochten te worden voor stellingname 
van de overheid tegen moderne bedreigingsvormen als luchtverontrei
niging, geluidshinder etc. Dit typeert de instelling van vee! overheids
organen, die niet beseffen dat behalve het belang van de gemeenschap 
in zijn totaliteit ook dat van de individu of de groep binnen de ge
meenschap behartigd moet worden. 
Doch om verder te gaan: het is uiteraard onbelangrijk of na uitsplit
sing van het 'afdoeningsarchief' 10 of 20% aan beleidsarchief overblijft, 
wei is important wat daar mee moet gebeuren. Mijns inziens kan aller
eerst de wettelijke openbaarheidsgrens van 50 jaar terug gebracht wor
den tot 20-25 jaar. 
Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte, die ontstaan is door het 
bijzonder snelle veranderingsproces van onze tijd, om eerder in staat 
te zijn over een wetenschappelijk gefundeerd oordeel over het jongste 
verleden te beschikken. Verder zoek ik een oplossing bij voorkeur in 
de politieke sfeer en wei in aansluiting bij het hiervoor vermelde pread
vies voor de 'Administratieve Dagen'. Tegen algemene openbaarheid 
zonder meer moet ingebracht worden, dat geen bestuurder zonder recht 
op privacy dus beslotenheid in zijn beleidsvoorbereiding zal kunnen sla
gen. Maar als hij zijn beleid geformuleerd heeft dan pleit niets er tegen, 
dat zijn overwegingen geheel kenbaar zijn en is er alles v66r, het par
lement en de andere vertegenwoordigende lichamen datzelfde inzicht 
kenbaar te maken, aangezien ze anders niet op verantwoorde wijze aan 
de bepaling van het beleid en het nemen van een beslissing daarover 
kunnen deelnemen. Het parlement zelf kan het beste beoordelen of het 
nodig is de ministerii:He dossiers op te vragen. Bij deze beslissing van 
geval tot geval zal zij zich rekenschap moeten geven van het feit dat de 
critische kiezer naast haar staat. 
Tegen algemene openbaarheid spreekt de diep menselijke behoefte aan 
enige beslotenheidS); ieder voor zich zal dat verlangen, het mag geen 
overheid dan onthouden worden. Voor een politiek uitproberen van de 
grens tussen openbaarheid en beslotenheid spreekt bovenal dat die 
organen in ons bestel de taak op zich nemen, die voor deze krachtme
ting aangewezen zijn en voorts dat deze organen door het verrichten 
van die taak hun structurele positie verbeteren en hun geloofwaardig
heid doen stijgen. 
Grondige bestudering van het hier aangeroerde vraagstuk is voor iedere 
politieke groepering noodzakelijk. Nog enkele buiten schot gebleven 

8) Men zie hier het artikel van prof. dr. Sj. Groenman, Openheid en geslotenheid, 
in: Mens en Maatschappij, juni-juli 1969. 
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vragen stip ik hieraan. Indien we voor ons binnenlands bestel grotere 
openbaarheid nodig achten, hoeveel te meer zal het dan niet nodig zijn 
voor de internationale organen, waarvan Nederland dee! uitmaakt. 
Vooral geldt dat voor die organen, die bestuursmacht hebben zonder 
adequate parlementaire begeleiding. Een geheel ander geval is de po
sitie van de vrije pers. In de democratische samenleving vervult zij 
van huis uit een critische functie. Haar mogelijkheden ten opzichte van 
de openbaarheid van overheidsdocumenten dienen grondig onderzocht 
te worden. 
Tenslotte nog dit. Er zijn groeperingen die alles verwachten van en 
aandringen op een mentaliteitsverandering bij de overheid, en daardoor 
verbetering van de openheid van het bestuur b.v. door optimale voor· 
lichting. Hoe belangrijk dit aspect is en hoe zwaar het ook zal moeten 
wegen, naar mijn idee, onderschat deze groep de strijd die gevoerd zal 
moeten worden om de vooruitgeschoven op stelling van de geheimzin
nigheid terug te dringen naar die decente plaats, die de overheid recht 
doet wedervaren aan haar behoefte naar privacy en de burger en volks
vertegenwoordiging aan hun recht op informatie. 
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Uit de maatschappij-kritiese ruif : 

'KULTUUR ALS UITVALSPOORT VOOR REVOLUTIE' 

Hedendaagse maatschappij-kritiese ontwikkelingen zijn in de Unie 
helaas nauwelijks serieus aan de orde gesteld. Wie het CH-tijdschrift 
en de Nederlander van de laatste twee jaren er op naslaat, zal wei tot 
deze konklusie moeten komen. Slechts van Dulst, van Hulst en Elderen
bosch geven een enkele maal er blijk van belangsteiling voor die ont
wikkelingen te hebben. Voor bet overige vailen er aileen maar tamelijk 
ongenuanceerde negatieve reakties te noteren op een aantal min of 
meer schokkende aspekten ervan. De verondersteiling lijkt dan ook ge
rechtvaardigd, dat belangrijke diskussies aan de Unie voiledig voorbij 
gaan; diskussies rond de Frankfurter Schule, geschriften uit die school 
(bijvoorbeeld van Habermas, Wright Mills, Marcuse), de ideeen van 
Lelia Basso, Andre Gorz, Benthem van den Berg, Werkgroep 2000, Car
michael, etc. de diskussies bij de agologen (van Beugen), om maar eens 
een rommelig rijtje op te sommen. Kortom aktuele zaken, die een 
belangrijke invloed zuilen kunnen blijken te hebben op ontwikkelingen 
in de nabije toekomst. 
Toch wordt in onze kring veel-vuldig beleden bet 'oog hebben voor 
eigentijdse ontwikkelingen'. 

Welnu, op grand van deze overwegingen is het de moeite waard kennis 
te nemen van de Werkgroep 2000-produktie 'Kultuur als uitvalspoort 
voor revolutie'l). In nauwelijks 100 pagina's wordt de lezer een uitste
kende mogelijkheid geboden, kennis te nemen van de mentaliteit, de 
terminologie, de denkwereld van maatschappij-kritiese aktivisten. 
En weilicht geeft bet de lezer wat meer inzicht in een aantal aspekten 
van de moderne kapitalistiese maatschappij, immers de schrijvers willen 
'een bijdrage leveren aan de diskussie over kultuurrevolutie en die 
revolutie bevorderen'. Die revolutie is noodzakelijk omdat de gevestigde 
orde 'de behoeften aan verandering slechts SCHIJNBAAR bevredigt' en 
'de insteilingen van kunst, onderwijs en vorming uit aile macht pro
beert aan te passen aan de techniese en ekonomiese veranderingen in 
de maatschappij', waardoor 'een werkelijke emancipatie van de mense
lijke relaties' wordt tegengehouden. De schrijvers willen 'de voorwaar
den uitwerken voor een revolutionaire orientatie van de kultuur vanuit 
het perspektief van historiese mogelijkheden, een analiese van de repres
sieve praktijk en een kritiek op de heersende opinies'. Aan het slot 
maken zij een strategiemodel ekspliciet, dat hun uitgangspunt voor dit 
boek is geweest. 
Kees Voilemans (docent kunstgeschiedenis) tiepeert de huidige wes
terse samenleving als een funktionalistiese maatschappij, waarin bet 
hoofddoel is: akkumulatie, produktiegroei en winst. Daartoe is een sie-
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steem opgebouwd, dat door slechts een idee wordt beheerst: 'het ge
ruisloos en konfliktloos meedraaien'. De burgers - geestelijk verminkt 
in de produktiecentra, de moderne woonwijken en rekreatie-centra -
wordt een geprefabriceerde individualiteit verkocht, nadat eerst hun 
eigen individualiteit is vernietigd ... 
Juist in de kultuurcentra (universiteiten, vormingscentra, kommuni
katiemedia en kunstinstituten) echter resteren nog non-konformistiese 
en 'negatieve' groepen, die bereid zijn tot konflikt !even. Daar heeft 
de produktie (nog) geen dwingende invloed weten te krijgen, daar 
blijken krities inzicht en de behoefte aan een niet repressieve levens
stijl nog te bestaan. Vanuit deze gebieden zal dan ook geageerd en geagi
teerd moeten worden, een kritiese maatschappijteorie moeten worden 
uitgewerkt, alternatieven worden geformuleerd, een strategie uitge
stippeld, zelfstandig onderzoek verricht, bewustmakings- en bevrijdings
processen op gang gebracht. 
Aan de hand van een histories overzicht van maatschappijvisies van 
kunstenaars (groepen) komt Voilemans tot een verhaal, dat een goed 
inzicht geeft in de achtergronden van akties als van 'Tomaat' en de 
'Notenkraker' en meningsverschillen in de BBK. Er moet een verzet 
gevormd worden tegen de huidige 'welzijns' ideologie, waarin kunst 
wordt geplaatst als een toevoeging aan het bestaande. De taak van de 
kunstenaar zou juist moeten zijn: het helpen omvormen van de leef
situatie naar de behoefte van de mens. 

Van Sjoerd de Jong (student filosofie) is 'onderwijs: de anatomie van 
een afvalrace'. Een boeiend verhaal, aileen al vanwege de provocerende 
terminologie: leerkazernes - feitendressuur - gekonditioneerde cijfer 
en eksamen angst - repressieve funktionele kennisfabriek, etc. Het 
huidige onderwijssiesteem produceert apatiese tegen elkaar opkon
kurrerende indivuduele leerrobots in plaats van solidaire didaktiese 
werkeenheden. Van overheidszijde komen voor het wetenschappelijk 
onderwijs aileen technokratiese saneringsprograms, waarin het w.o. als 
een produktiefaktor wordt gezien. 
Het alternatief is de kritiese school, gericht op demokratisering, (zelf
bestuur), emancipatie (projektonderwijs) en maatschappijkritiek (ana
liese, informatie, vorming, diskussie, aktivering en agitatie). 

Bert van Meggelen kraakt de twee dominerende vormingsopvattingen 
in 'vorming: instrument van kultuurrevolutie', te weten a) aanpassing 
en b) aanvuiling. Uitgangspunt zou moeten zijn: bevrijding van de 
repressie; werkobjekt: de mentaliteit, het wereldbeeld en de menselijke 
verlangens; het doel: een konkrete omwenteling van de sociale ver
houdingen. De burgers moeten weer aan de macht komen ( radendemo
kratie) en de (sociaal) werkers moeten daarbij initieren en koordineren. 

Met name dit laatste hoofdstukje is nogal rommelig, de argumentaties 
voor de aangegeven middelen tot verandering blijven 6f achterwege 6f 
zijn vrij nai:ef (wat doe je tegen de reaktie bij gelukte verstoring van 
het evenwicht? etc.). Ook komt niet uit de verf hoe het elitaire karak
ter van de kultuurrevolutie moet worden doorbroken. De etiese aspek
ten van de geforceerde verandering worden niet aangeroerd. De 'haal
baarheid' van het geponeerde 'gemeinschaftsideaal' wordt dunkt mij 
nogal overschat. 
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Er is op zo'n werkje natuurlijk een massa kritiek mogelijk. Maar de 
schrijvers hebben stellig niet beoogd een waterdicht wetenschappelijk 
verantwoord revolutiehandboek te produceren. Het blijft desalniet
temin voor a-revolutionairen en niet maatschappijkrities ingevoerde 
unieleden interessante kennismakingsliteratuur. En- wie weet- weet 
het de unie toch een klein beetje tot wat meer revolutionair elan te 
inspireren. Dat zou al een formidabele winst zijn. 

Gerrit C. de Bruyn 

1) Kees Vollemans, Sjoerd de Jong, Bert van Meggelen: 'Kultuur als uitvalspoort 
voor revolutie'; eurosboekje 1969/3, uitgave Werkgroep 2000 i.s.m. Paul Brand, 
Hilversum, .f 6,50. 
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MEDISCHE ETHIEK 

door Drs. A. D. W. Tilanus 

Het is een merkwaardig verschijnsel, dat de laatste tijd artsen en juristen 
elkaar telkens raken op hun werkterreinen. De alpha- en de beta-weten
schappen hebben duidelijk met elkaar te maken. Op het raakvlak van 
deze werkterreinen speelt ook de ethiek een belangrijke rol. Gedeeltelijk 
heeft dit te maken met de sexualiteit - en dan denk ik daarbij aan de 
pornografie, aan de homofilie, aan de medische hulpmiddelen, aan de 
abortus, maar ik zou het toch iets ruimer willen stellen, ook de orgaan
transplantaties, de euthanasic, en de ontwikkeling van de medische 
mac:ht, die levensverlenging mogelijk maakt, waar dat vroeger niet 
mogelijk was, spelen een rol. 
Het zijn dus niet aileen medische, juridische vraagstukken, maar het 
zijn ook ethische vraagstukken, waar wij ons mee moeten bezighouden. 
En dan is daarbij natuurlijk aan de orde de opvattingen over de gedra
gingen van de mens, de mensbeschouwing, waarbij het individu, het 
gezin en de samenleving een rol spelen. Het Ieven moeten wij beschou
wen als een geschenk van God. En het samenleven moeten wij beschou
wen als een opdracht van God. Een gebod van God om de naaste lief 
te hebben als ons zelf. Aile uitingen van Ieven, ook de sexualiteit, zijn 
een geschenk, dat wij dankbaar mogen aanvaarden en ook in dank
baarheid mogen gebruiken. 
Ik zou over verschillende van die terreinen enkele opmerkingen willen 
maken. 

Pornografie 

In artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht staat een bepaling over de 
pornugrafie. 
In dit artikel wordt het verspr6den, openlijk tentoonstellen of aanslaan 
van geschriften, afbeeldingen of voorwerpen aanstotelijk voor de eer
baarheid strafbaar gesteld. 
De twee hoofdvragen, die bij lezing van dit artikel naar voren komen 
zijn: 
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I. Wat is eerbaarheid: 
2. Wat is aanstotelijk 
Om de eerste vraag te beantwoorden zou ik erop willen wijzen, dat het 
gaat om de eerbied voor de naaste. Het gaat om het bewaren van rle 
integriteit van de persoon, en dus ook de integriteit van het menselijk 
lichaam. Dat geldt niet alleen in de omgang met elkaar, maar dat geldt 
ook in afbeeldingen. Op zichzelf hoeft de afbeelding van een naakt 
mens geen aantasting van de eerbaarheid te zijn. 
Als ik denk aan de schilderijen van Rubens, dan zal niemand dat als 
pornografie aanduiden, en dat komt, omdat hij de integriteit van de 
persoon, van het lichaam, niet aantast. Dat is in tegenstelling tot afbeel
dingen in zgn. pornografische tijdschriften, omdat daar het menselijk 
lichaam wordt uitgebeeld als een voorwerp van lust, als een gebruiks
voorwerp en niet alleen het menselijk lichaam als geheel wordt uitge
becld, maar delen daarvan voor dit doel worden gebruikt. 
Dat brengt mij ook tot een tweedc opmerking, namelijk dat het gaat om 
welke bedoeling zit er achter, wanneer men cen menselijk lichaam uit
beeldt. Als het gaat om de mens te laten zien, zoals hij is, dan is dat 
op zichzelf aanvaardbaar. Wanneer het gaat om de mens te gebruiken 
en dat lichaam te gebruiken voor een ander doel, dan is dat verwer
pelijk. En nu moet de rechter beoordelen, of iets aanstotelijk is of niet. 
Dat betekent, dat hij eigenlijk moet beoordelen, de oprechtheid van de 
bedoeling, waarmee een afbeelding van het menselijk lichaam of delen 
daarvan worden vertoond. Ik meen dan ook dat de rechter bij de be
oordeling van de eerbaarheid en de aanstotelijkheid deze twee criteria 
moet handhaven: Is de integriteit van de personen aangetast en is de 
bedoeling, waarmee dat gebeurt een zuivere. 

Homofilie 

In artikel 248 his en 248 ter van het W etboek van Strafrecht zijn bc
palingen opgenomen over de homosexualiteit. Deze artikelen luiden 
als volgt: 
248 his. 'De meerderjarige, die met een minderjarige van hetzelfde 

geslacht, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, ontucht pleegt, woDdt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren. 

248 ter. Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van 
uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of mis
leiding een minderjarige van onbesproken gedrag, wiens min
derjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, opzet-
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telijk beweegt ontuchtige handelingen met hem te plegen of 
zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 
Vervolging heeft niet plaats dan op klachte van hem tegen 
wien het misdrijf is gepleegd. 
De termijnen bedoeld in artikel 66 belopen voor deze klachte 
onderscheidenlijk zes en twaalf maanden.' 

Ik ben het errnee eens, dat dit artikel vervalt. Door dit artikel zijn vele 
gevallen van chantage door minderjarigen op meerderjarigen aan de orde 
gekornen. en dat is bepaald niet de bedoeling van deze artikelen. Wij 
moeten het aanvaarden, dat God niet aile mensen gelijk maakt. Er zijn 
rnensen met een afwijkende instelling en aileen daarorn zijn zij niet te 
veroordelen. W el zijn zij te veroordelen, wanneer van die afwijkende 
instelling rnisbruik wordt gernaakt, en zij daarrnee de integriteit, hetzij 
van zichze!L hetzij van andere mensen, aantasten. Daarmee wordt de 
waardigheid van de mens op het spel gezet. 
Men zou een vergelijking kunnen maken met de omgang iussen man en 
vrouw. Op zichzelf is dat niet laakbaar, maar wei wordt dat laakbaar 
wanneer daarbij de waardigheid van de mens, b.v. in de prostitutie. in 
het gedrang komt. 
Wij hebben in de Kamer bezwaar gemaakt tegen Kon. goedkeuring en 
erkenning van de organisatie van hornofielen COC, niet omdat het homo
fielen zijn, maar omdat zij in hun organisatie de rnogelijkheid van con
tactlegging vanuit een huwelijk mogelijk maken. Daarrnee wordt het 
huwelijk aangetast, maar daarrnee wordt ook aangetast de waardigheid 
van b.v. de vrouw in het huwelijk. wanneer de man homosexuele con
tacten buiten het huwelijk zou gaan leggen. Op zichzelf is diefstal te ver
oordelen, maar dat betekent niet, dat we iernand die gestolen heeft, de 
hulp zouden moeten onthouden om te kunnen reclasseren. Daarmee ver
gelijkbaar is dat wii ook de hornofielen, die in rnoeilijkheden zijn geraakt, 
in hun Ieven terzijde moeten staan. Daarorn zijn wij het ermee eens, dat 
het adviesbureau van het COC met rnaatschappelijk werkers wordt ge
subsi·deerd. 

Mcdische hulpmiddelen 

Naast de grote hoeveelheid medische hulprniddelen, zoals pacemakers. 
protheses, narcose-apparaten e.d. wordt hierbij vooral gedacht aan het 
condoorn, een rniddel ter voorkorning van zwangerschap. 
Over bet voorhanden hebben en aanbieden van een •dergelijk middeL 



spreekt artikel 240 his van het W etboek van Strafrecht. 
Dit artikel stelt straf in het vooruitzicht aan hem, die een minderjarige, 
van wie hij wect of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze de leeftijd 
van achttien jaar nog niet heeft bereikt, een afbeelding of voorwerp, 
aanstotelijk voor de eerbaarheid, of een middel ter voorkoming of ver
storing van zwangerschap, aanbiedt, toont of in handen geeft. 
Bij de behandeling van de Wet op de Medische Hulpmiddelen is dit 
artikel uit het W etboek van Strafrecht vervallen. Wij hebben ons daar
mee accoord verklaard. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid, om mid
delen ter voorkoming van zwangerschap, te verkrijgen in besloten ruimte. 
Dat zijn drogisten, apothekers e.d. 
De vraag was daarbij, of er een leeftijdsgrens zou moeten worden gesteld. 
Ook daar hebben wij ons tegen verklaard. In de eerste plaats omdat het 
zeer moeilijk zou zijn de leeftijd te controleren door de verkoper en in 
de tweede plaats, omdat juist jonge kinderen beschermd moeten worden 
tegen een ongewenste zwangerschap. 
Bij de behandeling van deze wet was ook aan de orde de vraag, of deze 
artikelen in automaten aan de openbare weg zouden mogen worden 
verkocht. Tenslotte is de beslissing daarover overgelaten aan de gemeen
tebesturen. Ik meen, dat daartegen geen bezwaar hoeft te worden ge
maakt, mits het gemeentebestuur voorwaarden stelt. Deze voorwaarden 
kunnen betrekking hebben op de plaats, waar de automaten worden 
geplaatst en op de reclame, die daarop wordt aangebracht. Dus eigenlijk 
esthetische bepalingen. W el hebben wij aangedrongen op een zo groot 
mogelijke ruimte voor goede voorlichting, omdat wij menen, dat een 
goede voorlichting het beste middel is om jonge mensen voor te berei
den op hun sexuele functies. Daarbij mag het niet aileen gaan om de 
vraag van geboortebeperking, maar om het sexueel functioneren van de 
mens in zijn totale psycho-sociale menszijn. De Prot. Stichting voor 
Verantwoorde Gezinsvorming doet op dit gebied voortreffelijk werk. 

Abortus 

Over het verstoren van de zwangerschap spreekt artikel 251 his van het 
Wetboek van Strafrecht, dat als volgt luidt: 

4 

Hij die opzettelijk eene vrouw in behandcling neemt of eene 
behandeling doet ondergaan, te kennen gevende of de ver
wachting opwekkende dat daardoor zwangerschap kan worden 
verstoord, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren of geldboete van ten hoogste zes duizend gulden. 
lndien de schuidige uit winstbejag heeft gehandeld, van het 



plegen van het misdrijf een beroep of eene gewoonte maakt. 
of geneeskundige, vroedvrouw of artsenij-bereider is, kunnen de 
straffen met een derde worden verhoogd. 
lndien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij 
van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.' 

Wij spreken over abortus, wanneer de zwangerschap nog niet Ianger 
heeft geduurd dan 16 weken. Tussen 16 en 28 weken spreken wij van een 
partus immatures, een onrijpe geboorte, tussen 28 en 38 weken spreken 
wij van een partus prematurus, dan is er een Ievensvatbaarheid en kan 
een geborene in de couveuse worden opgenomen. Tussen 38 en 42 weken 
spreken wij van een partus atern, de geboorte van een voldragen kind. 
Aan het eind van de 16e week heeft de vrucht een grootte van ongeveer 
16 em. bereikt. Een verstoring van de zwangerschap betekent een ver
woesting van dat vruchtje door middel van een curette en dat betekent 
tach een operatic. 
Bij het afleggen van het artsexamen moet de arts de eed afleggen, die 
als volgt luidt: 'lk zweer dat ik de genees-, heel-, en verloskunde volgens 
de daarbij wettelijk gestelde bepalingen naar mijn beste weten en ver
mogen zal uitoefenen'. Deze wettelijk gestelde bepalingen zijn een uit
drukkelijk door de wetgever bedoelde incorporatie van de eed van 
Hipocrates, waarin o.a. wordt gezworen: 'Ik zal geen dodelijk vergif geven 
aan iemand als hij erom vraagt en ook geen advies dienaangaande, 
evenmin zal ik aan een vrouw een pessarium voor abortus geven. Rein 
en vroom zal ik mijn Ieven en mijn kunst bewaren.' 
De World Medical Association he eft op haar 2e General Assembly in 
1948 cen nieuwe eed opgesteld. Daarbij luidt de 9e regel als volgt: 'Ik 
zal absolute eerbied bewaren voor het menselijk Ieven van de bevruch
ting af, zelfs onder bedreiging zal ik mijn medische kennis niet aanwen
den in strijd met de wetten der menselijkheid.' 

W at de a.s. arts in zijn gehele opleiding voortdurend wordt bijgebracht 
is de gedachte: 'nil nocere'. Dit betekent: niets schaden of grotere schadc 
voorkomen. De arts moet dan ook preventief bezig zijn. Bij dit preven
tieve bezig zijn hoort ook het trachten te voorkomen van abortus en van 
ongewenste zwangerschap. Op zijn weg ligt het dan ook voorlichting 
te geven over geboorteregeling. De Kon. Ned. Mij ter Bevordering van 
de Geneeskunst heeft een studiecommissie over het abortusvraagstuk 
Iaten rapporteren. Zij is tot de conclusie gekomen, dat een wijziging 
van de wet niet noodzakelijk is. In de eerste plaats omdat de gedachten 
random de abortus nog niet zijn uitgekristalliseerd, maar in de tweede 
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piaats, omdat nog geen enkeie arts, die op medische indicatie een abortus 
heeft verricht, ooit door de rechter is veroordeeid. Ook hier gaat het 
weer om de bedoeiingen, die achter een bepaaide handeiing zitten. En 
wanneer het erom gaat, om erger kwaad te voorkomen, dan is een 
abortus geoorloofd. 
Het is trouwens ook zo, dat in practisch aile ziekenhuizen regelmatig 
abortus wordt verricht, zonder dat daar ooit iemand bezwaar tegen heeft 
en zonder dat de rechter daaraan te pas komt. Dat is, omdat iedereen 
er van uitgaat, dat de bedoeiing, waarmee een abortus in een ziekenhuis 
wordt toegepast, een zuivere is. 

Ook de vereniging van Psychiaters heeft een rapport opgesteid over de 
toepassing van de abortus. Daarbij is ze tot de conclusie gekomen, dat 
de houding, die op dit moment wordt aangenomen, geconcretiseerd in de 
term 'nee tenzij' (geen abortus tenzij een medische indicatie) niet meer 
gehandhaafd kan worden. 
Zij meent, dat de houding moet worden 'ja tenzij' (wel abortus, tenzij 
er iets tegen is), omdat daarmee veei vrouwen, die een ongewenste zwan
gerschap hebben, zouden kunnen worden geholpen. Ook de Centrale van 
C.H. Vrouwen en de C.H.J.O. hebben zich over dit punt uitgesproken 
en daarbij gesteld dat de beslissing over het onderbreken van de zwan
gerschap Iigt bij de vrouw. 
Ik meen, dat dit niet juist is, wanneer het zo absoluut wordt gesteld. 
Ook de partner van de vrouw heeft een stem in het kapittel. Man en 
vrouw samen zijn verantwoordelijk voor de zwangerschap, waarom het 
gaat. Bovendien moet de vrouw eerst in staat zijn alle mogeiijkheden te 
overzien, voordat zij een beslissing kan nemen. Daarom ben ik het eens 
met de ontwikkeling, die gaande is, nameiijk dat aan verschillende zie
kenhuizen teams worden samengesteld, die de vrouw terzijde kunnen 
staan bij het nemen van haar beslissing. In deze teams hebben meestal 
een piaats de gynecoioog, de huisarts, de psychoioog en de maatschap
pelijk werker. Ik meen dat het beiangrijkste teamlid is de vrouw zelf. 
Naar aanieiding van diverse besprekingen in de Tweede Kamer heeft 
de Staatssecretaris van Voiksgezondheid, Dr. Kruisinga, een commissie 
ingestdd van artsen en juristen, waarin ook veei vrouwen zitting hebben, 
om hem te adviseren over de wenseiijkheid van een wetswijziging. 
Bij dit alles moet men wei bedenken, dat de arts bereid moet worden 
gevonden om de abortus uit te voeren. Het is voor de gynecoioog niet 
bepaald aantrekkeiijk om regeimatig een vrucht te moeten verwoesten, 
want dat is eigeniijk wat bij de abortus gebeurt. De geestesgesteidheid 
van de uitvoerende gynecoioog moet daar wei tegen kunnen. Ik kan mij 
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dan ook voorstellen, dat vee! artsen er bezwaar tegen hebben om 
regelmatig zonder strikte noodzaak abortus te verrichten. Deze instei
ling van de artsen verandert men niet door een wijziging van de wet. 
Wil men een wijziging aanbrengen, dan moet men eerst vragen waar 
het bezwaar zit en naar mijn mening zit dat vooral bij de artsen, die 
zich hun artseneed herinneren. Abortus is tenslotte de meest primitieve 
wijze van geboorteregeling. Vee! beter zou het zijn, wanneer in de 
maatschappij maatregelen werden genomen om abortus te voorkomen. 
Dat betekent dus weer intensieve voorlichting. 
Bovendien zouden er vee! betere hulpmiddelen moeten worden opge
bouwd om de vrouw met een ongewenste zwangerschap te helpen haar 
plaats in de maatschappij te kunnen vinden en te kunnen innemen. 

Slot 

Het is we! duidelijk, dat bij de benadering van alle bovengenoemde 
vraagstukken steeds weer een rol speelt de wijze, waarop men de mem 
beschouwt. Zien wij de mens als geschapen door God en als Zijn beeld
drager en zien wij de mens als naaste, die wij lief moeten hebben, dan 
is dat het kompas voor ons denken. 
Ik heb mij bij de vorming van mijn mening ook laten leiden door de vele 
publikaties van de Prot. Stichting ter Bevordering van Verantwoorde 
Gezinsvorming. 
Sommigen willen een maatschappij, waarin alles is vrijgelaten en alles 
wordt toegelaten. Dus eigenlijk een normloze maatschappij. Ik meen daar
tegenover dat wij we! normen zullen moeten stellen voor het gedrag 
van de mensen en voor de omgang van mensen met elkaar. Het kan 
best zijn, dat de normen, die wij tot nu toe hebben gehad verouderd 
raken en dat wij nieuwe normen zullen moeten opstellen, maar zonder 
normen kan het naar mijn mening niet en als wij het over normen eens 
zijn, dan geven wij daaraan uitdrukking in onze wetgeving en dan is de 
overheid geroepen om die wetgeving te handhaven. Op het terrein, waar 
het handelen van artsen en van juristen elkaar raakt, spelen juist deze 
ethische normen een bijzonder grote rol. 
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KANTTEKENINGEN BI] DE ST AATSRECHTELI]KE 
BEGINSELEN VAN D'661) 

door drs. H. van Spanning 

D'66 is vooral bekend als vernieuwer van de staatsrechtelijke struktuur, 
De gekozen minister-president en het distriktenstelsel waren topics toen 
de partij in 196 7 voor het eerst aan de verkiezingen deelnam en zeven 
zetels won. Vergissen wij ons niet dan heeft de staatsrechtelijke vernieu
wing niet meer die grote prioriteit die zij aanvankelijk voor de Demo
craten had. Op het Amhems congres waar eind 1968 de staatsrechtelijke 
paragraaf werd vastgesteld kon men de uitspraak horen dat de gekozen 
minister-president geen 'wet van Meden en Perzen' was. 
Op 13 december 1969 zei mr. Van Mierlo in zijn congresrede onder meer 
dat de vraag of D'66 eventueel zal deelnemen aan een regering onder 
meer zal afhangen van de vraag wat voor de Democraten de snelste 
weg zal zijn naar de nieuwe politick die zij wensen. Voorts beklemtoonde 
hij dat D'66 voor de verkiezingen de voorwaarden en omstandigheden 
zal bekend maken, waaraan op zijn minst zal moeten worden voldaan 
wil D'66 met anderen in een kabinet gaan zitten. 

De winst van D'66 bij de jongste Statenverkiezingen was minder dan 
Van Mierlo c.s. hadden gehoopt. De uitslag van de Statenverkiezingen 
zou D'66 omgerekend in Kamerzetels, met 12 leden in de Tweede Kamer 
ihebben gebracht. Op dit moment dient echter rekening gehouden te wor
den met een groei van D'66 die haar in 1971 qua omvang niet a priori 
voor kabinetsdeelname zal uitsluiten. Het is daarom van belang dat de 
staatsrechtelijke opvattingen van D'66 tijdig nader bestudeerd worden. 

1) Geraadp1eegde stukken : 
Programma van de politieke partij Democraten '66 (vijfde druk). 
Rapport betreffende de staatsrechtelijke vernieuwing, opgesteld 
door de Landelijke Werkgroep Staatsrecht, van D'66, d.d. 6 
augustus 1968. 
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Dit artikel is bedoeld als een verkenning van de overtuiging die op d1t 
punt bij de Democraten leeft. 

H oofdlijnen 

D'66 legt het accent van de politieke besluitvorming bij de kiezers, Om 
de vier jaar zullen verkiezingen gehouden worden voor een minister
president, die tevens een regeringsprogram inzet van de verkiezingen 
client te maken, 
Daarnaast wordt een Kamer gekozen, door middel van een districten
stelsel, met ongeveer vier afgevaardigden per district, waardoor een 
directe relatie tussen kiezer en gekozene kan ontstaan, 
Regering en parlement dienen aldus D'66 zo onafhankelijk van elkaar te 
zijn dat de regering kan regeren en het parlement de regering kan con
troleren. Een stelsel derhalve dat doet denken aan het systeem in de V.S., 
waar de president en het Congres eveheens beide hun bestaansrecht aan 
de kiezersuitspraak ontlenen en in sterke mate onafhankelijk van elkaar 
Z!Jn. 

We zullen na deze korte samenvatting van de hoofdlijnen van de staat-3-
rechtelijke struktuur die D'66 propageert, enkele punten meer afzonderlijk 
bekijken. Te weten: de gekozen minister-president; het districtenstelsel, 
waarbij slechts een Kamer van volksvertegenwoordinging bestaat en de 
verhouding tussen regering en parlement. 

De gekozen minister-president 

D'66 wil de gekozen minister-president, evenals in de V.S., zelf een 
ministersteam Iaten samenstellen. Toch is de gekozen premier van D'66 
niet geheel vergelijkbaar met zijn Amerikaanse collega. De Amerikaanse 
president is namelijk regeringsleider, Ieider van zijn partij, staats;hoofd 
en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Beide laatstgenoemde funk
ties blijven in Nederland aan de Koning. Ten aanzien van de monarchic 
doet D'66 geen duidelijke uitspraak. Het program spreekt over normen 
van doelmatigheid bij het bepalen van de staatsvorm en het betrekken 
van de waarde van de historisch gegroeide verhoudingen, daarbij. Wel 
client de Koning in een radicale democratic geen rol te spelen bij de 
vorming van een regering, aldus het program van D'66. 
D'61i wenst in feite een koningschap dat een zuivere symboolfunctie 
heeft. In dit verband zou ik twee opmerkingen willen maken. 
Uitschakeling van de aktieve rol van het staatshoofd bij kabinetsfor
matics is alleen mogelijk als er v66r de verkiezingen partijencombinaties 
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zijn gemaakt, waardoor de kiezer zich over de premier, het program 
en wellicht ook de kandidaat-ministers kan uitspreken. Het is daarom 
opvallend dat D'66 zich vooralsnog aan geen enkele partijcombinatie 
wil binden. 
Voorts is niet geheel duidelijk hoe D'66 zich de situatie denkt bij de 
Koninklijke pregoratieven. Bijvoorbeeld artikel 68 Grondwet, eerste lid, 
'Dekoning heeft het oppergezag over de krijgsmacht', alsmede het gratie
recht. 
Nu weet ik wel dat men, krachtens het beginsel van de ministeriele ver
antwoordelijkheid, de persoonlijke wil van de Koning hier niet als norm 
kan stellen. Maar toch blijft hier een element van persoonlijke invlod 
van de Kroondrager aanwezig. Men mag op het terrein van de pregora
tieven een duidelijke uitleg van D'66 vragen. Zie ik het goed dan client 
volgens de Democraten de Koning zich steeds volstrekt te riohten naar 
de wensen van de minister-president. Het Koningschap is kennelijk 
in de visie van D'66, zoals in Belgie, een 'in wetten gekanaliseerde 
funktie'. Een uitspraak hierover mag volgens D'66 op dit moment niet 
urgent of doelmatig zijn, noodzakelijk is een uitspraak, in het kader van 
de huidige gedachtenwisseling over de grondwetherziening wel. 

Partijstelsel en regeringsprogram 

D'66 wil naar een systeem waarbij de hoofdlijnen van het regerings
beleid inzet worden van de verkiezingen. Men houdt voor de keuze van 
de minister-president rekening met meerdere stemmingen tot een kandi
daat 50% van de stemmen heeft verkregen. 
Hierbij kan worden aangetekend dat dit systeem slechts optimaal func
tioneert bij een stelsel van twee partijen, c.q. partijcombinaties. Hiervoor 
werd reeds opgemerkt dat D'66 zelf zich momenteel nog aan een keuze 
voor zo'n combinatie onttrekt. 
De vraag blijft overigens of met dit systeem inderdaad ook programma
tische duidelijkheid wordt verkregen. Nog afgezien van de moeilijk
heden die zich momenteel in ons land bij het zoeken naar partijcom
binaties voordoen, kan het voorbeeld van de V.S. hier wellicht verhel
derend werken. 
Daar wordt namelijk vaak de klacht geuit dat de verkiezingen voor een 
president voornamelijk op personen is geconcentreerd en dat duidelijke 
politieke programs, alsmede duidelijk aanwijsbare verschilpunten tussen 
de twee belangrijkste partijen (Democraten en Republiekeinen) vrijwel 
ontbreken. 
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Populair gezegd: men kiest een 'vent' en niet een program2). 

Een ander voorbeeld is de Duitse Bondsrepubliek. Daar zijn, als gevolg 
van de voortdurende meerderheid van de CDU/CSU- na aanvankelijk 
duidelijke verschillen - de programma's van CDU en de SPD omstreeks 
1960 meer en meer op elkaar gaan lijken, zodanig dat van duidelijk prin
cipiele verschillen vrijwel geen sprake was. 
Gezien deze ervaringen is ,het vooralsnog twijfelachtig of het systeem van 
D'66 inderdaad de gewenste programmatische duidelijkheid zal brengen. 
Verwacht mag worden, dat vooral wanneer in ons land twee politieke 
hoofdstromingen zouden ontstaan, de programma's overschaduwd wor
den door de personen, dan wel de programma's, zeker in de ogen van de 
kiezer, meer en meer identiek worden. 
Over dit aspect nog het volgende. D'66 acht de kans op een situatie dat 
de gekozen minister-president niet een meerderheid in de Kamer aan
treft, overeenkomstig de politieke richting van het kabinet klein. De V.S. 
leert ons dat zo'n situatie wel eens optreedt, met alle moeilijkheden die 
zich daarbij kunnen voordoen. 
De mogelijkheid daartoe client men voor Nederland wel te onderkennen. 
De werfkracht van politici als Colijn en Drees zijn er voorbeelden van. 
De opbouw van het districtenstelsel dat D'66 propageert versterkt boven
dien de mogelijkheid om tot discrepantie tussen regering en Kamer te 
komen. 

H et Districtenstelsel 

D'66 bepleit invoering van ecn distriktenstelsel, gekozen via het systeem 
van de facultatief overdraagbare stem, waarbij gedacht wordt aan vier 
afgevaardigden per district. 
In de toelichting op het program wordt onder meer opgemerkt: 
'Essentieel is dat de kiezers van ieder individueel parlementslid kunnen 
bepalen of hij na de verkiezingcn terugkeert of niet (personenstelsel in 
plaats van lijstenstelsel) De parlementsleden zullen zich dan in de eerste 
plaats op hun kiezers instellen, waardoor het verschijnsel van 'stemdis
cipline' zich minder zal voordoen.' 
Zonder in te gaan op de technische uitwerking van dit programmapunt, 
meen ik toch te mogen stellen dat de keuze en fundering van dit systeem 
niet in alle opzichten gelukkig IS. 

2) lnteressant voor Engeland is een artikel van R. Rose, in The Times van 
11-3-'70. Uittreksel in 'Wereldwijzer' 12-3-'70. 
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Zoals reeds gezegd heeft het systcem van D'66 een optimale werking 
bij een ontwikkeling in de richting van ecn tweepartijenstelsel. Een zo
danige ontwikkeling wordt echter door ecn stelsel met vier afgevaar
digden per district in mindere mate bevorderd, wellicht enigszins af
geremd. 
Konsekwenter is hier - evenals in de V.S. en Engeland - een stelsel 
met een afgevaardigdc per distrikt. 
In hct systeem van D"ii(i worden de kansen voor mindcrhedcn grater en 
neemt tevens de kans op het ontstaan van een van de regering afwijkende 
meerderheid in de Kamer, iets toe. 
Vee! erger acht ik de nadrukkelijk vooropgestelde band tussen kiezer 
en gekozene. De parlementaire werkzaamheden zullen hier ongetwijfeld 
onder lijden en meer nog dan we voor de jongste Statenverkiezingen 
hebben gezien zal de Kamer voortdurend met lokale wensen en ver
langens geconfronteerd worden. D'66 gaf onlangs met haar vragen en 
interpellatieverzoek over het kienspel in Limburg hier reeds een duidc
lijk voorbeeld van. 

Verhouding rcgering-Kamer 

Zo kom ik aan een volgend punt: de verhouding tussen regering en 
Kamer. D'66 wil een stelsel waarbij Kamer en regering los van elkaar 
staan. Het beginselprogram zegt hierover onder meer: 
'Aangezien het regeringsprogram niet van tevoren door een a an tal frak
tievoorzitters is, althans niet behoeft, te worden goedgekeurd, zal de 
minister-president moeten trachten om voor elk van zijn plannen een 
meerderheid in het parlement te vinden.' 
In de V.S. heeft dit stelsel geleid tot een uitgebreid overlegsysteem via 
vaste commissies, waarin diverse regionale belangen in goede banen 
moeten worden geleid. De partijlijnen worden daarbij veelvuldig door
broken. Nu is de V.S. Nederland natuurlijk niet. Alleen a! het verschil in 
oppervlakte geeft de Nederlandse verhoudingen in dit opzicht een andere 
dimensie. 
Men zou voor Nederland kunnen denken aan diverse belangen combi
naties bij voorbeeld rond de vestiging van een medische faculteit; de 
havenpolitiek (Rotterdam, Terneuzen, Delfzijl b.v.) en vooral de re
gionale politick. In de V.S. wordt de vaak sterk lokaal gekleurde politick 
van het Huis van Afgevaardigden belangrijk getemperd door het bestaan 
van de senaat, die twee afgevaardigden per staat telt. Daarbij moet bij 
blijvend meningsverschil tussen het Huis en de Senaat overleg plaats 
vinden in een gemengde commissie van beide Kamers. 
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D'66 heeft deze mogelijkheid echter afgesneden door afschaffing van de 
Eerste Kamer te wensen en een een-Kamerstelsel te propageren. 
AI wil ik graag erkennen dat de Eerste Kamer in ons land niet in de 
best denkbare vorm functioneert, toch heeft D'66 door afschaffing van 
dit college te bepleiten met het badwater het kind weggeworpen. 

Enkelc vragcn 

In dit verband kom ik tot enkele losse vragen. Het zware accent dat D'66 
op de kiezers legt - bijna zou ik het woord volkssouvereiniteit gebruiken 
-leidt in het voorgestelde stelsel tot een sterke betrokkenheid van rege
ring en Kamer op elkaar. Hierboven signaleerde ik het mogelijk ontstaan 
van frikties, die het door D'66 gekozen systeem moeilijk oplosbaar maakt. 
De oorzaak lijkt mij - naast de wat broksgewijze overname van Ameri
kaanse elementen - te liggen in het feit dat D'66 aan colleges buiten 
regering en Kamer nog onvoldoende aandacht heeft besteed. Weliswaar 
is in het program een ontbindingsrecht, alleen hanteerbaar door de Ka
mer, opgenomen maar de toelichting ziet dit als een allerlaatste red
middel. De formulering is zodanig gekozen dat een parlement zich haast 
zou moeten schamen als ze van deze bevoegdheid ooit gebruik zou maken. 
Zoals gezegd, heeft D'66 nog te weinig aandacht besteed aan de plaats 
van adviserende colleges naast regering en parlement, waarbij ik met 
name denk aan de Raad van State. 
In mijn ogen is hier van een lakune sprake. Dit komt vooral tot uiting 
in de voorgestelde regeling van de aftreding van de minister-presiden~. 
Het beginselprogram merkt hierover op: 
'Wanneer de minister-president overlijdt of vanwege zijn gezondheid 
zijn ambt niet Ianger bn uitoefenen, worden zo spoedig mogelijk nieuwe 
verkiezingen gehouden, zowel voor de minister-president als voor hel 
parlement.' 
Meer uitgewerkt is het door de W erkgroep Staatsreoht geformuleerde 
voorstel van grondwetswijziging, op dit punt, luidende als volgt: 
'Wanneer de minister-president overlijdt, dan wei naar de mening van de 
volstrekte meerderheid van de Staten Generaal buiten staat is zijn ambt 
uit te oefenen, benoemt de Koning op voordracht van de ministerraad 
een tijdelijke minister-president en worden binnen vier maanden verkie
zingen gehouden, zowel voor de minister-president als voor de Staten
Generaal.' 
Ik acht de voorgestelde constructie bij oordeelsvorming over de vraa~ 
of de minister-president buiten staat is zijn ambt uit te oefenen, niet a! 
te gelukkig. 
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In de eerste plaats lijkt aanstelling, c.q. verkiezing van een vice
premier, gelijktijdig met de minister-president, voor de continuering 
van het vierjarig beleid gunstiger. 
Wat de regeling zelf betreft; het komt mij minder juist voor om zonder 
meer de Kamer een uitspraak hierover te laten doen. Niet aileen de 
Kamer immers, ook de ministers zijn betrokken bij een situatie waarin 
de minister-president zijn taak niet meer kan vervullen. Op welke wijze 
moet de Kamer initiatief nemen tot bedoeld besluit.? 
Het wegvallen van de minister-president schept een machtsvacuum. 
Correcter zou zijn de constatering van de ministerraad dat de minister
president buiten staat is te regeren; vervolgens een voordracht voor een 
tijdelijke minister-president, alsmede de feitelijke mededeling van de 
toestand van de gekozen premier aan de Kamer, die tenslotte haar oordeel 
uitspreekt. Daarna kan de ministerraad haar voordracht voor een tij
delijk optredende minister-president aan de Koning doen. 
Staatsrechtelijk eleganter acht ik een mededeling over de toestand van de 
gekozen premier door ministers en Kamer aan een onaf,hankelijk college 
zoals b.v. de Raad van State, waardoor tevens duidelijk tot uiting komt 
dat er niet van een politiek conflict tussen regering en Kamer sprake is. 

Samenvatting 

We willen dit artikel afronden met het weergeven van enkele conclusies; 
daarbij nadrukkelijk vooropstellend dat we ons beperkt hebben tot enkele 
hoofdpunten. 

1) De positie van de gekozen minister-president ten opzichte van de 
Koning is ten aanzien van de in de Grondwet genoemde Koninklijke 
pregoratieven zoals het gratierecht en het opperbestuur van de Krijgs
macht niet duidelijk vastgesteld. Kennelijk wil D'66 het Koningschap 
tot een 'in wetten gekanaliseerde funktie' maken. 

2) Het staatsrechtelijk systeem van D'66 heeft latent de mogelijkheid in 
zich dat programmatische duidelijkheid niet wordt verkregen, als 
gevolg van afvlakking van politieke tegenstellingen teneinde een zo 
groot mogelijke groep kiezers achter de kandidaat-premier te krijgen. 

3) Het door D'66 ontworpen distriktenstelsel heeft latent de mogelijkheid 
in zich tot verzwakking van de, voor het verkrijgen van een meerder
heid noodzakelijke, partij-eenheid. De sterke band van de gekozene 
met zijn district zal de noodzaak van politieke compromissen ver
moedelijk niet minder maken dan thans het geval is. 

4) Het door D'66 gekozen districtenstelsel houdt het gevaar in dat de 
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werkzaamheden in het parlement meer dan tot nu toe zullen worden 
beheerst door regionale aangelegenheden. 
In dat kader is de voorgestelde afschaffing van de Eerste Kamer een 
verzwakking. Behoud van een Eerste Kamer - desgewenst in een 
andere vorm dan nu - ware te overwegen geweest. 

5) De functie van een orgaan als de Raad van State is tot nu toe door 
D'66 onvoldoende bestudeerd. 

Mijn eindoordeel is dat D'66 in haar pogingen tot vernieuwing van het 
staatkundig bestel enerzijds te weinig oog heeft gehad voor de huidige 
verhoudingen waardoor realisering van haar doelstellingen ernstig be
moeilijkt zal worden. Anderzijds betwijfel ik of de door D'6() gewenste 
politieke polarisatie via het voorgestelde systeem, bereikbaar zal zijn. 
In het op 6 augustus 1968 verschenen rapport van de W erkgroep Staats
recht van D'6G wordt in de inleiding onder meer opgemerkt dat het 
gaat om een momentopname. De opstellers hebben, aldus dit rapport 
geenszins de illusie dat het laatste woord is gesproken. 
Het is wenselijk dat D'66 v66r de verkiezingen van 1971 zich nog 
eens nader bezint op de thans door haar ontworpen staatsrechtelijke 
struktuur en tevens prioriteiten aangeeft, die zij voor de komende 
kabinetsperiode wil stellen, op het gebied van de staatsrechtelijke ver
meuwmg. 
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IS EEN 'NATIONAL HEALTH SERVICE' IN ONS LAND 
GEWENST? 

door A. Vans 

Ingevolge het verzoek van de Redactie om een artikel te schrijven over 
de 'National Health Service' in Engeland en de mogelijkheid e.g. wen
selijkheid van een dergelijke vorm van gezondheidszorg in Nederland, 
zal onderstaande beschouwing een beknopte uiteenzetting zijn van de 
'National Health Service' en een meer uitgebreide visie van de huidigt 
vorm van gezondheidszorg, zoals die in ons land is ontstaan en verder 
wenselijk en mogelijk wordt geacht. 
De 'National Health Service' in Engel and kwam in 1948 tot stand en 
had ten duel het bevorderen van een hoger peil van gezondheidszorg. 
omvattende de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het Engelse 
volk, waaronder de preventie, diagnose en behandeling van ziekten. 
De 'National Health Service' Act bepaalt dan ook, dat geneeskundige 
hulp van elke soort en de best mogelijke kwaliteit ter beschikking moet 
zijn van iedereen, die daaraan behoefte heeft. De 'National Health Ser
vice' stichtte een grout aantal geneeskundige en welzijndiensten, waarvan 
elke inwoner van Engeland gratis gebruik kan maken. Het principe van 
'volledig gratis verstrekkingen' heeft men echter niet geheel kunnen 
volgen. De begrotingen van de N.H.S. werden sterk overschreden, zodat 
men gedwongen werd bijdragen bij 'andere bronnen' te vragen. De 
mogelijkheid tot bijdragen was wei in de wet bepaald, doch bleef beperkt 
tot bijbetaling op bijzondere verstrekkingen en klasseverpleging in zie
kenhuizen. Vanaf juni 1968 worden ook bijdragen gevraagd voor tand
heelkundige hulp, gebitten, brillen. melkpoeder en bijzondere voedings
middelen. 
Het gedeelte van de bevolking, dat voorkeur blijft geven aan medische 
hulp buiten de N.H.S. wordt geschat op 2-5 pet. 
De N.H.S. wordt gesplitst in vier sectoren namelijk die van de minister, 
de Executive Council Services, de Hospital en Specialist Services, als
mede de Local Authority Services. De 'minister' heeft als centrale plan
mngs- en coiirdinerende instantie een algemene verantwoordelijkheid 
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tegenover het parlement. De 'Executive Council Service' omvat de huis
artsen, de tandartsen, de geneesmiddelenvoorziening en niet-specialisti
sche oogheelkundige voorzieningen (voornamelijk opticiens). 
De 'Hospital and Specialist Service' omvat de ziekenhuisaccomodatie. 
de medische verpleegkundige en andere diensten ten behoeve van het 
ziekenhuis, alsmede de diensten van specialisten buiten <het ziekenhuis. 
De 'Local Authority Service' omvat o.a. de navolgende voorzieningen: 
'health centres', moederschapszorgen, kinderhygiene, wijkverpleging, 
ziekenverzorging, ambulancevervoer, preventieve gezondheidszorg (waar
onder vaccinatie), geestelijke gezondheidszorg (zowel intra- als extra
muraal( en diverse andere ambulante voorzieningen (zoals consultatie
bureaus). 
De totale kosten van .de N.H.S. in Engeland en Wales zijn voor 1968-
1969 begroot op £ 1.546.000.000,-. Het merendeel (72 pet.) van deze 
kosten wordt betaald door de schatkist (rijksbelastingen). 
Het overige dee! wordt hetaald door plaatselijke belastingen (12 pet.) 
contributies (ongeveer 11 pet.) en bijdragen (circa 4 pet.) van de pa
tienten. Tot zover in het kort doelopzet en organisatie van de 'National 
Health Service' in Engeland. 

Situatie in Nederland 

Om nu in het vervolg van dit artikel een beeld te geven van de huidige 
situatie van gezondheidszorg in ons land en een prognose van de voor
zieningen, die moeten worden getroffen voor een 'optimale gezondheids
zorg voor iedereen' moet even teruggegaan worden tot de 'dertiger jaren', 
de jaren direct v66r de tweede wereldoorlog. In deze jaren begon zich 
het beeld af te tekenen van aantasting van het begrip 'mijn dokter en 
mijn patient'. 
Deze besloten wereld kreeg vensters naar verschillende zijden. De me
dische wetenschap vertoonde een ontwikkeling, die het noodzakelijk 
maakte dat medici meer in taemverband de gezondheidszorg van de 
patient gingen betrachten. Het was een pril begin, met de medische 
wetenschap als stuwende kracht. De ziekenhuizen kregen steeds meer 
behoefte aan medische outillage, waardoor de diensten aan de patient 
niet uitsluitend tot de verpleging beperkt bleven. Ook het direct finan
ciC!e contakt tussen dokter en patient ging vervagen door tussenschakeling 
van verzekeringsorganen merendeels op particuliere basis. Wat de d!
recte zorg voor de patient betreft, kan worden opgemerkt, dat deze zorg 
goed en met dikwijls grote opoffering werd verstrekt. De noodzaak van 
omschakeling in de dertiger jaren moest derhalve voornamelijk worden 



gevonden in de vooruitgang van de medisohe wetenschap. Een belangrijk 
tijdstip in deze omschakeling was 1 november 1941, waarop het Zieken
fondsen-besluit in werking trad. De bezettende macht stelde dit uit
voeringsbesluit van artikel 125 van de Ziektewet in werking, waarmedc 
ecn eerste stap werd gezet op een weg, die de gezondheidszorg zou voeren 
naar een doel, dat de verwachtingen verre zou overtreffen. In de begin
periode van de uitvoering van het Ziekenfondsen-besluit in 1941/1942 
werden wij reeds geconfronteerd met buitenlandse invloeden namelijk 
de drang van de bezettende macht om de gezondheidszorg in ons land 
te gaan vormen naar voorbeeld van de Deutsche Krankenkassen. Vooral 
speelde dit een rol bij de honorering van specialisten, die de Duitsers 
graag in dienstverband met het ziekenhuis zagen. Deze poging mislukte, 
waardoor reeds in de oorlogsjaren de grondslag kon worden gelegd voor 
de vorming van een systeem van sociale gezondheidszorg, dat gebaseerd 
was op zeer nauwe samenwerking van de overheid met het particuliere 
initiatief. Vooral moet daarbij worden gedacht aan het particuliere 
Ziekenhuiswezen en de Kruisverenigingen, die een grote inbreng in de 
gezondheidszorg hebben en zich zo goed van hun taak kwijten, dat wel 
zeer dringende redenen aanwezig moeten zijn om hierin verandering te 
brengen. Juist waar naar een vergelijking wordt gezocht met de N.H.S. 
in Engeland is het goed deze situatie te constateren. De omstandigheden 
in ons land wijken wel sterk af van de situatie in Engeland en pleiten 
zeker niet voor een N.H.S. Wanneer wij dan nogmaals mogen wijzen op 
een goede staat van dienst van het particuliere initiatief bij de landelijke 
gezondheidszorg, dan wil dit niet zeggen dat er geen plaats zou zijn voor 
enige verontrusting ten aanzien van de ontwikkeling in de toekomst. 

Verontrusting 

Voor deze verontrusting zijn zeker een aantal belangrijke redenen aan
wezig wat echter niet mag betekenen dat aan de N.H.S. in Engeland 
verhoogde aandacht moet worden geschonken. Als een belangrijke oor
zaak van deze verontrusting kan worden gewezen op de als maar sterk 
stijgende kosten van de gezondheidszorg. Vooral voor ingewijden is dit 
een zaak van steeds toenemende zorg, waarvoor nog geen oplossing is 
gevonden. Wanneer dan gedacht wordt aan N.H.S. in Engeland, dan 
spruit dit voornamelijk voort uit het standpunt dat slechts uitsluitend 
langs deze weg de middelen kunnen worden gevonden om aan de eisen 
van een goede gezondheidszorg te voldoen. Er wordt dan gesteld: Over
heid u hebt maar te zorgen, dat de middelen er komen. 
Bij voldoen aan deze eis zou dit het scheppen van een uitvoerings- en 
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controle apparaat tot gevolg hebben, waarmede de overheidsinvloed op 
de gehele gezondheidszorg gewaarborgd zou moeten zijn. De vraag mag 
echter worden gesteld of een zeer zwaar en kostbaar ambtelijke overheids
apparaat wei het gewenste middel is om het evenwicht tussen geeiste 
middelen en goede gezondheidszorg veilig te stellen. Hiermec raken wii 
de kern van de problemen, waarmede vrijwel aile instanties op het ge
bied van de gezondheidszorg worstelen. U staat mij nu wei toe, dat ik dit 
probleem wat meer persoonlijk ga benaderen, waardoor aan het slot de 
strekking van dit betoog duidelijker kan blijken. 
Gedurende de 35 jaren dat ik bij de gezondheidszorg ben betrokken 
is mij een belangrijke zaak duidelijk geworden namelijk, dat openheid 
en vertrouwen van aile betrokkenen de voornaamste grondslag moet zijn 
om het gezamenlijk gestelde doel te bereiken. Waar hier nu hoofdza
kelijk een financieel economisch probleem wordt gesteld, wil ik pro
beren een weg aan te geven hoe dokter en econoom gezamenlijk zouden 
kunnen trachten dit probleem op te lossen om dan voor de dokter de 
weg vrij te maken voor de bereiking van zijn doel. 

Er zijn dan twee wegen die naar dit doel leiden namelijk: 

a. de vervulling van de eisen, die de dokter stelt; 
b. de instructie aan de econoom, die moet exploiteren met de ter 

beschikking gestelde middelen. 

Hierbij moet dan worden gesteld, dat ook bij punt a. het begrip 'beschik
baar' niet geheel kan worden ontweken. Wei kan van 'verschuiving' 
worden gesproken van bestuur naar gemeentelijke overheid en van ge
meentelijke overheid naar landelijke overheid, doch ergens zal men toch 
op het begrip 'beschikbare middelen' stuiten. De econoom moet de ver
langens van de dokter van de positieve zijde benaderen en niet direct 
door een negatieve houding deze eisen trachten te beknotten. Hij moet 
openstaan voor de verlangens van de dokter echter onder een voor
waarde, dat hij de aan hem - de econoom - toevertrouwde 'porte
monnaie' niet zal behoeven af te slaan. 
Uit deze persoonlijke benadering van het financieel economisch probleem 
kan ecn belangrijke bijdrage worden geleverd voor de problemen in grater 
verb and. 
Wanneer wordt gesteld, dat voor een goede gezondheidszorg in ons 
land een goed samenspel tussen overheid en particulier initiatief nood
zakelijk is, dan zal de eerder genoemde openheid en vertrouwen de basis 
moeten zijn voor dit samengaan. De overheid moet het vertrouwen 
hebben in het particuliere initiatief dat zij de regels, die de overheid 
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stelt voor een goede gezondheidszorg, zal nakomen. De taak van de 
overheid zal dan beperkt kunnen blijven tot een coi.irdinerende en stimu
lerende taak. Het particulier initiatief zal zich echter meer moeten gaan 
ins tell en op de 'verandering der tijden'. De noodzakelijke openheid, 
die thans van het bedrijfsleven bij het financieel economisch beheer 
wordt verlangd, zal ook van toepassing gaan zijn op de organen van volk8 
gezondheid. De verantwoordingsplicht tegenover de gemeenschap zal 
zo nodig door de overheid geregeld dienen te worden. Vooral voor de 
ziekenhuisbesturen van particuliere ziekeninrichtingen zal dit een om
schakeling in het beheer betekenen, die zcker bijzondere aandacht zal 
vragen. Men zal er aan moeten wennen dat een ziekenhuis besturen niet 
meer is het bt.iheren van een gesloten gemeenschap, doch het Ieiding 
geven aan een tak van volksgezondheid in gezamenlijke verantwoorde
l!jkheid met de overheid. Hierbij mag de vraag worden gesteld of het 
noodzakelijk zal zijn, dat de samenstelling van de ziekenhuisbesturen 
aan deze nieuwe situatie zal moeten worden aangepast. In ieder geval 
client de verhouding bestuur-directie ziekenhuis op deze situatie te worden 
ingesteld. Het contact met de overheidsorganen zal voor een belangrijk 
deel door de directie moeten geschieden, waarvoor de directie door het 
bestuur op aangepaste wijze moet worden gemachtigd. 
Thans hebben de directies dikwijls het gevoel, dat zij drie 'hazen' hebben 
namelijk: 

de ovenheid 
het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven 
het Ziekenhuisbestuur. 

Zou hierin soms een oorzaak gevonden kunnen worden voor de span
ningen, die thans in meerdere ziekenhuizen waarneembaar zijn? 
Wanneer bijvoorbeeld de overheid stelt, dat wederom in 1970 en 1971 
een belangrijke werktijdverkorting voor het personeel moet worden inge
voerd en wanneer het ziekenhuisbestuur stelt, dat - waar reeds met een 
ernstig verpleegsterstekort wordt geworsteld - het dienstbetoon aan de 
patient niet mag worden aangetast, dan is voor de directie het conflict 
geschapen. Met dit simpele voorbeeld wordt in feite het gehele samen
spel tussen overheid en particulier initiatief getekend. 

Verder is het nuttig eveneens enige oorzaken te noemen, die in sommige 
kringen aanleiding geven tot aandacht voor de 'National Health Service'. 
In de eerste plaats kan worden genoemd het verschil van honorering 
door specialisten voor ziekenfonds en particuliere patienten. In feite 
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is het een belachelijke zaak, dat een partculiere patient een veelvoud moet 
betalen voor dezelfde behandeling als voor die welke aan een ziekenfond~ 
patient in rekening wordt gebracht. Voor oplossing van deze situatie 
wordt gepleit voor een alles omvattende volksverzekering. 
Is het echter niet mogelijk om voor de verzekering van dit particuliere 
onderdeel van de gezondheidszorg als voorbeeld te nemen de samen
stelling van het Bestuur van het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven? 
In dit orgaan regelen overheid, ziekenhuizen, ziekenfondsen en ziekte
kostenverzekeraars de ziekenhuistarieven. Kan voor de specialisten
tarieven niet eenzelfde orgaan worden geschapen, waarbij dan de specia
listen in die plaats treden van de ziekenhuizen? Of zou het heel zachte 
geluid, dat thans ook in specialisten kringen wordt gehoord luider gaan 
klinken, namelijk dat het dienstverband met het ziekenhuis op behoorlijke 
salarisbasis en goede pensioenregeling de voorkeur gaat geven hoven 
de 'rompslomp' van het vrije beroep? Maar dan niet opgelegd door een 
bezettende macht. 

'Gesloten circuit' 

In de tweede plaats gaat steeds meer belangstelling vragen het zoge
naamde 'gesloten circuit' wat betekent het nauwe samenspel tussen 
ziekenhuis, verpleegtehuis en rusthuis. Ook hier zal de overheid coiirdi
nerend en stimulerend moeten optreden en zullen anderzijds de besturen 
van deze inrichtingen tot dit samenspel bereid moeten zijn om de juiste 
patient op de juiste plaats te krijgen. Resumerende kan worden gesteld, 
dat in ons land een goed functionerende gezondheidszorg aanwezig is. 
Het samenspel tussen de verschillende organen als b.v. ziekenhuis. 
ziekenfonds, specialisten is zeker nog voor verbetering vatbaar. Dan 
wil ik er weer op wijzen, dat meer openheid en meer vertrouwen en een 
minder emotioneel geladen benadering van de problemen een belangrijke 
voorwaarde voor deze verbetering kan zijn. Hierbij moet niet alleen 
worden gedacht aan contacten op landelijk niveau, doch ook voor plaat
selijke en regionale samenwerking moet een grotere plaats worden in
geruimd. In dit verband en hiermede mag dan dit artikel worden be
sloten, kan worden gewezen op het gelukkige initiatief van het Gemeen
tebestuur van Amersfoort tot instelling van een overlegorgaan voor 
sociaal medisch overleg orider Ieiding van het Gemeentebestuur. Dit 
orgaan brengt alle betrokkenen bij de plaatselijke gezondheidszorg om 
een tafel teneinde gezamenlijk te trachten de plaatselijke of regionale 
problemen op te lossen. Het is verheugend, dat de landelijke activiteiten 
een nieuwe bundeling gaan krijgen in de Nationale Ziekenhuisraad en 
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het Nationaal Ziekenhuisinstituut, doch nogmaals de samenwerking op 
plaatselijk en regionaal niveau (en dan niet allecn de ziekcnhuizen) 
moet zeker niet worden onderschat. 
Met behoud van hct reeds verworvene kan langs deze weg van samen
gaan van overheid en particulier initiatief een situatie worden geschapen. 
die de behoefte a an een 'National Health Service' niet doet gevoelen. 
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Drs. H. van Spanning; geboren 1940; studeerde politicologie (VU-Amsterdam) 
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Drs. A. D. W. Tilanus; geboren 1910; studeerde medicijnen (R.U.-Utrecht) was 
van 1940 tot 1950 huisarts; en van 1950 tot 1963 directeur van de 
stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk te Arnhem; is sedert 
1963 lid van de Tweede Kamer; was voorzitter van de CHU. 

A. Vons; geboren 1908; behaalde de akte m.o. Boekhouden; is sedert 1933 
werkzaam in het ziekenhuiswezen; sinds 1948 economisch directeur 
van De Lichtenberg te Amersfoort; was voor de CHU lid van de ge
meenteraad van Amersfoort van 1954 tot 1962. 
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BOEKBESPREKING 

Het K.V.P.-rapport over het Midden-Oosten 

De Cie-Midden Oosten van de KVP heeft een rapport (55 biz.) gepubliceerd 
over het conflict lsraiH/ Arabische Staten. 
lnteressant is, dat dit rapport werd aanvaard door het partijbestuur van de 
KVP en werd gepubliceerd 2 dagen voor het vertrek van Minister Luns naar 
de Arabische Staten in het Midden-Oosten. 
Het rapport is uitermate informatief. Er is duidelijk hard op gewerkt om 
tot zinnige uitspraken te komen over deze zeer ingewikkelde problematiek. 

Na een historische schets van de betrekkingen tussen Europa en het Midden· 
Oosten wordt achtergrondmateriaal aangedragen op politiek, geestelijk en 
sociaal-economisch terrein. 
In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op het Arabische-lsraiHische conflict. 
Hierbij wijst het rapport op de belangrijkste ontwikkeling sinds 1967, nl. de 
opbloei van het georganiseerde Palestijnse nationalisme, waardoor in feite 
een nieuwe partij aan het conflict is toegevoegd, waarmee voor het vinden van 
een oplossing rekening moet worden gehouden. 
Hierna volgen nog 2 hoofdstukken over de verhouding tussen de Grote mo
gendheden en het Midden-Oosten en de verhouding Nederland en het Midden· 
Oosten. Hierin staan weinig nieuwe zaken. 
T.a.v. de Nederlandse handel wordt uitbreiding daarvan met aile Ianden be
pleit, waarbij het rapport opmerkt, dat Nederland de Arabische Ianden dui
delijk moet maken, dat wij aileen ge"interesseerd zijn in handelsbetrekkingen 
als dit geen onderwerping aan de economische boycot van Israel door de 
Arabische Liga inhoudt. 
Bovendien is de KVP van mening, dat er tussen Israel en de EEG een pre
ferentieel handelsaccoord moet komen. 
Voorts constateert het rapport, dat 'de verstrengeling van religieuze en poli
tieke tegensteilingen van aile partijen een nuchtere kijk op hun conflict 
practisch onmogelijk maakt'. Daarna doet de KVP enige aanbevelingen voor 
oplossingen, die bij voorkeur in een 'package deal' moeten worden onder· 
\)ebracht: 

e Met uitzondering van een aparte regeling voor Jeruzalem moet Israel 
zich uit aile sinds 1965 bezette gebieden terugtrekken. 

e Cis-Jordanie moet een economisch levensvatbare Arabisch-Palestijnse 
Staat kunnen worden. 

• Jeruzalem moet een blijven en bij voorkeur onder lsraelisch bestuur. 

e Er moeten gedemilitariseerde zones komen met hernieuwde legering van 
'VN-vredesmachten '. 

e Israel client een nader te bepalen aantal Palestijnse vluchtelingen terug 
te nemen. 
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Het rapport is zeer leesbaar en wordt hierbij aanbevolen. Wij vinden de 
teneur nogal optimistisch t.a.v. nieuwe mogelijkheden tot het bereiken van 
oplossingen. 
Voor ons staat vast, dat de Arabieren c.q. Palestijnen de lsratHiers niet in 
hun nabijheid willen dulden. Oat is het belangrijkste politieke punt dat op
lossingen in de weg staat. Er zit aileen maar een nieuwe 'ronde' in. 
Belangrijk is ook de financiiHe kant van dit conflict. Die kant had meer mogen 
worden benadrukt. De massale verspilling van mankracht en geld in het 
Midden-Oosten is niet gering. Het schijnt steeds meer een van de proef
terreinen voor nieuwe wapens te zijn. Het zou misschien een punt van over
weging kunnen zijn om de beschikbare gelden te besteden voor een ietwat 
versnelde ontwikkeling van de Arabische volkeren. 

J. G. de K. 
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BEROEPSVOETBAL 

door mr.]. L. Janssen van Raay 

Ofschoon vee! van hetgeen hieronder volgt betrekking heeft op beroeps
sport in het algemeen, handdt dit artikel voornamelijk over de beroeps
mabige uitoefening van de spont voetbal. Deze beperking berust niet aileen 
op het fei•t da:t voetbal in Nederland onbetwis,tbaar de populairste sport 
is, maar ook - en vooral ook - omldat in het proces van integrabie van 
de sport in het normale maatschappelijke bestel voet:bal het vent ge
vorderd is, en dus het beste aanknopingspunt biedt voor een prognnse van 
de toekomstige ontwikkding van •de spol't ·in het algemeen. 

Voorts client verklaard te worden waarom een arbikel over sport in aan
merking komt voor publica,tie in een politiek orgaan. De verklaring is 
dat met ·de ·integratie van de spont ,in het maa:tschappelijk bestel de sport 
een poli,tieke faotor is geworden, en wei een faotor van gewicht gezien 
1de vooraanstaande plaats die de sport heden ten dage in het Ieven en 
denken van het publiek heeft ingenomen. 

Deze gewichtige factor wor.dt in politicis tot heden overigens meer er
kend in de vorm van bezoeken van vooraanstaande autori•teiten aan op
vallende spontevenementen •en populaire sportlieden dan door een <Vdae
qu(llte behandeEng 'ten deparmente. Hiermede wondt niets onaardigs be
dodd jegens het handjevol toegewijde en hardwerkende ambtenaren op 
C.R.M. en Defen:>ie. Aan hen ligt het bepaald Il!iet dat de overhei.d de 
sport zo stiefmoederlijk bedeelt. Sport hedt, zij het eeuwen later begon
nen, in menig opzicht dezelde ontwikkeling gevolg·d als kunst, in het bij
zonder toneel en muz1ek (ik zal ·deze steHing la·ter na.der Oil!twikkelen). 
Hoe kornt he•t dat de aandacht van de overheid voor kuns1t en de hoe
veelheid geld ldie zij bereid is ·daaraan a fond per.du te besteden zoveel 
groter is dan ten behoeve van de •spoPt, ik mag wei zeggen omgekeerd 
evenredig aan de omvang van de publieke belangsteUing voor ,de vruch
ten van de respec•tieve •inspanningen? Waar·door is ·deze onevenwichtig·e 
afweging van waarden te verklaren. In onze democratische tijd zou men 
juist het omgekeerde verwachten. De moderne kunst kan men toch zonder 



vee! bezwaar als etitair, om niet {e zeggen aristocratisch kenschetsen. Zij 
pleziert slechts een klein gezelschap fijnproevers en snobs. De belang
steHing van het nederlandse volk voor sport is vee! groter, en vooral ook 
veel algemener. 
Ik pretendeer niet de hier gestelde vragen met zekerheid te kunnen he
antwoorden. W ellicht speelt hier mede ,dat Kunst traJdi,tioneel wordt 
beschouwd als een verheven zaak, zoda:t, hoe zot soms ook aandoet wat 
onder deze 'Ditel wordt gepresenteerd, de tJitel Kunst voldoende is voor 
officiele waar.dering, aHhans acceptatie ervan. Sport rdaarentegen ken
nen we niet aileen, maar kunnen we ook allemaal een beetje, en is 
traditioneel een speelse en geen serieuze zaak. 

Misschien ook speelt een rol dat de overheid de behartiging van ,de sport
belangen bij de privaa:trechtelijke ins'teilingen als de sportbonden, het 
Nederlands Olympisch Comitc en de Nederlanrdse Spol't Federatie in 
goede handen waant. 

Wat van al deze veronderstellingen zij, als niet aile tekenen bedniegen 
ris er een verandering van politieke beoordding op til. De orientatie
bezoeken van 7 wethouders aan onder andene Koninklijke Nederlandse 
Voatbalbond en Vereeniging van Contractspelers (de organisatie van be
taalde voetbalspders) is een van die tekenen. 

Het zou indePdaad aanbeveEng ver·dienen bij de kabinetsforma•tie van 
197l,in navolging van het buitenland (Engeland, Frankrijk, West-Duits
land) een minister, of tenminste een staatsssecretaris te belasten met 
sportzaken, al dan niet gecombineer,d met een of meer aanverwante 
'terreinen (bijv. jeug.dzaken zoals in Frankrijk). Sport is namelijk niet 
alleen meer een speeise, onernstige zaak. Er zijn 1tenminste dnie argu
menten om de sport onder het bereik van een overheidsbeleid te bren
gen. 

1. Het nationale prestige. 

De faam van topsporters en hun internationale successen zijn van groot 
belang voor de bekendheid van Nederland in het buitenland, met 
alle mateniele en immateriele voordelen van dien. Om rdeze reden 
aileen a:l is het gewenst, da:t van hogerhand leid,ing en begeleiding 
(in de vorm van geld en outiilage) wordt gegeven 1ter bereiking van 
werkelijke topsport. 

2. De lichamelijke volksgezondheid. 

In onze 'tijd van vervetting en verslapping IS sport een van de be-
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langrijkste mi.d:delen om, anders .dan door genezing van ziekoten, de 
gezondheid van de hevolking ·in het algemeen en de jeugd in het 
bijzonder te bevor·deren. 

3. De fmssieve recreatie. 

Bij de •toename van .de vrije tijd is een landelijke planning en navenante 
financiering van de sport als pas·sieve recreatie eigenlijk onmisbaar. 

Een apart ministerie voor sportzaken zou, voortbouwend op het werk 
van en in nauwe samenwerking met 1de bestaande instellingen als de 
N.S.F., het N.O.C., de Sportbonden en de spelersorganisa•ties voor ons 
land van onschatbare betekenis kunnen zijn. 

Maar terug naar ·de beroepssport, het beroepsvoetbal. Zoals ik al hoven 
heb gesteJ.d dningt de vergelijking met toneel en muziek zich op. Ook daar 
vindt men talloze amateurs, die toneel en muziek als liefhebherij be
drijven tot genoegen van in hoofdzaak z,ichzelf en voor het ov•erige een 
select gezelschap aanverwant althans bevriend publiek, >tegenover een 
han1djevol professionals met een vee! gwter publiek. 
Ook daar staat bij de amateurs de acbieve recrea~tie op ·de v'Oorgrond, en 
bij de professionals de passieve recreatie van ·de >toeschouweros. Ook daar 
werken de toppres'iaties van de profess.ionals stimulerend op de amateurs. 
In het algemeen kan ges>tdd worden dat het verschijnsel van de be
roepsvoetballer ·een logische consequentie is van de bereidheid van het 
publ>iek om geld neer te leggen om goede voetbalma:tches te aanschouwen. 
Hoe fraaier de verrichtingen op het veld, hoe meer personen bereid zijn 
gro>tere bedragen te betalen. En aangez,ien ook in ·de sport de professional 
het al6jd beter doet dan >de ama>teur, is de beroepssport een onontkoom
baar feit. 

Gezien in het J.icht van het bovenstaande is het eigenlijk opmerkelijk, 
dat ·de invoering van het beroepsvoetbal in Nederland zo moeizaam is 
verlopen. De introductie van het betaaJ.de voetbal is als het ware aan de 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (K.N.V.B.) afgtldwongen. 

Het •is nuttig om hier nog eens de geschiedenis in het Ieven te roepen. De 
K.N.V.B. had zich principieel tegen betaling van spelers opgesteld. Abe 
Lenstra was omstreeks 1950 het idool van alle overtuigde amateurs: 
een speler van grote klass•e, die zich met overtuiging v66r de zuivere 
amateursport, en tt~gen betaling van spelers uitsprak. Toch werden de 
clubs toen al geconfronteer·d met het verschijnsel van emigratie van ta-
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lentvolle spelers. Faas Wilkes, Kees Rijvers, Theo Timmermans, Andre 
Roosenburg, allen hezweken zij voor de Mammon, om mij zelf maar 
eens in goed ouderwets amateuristische zin uit te drukken. De druk van 
de grote clubs op ·de K.N.V.B. om betaling van spelers toe te Iaten werd 
steeds groter. Toen werd het voetbal-monopolisme van de K.N.V.B. 
doorbroken door de oprichting van 1de 'zwarte' bond, de N ederlandse 
Beroepsvoetbalbond. Betekende emigratie naar het buitenland nog een 
zekere rem op het verl1ies van spelers, de mogelijkheid van verlies van 
talent aan ·in Nederland spelende clubs werd te vee!. Tijdens de befaamde 
'bedsteeconferentie' van 29 juni 1954, een bijeenkomst in een wegens 
niet beschikbaar zijn van conterentie-kamers noodgedwongen ·in een kamer 
van hotel Terminus te Utrecht gehouden, legden de afgevaandigden van 
enige topclubs hun eisen tot toela~bing van beta1ing van spelers voor aan 
K.N.V.B.-voorzitter en -secretaris. Op 3 juli 1954 wetid a contre co·eur 
besloten betaling aan spelers toe te staan waardoor het betaalde voetbal en 
de protspeler officieel in Nederland werd gei'ntroduceerd. Het feit dat 
de 1introduobie van het betaalde voetbal bepaald niet van harte ge
schied·de heeft grote gevolgen gehad voor het tempo waarin en de wijze 
waarop de consequenties van introduotie werden aanvaard. 

De belangenorganisatie van de spelers, de Vererriging van Contractspe
lers (V.V.C.S.) hedt onder voorziotterschap van achtereenvolgens Theo 
T·immermans, Gerar·d Kerkum en Roe! W1iersma (de huidige voorzitter) 
een keihard gevecht moeten voeren voor de erkenrring van de rechts
positie van 1de speler. 

Het grote strij.dpunt was de vraag of ·de betaalde speler rechotens een 
werknemer was of niet, met a!Ie gevolgen van ~de sociale wet-geving 
en van de arbeidswetgeving van dien. De K.N.V.B. en de V.V.C.S. 
vermochten elkander niet te overtuigen. De burgerlijke rechter heeft 
de knoop moeten doorhakken. In de speotaculaire zaak van de speler 
La,seroms tegen Sparta besliste de Kantonrechter te Rot-terdam op 
5 apnil 1967 da·t 1de rechtsverhouding tussen club en speler is a an ie 
merken als een arbeidsovereenkomst. Dertien jaren na de invoering van 
het betaalde voetbal was d•e fundamentele rechtsposi•tie van de speler bij 
rechterlijke vonnis vastgesteld. In december van hetzelfde jaar -trok de 
Raad van Beroep te Am~terdam de lijn door naar het gehi~ed van de 
sociale verzekeringswetten ·in de zaak Ajax tegen de Sociale Verzeke
ringsbank betreffende de speler Nuninga. 
Ofschoon het conflict over de rechtspositie van de spelers uiteindcli_ik 
voor de burgerlijke en de administratieve rechter is ui·tgevochten, is de 
oorzaak van de wrijVJingen niet van juridische, maar veelecr van emo-

4 



tionele aard. De voetbalsport in Nederland is niet groot gemaakt door 
managers en zakenl ie-den, maar ·door hartstochtelijke sportminnaars, 
overtuigde amateurs, veelal be7!ieJ.d rdoor het Olympisch ideaal. Zij 
hebben, te oud om nog actief te voetballen, hun liefde voor de voetbal
sport waargemaak•t door in hun vrije tijd verantwoorodelijke functies te 
vervullen in club en bond. 
Maar betaald voetbal als bedrijf kan eigenlijk aileen goed geJ.eid worden 
door managers en zakenlieden. Het is geen toeval ·dat .de clubs die mo
menteel het het verst gebracht hebben sinds jaar en dag zakelijk woflden 
geJ.eid. Voor de ·echte amaJteur was deze reuzenzwaa~i niet op te brengen. 
Voor hen ha~d sport niet te maken met geld verdienen, maar met vriend
schap, club1iefde, respect voor een tegenpartij, fairheid, sportivi•teit. 
Bet bedrijven van sport tegen betalring was een saort prost~tutie. Hoe 
dikwijls is niet de kreet geslaakt: betaalrde sport is geen sport meer. 
Ik heb het altijd betreurd dat te dez·en aanzien niet meer aan de punten 
van overeenkomst met -toneel en muZJiek is gedacht. Geen zinnig mens 
beweert rimmers dat -toneel geen kuns•t meer is omdrut acteurs er een 
inkomen uit genieten, of dat het Concertgebouw Orkest geen muziek 
maakt omdat de musici gesalarieef1d zijn. Vee! geschillen zouden •in de 
spont voorkomen zijn wanneer men zich di•t gerealiseePd had. 

Na•tuurlijk zijn er nog andere oorzaken aan •te wijzen voor de moeizame 
gang van zaken. In de sportwereJ.d is een natuurlijk generafie-verschil 
doordat de gemiddeJ.de leeftijd van de sportbeoefenaar uiteraand aan
zienlijk lager is dan die van de sportbestuuPder. Er ·.is een duidelijk 
paternalistische •trek aanwezig in ·de verhouding sportbes•tuurder -
sportbeoefenaar, een stijgend v·erzet daartegen van de kant van de sport
beoefenaar. 

Voorts speelt een rol de abommale finanaiele posrtie waaPin de meeste 
clubs in het betaalde voetbal verkeren. Betaa1d voetbal moge dan een be
drijf zijn, het is dan wei ·de slechtst gemanagede tak van het nederlandse 
bedrijfsloeven. lk overdrijf niet als ik stel 1dat afgezien van een paar 
goede uitzonderingen als Feyenoord, Ajax en P.S.V., de meeste clubs met 
grote verliezen werken en sommige wankelen aan de rand van een fa:illi·s
sement. Di·t maakt het ook niet eenvoudiger om tot normale zaken te 
komen met hoe Ianger hoe meer vragende spelers. 

En op de achtergrond van al deze moeilijkhetden en •tegenstellingen Sttaat 
dan nog de brandende controverse OYler het zogenaamde transfersysteem. 
De V.V.C.S. beschouwt di•t sys•teem als verwerpelijk en nietig wegens strijd 
met de grondbeginselen van ons arboi·dsrecht. De K.N.V.B., en met hem 
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de clubs, beschouwen het als onmisbaar, en een todaatbaar en zelfs 
waardevol element in het betaalde voetbal. Ofschoon het mij als ver
klaard tegenstander van het transfersysteem niet zal meevallen als te 
dezen aanz·ien objectief beschouwd te worden zal ik toch trachten hierna 
de pro's en contra's van de beide partij•en zo goed mogelijk te beschrij-
ven. 

Maar allereerst een korte uitleg van het transfersysteem zdve. nit. 
systeem stamt uit Engeland, bakermat van het voetbal, waar vrijwel 
direct spelers betaaM werden en betaald voetbal bestond. Reeds in 1850 
deed zich het verschijnsel voor dat de beste spelers naar de clubs 1in grote 
steden met vele supporters 1trokken. Om dez•e ~trek te beperken werden al 
in een vroeg stadium ma~imum salarissen ingevoerd. Hierdoor konden de 
grote, rijke clubs de spelers van de minder bedeelde clubs niet door hogere 
salarissen verlokken om voor hen te spelen. Het economische bloed 
kmipt echter waar het niet gaan kan. Nog afgezien van hogere salarissen 
wilden talentvolle spelers t6ch }.iey;er uitkomen voor beroemde clubs. De 
voorzieningen waren daar immers vee! beter, het publiek talrijker, en de 
kansen op roem groter. Omdat hogere salarissen niet geboden mochten 
worden kochten de rijke clubs de talentvolle spelers vrij door betaling 
van een hedrag in geld, ·de zogenaamde transfer-fee, aan de oorspronke
lijke club. Zo ontstond de handel in voetballers, die bijna overal ter 
wereld plaatsv·indt waar beroepshalve gevoetbald wordt, en met name 
ook ·in Nederland. Het komt er dus op neer dat een speler, wiens arbeids
overeenkoms•t met zijn club beeindig·d is, niet vrijelijk met de andere club 
een nieuw arbeidscontraot mag sluiten. Dit mag pas als de beide clubs 
het over de 'transfersom, 1te betalen door de rrieuwe club aan de oude, eens 
zijn geworden. Voor de hiemit voortvloeiende handel in spelers is een 
gesloten handelsperiode, de transfertijd in de zomer en een tweed·e in 
december, en een markt. De spders die te koop zijn worden op zogenaamde 
transferlijsten gepubliceerd, en het !oven en bieden kan een aanvang 
nemen. Volledige koopwaar is de speler niet geworden. Door het voet
ballen op te geven kan hij zich natuurlijk aan de werkiing van he•t systeem 
onttrekken. Maar wil hij zijn heroep van voetballer blijven uitoefenen, 
dan zal hij 21ich aan het sys•teem dienen ·te onderwerpen. 
Doet hij .da:t rriet, dan kan hij nergens ter wereld meer voetballen. Het 
sluitstuk op dit werkelijk unieke ·systeem is immers het monopol,istische 
karakter van de sport. In elk land wordt slechts een officiele bond erkend. 
Slechts slubs die lid zijn van die offioiele bond kunnen internationaal 
uitkomen. 
Concurrerrtie bestaat niet. De opricMing van een 'zwarte' bond zou on-
middellijk een lek slaan in het systeem. Zolang de clubs zich eraan 
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houden, en ·de rechter geen nietigheid uitspreekt, zullen wij j aarlijks 
oms•treeks juni/ju1i via de pers van alle transferperi~elen in kennis ge
stel<d blijven. 

Ofschoon het •transfersysteem in zijn algemeenheid geacht wordt te func
tioneren 'in het belang van ·de clubs, is het duidelijk dat bij hen hier en 
daar ongenoegen onts·taa•t. De topclubs die een speler willen kopen wor
den geconfronteerd met absurde vraagprijzen. Als men zich hierbij reali
seert ·da•t de betreffende belegging in verban1d met mogelijke blessures 
etcetera buitengewoon speculatief is, en eigenlijk onmiddellijk op nul 
afgeschreven moet worden, is een sotijgende aarzeling met betrekking tot 
dit aspeot van het transfersysteem voor de hand Hggend. Maar ook bij 
andere clubs ontstaan tal van controversen. In de achter ons liggende 
transferperiode zijn 'tot de pers .doorgedrongen de moeilijkheden tussen 
Ajax en Holland Sport over de speler Muller, en tussen Cambuur en 
Heerenveen over de speler L'ippold. 
Zodra een club een speler zonder betaling van een transfersom in cLienst 
neemt en laat spelen kan de rechtsge1digheid van het systeem aan het 
oordeel van de rechter onderworpen worden. 

Wat zijn de argumenten •die pleiten voor de nietigheid van het systeem? 
De hoofdargumenten zijn .dat het sys·teem in strijd ·is met de openbare 
o!'de en de goede zeden, .daar het zowel ,in opzet als in ui•twerking bo·tst 
met de grondbeginselen van ons arbei·dsrecht, en indmist tegen ·de in 
diverse wettelijke regdingen verankerde bescherming van de werkne
mer als economisch zwakkere partij. 
Het is aileen de club toegestaan het arbeidscontract met de speler te 
beendigen door opzegging, en vervolgens te bepalen of en zo ja voor 
welke 'prijs' de speler/werknemer een arbeidscontract met een nieuwe 
club/werkgever kan afsluiten. 

Indien een club een speler kwijt wil, hem op de transferlijst plaats>t en 
het eens wol'dt met een andere club over de koopsom, heeft de verkochte 
speler de keuz·e Of voor de - al .dan niet door hem gewenste - nieuwe 
club te gaan spelen, Of ·een nieuw contract met de oude club te sluiten, 
·die dan evenwel kan volsotaan hem de algemene minimum-vergoeding 
van f 1.500,- (zegge en schrijve vijftienhonderd guiden) per jaar toe te 
kennen of zijn beroep als voetbaHer vaarwel •te zeggen. De speler heeft 
dus in wezen niet het recht zijn eigen werkgever te kiezen, welk recht toch 
verankerd l>igt in de algemene beginselen van ons arbeidsrecht. Deze 
nadelen van het systeem springen 'in het oog wanneer we te maken hebben 
met een semipro£, de categorie waar.toe verreweg de meeSite nederlandse 
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spders hehoren. Stel da·t een Heerenveense onderwijzer, semiprof bij 
Heerenv:een, ervaart dat de meest biedende club Sittardia is? De man moet 
Of naar SiHard verhUJizen, Of f 1.500,- per jaar verdienen. Een soor·tgelijk 
geval hedt zich afgespeeld voor de T.V.-rechter. Prof. Simons, opbr-edend 
als pr-esident in kort geding, achtte s•trijd met artikel 1 B.W. aanwez:ig om
dat er sprake zou zijn van een ongeoorloofde persoonlijk:e diens:tbaarheid. 

Heel sprekend i·s ·de onbillijkh6d van het huidige transfersys:teem in zijn 
toepassing op zogenaamde jeugdspelers. Stel da:t een jongen op zijn veer
tiende jaar 1i.d wo11dt van een betaalde voetbalclub en daa11in (uiteraard) 
als amateur spee1t. Indien hij een :talentvoll:e speler blijkt te zijn kan zijn 
club een carriere bij een andere betaalde club blokkeren ·door hem s'im
pelweg op het moment ·dat hij 16 jaar wordt ·een minimumcontract (zoals 
gezegd, vergoed:ing van f 1.500,- per jaa~r) aan te bieden. Weigert de 
knaap dit contract te tekenen, dan kan zijn club hem vijf jaar lang het 
voetballen beletten .door het vragen van onge1imi.teer:de transfersommen, 
die niet gekoppeM zijn aan ·een minimuminkomen. Tot goed begrip .diene 
dwt momenteel .een koppel~ng bestaa•t tussen de hoogte van de transfersom
men en de jaarlijkse minimum-vergooc!Jing voor de speler. Wordt een 
speler voor f 200.000,- verkocht, of vraagt zijn oude club f 200.000,
terwijl de transfer n1iet doorgaat, dan hedraagt zijn minimum jaarinkomen 
f 20.000,- bij nieuwe, respecrievelijk oude club. Deze koppeling is ·dus 
een ingebouwde rem op het vragen van prohibi:tieve transfersommen en 
bevoDdert .de mohiliteit Vlan de spder. Voor de jeugdspeler is ·deze rem 
vervallen. Krijgt hij ais amateurspeler in de betaalde 2e divisie-club een 
uitnodiging om voor Feyenoor·d te spelen, .dan ka:n 1die club een astrono
misch bedrag vragen terwijl de mirrimum-vergoeding :toch f 1.500,
per jaaJr blijft, inc!Jien al de jeugdspeler 1dit bedrag zou willen accepteren. 
Anders krijgt hij in het geheel 111iets, en blijft toch geblokkeerd. 

Tot zover dan 1de bezwaren tegen het sys:teem. De verdediging •ervan is te 
vinden in het rapport van de S:tudie Commissie II van de K.N.V.B. 

Daarin woDdt een heroep gedaan op de noodzaak van regelma.tige wisse
ling van club door spelers, en op het verschijnsel van de georganiseerde 
competitie. 'Voor het funcuioneren van het competitie-sys:teem', aldus de 
Commi&sie, 'is het 'immers absoluut nodig dat er een voor het •instand
houden van de competitie voldoende aantal teams naaSlt elkaar beSltaan, 
d:ie elkaar in kracht niet te veel ontlopen. Anders blijft het pub\liek on
herroepelijk weg'. Volgens de Commiss•ie zou het betalen van een •brans
fersom de beste methode bieden om de onder1inge krachtsverhoudingen 
der clubs bij henadering te handhaven. 
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Ook met betrekking tot .dit hete hangijzer ontbree~t bij ons de leiding van 
de overheid. In Frankrijk zou De Gaulle zelf ingegrepen hebben om de 
afbraak van het transfersysteem te bewerhtelligen en over te schakelen 
op een normaal stelsel van arbeidscontraoten. In Engeland heeft ,een breed 
opgezette regeringscommissie het betaalde voetbal aan een critisch on
derzoek onderworpen, en verstrekkende aanbcvdingen gedaan. In Belgie 
'is een speoiaal wettelijk sbtuut in het Ieven geroepen voor de beroeps
beoefenaar van sport. La:ten we hopen da:t :de sport als ma<~~tschappelijk 
fenomeen ook in Nederland een meer systematische belangstelling gaat 
krijgen van de poli6ci. 
Mens sana in corpore sano. 

WONINGBOUW 194.:; - 1970 

Door Jr. A. B.]. de Koning 

Inleiding 
Het gevoelen is algemeen, dat de woningbouw in 1970 beschouwd kan 
worden als een achtergebleven gebied. Deze bouw blijft al jaren achter 
bij de groei van het nationale inkomen, en dat terwijl zij juist sterker 
zou moeten groeien. 
Behalve de Boerenpartij hcbben aile politieke partijen in de gemeente
raad van 's-Gravenhage in zekere zin sympathie voor de 'krakers'. Wij 
zijn op het gebied van de woningbouw enigszins gedesillusioneerd. Het 
maatschappelijk systeem, dat een kwart eeuw lang de woningnood con
tinueePde, behoort in het verdachtenhekje te staan: de woningbouwpoli
tiek met zijn niet ingeloste beloften, eigenlijk wei de grootste tekortkoming 
in ons na-oorlogse Nederland. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er 86.367 woningen verwoest, 
43.521 zwaar en 29.300 Iicht beschadigd. In 1945 keken wij tegen een 
achterstand van welhaast 350.000 woningen aan. 
De gedachte van het niet geslaagd zijn is in strijd met de zeer omvangrijke 
woningbouwproduktie; niet aileen moest de oorlogsschade hersteld wor
den ook geheel nieuwe wijken moesten uit de grond gestampt worden. 
In de peri ode 1946 - 1970 zijn in ons land gemiddeld 7 5.000 woningen 
per jaar gebouwd, tegen zo'n 40.000 in de dertiger jaren. De jaarlijkse 
woningproduktie is nu ongeveer het drievoudige van die der vooroorlogse 
jaren. De woningproduktie per 1000 inwoners steeg van 4.41 in 1939 
tot 9.64 in 1968, op Zweden na (13.2) een wereldrecord. 
Van de totale Nederlandse woningvoorraad is ongeveer de helft van 
na de oorlog. Deze cijfers tonen aan, dat niettegenstaande vele tegen
werkende factoren, er in absolute zin een zeer omvangrijke woningpro-
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duktie tot stand is gebracht. De gemiddelde grootte van de woning in 
1948 van 55m2, is nu 69m2, terwijl eveneens de technische uitrusting van 
de woning verbeterd 'is. 
Bouwend Nederland heeft veel gedaan. Dat het niet meer heeft kunnen 
presteren is voornamelijk een zaak van sociaal politieke overwegingen. 
die het bouwbeleid hebben beheerst en het feit. dat de woning op de bon 
is gebleven. 

N a-oorlogs-bouwbeleid 
Minister Dr. lr. J. A. Ringers werd na de oorlog de eerste minister van 
'Openbare Werken en Wederopbouw' en kwam in 1946 met een bouwplan 
van 12.500 woningen per jaar. Dit plan mislukte, gezien de in 1947 ge
reedgekomen 9.243 woningen. 25 april van dat jaar klaagde lr. Kraay
vanger in de Eerste Kamer reeds: 'Op het ogenblik is het zo, dat de wo
ningbouwplannen vaak niet tot uitvoering kunnen komen, niet omdat het 
materiaal er niet is, maar omdat de plannen die er liggen de vereiste 
goedkeuring van de hogere bestuursorganen nog niet hebben verkregen'. 
De nood werd in 1946 echter wei gezien door de directeur-generaal van 
de Volkshuisvesting Dr. lr. Z. Y. van der Meer toen hij op de noodzake
lijkheid wees om ongeveer 70.000 woningen per jaar te bouwen; een 
produktie die pas in 1955 bereikt werd. 
Dr. lr. Ringers is minister gebleven tot 15 november 1946. Zijn taak is 
ad interim waargenomen door de minister van Verkeer en Waterstaat lr. 
H. Vos tot 28 februari 194 7. Een ad interim waarneming werd to en 
politiek verantwoord geacht. 
L. Neher was de nieuwe minister voor een jaar en een dag. Hij veranderde 
wei de naam van het ministerie maar niet het beleid. 
Een belangrijke stempel op het beleid heeft Mr. J. in 't Veld gezet van 
7 augustus 1948 tot 2 september 1952. Als minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting nam minister In 't Veld het initiatief tot het in
dienen van de Wederopbouwwet, die in het zittingsjaar 1949-1950 tot 
stand is gekomen. Hierbij werd het beginsel van plan-economie ingevoerd 
en gekoppeld aan een jaarlijks bij de begroting in te dienen 'bouwpro
gramma' met het doel de bouwnijverheid te 'beheersen'. 
De na-oorlogse bijzondere verhoudingen, het geheel gewijzigde politiek 
economische klimaat, de materiaalvoorziening en het onvoldoende ar
beiderspotentieel tegenover het enorme woningtekort. waren even zovele 
factoren, dat men de plan-economie en het beheersen der produktie als een 
onafwendbare noodzakelijkheid beschouwde of heeft aanvaard. a! naar 
gelang van de politieke instelling der betreffende Kamerleden. 
Naast de wederopbouwwet kwamen ook de huurwet met de huurbeheer
sing. de woonruimtewet, de prijsbeheersing via de subsidie-politiek of 
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met behulp van het in 1941 door de bezettende macht in de oorlog afge
kondigde en na de oorlog g-ehandhaafde prijsvormingsbesluit. Het laatst
genoemde. voor de bouwnijverheid praktisch onhanteerbare, voorschrift 
legde de verplichting op om de aannemingsprijzen 'zodanig te vormen, 
dat deze beantwoorden aan het algemeen belang, in het bijzonder met 
betrekking tot de buitengewone omstandigheden'. Ook het arbeidsver
gunningsstelsel heeft jarenlang het toestromen van arbeiders naar de 
bouwmarkt tegengehouden, terwijl het tot mei 1958 gevoerde loonbeleid 
tot steeds wisselende spanningen op de bouwarbeiders-markt heeft geleid. 
Het zeer ingewikkelde samenstel van beheersende overheidsmaatregelen 
gaf bij de bouwnijverheid aanleiuing tot een sterk gedetailleerde delegatie 
van de uitvoerende macht, hetzij aan de minister, hetzij aan door hem 
aangewezen instanties. 
Terwijl het particuliere ondernemersrisico niet werd overgenomen. be
paalde de overheid in feite autonoom de omvang. de aard en ook de prijs 
der productie. die voor rijkssubsidie in aanmerking kwam en distribueer
de deze. Daarbij was geen sprake van normale distributie. waarvoor im
mers als eis geldt dat aan elke gegadigde een evenredig deel van de be
schikbare voorraad van een bepaalde soort wordt toegewezen. 
Minister In 't Veld ging er bij zijn beleid van uit, dat omstreeks 1960 de 
woningnood voorbij zou zijn. Hij vreesde, dat zodra van een woningtekort 
geen sprake meer zou zijn. een ernstige economische inzinking in de 
bouwnijverheid zou komen met alle gevolgen van werkeloosheid, zoals 
die in de dertiger jaren is opgetreden. Hij verklaarde dat het mogelijk 
moest zijn al te hevige schommelingen te vermijden door slechts ver ge
noeg vooruit te kijken. Hij schreef zelfs in 1952, dat er niet veel profetische 
gaven voor nodig waren om te voorzien, dat in 1955 en volgende jaren 
cen merkbare daling in de bouwbedrijvigheid zou komen. 
'Zouden wij de behoefte op de voet volgen, dan zou er na 1958 een scher
pe inzinking komen'. Hij sprak zelfs van de catastrofale gevolgen van een 
te snelle woningproduktie voor de werkgelegenheid op lange termijn. 
Hieruit blijkt dus, dat de 'beheersing' van de bouwnijverheid in die jaren 
gepaard ging met een beperking der capaciteit door de overheid, dus 
geenszins een aanpassing aan de behoefte door stimulering der bouw
capaciteit. Dit geschiedde met behulp en op basis van de wederopbouw
wet, waarvan de considerans, zoals reeds hiervoor werd opgemerkt, o.a. 
was de bevordering der bouwnijverheid. 
Voorts werd de behoeHe door minister In 't Veld ook nog te laag geschat. 
In 1955 schreef hij nog, dat men eerst gedacht had al omstreeks 1960 
door de achterstand heen te kunnen zijn, doch hij kwam nu tot de con
clusie, dat het zeker 1963 zou worden, alvorens het woningtekort zou zijn 
ingehaald. 
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Het is jammer, dat de erkenning van oud-minister In 't Veld, in het dag
blad Cobouw van 1 mei 1970, namelijk dat hij de bouwcapaciteit onder
schat heeft, te laat is gekomen. Bovendien heeft de door hem erkende 
misrekening over de woningbehoefte veel leed veroorzaakt. 
Zijn opvolger in het tweede ministerie Drees was lr. H. B. ]. Witte, 
van 2 september 1952 tot 19 mei 1959. Minister Witte maakte een begin 
met het verzamelen van gegevens over tal van punten het bouwbeleid be
treffende, die men nodig had om het beheersen der bouwnijverhei·d in 
het algemeen en de woningnood in het bijzonder, op meer nauwkeurige 
basis te kunnen doen. 
AI deze cijfers hebben ons niet veel geleerd, of het moest zijn dat be
heersing der bouwnijverheid zonder gelijktijdige beheersing van de kapi
taalmarkt, ·de lonen en de prijzen van bouwmaterialen, een vrijwel onmo
gelijke zaak is. Minister Witte verklaarde 10 december 1963 ' ... dat bij 
hoge raming het woningtekort zal zijn opgehcven in 1964 en bij de gemid
delde raming in 1963'. 
Meer waarheid sprak Baron de Vos van Steenwijk in de Eerste Kamer 20 
april 1956: 'Wij schieten op als een slak op een teerton'. 
27 april d.a.v. was het antwoord van minister Witte: 'Spoedig geen wo
ningnood meer ten plattelande'. 
Van 19 mei 1959 tot 24 juli 1963 trad Mr. ]. van Aartsen op als mnister 
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid; de wederopbouw kwam er 
toen niet meer in voor. Mede tengevolge van de uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 12 maart 1959 kwam er antwoord op de sterke 
inmenging van de overheid in het particulier bouwen. De nadruk werd 
gelegd op het bereiken van meer evenwicht tussen huren en bouwkosten 
en op een grotere bijdrage van de zijde van de particuliere bouw. 
Volgens de Troonrede van 20 september 1960 zouden de subsidies in de 
eerste plaats ten goede komen aan ·de bouw van volkswoningen. Dit goede 
standpunt bleek door politieke druk niet consequent uitgevoerd te kunnen 
worden en minister Van Aartsen bleek helaas gedwongen te worden terug 
te komen op zijn nieuwe beleid. Het kwam zelfs zo ver, dat de Tweede 
Kamer met de steun van de C.H.U., een kabinetscrisis uitlokte door een 
motie inzake de bouw van 2500 gesub-sidieerd.e woningen meer. aan 
nemen. Onze volksvertegenwoordiging had niet begrepen, dat de resul
taten van het ombuigen van een bouwbeleid pas na jaren zou blijken. De 
onzichtbare voorbereidings•tijd voor de bouw van een woning duurt meest
al !anger dan de feitelijke bouwtijd. Doordat het uitgestippelde beleid 
niet voltooid kon worden, liep het aantal gereed gekomen woningen van 
1959 tot 1963 terug van 83.632 naar 79.523. 
In de Cobouw van 1 mei 1970 merkte Mr. ]. van Aartsen op nog steeds 
te betreuren dat hij er niet in geslaagd was om mensen die niet om sub-
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sidie vroegen snel vergunning te verlenen. Indien dit wel gedaan was 
zou er mogelijk meer doorstroming ontstaan zijn. Bovendien klaagde hij 
in dit interview over het uitblijven van huurverhoging, waardoor de 
wanverhouding tussen bouwkosten en huur steeds toenam. 
Zijn opvolger drs. P. C. W. M. Bogaers, van 24 juli 1963 tot 22 november 
1966, kreeg de Ieiding van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. 
Minister Bogaers bracht het pluriforme en expansieve bouwbeleid. Het 
pluriforme beleid ter verhoging van de bouwcapaciteit heeft ongetwijfeld 
resultaten gehad. Het aantal gereed gekomen woningen was in 1967 
127 433, een tot dusver niet gehaald record, een bevestiging van het ge
geven dat de bouwcapaciteit geen belangrijke rol mag spelen bij het be
palen van het bouwbeleid. Door zijn grote ijver en slagvaardigheid wist 
deze minister onze volksvertegenwoordiging naar zijn hand te zetten. 
Door het ter beschikking stellen van vele rijksgelden werd slechts gedacht 
aan de gesubsidieerde bouw en minister Bogaers onderwierp ·de vrije 
sector van de woningbouw aan een persoonlijke distributiemaatregel. 
Het is te begrijpen, dat deze politiek de persoonlijke zorg om voor een 
woning te zorgen niet alleen bemoeilijkte, maar ook een eenzijdigheid te 
zien gaf in de samenstelling van de woningvoorraad. Deze politiek diende 
de kwantiteit, maar niet de kwaliteit, met het gevolg. dat de ontevre
denheid bleef. De politick van minister Bogaers gaf in het bijzonder 
grote kansen voor de hoogbouw. 
Na de 'nacht van Schmelzer' keert lr. Witte terug, van 22 november 196(1 
tot 5 april1967. Door de aard van het ministerie Zijlstra was deze periodc 
meer een waarneming dan het voeren van een bouwbeleid. 
Minister Schut, van 5 april 1967 tot heden. za~ dat de overheidsbemoeiing 
voor het bouwen slechts betrekking kon hebben op de woningzoekenden, 
en dat het niet aangaat een woning te subsidieren onafhankelijk van het 
inkomen van de bewoner. Het valt nog steeds te betre•1ren, dat mede 
door steun van de Eerste Kamerfractie van de C.H.U., zijn wens om te 
geraken tot de invoering van een 'huurbelasting' niet gelukte. Minister 
Schut zei op 12 mei 1970 terecht: 'Huisvesting is een wezenlijke behoefte, 
van groter belang dan een mooie auto. een buitenissige vakantie of an
dere conjunctureel bepaalde geneugten'. 
Te vaak is het woningbeleid de afgelopen 25 jaren slachtoffer geweest 
van partij-politieke belangen. W oningbouwbeleid is niet te combineren 
met woningbouwpolitiek. 

Stellingen 
27 oktober 1967 is door de Jhr. Mr. A. F. ·de Savornin Lohmanstichting 
ecn woningbouwrapport 1967 van de bouwcommissie der Christelijke-Hi
storische Unie uitgegeven, waarin gesteld wordt, dat aan een radicale 

13 



ombuiging van het na-oorlogse beleid niet ontkomen zal kunnen worden. 
Hiertoe werden een twaalftal conclusies getrokken. 
Hoewel gelukkig reeds een verandering van het bouwbeleid waargenomen 
kan worden, is dit nog onvoldoende te achten. Gelet op de grote belangen 
die in het geding zijn is het aantrekkelijk te achten opnieuw in een aan
tal stellingen aan te geven hoe in de toekomst het beleid gevoerd zou 
dienen te worden. 

1. De verwerving van de gronden ten behoeve van de woningbouw 
behoort tot de taak van de gemeente. Er client een landelijke inven

tarisatie van de voor bebouwing beschikbare en bestemde grond te komen 
teneinde inzicht te verkrijgen of deze grondoppervlakten voldoende zijn 
om de woningbehoefte op te kunnen vangen. De gemeentelijke uitgifte
prijzen van de grond dienen openbaar te zijn. De differentiatie van de 
grondprijzen behoort slechts gebaseerd te zijn op classificatiecijfers. af
hankelijk van aard van gebruik. ligging. oppervlakte en inhoud. Ver
sluiering van grondprijzen door bijvoorbeeld bij de grondexploitaties de 
verkoopprijzen van grond voor de vrije sector te verhogen om het verlies 
op de grond voor woningwetwoningen te compenseren. moet onaan
vaardbaar worden geacht. 

2. Een van de doelstellingen van de nieuwe wet op de Ruimtelijke orde-
ning is aandacht te besteden om de gewenste flexibiliteit van de 

plannen te combineren met voldoende waarborgen voor de belanghebben
den. In de praktijk komt van deze combinatie niet vee! terecht. 
!-let heeft technisch grote bezwarm - mede door het tekort aan be
kwame geschoolde stedebouwkundigen - tijdig nieuwe bestemmings
plannen gereed te hebben. Hierbij komt nog. dat de vraag naar Hexibele 
plannen steeds groter wordt. Het is hierbij volgens de wet noodzakelijk. 
steeds Gedeputeerde Staten in te schakelen. 
Het is buiten kijf. dat deze Colleges de beslissing in ons dichtbevolkte 
land moeten houden over de hoofdbestemmingen van een gebied. Deze 
bestemming is terug te brengen tot de volgende hoofdzaken: industrie-. 
woon-. agrarische-. recreatieve- en verkeersdoeleinden. 
Ik zie niet in waarom de provincie steeds betrokken moet worden bij alle 
detailleringen. Het uitschakelen van een provincie voor een bestemming 
in onderdelen heeft het voordeel van tijdwinst. terwijl de verantwoor
deli_ikheid van de gemeenteraden vee! groter wordt. hetgeen de demo
cratic bevordert. Als de belangrijkste beslissing over de bestemming is 
gevallen kan de Provincie terugtreden. Dit is niet uit gebrek aan respect 
voor de Provincie. maar slechts om snel te werken en de volledige ver
antwoording te leggen bij de gemeente. 
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Als belanghebbenden kunnen Gedeputeerde Staten altijd in beroep gaan. 
De totstandkoming van een plan wordt soms jaren vertraagd ·door een 
lopende beroepsprocedure bij de Kroon. Teneinde dit te voorkomen zou 
voor een beslissing door de Kroon een termijn gesteld kunnen worden. 
bijvoorbeeld maximaal een jaar. 

.'1. Het C.~H.-uitgangspunt, dat een beleid van overheidsbemoeiing in 
het economisch Ieven slechts toegelaten is als de overheid geacht moct 

worden beter in staat te zijn bevredigende toestanden te scheppen dan 
door middel van particuliere activiteiten mogelijk is, moet ook in de 
bouwnijverheid onverkort gehandhaafd blijven. 
De overheid heeft zich niet bemoeid met de produktie van wasmachines. 
auto's. textiel e.d., met als gevolg, dat a! deze industriele produkten in 
overvloed aanwezig zijn. De beheersing van de bouwnijverheid door mid
del van allerlei na-oorlogse wetten is een mislukking gebleken. Het be1n
vloeden van de conjunctuur door maatregelen op het gebied van deze 
nijverheid heeft de produktie van woningen benadeeld. Aile maatregelen 
om ·de bouwnijverheid aan banden te leggen. zoals het stelsel van rijks
goedkeuringen e.d., moeten opgeheven worden. Ik prefereer een reclame 
van het bedrijfsleven om beter te gaan wonen hoven de na 1945 gevohde 
method·e van betuttelen. Afbraak van huurprijsbescherming. huurprijs
beheersing en woonruimtewet is geboden. 

4. Vervanging van het systeem om woningen te subsidieren door e~,., 

methode om mensen te subsidieren. De politiek van !ag-e huren herft 
een opvatting doen post vatten bij de huurders van gesubsidieerde wn
ningen, dat goedkoop wonen. los van de marktwaarde. een sociaal recht i~. 
De gehoorde kritiek dat de bewoner van een woning met !age huur ern 
auto kan onderhouden zou niet te handhaven zijn. als die huurder de 
markthuur zou betalen voor de woonaccomodatie die hii bezet houdt. 
Vele gezinnen wonen in g-esubsidieerde woningen. terwiil zii welv<Jrer>rl 
g-enoeg zijn om tal van luxe dingen te kopen. inclusief auto's. Het is 
niet toelaatbaar dat uit de belastinggelden mensen worden gesubsidieerd 
die di·t niet werkelijk nodig hebben. 
Door allerlei kunstgrepen op bet gebied van de doorstroming wordt ge
tracht mensen met een relatief hoog inkomen te Iaten verhuizen naar wo
ningen met hogere buren. teneinde de goedkope huizPn vrii te kriiP."en. 
Aansluitend op het woningbouwrapport van de C.H.U. ligt een radicale 
oplossin~ voor de hand. Breng- het nerecentag-e ges'lbsidieerde woningen 
terug van 85% tot ongeveer 20%. Het is toch niet vol te houden 85% van 
om volk op het gebied van de huisvesting te subsidieren en sociaal te 
begeleiden. De woningsubsidie client beperkt te blijven tot de voorziening 
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in goedkope huisvesting van de sociaal zwakken, gehandicapten, bejaar
den e.d. 
Direkt na 1945 was het aanvaardbaar een groot percentage woningen 
met overheidss·teun te bouwen. Na de Eerste Wereldoorlog was dit ook 
het geval, in de j aren tussen 1919 en 1925 kwamen meer dan 120000 van 
deze woningen tot stand. In de periode tussen 1925 en 1940 was dit aan
tal echter zeer gering en te verwaarlozen. 
Zij die slechts huisvesting kunnen verkrijgen met een huur die meer be
draagt dan 15% van het netto inkomen, krijgen een persoonlijke subsidie. 
De heschikking van minister Schut van 2 juni 1970 voor een aanvullende 
huursubsidie is te hescheiden en slechts als een aarzelend experiment aan 
te merken; het mist een gedurfde radikale aanpak van het systeem van 
individuele subsidies. 
Zij die in een te goedkope woning Ieven - gelet op hun inkomen -
moeten een huurbelasting betalen. 
De door minister Schut voorgestelde en door de Eerste Kamer verworpen 
huurdersbijdrage client spoedig opnieuw aan de orde te worden ges·teld. 

5. Uit het jaarverslag 1968 van de president van de Nederlandse Bank 
Dr. ]. Zijlstra volgt, dat wij ons niet de weelde kunnen veroorloven 

van het S'teeds maar verhogen van overheidssubsidies voor de woning
bouw. Behalve dat ·deze methode niet tot het gewenste woonpatroon leidt, 
worden hierdoor miljoenen guldens onjuis·t besteed. 
Er zijn in de maatschappij voldoende spanningsgebieden die een betere 
besteding van de vrijgekomen gelden geven. Deze gelden kunnen o.m. be
steed woPden aan de bevordering van nieuwe woon- en stedenbouwkun
dige vormen en het opknappen van oud woningbezit. Aan bouwresearch 
wordt te weinig gedaan. Volgens Dr. A. Hendriks, ing. directeur van het 
Economisch instituut voor de bouwnijverheid (E.I.B.) te Amsterdam, trekt 
noch de regering noch het parlement zich iets aan van beschikbare re
sultaten van onafhankelijk onderzoek en van potentiele gegevens, waar
voor meer gesystematiseerde research nodig is. 
Voor wegenbouwwerken kent men reeds jaren een bepaling ·dat de aan
nemers in hun aanneemsom 0.05% moeten opnemen, te s·torten ten be
hoeve van research. 
Voor de kapitaalvorming van het bouwen client meer een beroep gedaan 
te worden op institutionele beleggingsmaatschappijen. Mede door het ter 
beschikking stellen van overheidsgelden beneden de marktrente is de 
positie van particuliere beleggers te vee! achterop gekomen. 
Voorbeelden zijn aanwezig, dat flats, gefinancieerd ·door een beleggings
maatschappij, een geringere oppervlakte en wooncomfort hadden dan nabij 
gelegen woningflats, terwijl in de laats-te flats de huur de helft was van 
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de particuliere flats. 
Het is duidelijk, dat deze oneerlijke concurrentie het beleggen van geld 
in woningen niet bevordert. 
Het slopen van kmtten en de renovatie van oude wijken vertoont een 
aanzienlijke achterstand. Ongeveer 400.000 woningen zijn niet als econo
misch verbeterbaar aan te merken en nog ongeveer 500.000 woningen 
moeten worden verbeterd om aan redelijke eisen van woongenot te kun
nen voldoen. 
Het is zaak hieraan in de toelmmst grotere aandacht te gaan schenken, 
waarbij het 'weg bulldozeren' van oude wijken niet altijd de marrier is. 
Het inschakelen van ontwikkelingsmaatschappijen is aangewezen, mede 
omdat verbetering van de woning meestal moeilijk los gezien kan worden 
van de verbetering van de woonomgeving. 

b. Door de grote ovel'heidsbemoeiing in de woningbouw komt veel tot 
stand door een anoniem apparaat. Controle, inspraak en medezeggen

schap hierop zijn moeilijk. Als voorbeeld kan dienen het gehanteerde stel
sel bij de vastS'telling van de aannemingssommen bij de bouw van woning
wetwoningen. Hierbij worden onbekende maatstaven gehanteerd die niet 
openbaar, en oncontroleerbaar zijn. Ik kan mij indenken dat de overheid 
bij de huidige gang van zaken moeilijk anders kan handelen. Wij moeten 
ons echter realiseren, dat ieder pleidooi voor minder ov·erheidssteun te
vens een pleidooi is voor meer 'democratisering'. De verklaring eind mei 
aan de pers van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke orde
ning, dat aHeen in uitzonderingsgevallen het toetsen nog wei eens moei
lijkheden oplevert en dat daar meestal niet vee! tijd in zit is in shijd met 
de praktijk. 
Er wordt vee! geklaagd over de geringe inspraak en be'invloeding van de 
toekomstige bewoners van een te realiseren projekt. Verwacht mag wor
den, dat meer openheid verkregen zal worden bij grotere vrije ontplooiing 
van de bouwnijverheid. De industriele ondernemer is wei gedwongen reke
ning te houden met de belangen van zijn klanten en de aanwezige marM. 
Zo zullen de bouwondernemers, beleggers en ontwikkelingsmaatschap
pijen eveneens genoodzaakt zijn met de wensen en belangen van de be
woners rekening te houden, indien zij in de bouw meer mogelijkheden 
zullen krijgen. 
Het bouwen volgens de wet van vraag en aanbod zal het vraagstuk van 
de verhouding hoog- en laagbouw beter oplossen dan de huidige kunst
matige methode. Bovendien zal het in ons land in vergelijking met andere 
democratische Ianden achter gebleven eigen woningbezit nieuwe impulsen 
moeten hebben. Hierbij moet ook gedacht worden aan financiele voorde
len bij de aankoop van niet nieuwe woningen o.a. door het geven van 
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garantie voor hypotheken van deze woningen. 
bouwondernemers de deskundigen, die aile problemen van de markt 
konden overzien en die dikwijls grote risico's op zich namen. Dit oude 
type is, mede door de na-oorlogse sohaalvergroting van nagenoeg alle 
problemen, met inbegrip van de talloze benodigde vergunningen, feite
lijk van de bouwmarkt verdwenen. Deze groep heeft bij de ·totstandko
ming van de wijken voor een afwisselend beeld gezorgd. In het bijzonder 
de wijken kort voor de Tweede W ereldoorlog gebouwd, hebben, gezien 
de toen nog beperkte stedebouwkundige inzichten. nu nog een alleszins 
afwisselend aantrekkelijk beeld. 
Het afwegen van de belangen van de bouwondernemer en de stedebouw 
kunnen bij een meer volledige harmonische afweging van waarden wel
licht meer opleveren dan de huidige identieke huizenblokken met allemaal 
gelijke ramen. 

ONS BUITENLANDS CULTUREEL BELEID 

door Dr. I. N. Th. DiefH'nhmst 

De weg naar een Europese samenwerking is nog maar 'ten dele afgeleg·d. 
Maar bij aile onvervulde wensen en idealen kan bij het achteromkijken 
toch dankbaar geconstateerd worden dat er zowel economisch als politick 
in de laatste 10 jaar grote voorui1tgang ·is gemaakt. In vergelijking hi·ermee 
lijkt de cul,turele samenwerking wat te zijn achtergebleven. Het 'doe! hier
van ~is zeker niet het bel'eiken van een alles omvattende Europese cul,tuur. 
Maar wei betekent iedere vorm van internaJtionale samenwerking het 
inruimen van een plaa,ts voor andere Ianden. 
Nederland heeft altijd open gestaan voor - en ook vee! ·te danken gehad 
aan - buitenlandse cuHurele ~invloeden. Een begeleidend verschijnsel is 
daarbij veelal niet een verarming van het nationaal besef maar juis1t een 
meer intensieve beleVJing en verantwoording van de eigen cuituur. 
Als voorbeeld van de opgetreden veranderingen denk ik aan de voor
aanstaande plaats die de Engdse taal, ook door de opkomst van d·e Ver
enigde Staten a1s wereidmacht, is gaan innemen, voor een groot dee! ·ten 
koste van het Frans. 
De ~tweede W ereldoorlog heeft een grote verschuiving gebracht in de 
rangorde van .de in Europa meest gesproken talen. Zo aanvaardde b.v. 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1946 slechts met 
een meerderheid van een stem het Frans als werktaal. 
In de EEG wordt het beginsel der viertaligheid strikt gehandhaafd 
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(misschien wei lot in het overdrcvenc als men de bondjes Telephone. 
Telefon, Telephono en Telefoon. onder elkaar op ·iedere eel ziet aange
bracht) maar toch kan men we! zeggen dart in Brussel het Frans nog de 
meest gehanteerde {aal is. Het is de vraag of dit zo zal blijven als het 
Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Denemarken. Noorwegen en lerlancl 
zich bij de EEG hebben gevoegd. 
Sybren Polet heninner~t er bij zijn ·inleiding tot de bloemlezing 'Kikker 
en Nachtegaal' uit de buitenlandse poezie over Nederland en Nederlan
~ders van de 1 i e eeuw tot heden. a an dat er een tijd geweest ·is da.t ook 
het N ederlands een 'wereldtaal' was, evenals het Spaans en het Engels. 
Zo was 'in de 1 i e eeuw b.v. Gotenburg, de tweede sta~d van Zweden 
volledig tweetalig en werden de notulen van de raadsvergaderingen 
in het Zweeds en Nederlands opges,teld. Tot 1666 was het Nederlands 
voertaal in 'Nieuw Ams,terdam'. 
Thans wordt het Nederlands door 19 miljoen mensen gesproken. DM is 
meer ;dan aile Scandinavische volken tezamen. In rang is onze taal de 
derde Germaanse; na het Engels en Duits. Tussen de zes Ianden van de 
EEG tellen we een tiende van de gezamenlijke bevolking. en in onze geo
graf,ische woonplaats bijzonder gunstig 1). 

Eentalig zal Europa wel nooit worden en zelfs is de kans niet groot 
dat een taal een meerderheidspositie zal verkrijgen. Geen land is nu 
eenmaal berei1d om zijn culturele i~dentiteit op te offeren aan een Europese 
supercultuur of supel'taal. 

Minderwaardigheidscomplex 
In Nederland valt helaas een minderwaardigheidscomplex ten aanzien 
van onze eigen taal en cultuur te constateren. Het ui,tdrukkingsvermogen 
van de gemiddelde Nederlander is - zoals b.v. blijkt in vergadeningen 
en bij radio- en t.v.-interviews dikwijls erbarmelijk. En tot wanhoop 
van de buitenlan>ders die Z'Jch hier wat willen bekwamen in onze taal. 
beijveren wij ons hen 'in een andere taal, meestal het Engels. te woord te 
staan. Voor uitzendingen van buitenlandse taalcursussen valt een gmte. 
en op zichzelf verheugende, belangs~telling te constateren. 
Door ons beperk1t taalgebied zijn we bij onze internationale contacten 
meestal genoodzaakt ons 'in een vreemde taal, en ·daardoor rela:tief ge
brekkig, ui't te drukken. Onze cultuur mist nu eenmaal de motor van een 
wereldtaal. De dikwijls verhiNe ·discussies over ons binnenlands cultureel 
beleid mogen de aandacht niet aflei,den van de behoefte aan een sterk 

1) Julien Kuypers: 'De Nederlandse Taal en cultuur in Europees en wereld
perspectief', Reflector okt. 1963. 
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Nederlands cultuurbeleid binnen en buiten Europa. Thans herust dit 
heleid in de een~te plaaJts hij het departement van Buitenlandse Zaken 
dat hiervoor, evenals voor de perszaken en de voor1ichbing, 'de heschik
king hee£t over onze ·diploma·tieke posten. Maar ook de departementen 
van Onderwijs en W etenschappen en CuHuur Recreatie en Maatschappe
lijk W erk hehhen afdelingen voor huitenlandse hetrek](,ingen. Duidelijk 
blijken hier weer - 'evenals bij b.v. ·de ontwikkelingssamenwerking -
de nadelen .dat ver·schillen1de muiJJisteries zich met 'dez·elfde zaak hezig 
houden, met eigen bedragen op hun begroting en met altij·d gelijkge
richte doeleinden. 
In het slo•thoo£ds1tuk van .dr. R. M. Enge's recente hoek 'Auswiirtige 
Kulturpo]i,bik' wordtt gecons·tateePd dat het buitenlands cuHureel beleid 
in bijna aile landen nog aHijd niet meer dan een geduld aanhangsel is 
van .de Buitenlandse Dienst; en niet vol1doende 1doordringt noch de 
vereiste SltaJtus bezit. 
Maar .dat ·de ambtenaren van de Nederlandse en Belgische buitenlandse 
dienst meer dan aileen maar oHicie!e cu1turele helangstelling hebben, 
blijkt wei ui't .de buntdel 'Per diplomabieke koerier', proza en poezie van 
Nederlandse en Belgische diplomaten, verzameld onder redadie van 
Mamix Gijssen, Albert Helman en Maarten Mourik (Amsterdam 1965). 

Vergelijking 
In een artikel 'De m1sere van het N ederlands cuHuurbeleid' rekent de 
NRC van 7 september 1968, dat we bij opte11ing van de fondsen waar
over de d·11ie ministeries voor cuHurele akotiviteiten in het bui{enland kun
nen heschikken op •ten hoogste twee miljoen per jaar komen. Een vergelij
kng met andere landen - in de NRC van 13 juli 1970 - laat zien dat 
sommige staten sinds jaar ·en ·dag ·een aktid (Engeland, Bondsrepubliek) 
of zelf•s agressief (Frankrijk) bui,tenlands cultureel heleid voeren, terwijl 
op 1dit terrein slechts zwakke ak!tivi•teiten ontplooien (Italic, Denemarken) 
of in het geheel geen ge11icht buitenlands cultureel beleid hebben (Neder
land, Belgic, Noorwegen). 
De Bri,tish Council beschikt over een jaarlijks budget van 40 a 50 
miljoen pond. De Bonds·repubEek DUiitsland over rond 800 miljoen 
marken, terwijl ·de halve hegwting van de Quay d'Orsay voor cultureel 
werk is bestemd. De werking van respectievelijk de British Council, het 
Goethe Institut en de AUiance Franca:ise werd ·door drs. ]. L. M. Kits 
Nieuwenkamp besproken ·in 'de mei en juni nummers (1964) van 'Neer
Iandia', maandblad van het Algemeen Nederlands Verbond. 
'The British Council' werd in 1934 opgenichrt, met steun van het mini
steri'e van bui,tenlandse zaken, als een par!Jiculiere ·instell'ing. 
The Bri.tish Counce! -is •in ongeveer 80 Ianden, verspreti·d over de hele 
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wereld werkzaam, waarbij ongeveer vier-vijfde van de middelen aan de 
ontwikkelingslanden word·t besteed. 
Er wordt - lin cverleg met de plaa:tselijke autoriteiten - v·eel aandacht 
besrteed aan de opleiding van plaatselijke krachten in andere Ianden tot le
raar Engds; het oprichten en •in stand houden van Engelse hibliotheken 
en het organiseren van tentoonsteHingen. Opmerkelijk is ook het apparaa•t, 
dat de Council in eigen land laat funotioneren om aile buitenlandse stu
denten en andere buitenlanders op te vangen die voor een verblijf van 
meer dan kortstondige ·duur naar Engeland zijn gekomen. 

Het 'Goethe Institut zur Pflege Deutscher Sprache und Kul•tur' •is opge
richt in 1952 en gevestigd •te Miinchen. Het telde 19 insti·tuten in Duits
land, waarin doorlopend voor buitenlanders cursussen worden gehouden 
in de Duitse rtaal en cuHuur en voorts Duitse en buitenlandse leerkrachten 
worden opgeleid om onderwijs te geven in het buitenland. Het Institm~t 
hedt daarnaast I 02 ins•tellingen verspreid over 54 andere Ianden. 
De 'Alliance Francaise werd reeds in 1883 opgericht en is rte vergelijken 
met de reeds genoemde ins•tellingen. Maar zij heeft tevens ·in de voor
naamste steden van de hele wereld 'cercles' gevormd, voornamelijk bc
staande uit mensen van het betrdfende land die door mi-clrdel van ge
zellige bijeenkomsten het Franse 'geme de vie' trachten te benaderen. 
Versprei d over 85 Ianden bes•taan er meer dan 1000 van ·dergelijke 
kPingen, welke er - juist door hun gezelligheidskarakter - in niet 
geringe mate toe bijdragen in het buitenland begrip en liefde voor Frank
rijk te kweken. De Alliance is gevestigd •te Parijs en •de middelen die voor 
een groO't dee! in Franstalig Afnika worden bes•teed zijn niet aileen af
komsrtig uit Franse- maar ook uit buitenlandse particuliere bronnen en 
stichtingen. afgezien van de bijdragen u•i-t de staatskas. 

Particulicre iniliatievcn 
Een beschouwing over ·de Nederlandse cultuur in het buitenland zou wei 
erg onvolled·ig zijn als geen melding werd gemaakt van enkele zecr 
waardevolle particuliere inibia•tieven. 
In de eerste plaa·ts client hierbij genoemd het 'Institut N eerlandais' in 
Parijs, onder Ieiding van de heer S. de Gorter, da:t als voorpost van onze 
cultuur ·door de onlangs overlcden heer F. Lugt ui•t particul1ie!'e middelen 
werd gesticht en •in 195 7 aan de rege11ing overgedragen. In geen ander land 
ter wel'eld heeft Nederland dank zij dit ·instituut zijn cultuur zo mim en 
veelzijdig weten ui·t te dragen dan in Frankrijk. Hoe dit werk wo11dt ge
waardcePd blijkt uit de toekenning - kortgeleden - van de gouden me
da:ille van de Franse taal aan het lnstitut Neerlanda:is; de ·e~rste maal dat 
dez·e ondcrscheiding aan cen intcrnationale instellting is verleend. Hoe no-

21 



dig ditt werk j,s blijM ui·t 't art'ikel 'Cultuurfederal1isme voor Europa' (NRC, 
13-7 -1970) waaPin wordt vermeld dat de Franse universita'ire aJdviesraad 
zich ·dez·er ·dagen nog heeft verzet tegen het wdsontwerp waarbij het Ne
derlands word.t ingevoerd als faculta:tief vak op ~de Franse middelbare 
scholen', aangez'ien het Nederlands geen cultuurtaal is en geen litemtuur 
van enige betekenis heeft opgeleverd'. 
Te Rome en Istanbul bes·taan eveneens Nederlandse instituten. In dit 
verband wil ik ook het werk van het Algemeen Nederlands Verbond 
noemen; dat onder andere beoogt het bewaren van het Nederlands be
wustzijn bij de !eden van de Nederlandse cu1tuurgemeenschap, die elders 
ter wereld zijn gevestigd; en a1dus de Nederlandse cultuur in ~den vreem
de 'te verbreiden. Voorts 1de Stichting tot bevordering van vertaJ,ing van 
Nederlands let>terkunrdig werk. Deze s1tichting probeert andere ~taalge
bieden -te interesseren in de Nederlands-talige litera:ire produktie. Verder 
het l11S'tituut voor individueel onderwijs, dat onderwijsmethoden ont
wikkelt voor het N ederlandse lagere-schoolkind in het blllitenland en 
verschillende andere instellingen zoals de Intema,tionale vereniging van 
N eerlandistiek, die blijkens een persbePicht onlangs ·is opgericht en tot 
doe! heef.t 'het N ederlands als object van universitaire studie, taalkundig, 
literair en cultuurhiS'torisch 1in het buitenland ~de sta,tus van volwaardig
heid te geven waarop het krachtens zijn his,torische en aktuele positie 
recht heeft'. 
Een apart probleem vormen 1de paPticuliere Nederlandse scholen in het 
bUiitenland, die dikwijls met financiele hulp van het bedrijfsleven ZIJn 
gesticht en worden ·in~tand gehouden. 
Slechts enkele hiervan worden door het ministerie van Onderwijs ge
subsidieel'd. Zij verkeren vrijwel aile in financiele moeilijkheden. Van 
vele scholen liggen er dan ook al geruime tijd aanvragen om subsidie bij 
het d·epaPtement. 
Een overkoepelende organisa,tie voor het N ederlands onderwijs ~in het 
buitenland zou ook hier wellicht ·de weg zijn om tot een oplossing te 
komen. Wat betreft de onbevredigende ~toestand bij het universi·tair on
derwijs - in de N ederlandse taal en letterkunde - 1in het bui,tenland 
beschik ik n'iet ov,er latere gegevens dan het uitvoerige, inventariserende 
artikel van ~dr.]. Jalink in 'Neerlandria' van oMober 1966. 
Over de vraag in hoeverre bij ons buitenlands cuHuurbeleid samenge
werkt kan worden met dat van onze Zuiderburen voor de Nederlands
talige Belgen, wordt verschillend gedacht. In N eerlandia van 1968 wordt 
gepleit voor een Belgisch-Nederlands Instituut (of Raad) voor Neder
landse cul1tuur, met behoorlijke middelen, voor bevordering van de cul
·turele integratie van het Nederlands taalgebied en voor een gezamen
lijk cultuurbeleid naar buiten. Ook drs. F. R. J. M. Sweens spreekt 111 
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'Een internationaal beloid voor de Nederlandse cultuur'2) voorkeur uit 
voor een Vlaams-Nederlandse raad. De 'onafhankelijkheid' van de pre
sentatie der Nederlandse cultuur zou er door toenemen en het ini,tiatief 
zou dan meteen geplaa:tst zijn in een Europees perspectief. 
Daarentegen noemt mr. J. A. U. M. van Grevenstoin3) het voeren van 
een krachbige Nederlandse cultuurpolitiek met Belgie reeds bij voorbaat 
tot mislukking gedoemd omdat men bij de ui,tvoering voontdurend re
kening zal moeten houden met de opvatting en gevoeligheden van ·de 
FranS'tal·ige Belgen. 
Het zou naar zijn mening ook een onjuiste gedachte zijn de problema,tiek 
van een Nederlands cuHuurbelei·d ui<tsluitend te situeren in Europa. Dit 
is in strijd met ons van nature ger.icht zijn op de gehele wereld; onze 
historische plaats in .die wereld: en ons belang de vensters naar .d•ie wereld 
open te houden. 
Dit neemt niet weg ·dat ook naar zijn mening tde verdediging van het 
Nederlands en van de Nederlandse cuHuur in Europa voor ons voort
bestaan van essentieel belang is en dat wij de Vlamingen, waar mogelijk, 
daarin moeten betrekken. Het duidelijk onderscheid tussen 'taal- en 
cultuurgemeenschap moet 'in het oog woPden gehouden. In menig opzicht 
verschi!tt de Vlaamse cultuur van de Noord-Nederlandse, als gevolg van 
het eeuwenlang van elkaar gescheiden Ieven; en er .is geen aanleiding voor 
egalisatie. 

In zijn prae-advies 'De presentatie van de N ederlandse cultuur in het 
buitenland' voor de Culturele Dag van de VVD, op 7 sept. 1968 ·te Am
hem, bepleitte mr. drs. L. F. J. Wijsenbeek voor de organisa<tie van ons 
buitenlands cultuurbeleid de opnichting van een Nederlandse versie van 
de 'British Council': een onafhankelijk moederins,htuut in eigen land met 
een of meer dochteninstiotuten in daarvoor ·in aanmerking komende Ian
den. 

A chtergebleven 
Ons buitenlands cultuurbeleid is ver achtergebleven bij wat in andere 
W esterse Ianden tot stand is gebracht en wordt 1in zijn ontwikkeling be
lemmer.d doordat <de verantwoordelijkheid daarvan over verschillende 
ministeries is verdeeJ.d. 
Nu het optreden van een nieuw kabinet in het verschiet ligt <is het thans 

2) 'Politiek' dec. 1968. 

3) 'De presentatie van de Nederlandse cultuur in het buitenland', Politiek, 
febr. 1969. 
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de mees:t geschikte tijd een beleid te formuleren waarbij in korte tij>d deze 
achterstand kan worden ingelopen. 
Op ·de Algemene V•ergadering van de CHU, mei j.l. in Rotterdam, is 
door fractievoorzitter Mellema, ·terecht de vraag opgeworpen of de 
huidige verdeling ·der overheidstaken over de besbande departementen 
nag wel aan de eisen van deze tijd beantwoordt. In Ianden waar slechts 
een partij aan het bewind is zoals in het Verenigd Koninkrijk, komt een 
herverkaveling .der mirristeries nu eenmaal gemakkelijker tot stand dan 
in Nederland. Er is bij ons oak wel eens gepleit voor een wet op •de 
departementale indding om <te voorkomen dat, teneinde kabinetsformwties 
in tijdnood te redden, nieuwe ministenies worden geschapen of porte
feuilles gesplitst. 
Er is oak veel voor te zeggen het gehele beleid voor onze bwitenlandse 
culturele poli:biek onder te brengen bij een departement. N u vallen de 
cuhurele verdragen onder Buitenlandse Zaken; als ·er gdd nodig is 
voor een cursus Nederlands moeten we bij Onderwijs en Wetenschappen 
aankloppen en voor een terrtoonstelling weer bij C.R.M. Op die manier 
kan er geen coordina:bie tot s•tand komen. Daardoor s:tagneert de zaak. 
Naar verluidt wordt er bij :deze departementen, waar oak nag Finanaicien 
en Algemene Zaken aan •toegevoegd kunnen wor'den, al geruime tijd 
gewerkt aan een nota waarin algemene richtlijnen voor een buitenlands 
cultured beleid wor.den vastgelegd. Maar di:t lijkt nag niet tot een resul
taat geleid ·te hebben. Oak andere belangrijke overheidstaken hebhen te 
lij:den aan een •touwtrekken tussen :de permanente ambtenaren van ver
schillende concurrerende ministeries, min of meer onafhankelijk, van de 
temporaine ministers. 
Mr. ]. L. Hel:dring heeft in zijn rubriek 'Dezer Dagen' :in de NRC dan 
oak meer dan eens een lans gebroken voor een gmtere uitwissding der 
hogere amb:tenaren tussen de verschillende departementen, zoals in 
andere Ianden gebruikelijk :is. 
Oak mijn gedachten gaan des te s•terker in de richting van een onafhan
kelijke sbichbing tot het uitdragen van de Nederlandse taal en cultuur in 
andere Ianden. 
Di<t zal v66r de kabinetsforma.tie van 1971 moeten worden geregeld, 
omdaJt de ervaning leert ·dat het overbrengen van bepaalde afdelingen 
naar ·een ander department rriet tij·dens een kabinetsperiode tot stand kan 
komen en ·da:t bij een forma:rie altijd OV'erhaas•t te werk moet wonden ge
gaan zodat vele zaken, waaronder verschuivingen bij de .departementale 
indeling naar een onbepaa1de toekomst worden verschoven; behalve als 
het er om gaa:t een evenredige beze:bting .door :de deelnemende polit1ieke 
partijen mogelijk ·te maken. Maar daarvoor is ons buitenlands cultured 
beleid te belangrijk en de achterstand daarbij •te groat. 
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'JHEOLOGISCHE ACHTERGRONDEN 
VAN HET C.H.-BEGINSELPROGRAM 

door Prof. Dr. A. F. ]1(. Lehkcrlwrker 

Mij is gevraagd een artikel te schrijven over het nieuwe beginselprogram. 
waarbij •dit vergdeken zou moeten worden met het oulde. In een nader 
schrijven werd als mo·tivering aangegeven: 'het theokratisch element 
is sterk verminder·d'. Onder theokratie verstaan wij binnen het neder
lands protcstantisme zulk een verhouding ·tussen kerk en overhe~d, dat 
de eerste zich geroepen weet van de beloften en geboden van het evan
gelic voor overhei:d en volk te getuigen - ·de tweede op het haar toe
vertrouwde ·gebied van het openbare Ieven naar Gods geboden •te han
delen, dat Ieven dienovereenkomstig te ordenen en de pred·iking van het 
evangelic de haar toekomende ruimte te geven. Ongeveer aMus formu
leert het gcschrift 'Funrdamenten en Perspeotieven' van 1949. Ten over
vloede onders·treep ik, dat de overheid hier zelfstandig besEs·t: zij •is niet 
gebonden aan het getuigenis van de kerk. Bekend is ovePigens de uit
spraak van de Nederland·se Gelnofsbelijdeni·s in de IGe eeuw: 'roeping 
van de overhei.d ·is ook de hand te houden aan 1de heilige kerkediens•t, 
(aile afgo,derij en valse gods•dienst te weren en uit te roeien. het rijk 
van .de antichrist te gronde te werpen), het Koninkrijk van Jezus Chris
tus voortgang te docn hcbben en het W oord van het Evangelic overal te 
doen prediken'. Wat tussen haakjes staat, is door de GereformeePde 
Kerken in Nederland voor hun belijdenis•geschriften 1905 geschrapt. 
Maar dan nog blijft (wanneer wij afgaan op de overblijvmde bewoor
dingen) een pos:itieve houding van de overhei•d t.a.v. de kerk als draag
ster van het evangelic bedoeld. 
De theukratische opvatbingen zijn in de 19e eeuw met name ·door Groen 
van Prinsterer en Ho·edemaker met kracht ve11dedigd. Nederland zon 
volgens hen bestuuPd moeten worden ais een chris·telijke natie in pro
testantse zin. Eersbgerwemde wiJ.de daarom ook ch11istelijk nationaal 
onderwijs uitgaande van de overheid (weliswaar een overhe•idsschool 
gesplitst naar gezindheden). Bei·den waren overtui_g1d, dat vrijhei-d en 
verdraagzaamheid voor het nederlandse volk verbonden zijn - om niet 
te zeggen: gewaarborgd - met een theokrabische opvatting van de over
heidstaak. Hun lijn is in de 20e eeuw voortgezet ·door Ha:itjema en Van 
Ruler, soms bijzonder uitdagend en oorspronkelijk: thwkratie en tole-
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rantie zijn elkanders componenten, het evar:gelie vraagt er om in vrijheid 
te wol'den aangenomen, mag nooit opgelegd worden, taak van de over
heid is ook om voor deze vrijheid ruimte te scheppen. 

Lectuur van het oude programma van beginselen zoals 16 mei 195 I 
nog in herziening vastgesteld is hoogst interessant voor 1de lezer van 
1970. De Heilige Schrift heet richtsnoer en •toetssteen, ·de overhei.d dient 
ook te !etten op het oo11deel van de kerk en op de Ieiding Gods in de 
geschiedenis der volken ( artikel 1). De ov•erheiod is als zodanig Gud;, 
·dienares en in beginsel aileen aan Hem verantwoordelijk (artoikel 2). 
Nederland moet bes·tuu!'d worden als een christelijke staat in pmte
stantse zin. De overheid dient Gods Naam te belijden en de grondwet 
behoort te erkennen, dat de overhc•id Gods dienares is (artikel 4). Aan
gezien geheel het volk zich aan het gezag van hel W oo11d Gods heeft 
te onderwerpen, verzet de ChPistelijk-Historische Unie z•ich tegen ecn 
groepering -des vnlks in twee -delen naar go-dsdienstige overtuiging (ar
tikel R). De overhei•d behandele de Kerk in haar vePsohiillende insti
tutaire verschijningsvormen als van eigen rechte; niet als een vereniging, 
maar als openbaring van hel Lichaam van Christus (artikel 10). De 
overheid late de kerken die hier krachtens haar d·iakonaat in de eers-tc 
plaats een taak hebben ... vrij het werk der barmhartigheid naar eigen 
inzicht te regelen ( artikel 11). Over bevordering van de zondagsrust en 
instandhouding van de algemeen erkende christelijke feest•dagen spreekt 
artikel 12, over weren uit het openbare Ieven van alles wat in de open
bare zedelijkheid strijdig is met Gods wil en wet (artikel 13). De over
heid streve naar volledig hers-tel van de faculteiten der godgelee11dheid 
en aarzele niet in het openbaar belij.denis te ·doen van de christelijke 
religie, voorzover zij betrokken is bij een hero!'dening van de vakken der 
theologische wetenschap, welke erkenning der Openbaring insluit 
(artikel 14). 

Wat voor indruk maakt nu het nieuwe beginselprogramma? De woorden 
zijn minder massief, de toon is bescheidener. Termen als 'richtsnoer' en 
'toetssteen' voor de Schrift ontbreken (zie echter inleiding bij concept
politick werkpmgram). Er wordt trouwens niet meer gesproken over 
'Heilige Schrift', maar over 'lzet bijbels getuigenis van Gods beloften en 
geboden' (1). Dat is: ·de 19e-eeuwse Schriftgelovigheid heeft plaats ge
maakt voor luisteren naar het levende W ool'd, dat uit de Schrift tot ons 
komt. Luther heeft gezegd: 'het evangelic is levende prediking', na hem 
heeft men dez·e al te vaak bevroren tnt een bijna mechanisch gei:nspiree11de 
Schrift. Dan: de term 'Gods dienares' voor de overheid is behouden 
gebleven in het nieuwe program, toch klinkt hij anders. Dank zij een 
exegese van Romeinen 13: 1-7, -die ons eeuwen lang vertrouwd is ge-
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wees•t, hebben we hem verbonden met gezagshoogheid en onvoorwaarde
lijke gehoorzaamheird. Maar in het nieuwe program woPdt 'God·s dienares' 
vee! meer opgeva{ naar .de meest oorspronkelijke betekenis van Rom. 
13 vs. 4: 'want zij is Gods diaken u ten goede'. Dat is prachti·g om een 
kernwoor·d uit het evangelie, later titel geworden voor een bepaald ambt, 
over te brengen op de overhei·d. Zoals de apostel ook even later spreeM 
over overheidspersonen als liturgerz Go·ds (Rom. 13 : 6). Hij brengt ge
lwden termen al·s diaheu en lilurg uit het evangehe en rde eredienst zo 
maar over op zulk een werddlijke instantie als de overheid. Nu is een 
diaken niet bepaa1d een mannetje, dat zijn hart verloren heeft aan 
gezagshooghei.d. Hij is iemaml die dient aan een tafel en vePder veel 
rondloopt in de samenleV'ing. Ik heb hem we! eens horen vergelijken mei: 
kellner. port•ier, beddroman van het evangelie. De overhei•d is diaken; 
haar arbeid gaat in een bepaalde flichting: dienst. En dit woord 'dienst' 
ldinht nu stcrh door in de artihelen II en II I van hct nicuwe program: 
"dienen van Go1d, dienst aan de naaste. dienst aan de gemeenschap'. 
E·igenlijk ook in een omschrijving als: '•door haar arbeird ten behoeve 
van het volk groeit haar gezag en wordt haar macht bewaard voor ont
aarding in dictatuur'. Vrij vertaald: gezag moet zich waar maken in 
samenspel met de medeverantwoordelijkhe•id van de burger (zoals er 
in het Nieuwe Tes{ament een verhourding is van wederkerige afhanke
lijkhei'd tussen ambt en gemeente). Wdiswaar kan het woofld 'dienst' 
op een gegeven ogenblik zo vaak voorkomen, dat de overheid 'dienerig' 
gaat worden, anders g·ezegd: een voetveeg van ·de samenleving. Dit gevaar 
is begenwoor1dig niet denkbeeldig. Persoonlijk acht ik daarom de in punt 
R van ·de uitgangspunten voor het politiek handelen voorgestane 'vrijheid 
van demonstra:tie' als behorende tot de grondrechten van de burger een 
hachelijke zaak. Het vrije gebruik van ·de openbare weg ·door alle burgers 
mag niet belemmePd woriden, .de democratic mag niet veranderen in de 
tyrannie van de .schreeuwers. De overhei·d blijve .diaken 'u ten goede'. 

Een samengaan van gezag en vrijheid 1is een oUJd adagium van ·de Chris
telijk-Historische Unie. Beide woorden spelen een rol in de artikelen II 
en III. Sinds .dat gezagscrisis als een kenmerkend verschijnsel van onze 
tij1d wend onderkend, zijn we e:i~genlijk allemaal bezig met de rela:tie van 
gezag en vrijlhei.d: het probleem ·de laatste jaren in Ams•tePdam. In ver
ban:d met deze rdatie treft ons het woord bijbelse gercchtigheid: blijkbaar 
verstaan als een beleid, waarbij ieder mens de kans krijgt zijn gaven tot 
ontplooilng te brengen, ieder het zijne gegeven wordt. De uitdrukking 
"ieder het zijne' stamt overigens niet uit de bijbel, maar uit de werelJ 
van het romeinse recht (hetgeen er nog niet tegen pleit). Bijhelse gerech
tigheid is vooral zulk een handelen, clat het opneemt voor de vePdrukk, 



de wees en de weduwe; daarom ook iedere vorm van diskriminatie, ach
teruitzetting om redenen van godsdienst. ras, stand of huidskleur af
wijst (IV). 
Twee opmerk,ingen moge ik mij hier verovrloven. In het oude program 
stond de bekende zin: 'Aangezien geheel het volk zich aan het gezag· 
van het Woord Go,ds heeft te onderwerpen, verzet de Christelijk-His
torische Unie zich ·tegen een groepering des volks in twee delen naar 
godsdienst·ige onderscheid,ing' (artikel 8). Dit welbeproefrde verzet tegen 
een georganiseerde antithese tussen christenen en niet-christenen op alle 
terr.ein klinkt nu nog maar zwak do·or (in IV: contra een 'opdelen van 
de samenleving in groepen onderschei.den naar gods·diensf). Blijkbaar 
niet meer zo hard nodig, omdat 1de invloed van Kuyper met zijn leer om
trent een antithese tussen 'het zaad der vrouw' en 'het zaa·d der slang' 
weinig of geen beslag meer heeft op de geesten. 
Dan: in de bijbelse gerechtigheid is ook een element van straffend:: 
gerechtighei.d. Juist in Romeinen 13 klinkt dit nog al door: 'de overheid 
draagt het zwaard niet tevergeefs, ... toornende wreekster voor hem die 
kwaad bedrijft'. In het nieuwe pmgram zou men dit element met vee! 
goede wil enigszins kunnen terugvinden in een spreken over 'macht 
noodzakelijk om vrede en vrijhei•d te waarborgen ·. Bij een zo nauwe aan · 
sluiting aan de oorspronkelijke taal van Romeinen 13 had dit krachtiger 
tot uitdrukking gebracht kunnen worden. 

Bijzonder nieuws.gierig worden we, wanneer het gaat over de kerk. Het 
nieuwe program zegt hier: 'de christelijke kerk functioneert in haar 
belijden en getuigen a:ls het geweten van overhei1d en volk' (V). Daarmee 
wordt dus ·erkend, dat de kerk een geloofsgemeenschajJ is die van de 
geboden en beloften van hct evangelic geluigt voor overheid en volk. 
Zij is meer dan .een vereniging tot bevordering van persoonlijke geloof~
overtuiging en persoon1ijke geloofsbeleving. Hier komt de verkondigings
theokratie hinnen de gezichtskring. Minder dan de theokratische up
vatting van vroeger, die met kracht stelde dat Nederland al<s een christe
lijke staat in protestantse zin moet worden bestuurd en droomde van een 
organische verbinding tus·sen kerk en staat zoals deze ·in ·de Gouden Eeuw 
heeft bestaan. Maar dan toch altijd van merring, dat de verkondiging 
van de kerk een openbaar karakter draagt, Z'ich richt tot overheid en valle 
tegelijk in het vertrouwen, dat voor deze verkondiging een open oor zal 
zijn bij overheid en volk. W aarbij we dan voor het belijden en getuigen 
niet meteen moeten denken aan protest, maar aan wegwijzing in het 
leven. Moet ook deze verkondigings-theokratie als een onwerkelijk ge
loofsidealisme worden afgewezen? is er nog wel een open our voor de 
prediking? wordt het nie'i openlijk gezegd, dat rle populariteit van de 



kerken .de laatste jaren sterk is gedaald"? De ont,stellende achterui:tgang 
van het kerkbewek, ,de 'toenemen>de financiele moeilijkheden met name 
voor de Ned. Hervormde en ,de Rooms-kathoEeke Kerk, 'de kritiek van 
bui,ten af en (veel erger) van binnen uit op het instituut van de kerk. 
de slogan ',de kerk is uit en God is in', wettigen de vrees dat men zich 
schulrdi:g maakt aan een gevaarlijke illu&ie wanneer men grote woorden 
in de mon>d 'gaat nemen als 'verkondigingstheokratie' en 'gduigen van 
de geboden en beloften van het evangelie voor over'hei·d en volk'. 

Een alarmsein is hier wel de regePingsnota van minister Witteveen d.d. 
19 febr. 1969, waarin suhsidiering van de kerken door de overheid werd 
afgewezen met als ar,gument dat de geloofsovertuiging en gelnofsbele
ving bij uitstek hggen in de pers·oonlijke levens•sfeer van de mens en 
deze om een volkomen vrije keuze vraa.gt .die niet door ·enige subsi
d·iel'ing mag wonden helnvloed. Wij :ZJien af van de vraag, of er totnogtoe 
wel gesproken mag wol'den van -subsitdie11ing en het niet veeleer gaat 
over oude rechten van de kerk, die in .de tijd van de Reformatie en van 
•de Franse Revoluti·e haar goederen zag overgaan in het beheer van de 
overheid, als compensat:ie waarvoor haar uitkeringen werden toegekend. 
VePder ook van een ·di·scu-ss1e over het ontderwerp, of de kerk als gees·te
lijke basisgemeenschap van maatschappelijke arbeid voor het welzijn 
van de burgers ni.et een subsidiering van overheidswege maJg verwachten. 
He•t gaact thans om de funrdamentele uitspraak in .de regePingsnota over 
het godsdienstig leven als bij uibstek behorende tot de persoonlijke levens
sfeer van de mens. Berustte het bovengrondse verzet van 1de kerken in 
de periode van oorlog en bezet·ting met de openbare vePkondiging contra 
een werddbeschouwing d.ie als strijdig met het evangelie werd veroor
deeld .dus op een ve11gissing? hadden ,de kerken toch moeten toeg,even 
aan de bezettende macht en z•ich moeten bten temgdringen op de bin
nentkamer van een p,ersoonlijke geloofisbeleving? is de kerkol'de van de 
Ned. Hervormde Kerk die vraagt om een profetische prediking van de 
kerk ten overstaan van overhei.d en volk dan een gro·te miskenning van 
de echte aam van het godsdienst•ig leven? De lezer zal begrijpen, van 
hoe grate betek.en•is wij het achten dat de Chris•telijk-Historische Unie de 
kerk erkent als ihet geweten van overheid en volk. 
Hierna de voorZJichtige en ingehouden formuleringen van VI over de 
uit het oh11i,stendom voortg.ekomen geestelijke en zedelijke normen. Zij 
heten 'in .de gesohiedenis van ons volk niet buiten de leitding Gods om 
gevormd'. Er is een tijd geweest, dat de Ohristelijk-Histo11ischen gemak
kelijk en bepaald onkritisch opereerden met ·de leidring Gods 'in de ge
schiederris, het 'er as geschied' als een tweede openbaringsbron aan
boor.den naast het 'er •staat geschreven'. Nu is het heel voorZJiohti,g: 'niet 
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bui•ten •de Ieiding Gods om gevormd'. Beslis·t karig is ·de volgende zin· 
'normen die ·in meni·g opzicht door de reformatie zijn gest.empdd'. Laten 
we tach ronduit zeggen, dat de Re/ormatic een diepgaande invloed heeft 
gehad op het karakter van ons volk. Een andere vraag is, of dit volk 
ook vandaag no1g een rcformatorisch lwrakter heeft. Daarover begint 
een d·iscussie binnen de Ned. Herv. Kerk up gang te komen: 1die in artikel 
VIII van haar kerkorde 1spreekt over .een 'reformatorisch karakter van 
staat en volk'. Is 1dit een geloofsuitspaak? of bedoeld als beschrijving 
van een feitelijke situatie? In deze zin, dat -de geestelijke en wdelijke 
normen opnieuw gevormd in de tij•d van de Reformatie nag altijd 'door
werken? De meesten onder ons zijn voor het heden meer onder de indruk 
van een voortgaande ontkerstening en een vo-ortgaande verwerddlijkin.;; 
van ons volk dan van een voortgaande reformatie 1door de kennis van 
Gods gehoden en beloften. Speelt dit ook mee in ·de karige uitspraak 
t.a.v. de Reformatie in VI? Dan heet met recht het theokratisch element 
in het nieuwe beginselprogramma sterk vermindel'd. Of moeten we ook 
denken aan de invloed van de meningsverschillen onder historici (Groen 
van Pninsterer, Geyl, Romein) over de beslis·senlde betekenis van de Re·
formabie in de 16e eeuw voor de zelfstandigwording van onze natie? 
Er komt bij een bespreking van VI heel wat aan de orde! 

Het slot van dit artikel bevat een positieve uitspraak: 'de overheid dient 
het gees•telijk en zedelijk welzijn van ons volk te bevorderen'. Zij kan 
z1ich hier dus niet terugtrekken op een neutrale houding. Dat is haar ook 
we! gronrdig afgeleerd na de ervaringen met de ethiek van ·een nationaarl
socialisti,sche overhei•d. Zelfs zal zij het welzijn hevol'deren met inacht
neming van de uit het christendom voortgekomen geestelijke en zedelijke 
normen. Wat dit betekent voor de wetgev:ing t.a.v. huwelijk en echt
scheiding, abortus, homofihe en homo-sexualit6t, de vra•gen van oorlog 
en vrede, ra.ssendiscriminatie, jeugdzorg, ontwikkelingssamenwerkiing, 
hulp aan achter·gebleven groepen in ons eigen volk, opbouwwerk, maat
·schappelijke g·erechtighei.d en het soms moeten aanvaal'den van geweld-
1dadige veranderingen, zijn evenzovele onderwerpen die niet tot mijn 
opdracht behoren. TeleursteHend voor de lez.ers, die het v66r alles te 
doen •is om wijs:hei•d bij de ethische vragen. We! ma·g ik dit zeggen: is 
er 'welzijn' mogelijk buiten het horen en doen van Gods gebo·den, bui•ten 
het Ieven uit de belofte van het evangelic? We ziHen al weer midden 
•in de verkonldiging·stheokratie, die heel bescheiden en tach ineens weer 
bes1Ii•st •in VI aan het woord komt. Kan de overheid het stellen buiten een 
pos,i•bieve verhouding tot het getuigenis van de beloften en geboden van 
het ·evangelic? Mag de S•ituatie van de kerk haar onverschiHig Iaten:' 
WaJnneer di•t beginselprogram stelt, dat het de Christelijk-H~stonische 
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Unie 1gaat om de cloorwerking van het W oor1d Gods 1in ~de samenleving 
(VIII), geldt d·it ook voor haar vi·sie op de taak van ~de overhei•d. 
Tot voorkeur voor een bepaa:l.de kerk kan dit nooit ~eiden. Een door
denken vacn taak en optreden van de Unie in gemeenschap met de kerken 
in wereMwij.d verbaml maakt rl·it wei onmogelijk (VII). De oekumenische 
beweging en het oekumenisclz samenspreken van de kerken komen hier 
binnen de gezichtskring. Z6 ver was het in het oude beginsdprogram 
nog niet. De rapporten van Uppsala 1968 met name dat over de ver
houding van rijke en arme Ianden, zijn wanneer ik het goed heb binnen 
de Christelijk-Historische Unie het meest aandachtig bestudee11d. Zij 
wil zelfs •samen met de "·in de maatschappij werkzame organisaties, in
stellingen en andere po1i·tieke partijen' haar taak en optreden doordenken. 
Wie de wordings·geschiedenis, de oorspronkeEjke bewoordingen van de 
derde aiinea van VII kent, weet wat hier eigenlijk achter Z'it. Er zijn 
l-ichten van het evangelie ook buiten de muren van het gevesbig'de chris
tendom: in 1de ganse oekumene (naar de oorspronkelijke betek·enis: de 
gehele bewoonde wereld). De samenwerking mag daarom wei ver gaan. 
wanneer het gaat over normen of dodstdlingen die christenen en niet
christenen gemeenschappelijk hebben. lk geef toe, dat d1it •thans niet met 
zoveel woorden in de teht staat. Maar men kan het er wd in lezen. 
Blijven ·tensloHe voor mij ·de alinea's 1, -1, 5 en 6 van 1de uitgangspunten 
voor het politieke handelen. De eerste is hierboven al aan de orde ge
komen bij 1de bespreking van artikel III uit de beginselverkla11ing. B.e
langrijk is hot uitgangspunt: "de overheid diene de Kerh te erkennen als 
van eigcn reclzt". Het oUide beginselpro~.gramma behandele d.e Kerk in 
haar verschillende ·ins•titutaire verschijningsvormen als van ei,gen rechte: 
niet a-Is een vereniging, maar als openbar•ing van het L1ichaam van 
Christus in het vo1ksleven sui juri's (met ei•gen rechtskarakter)'. Het 
nieuwe is ingetD'gener en laat het aan de lezer over wat hij onder het 'van 
eigen rechte' moet verstaan. In ieder geval gaat dii ui•tgangspunt in tegen 
de tendens d·ie er •is zowel buiten als binnen .de kerk om haar te beschou
wen ·als een vereniging. V om de mensen buiten •de kerk wol'dt zij dan 
zo •iets als een partikul1iere organisa;tie ·tot oefening en bevordering van 
persoonlijk gods,dienshg Ieven; binnen de ke11k zijn er 1die •in bescheiden
heid en aanvaal'lding van de neutrale staa;t zover willen gaan, dat zij 
de kerk willen Iaten vallen onder het verenigingsrecht. De gevolgen zou
den ver gaand zijn. In •de jaren van oorlog en bezetting mislukte de 
poging van de bezettende macht om 1de kerk evenals allerlei verenigingen 
gelijk te sohakelen op de har~de kern van het 'van eigen r.echte'. Beraemd 
is het verzet van de pmtestanbse kerken in j anuari 1941 tegen de ver
OI1clening ·een collecteplan te1kens voor een half jaar in te zenden, daar
voor de vereiste toestemming voor het handelen van een openhare geld-
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inzameling in de ert:ld,ienst te vragen en te verkrijgen. Zij beriepen zich 
op de grondwettelijke verzekerde vrijheid voor de uitoefening van de 
eredienst, een vrijhe:i:d di~e krac.htens het Landoorlogsmglement moet 
woPden geeePhiedigd ook door een bezettenlde macM. De achtergrond 
van dit 'van t~i·gen !'echte' is, :dat de kerk zichzelf vers:taat ni,et a.Js een 
vereni:ging hij de gratie van een besluit van haar leden maar als ver
zamdd door d,e genadige heilswil van God 'vanaf het beg,in der werel<d 
tot aan het einde' (Thoma:s van Aquino, Heidelbengse Catchismus ant
wooPd 54). Zij is een vreemd versohijnsel in deze werdd en laat z:ich niet 
inkapsel>en. Vraagt van Ide OV'eriheid haar 'geheimenris' te erkennen. Het
geen in Nederland totnogtoe geschiedt. 
Jmi:sten drukken dit als volgt uit, dat de kerk :in Nederland geen pu
hiiehechtelij:ke status hedt, edhter ook .geen primaatrechtelijke, maar 
'van eigen rechte' is. De omschrijving van wat de kerk is blijft dan toch 
voor hen een moeilijke zaak. Kradrtens de wet is echter geregel:d, dat de 
kei'k :geen goedkeunin:g behoeft te vragen voor haar kerkoride (in een 
veren:iging spreek:t men van 'statuten'). We! client een kerk melding te 
doen aan het departement van Justi6e (deze melding wordt behan:deld 
op de hoof:daf:del•ing ... Privaatreoht), om te kunnen deelnemen aan het 
rechtsverkeer. Preventief toez,icht is daarmee niet gegeven. 
Het 'van tligen rechte' geeft :de kerk (a1dus collega A. ]. Rask,er in het 
tij:dsohrift 'Kerk ~en Theologie' 1970, p. 185) 'vrijheid en speelmimte om 
voor het gezag van haar Heer dat niet uit mensen is onder de mensen 
op te komen'. Bij een bezo.ek aan ·de Dui,tse Demokratische Republiek heb 
~ik ·eerst ten voile begrepen wat het 'van eigen reohte' inhoudt. Daar kent 
de overheid geen ker:ken, maar slecMs bu11gers van de republ:iek. 

De handhaving van het karakter van de zondag als dag van samenkomst 
van de chris,telij'ke gemeente geeft ui~Mrukking aan een pos•itieve houding 
van de ov•erheid t.a.v. de kerk en haar openbare .ered,ienst. Van Ruler 
ging indertijd nog een stap verder door te stellen, dat de overhei:d daar
mee imp1ioiet de opstandin:g van Ohris•tus belij'dt (:die immers aan de 
eerste da;g ,een bijzondere betekenis gaf). Op de herkomst van de zondag 
als rus,tJdag kunnen wij hier .thans niet :ingaan. 
De uitgangspunten 4 en 5 mogen echter n:iet tekort doen aan de vrijheid 
van godsdienst en geweten. Deze hehoort tot de historisch gegroeirde 
traditie van het nedePlandse volk. En geeft krachtig tegenspel aan 
allen, die op enigerle'i wijze ·een po,siti,eve hou:ding van de overheid t.a.v. 
kerk en evangelic aldus zouden willen uitleggen, dat een overtuiging 
aan een mens zou worden opgelegd. Terecht •is al sinds jaar en dag ver
dedigd, dat dit in flagrante strijd zou zijn met het evangeEe. Di·t vraagt 
er om in vrijheid te worden aanvaard. 
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DE CHU HEEFT TWEE PROGRAMS 

door Drs. G. van Lefjenhorst 

'Meer dan eens gaven wij te kennen aan programma's van 
actie slechts een zeer betrekkelijke waarde toe te kennen. 
Zulk een kettersch gevoelen wekt bij velen verontwaardiging 
op. Het is een bewijs, dat gij conservatief of absolutist zijt; 
niet wilt sturen in democratische richting ... ' 
'Wij herhalen het, programma's van actie zijn misschien 
voortreffelijk, mits men nimmer geroepen wordt ze ten 
uitvoer te leggen. Wordt men dit wel, dan worden zij een 
strop voor hem, die zich eraan bindt.' 

(Prof. dr. A. F. de Savornin Lohman in 1887) 

De CHU hedt korbgeleden twee programs vas•tgestelid, het be~nsel
pro-gram op 7 maart en het poEtieke werkprogram op 23 mei 1.1. Ons 
politiek'e werkprogram moge niet direct een actie-program heten in de 
zin zoals Lohman dat in bo·v~engenoemde citaten op het oog had, dit 
nemnt nriet weg dat hij gl'ote bezwaren had tegen pol,it·ieke programs 
'di·en voor de kermistent het werk van de trommelslager en trompetter 
venioh!:en'. Lohman wilde het liever alleen met het beginselprogram 
doen. Hij Z'egt: 'Het program van beginselen gaa,t 1dieper en is van veel 
meer betekenis' ... 'thet zou de indruk kunnen geven, alsof het meer te 
doen wa~s om een hoop stemmen te winnen, dan om de zegen van ons 
Oh11istelijk beginsel te bevechten. Hi,ermee is tegelijker.tijd de kwest•ie 
van de majol'i·teit en de autorHei't aan de orde gesteld: 'Niet de argu
merrten zullen beslissen, niet de vraa~g wat recht is ... maar de minlder
heid zal eenvoudig aan de meerderheid worden opgeofferd.' 'Naar onze 
meening moet het W oord Gods in aUes heersohen, ook op staatkundig 
gebied.' (1897). 'Onze kracht zit niet in eenstemmigheid, maar in eens
gezindheid omtrent het hooMbeginsel.' (1908). 
Ziedaar een paar problemen die met het ontstaan van de CHU gegeven 
zijn en die de christelijk-histol'ische l'ichting tot aan vandaag toe hegeleid 
hebben. De Unie heeft thans voor de eers~te keer een off~cieel polit.i•ek 
program samengestdd. Hebben we hierin met Lohman gebroken en zijn 
we de weg opgegaan, d~e Lohman zo stel'k in Kuyper veroordeelld heeff? 
Er moden dus blijkbaar dwingende l'edenen aanwezig zijn, die de uit-
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gave van een praktisch program noodzakelijk hebben gemaakt. 
In dit art•ikel wil ik vier factoren noemen die naar mijn mening de 
pos,i•uieve functie van een polit,iek program duitdelijk aanwijzen. Maar 
dan mod er wel aan bepaalde voorwaarden worden vol,daan. namelijk 
aan die condi~ies die Lohmans bezwaren tegen een polit·iek program aan
mel'kelijk minder zouden hebben gemaakt. Ook deze voorwaarden wil ik 
graag in mijn overwegingen betPekken. 

I. lnventarisatie en ordening van de jJOliliehe vraagstuhhcn 

Het aantal problemen waarmee we lhans geconfronteerd wol'den, met 
daarbij gevoegd de gecomplicee!idheid en hun ondedinge samenha:ng, 
noodzaken ons tot een zekere ordening en rubnicering te 'komen. Deze 
rubnicering is geen willekeurige zaak, omdat er tevoren al een zeker 
oondeel bestaat omtrent wat hoofdzaken en wa·t bijzaken zijn. De hoof,d
lijnen van ons polit,ieke 'denken en handelen worden ons 1in 'de Bijbel 
getekenrd. Het is een ~dankbare zaak om als christelijk·e pal'tij (en iedere 
partij mag het!) vandaarui·t een visie ·te ontwikkelen op overheid en 
samenleving. Hoe meer mensen bij deze werkzaamhei'd betrokken wonden 
tdes te beter. Want het formuleren van ecn program ,s,timuleert de bc-
1linning op .de belangrijke poEtieke vraagslukken. 
De indding van het pmgram met zijn vijf hoofdstukken: Vrede, veilig
hei·d. en samenwerking - Overheid en burger - W onen, werken en 
rtecr.eatie - Onderwijs, vorming en dienstverlening - Welvaa:rt tracht 
reeds aan te dui,den, dat het ·niet om puur zakdijke dingen gaat, maar 
om het geheel van een verantwoorde samenlev,ing. Bewus't 'is begonnen 
met ~de •internationale situabic. Nederland is geen eiland waarop we 
naar hartelust onze nationale kwesties kunnen uitvechten. W el en wee 
van ons land zijn op •talloze wijzen verbonden met de pwblemen tdtie 1Jich 
overal op de werdd afspelen. Maar behalve dat: gaa,t het in de Bijbel 
ook n:iet om de volheren (in he.t meervoud dus), zijn de einden der aa!ide 
er niet bij betro~ken? w.e zullen nog heel wat mimer moeten gaan den
ken om dat theocratisch perspeotief op zijn juiste waarde te leren sohat
ten! Achter vrelde, veiligheid en samenwerk,ing kunnen woonden als 
shalom en het recht Gods - dat ook het recht 1der armen gdden doet -
niet als vrome wensdromen verscholen blijven. Pol1itieke activiteit moel 
vergezeld gaan met het vi•sioen van J esaja -!5 : Wendt u tot Mij en laal: 
U verlossen, alle einden der aarde! 
De inleidin:g van het politick werkpmgram laat zien, 1dat het samenstel
len van een progrJJm niet betekent een lukraak verzamelen van .een aan
tal pot\it,ieke en maJJtschappelijke vragen. Men kan er ·in lezen dat uitge
gaan is van een welomsohreven V'isie op het geheel van de werkelijkheid. 
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2. Concrcliscring van hct beginselfJrogram 

Een heginselpwgram geeft s'lechts summier de uitgangspunten van het 
poJ,itieke denken en handelen weer. Daarom moeten de lijnen naar de 
praktijk toe worden doorge:trokken. Het beginselprogram van 1908 be
hanrdelt ook de belangrijkste prahische onderwerpen, zordat we thans 
in zekere zin van een opsplits•ing in twee programs kunnen spreken. De 
aarli en 'de omvang van de hlilidi.ge prohlema·t'iek brengt met zich mee. 
clat nu een aparte, meer gedetailleerde behandding van de pol,itieke 
vraagstukken op zijn plaats is. Maar die aparte behandeling mag er 
niet toe leiden, dat de twee programs nu ook een gesoheirden !even gaan 
lci>den. wat er in de praktijk J>Jcestal op neerkomt dat Ide beginselen 
volled·ig in de mist geraken. Vooral voor dit laatste was Lahman dood8-
bang, vandaar zijn felle aanvallen op Kuypers program-van-actie. Het 
'is van wezensbelang voor chPistelijke politick, dat beitde programs in 
hun onderlinge samenhang blijven funobioneren. Waar de beginsden 
niet pohtiek vertaakl wor1den blijven het begraven talenten, waar z·e 
ve11dwijnen of geen kracht meer hebben eindigt men in opportuni,sme 
en pragmabisme en tellen op de 'duur slechts de harde feiten. 
Een beg,inselprogram zou men - zij met enige voorzichtigheid - kunnen 
vas·thaken aan de begrippen ideaal en werkelijkhei,d. In het beginsel
program steekt iets van een vi~ioen; echter niet in die Z'in -dat het onwer
kelijk zou zijn. We helij,den juist dat het heil in Christus werkdijkheid 
is geworden en dat is dan oolk een gewichtige r.eden waarom we een 
beginselpmgram als het onze met zoveel steHighei'd hebben durven for
muleren. Bij de vertolking van het praktisch pwgram gaan we midden 
in de waarneembare dagelijkse werkelijkheid staan. 
Dit is een heel wat beschei,dener positie. Er zijn heel wM mensen d~ie 
zulk een posit1ie-keuze beslist afwijzen, voor velen is 1di,t een onduldbare 
bcschei,denheid. We ·denken dan met name aan twce grocpen. 
De ene groep redeneert bijna uitsluitend vanuit het beginsd en vind<t dat 
het teveel rekening houden met ~de concrete s1ituatie tot einddoze com
promissen en daarom tot prinoipie.Je bloedarmoedc leildt. Er is in deze 
kring ·een zekere distantie ten opzichte van de na,ieve werkelijkheitd en 
een huiver om te part~iciperen in allerlei arbeird waar het ',ideaal' niet 
voldoende levenskansen hijgt. Echter met die ·d·i·s·tant'ie manifesteer~t zich 
d·ikwijls een gebrek aan wezenlijk'e <interesse voor de grote poEtieke en 
maatschappelijke vragen. Men bezint zich liever voordat men begint. 
Daarom blijft het er meestal bij dat slechts globaal enkele programma
tische lijnen worden getwkken. 
De andere groep d1ie ik op het oo·g heb begint liever voondat men zich 
bez·int. Hier is men zo sterk gei~ngageerd aan de problemen van deze tijld, 
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dat men alleree11st actie wil en het praMisch program is de plaa:ts waa11in 
men op a~dequate wijze - gelet op de ernst van de polit,ieke vraagstuk
ken - wil uitldmkken wat in .deze tijd (evangdisch) geboden is. Het 
pap'ier :is echter geduldig. Het prakhsch program zet uiteen wa.t we in 
de komende peri<ode •echt •denken te kunnen bereiken. Moeten we verder 
springen dan onze s•tok lang is? V elen stellen eisen, die op zichzelf zeer 
honora:bel en ger.echtvaard•i·g<d zijn, maar die men zelfs in de beperkte 
omgeving waaPin men zelf leef.t - mede (on}dank(s) ZJichzelf - in de 
verste v·erte niet relevant ·kan ma:ken. Daar steekt .een stuk tragiek in, 
d,ie tooh ook weer niet los te z:ien is van het kwaad da·t er heerst, niet 
aileen .in de maatschappelijke ord·e, of bij het es·tabl:ishment, maar vooral 
ook ·in ons persoonlijk leven. 
Jntussen •is het een feit, dat het prak.tisch program enige octaven lager 
zingt dan het beg,inselprogram. Moeten we constateren, ·dat door het zo 
sterk rekening houden met <de reele situarie, een ·stuk ongeloof wor:dt 
verid<isconteer.d? Daarmee worden we dan wel enigsz•ins van rde pretentie, 
da·t wij chl'istdijke pol,itiek bedrijven, afgeholpen. Zou Lohman tevens 
daarom wat vreesacht<ig zijn geweest om al te .thema.bisch ·te werk te 
gaan? Kun je niet beter met houtslmolstrepen de grote pi1incipiele lijnen 
•trekken, daarbij niet in het ongewi•sse la:tend waar je ei>genlijk zou willen 
uitkomen, en het ve1:1der aan 1de man of vrouw in wie je vertrouwen 
·ste1t maar overlaten hoe hij of zij Z'ich in allerlei pohtieke vraagstu~kcn 
opsteH. Je voorkomt er ,in elk geval mee da;t je een stuk in ihanden krijgt 
dat door heide bo•vengenoemide verontruste groepen principieel beneden 
de maa:t geaoht wordt. Echter, dan zal men ook de Han1delingen van de 
Tweetde en Eerste Kamer moden gaan lezen. om na te gaa:n hoe zwaar 
onze vertrouwensmannen 1de reele situatie in hun beschouwingen laten 
wegen. W ellicht zal het ongenoegen dan hen geld en en zullen zij in 
gebreke worlden gesbeld. 
Di•t alles overwegend, concludeer <ik 1dat het tooh maar het beste i•s fhet zo 
te doen zoals wij het gedaan hebben. Di·t neemt ni:et weg dat we hct be·· 
trekkelijke va:n een poEtiek program ten voile moeten onderkennen. De 
kriti'e'k zoals die hoven wer1d geschil,der·d dienen we volled•ig emsti•g te 
nemen en in !d·e uitwerking te bten meespelen. Op een bepaa1de wijze 
fungeren heide genoem:d<e groepen als het geweten van de chri~Stelijke 
pol.ibiek. Door ze van ons af te stoten lopen we het gevaar een kleurloos 
zelfvoJdaan ideologisch centrum over te houden. En is d:it laatste al niet 
te lang het image van de Unie geweest? 
Doch als we een po1itJiek program fonnuleren, ·dat ·in wijze zelfbeperlking 
eerlij·k zegt waJt <er in de komende jaren gereaEseei1d moet en kan woroen, 
ldient het beginselprogram daarnaast gele,gd te worden om aan te geven 
vanui•t wdk perspeotief wij anno 1970 pol•i•tiek wiHen bedrijven. Daar-
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mee blijven we dan niet in de diesseitigkeit steken, maar openen we 
tevens een venster op de toekomst. Het heginselprogram zal overigem 
noo.it ·genoegen nemen met de inhoud van ihet praMisch prugram. het 
praktisch pwgram zal steeds de prikkels van het beginselprogram moeten 
voelen en ertdoor wonden opgejaagd om bijbelse gerecht-ighei.d in de wer
kelijkheid van alle >dag transparant te maken. SlecMs in het spannings
vdd van woord en daa•d komt christelijke politiek - en dan nog maar 
ten dele - tot haar recht. 

3. Hct trad is uitgezet 

We haasten ons om nu het volgende punt te noemen, waarom een poli
tiek program een nut•ti-ge fun die vervul t ·in het geheel van de partij
organisatie. Als derde punt no·em ik, dat nu de hoof·dlijnen zijn aange
geven volgens werke de partij in de komende periode wil opereren. Van 
haar womdvoerders wol'dt verwacht, dat zij in gmte trekken het program 
zullen na1even, uibdragen en actua\liseren. lk zeg het met opzet wat voor
z•icMig, o!llldat de Unie ·in ·dit verband nog in een voor-expel'imenteel 
srtwd•ium verkeert. Het zou interessant zijn om bier ook uitvoerig Lohman 
te ci•teren, door na te gaan .in hoeverre vol.gens hem de volksv•ertegen
woord<iger-s gebonlden zijn aan de uitspraken van hun partij. Dit zou 
echter ·een apart artikel vergen. We vermeMen slechts, ·dat deze kwesbie 
wel een van de meest markante verschilpunten heef.t opgdevend tussen 
Kuyper en hem. Persoonlij·k geloof ik dat we hier het gezonde mi·dden 
moeten zien te vinden. Enerzij1ds mag het program niet als een papieren 
paus fundioneren, waardoor men aan elke letter gebonden wor1dt; er 
zal ruimte moeten blijven om in wisselende. vaak onvoorz•iene omstan
digiheden een persoonlijk oo!'d•eel uit te spreken. Anderzijds wortdt er in 
een program het polit•ieke belei•d bepaald over een groot aantal zaken. 
wat men zal moeten respecteren. In een program wondt het trace uit
gezd waarlangs de karavaan zich in de komen>de per<iode wil voortbe
wegen. Door.dat het trace is uitgezet, is ·de CHU minder Unie en meer 
partij •geworden. Vaagheid en o•nduidelijkheid kan men de CHU tham 
moeilijk verwijten. Daarmee kom ·ik tot het laa>tste punt, dat 1ik als 
positieve factor voor een poliriek program zou willen vermeMen. 

-L De presentatie 

Een ieder ldie rru wil weten hoe de Unie over de belangrijkste pol·i·t.jeke 
vraagstukken denM, kan door het program uitvoerig •g·einformee!'d wor
den. Is het pro1gram 'een trommelslager of een trompetter, om de mens·en 
een kernrisrtent binnen te lokken?' Die gedachte kan er natuurlijk bij •dez•: 
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of gene achter steken, maar geven presentatie en opbouw van het pro
gram niet vee! eer.der aanbiding om vast te stellen, dat het een eerlijkc 
en dui<delijke ontvouwing w'il zijn van wat naar onze mcning in deze tij!J 
een gezond en redelijk politick beleid is? Op de partijhureaus komen vee! 
aanvragen hinnen om informa·tie over de meest uiteenlopende onder
werpen. Vee! mensen willen een zelfstandig ooPdeel vormen over de 
doelstellingen van rde verschillende partijen en willen daarom ook k·en
nis nemen van beginsel- en politJiek werkprogram. Ais christelijke 
partij gaa-t het rdaarbij zekcr niet aileen om het verkopen van onze ideeen 
die hetrekking hebbcn op bijvourbeeld cen kabinetsperiodc, maar vooral 
ook om het uitrdragcn van een bijbelse visie op het geheel van de samen
leving. De uitgangspunten claarvan zijn geformuleeDd in het beginsel
pmgram. Ook in het naar buiten uptreclen van de Unie gelrde: de CHU 
heef.t twee pro•grams. 
A~g·ez•ien nog van het feit ·dat men door het mede beklemtonen van de 
beginselen de grondmotieven van chvistelijke politiek aanwijst, client men 
bovenrdien te bedenken, dat de meeste mensen (en daar zijn het mensen 
voor) niet verlegen zitten om een grote dosis computer-achti•ge gegevem 
en feiten zonder meer; men verlang-t - bewust of onbewus-t - (naar) 
een .geestelijk. of zo men wil een i•deolo•gisch refercntiekader, waarbinnen 
de dingen betekenis en relief krijgen. In •deze tijd van onzekerhei.d en 
twijfd, waaPin velen opnieuw een houvast zoeken, kan ook de pO'J.itieke 
partij eraan bijdragen, dat de mens naast een zekere welvaar·t tevens een 
zekere ma•te van wel-zijn gebo·den wondt; welzijn dan •in di•epste bC'tekenis 
van het woorrd! 

.Hajoritcit of auloriteil? 

Is hiermee nu de vraag of het gaat om de majoriteit of ·de autoriteit be
antwootid? Het herz•iene beginselprogram formulecrt: 'Hoezeer zij (rd.i. 
de CHU) als middel daartoe (om de uitgangspunten tot erkenning te 
brengen) doelbcwus•t vergroting van haar invloed zo,ekt, bovenal gaat 
het haar om de doo-rwerking van het Woovd van God in de samenleving.' 
(De tussen haakjes geplaats-te passages zijn hier ter vePduirdelijking toe
gevoegd). Sommigen lezen hierin een afzwakking van het bekende arbikel 
7 van het oude program. M.i. duidt aileen het woordjc 'bovenal' er reed~ 
op dat hierin het theocratisch element zeker niet zwakker wordt vento•lkt. 
Ik hoop dat in wa·t hoven gezegd is voldoende tot uitdrukking is gebracht, 
dat overal waar er scheiding wordt gemaakt tussen de poJ.itieke zaken 
en de geestelijke contekst waarin deze pas relief en zrin ontvangen, een 
sluk geestelijke en poiitieke vitalite·it verloren gaat, die door buiten
s:taanders vaak eerder van het gez•icht van een christelijke partij wordl 
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afgelezen dan wijzelf ons blozend zouden moeten realiseren. 
De CHU heeft twee pmgrams. He,t is een riskante zaak om er twee op na 
te houden. Lahman was zich daar reeds sterk van bewust. Alleen als ze 
een onafscheidelijke eenheid vormen, is het geheel meer dan de som der 
delen, mede omdat door het verwijzend karakter cr in 1deze turbulent<: 
tijd meer hoop en vertrouwen gewekt kan worden voor een nieuwe en 
betere samenleving. Want Mij i~s gegeven - zegt Jezus - allc macht in 
heme! en op aarde! 

lS 

ollj 
I 

i! 

i 
I 

I 
! 

!. ! 
·! 



DE V!SIE OP DE PARLEMEN'JAIRE DEMOCRA'JIE 

door Mr. F. H. KcmlwmjJ 

Tijdens de buitengewone algemene vergadering in Rotterdam op 7 maart 
1970, zijn opnieuw vastgesteld de beginselverklaring, de inleiding bij het 
concept politiek werkprogram en de uitgangspunten voor het politiek 
handelen van de C.H.U. Daarmee werd wijziging gebracht in het program 
van be•ginselen zoals dat na algehele herziening was vastgesteld op 16 
mei 1951. 
De wijzigingen raken ook althans de tekst van de bepalingen in het oude 
program, die sloegen op de staatkundige orde. Vanouds had de Unie 
een speciale visie op de structuur en het functioneren van de staat
kundige orde, welke visie speciaal in het boek Onze Cons,titutie ( 4e 
druk 1926) van de hand van de bezielende Ieider van de Unie, A. F. de 
Savornin Lohman is neergelegd. C. W. van der Pot geeft in zijn Handboek 
van het Nederlandse Staatsrecht deze visie als volgt weer: 'het werk 
beschouwt onze staatsinstellingen uit Christelijk Historisch standpunt, 
ziet de grondwet, in aansluiting bij Groen van Prinsterer, niet als een 
product der gedachtenwereld van 1789, maar als gedenatureerd door 
revolutionaire begrippen, in verband waarmee dan ook, in meerdere 
mate dan men dit bij de negentiende eeuwse schrijvers aantreft, naar 
het staatsrecht van v66r de revolutie wordt teruggegrepen'. 
De vraag is nu of in de nieuwe beginselverklaring, dan wei in de uit
gangspunten voor het politiek handelen - de inleiding bij het concept 
politiek werkprogram bevat hieromtrent geen relevante bepalingen -
wijziging is gebra.cht in die visie. 
Dit artikel poogt deze vraag te beantwoorden. Het enkele feit, dat wij 
thans met een geheel andere tekst te maken hebben, wil uiteraard niet 
zeggen, dat van een wezenlijk andere visie is uitgegaan. 
Zeer wei is denkbaar dat dezelfde inhoud een ander omhulsel heeft 
gekregen: de nieuwe mantel van - gematigd - modieuze snit kleedt 
dan dezelfde persoon. Denkbaar is echter ook, dat de persoon is uitge
groeid, misschien zelfs 'een ander mens is geworden'. Sommigen zullen 
misschien menen dat hij in het verderf is geraakt. 
Het onderzoek is bepaald tot de punten IIb, c; IIIb van de beginsel
verklaring en de punten 2, 3, 7 en 8 van de uitgangspunten. De onder
werpen die in deze bepalingen worden geraakt, vinden in het oude 
program van beginselen niet op dezelfde wijze behandeUng. In dat pro
gram blijkt de staatkundige visie speciaal uit het geheel van de artike
len 1 t/m 9. Letterlijke vergelijking is wegens de andere opzet niet 
mogelijk, maar ook voor het doel van dit artikel niet nodig. 
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Op Iandelijk niveau hez•ien, wofldt met overheid zonder twijfel bedoeld 
wat in het staatsrecht 'de Kroon' heet d.w.z. ·de Koning met zijn Ministen. 
Op lager niveau b.v. in de Provincien en in de Gemeenten geldt m.m. 
trouwens hetzelfde als hier verder zal wof1den betoogd. De Kroon nu in 
deze z·in genomen, is volgens artikel 2 van het oude program in beginsel 
geen verantwoorrding aan mensen ·•erschuldigd. Hij is evenmin orgaan 
des voiks of volksvertegenwoordiging. W el kunnen VO'Igens het 8e lid 
van art·ikel 2 personen met de uitoefening van de taak der overheid 
belast aan andere niet van haar afhankelijke personen (b.v. de Staten
Generaal) voor hun handelingen verantwoordelijk worden gestdd. 
In te•gensteHing hiermede bepaalt artikel lib van de nieuwe beginsd
verklaring dat de overhei.d bij haar handelen ook verantwoording schul
dig is aan de gemeenschap, die in haar wetti.g gekozen vertegenwoor
digers bij de ordening van de samenleving betrokken is. 
Hier is mijns inziens inder•daard sprake van een belangrijke verschuiving 
van accenten. Liet het oude program als regel gelden da-t de overheid 
als zodanig aan enig orgaan geen verantwoording schuldig was, waarbij 
dan a.Js een soor•t toegift wef1d bepaald. dat j;ersonen met uitoefening van 
overlzeidsgezag belast wei enige verantwoordingspl•icht zouden kunnen 
hebben, in de nieuwe beginselverklaring is dui·delijk als hoof·dregel ge
steld, da·t de overhei>d v.erantwoording schuldig is aan een orgaan van 
de staat. Het is ook niet in de mis.t gebleven, welk ongaan dit zal zijn -
zoals in het oude pro•gram, waarin slechts een voorbeeid werd geno.emd 
- maar duidelijk is tot uitdrukking gebracht, da-t de verantwoordings
p1icht zal gelden tegenover wettig gekozen v.ertegenwoor•digers van de 
gemeenschap. Een en anrder kan niet anders betekenen, dan dat de 
CHU bewust heeft gekozen voor de Parlementaire Democratic d.w.z. een 
stelsel waarbij elk uitvoerend orgaan verantwoording schuldig is aan 
een contralerend orgaan, dat moet bestaan nit gekozen vertegenwoor
digers. 

Misschien zullen sommigen met dez•e accentverschuiving moeite hebben. 
Zij zullen betreuren dat de bijzondere opdracht van .de Koning niet 
sterker naar voren is geschoven op zulk een wijze, dat de Koning, die 
skllig deeluit maakt van de overhc-id, niet aan de verantwoordingsplicht 
is onttrokken. Deze kri6ek stuit echter af op artikel 8 van de uitgangs
punten waanin - in de aanhef - handhav·ing van de Cons•titutrionelc 
Democratic onder het Huis van Oranje wordt voorgestaan en - in Ed 
a - de onschendbaarheid van de Koning van wezenlijke betek.enis wordt 
geacht. Er is derhalve geen sprake van ondermijning van de pos•i·tie van 
de Koning. 

17 



Anderen zullcn wellicht staande houden dat, al is dan d·e pos,itie van de 
Koning gcwaarhorgd, het uitvoerend orgaan als het ware ondergeschikt 
zou zijn gcmaaM aan hct gekozen vertegenwoordigende orgaan. Con
creler gezegd: de Minist·ers zouden niet langer zelfstandigheid en eigen 
vcrantwoordelijkheid hebhen. Ook deze kritiek stuit echter af op artikel 
R van de uitgangspunten. waar - in lid c - de zelfstand·igheid en de 
eigen verantwoordelijkheid uitdrukkelijk als eis zijn gehandhaaf•d. Resu
merend zou ik omtrent dit punt dan ook willen stellen, dat het goed is 
dat de C.H.U. zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken voor de Democratic, 
zonder haar eigen vis·ie op het functioneren van de staat prij·s te geven. 
In het verleden is van bepaalde zijde wel aan de democratische gez,ind
hcid van ·de Unie getwijfeld, dit geheel zonder noodzaa:k, omda·t de ver
tegenwoordi.g•ers van de Unie zich reeds decennia geheel democmtisch 
he:;ben opgestdd. Ter weerlegging van bedoelde •hitJiek kon echter niet 
woroden aangewezen een uitdrukkelijke bepaling in het program van he
ginselen. Dit is thans anders en beter. 
Schept al<dus de accentverschuiving in het programma op verheugenlde 
wijze duidelijkheid omtrent de ·democratische gez·indheid van de C.H.U., 
men kan zich afvragen, waarom deze du}delijkhei:d niet eerlder is aan
gebraoht. Daarbij stuit men op een enigszins eigenaardig misverstand. 
Enerzijds bestund de grond voor d•it misverstand aan de zijde van de 
C.H.U. zelf, omda.t in kringen van de C.H.U. terecht Lohman's verze~ 
tegen de leer van 1de vnlkssuuvereiniteit is overgenomen, hetgeen er toe 
heeft •geleid te schuwen een bepaling in bet program, waaruit - ove
rigens ten onrechte - zou kunnen worden afgeldd dat de Kroon, in het 
bijzonder de Koning ondergesohi1M zou zijn aan het gekozen orgaan: 
de Staten-Generaal. Anderzijds bestond de bron van dit misverstan.J 
buiten de C.H.U., waar men de nadruk die door de C.H.U. op de •eigen 
verantwoordelijkheid van de Kroon wend gelegd soms bewust verkeerd 
heeft aangedui·d als een anti-·democratische gez<indheid. Thans ~s echkr 
veel algemener geworlden het inzicht, dat de Kroon tegenover bet Parle
ment een eigen bevoegdheid en taak heeft, welke kan, doch nriet behoeft 
mee te brengen dat de Ministers steeds voor de wil van het Parlement 
- dan te baschouwen als de ui•trgedrukte wil van het Volk - wijken. 
Nu d•it inzicht ook buiten de C.H.U. zo ruime verspreid•ing heeft gevon
den, ·dat het zeker de meerderheidsopvat:ting in de Staten-Generaal uit
dmk<t, bes•taat binnen de C.H.U. ook mindcr behoefte het opkomen voor 
het eigen recht van de overheid zo sterk te benadrukken als in het ver
leden he·t gevai was. Lohman zelf - parlementarier bij uitstek - zou de 
eerste zijn geweest om in de omstandigheden van vandaag, waanin wij 
geconfronteerd wor1den met autonitaire stromingen van links en rechts. 
de nadruk op de Democratic in het programma te versterken. 
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Een tcevoeging zonder vergelijkbaar complement in het oude program is 
de bepaling van art<ikel II sub c van de nieuwe beginsdverklaring. Daar
in wordt de activiteit van de overheid in het perspeobef gestekl va~1 
haar verantwool'delijkhdd. Wordt in artikel II sub a de nadruk gelegd 
- terecht in de ee!'ste plaats - op de onderworpenhe•i·cl van de overhei·d 
aan Hoger Gezag. waaroncler client te worden verstaan de verplichting 
om te handelen naar diepste overtuiging. in he! c woridt als uitvloc:iscl 
hiervan aangegeven dat de taak van de overheid niet voor zichzelf en op 
zichzelf gegeven is, doch een dienende is. in het belang van het Volle. 
Gewaarschuwcl wordt voor de ontaarding in dic:atuur. welk gevaar 
indendaad verbon:clen kan zijn aan een overschatting van de eigen ver
antwoondclijkhc•id van de ovcrheid. 
W eliswaar bevaHe het oude art ike! 4 in •de eis dat de overheid God's 
dienarcs·se zou zijn een .gelijksonrtige eis. omrlat men Gcd niet kan dienen 
zonder zijn naaste te dicnen en omgekcercl. maar althans van de buiten
wacht kan niet gceist worden dat men de evidentie van dczc stelling 
inziet. zodat het toch goecl is. - omdat een beginselverklaring ook tut 
de buitenwerdd gericht is -. dat duidelijk de cl•ienende taak van de 
ov·erheicl is aangegeven. Ook binnen de Unie is het van betekenis dat het 
diencr.•d karakter van de overheidstaak is vastgdegd. Ik kan n.l. de 
betmkken bepaling niet anders lezen clan dat de overheicl het ganse 
volk moet dienen. Dit bettekent dat zij noodzakelijkerwijs een grote mate 
van tolerantie in acht moet nemen ten opzichte van de verschillende 
stromingen in het volk. Deze, overigens geheel in de lijn van Lohman 
liggmde tolerantie, was vroeger tc lezen in het tweede li·d van artikel S. 
doch allereerst was met betrekking tot die bepaling eveneens histoPisch 
inzicht en kcnnis van het typisch Ohris.telijk His•torische spraakgebruik 
nad·ig om •de bepaling op zijn waarde te schatten, maar ook was die bc
pal•ing wei \Sterk toegesFitst op de scheiding der geesten onder invloed 
van de werking der beginselen van de Franse Revo•lutie. en mincler s•terk 
op andere po],iheke of levensbeschouwelijke scheidslijnen. 
Naar mijn opvatting kan in het huidi·ge tijdsgewricht de door de Frame 
Revolut<ie teweeggebrachte scheiding naar de achtergroncl worden ge
sohoven -- het hetrof de bewUS'twording van de bourgeoisie - evenals 
de van vroeger tijd daterende maar eveneens in de loop van de vorigc 
eeuw pregnant geworden scheiding van de Rooms-katholieken. Men kan 
zich hoogstens nog afvragen. of de onderschei.ding tussen Marxisten en 
niet-Marxisten thans nog actueel is, doch gczien Ide ontwikkelingen 
binnen het Marx>isme waarop thans nict wordt ingegaan, zou ik ook 
dcze onderscheiding minder zinvol willcn achten. Men kan mij dan 
tegenwerpen welk onderscheicl er dan nog is. doch cleze tegenwerping 
kan ik beantwoo!'den met de onweersprekelijke s>telling., dat. zolang WI] 
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maar duidelijk zeggen wat wij wens en, het onrderschei>d volodoenrde is: 
wie niet voor ons i~s, ~is tegen ons. Deze achtergrond van de ni.euwe be
ginselverklaring noopte mijns inziens ook tot gwtere uitvoerigheid en 
duidelijkiheid. Nu L~iberalen niet meer liberaal en anti-goldsdienstig zijn, 
Socialisten niet meer marxisbisch en Rooms-katholieken niet meer papis
tisch, vohtaat voor ons minder te Z'eggen: neen, dat niet, maar moeten 
wij meer ~in d·etail zeggen wat wij wei willen. 

PART!] VORMING 

Bevabte het oude pwgram van beginselen in arbikel i uitsluitend een 
erkenning van het bestaan van an,dere partijen, de nieuwe he,ginsdver
klaring stelt z,ich po·siriever op. In arbikel III sub b word't de partijvor
ming in het kader gesteld van Ide medemenselijkheid. Men behoort z,ich 
niet alleen in te zetten voor ztichzelf en de zijnen, maar ook voor de 
medemens. Deze herkenning van de mens a'l>s sociaal wezen brengt in 
de zin van Heidegger 'Sorge' met zich mede, bezo.rg1dheid voor en zorg 
om de med·emens, welke, pos,itief opgevat, vanzdf tot medeverantwoor
delijkheid met de ander en met de overhei'd l.ei,dt. Dez'e betrokkenheid 
van een ieder op de samenLev,ing kan, doch behoeft niet te leiden tot 
groepsvorming, in de politiek: partijvorming. Denkbaar is immers ook 
dat de betrokkerrhei'd van een ieder zich uit in het gehele coHedid, zon
der dat ~dit wordt opgesplits,t in een aantal stromingen. Zodra zich echter 
v·erschillenlde krachtenvdden voordoen, z.oal~s in de thans snel veranide
rende samenlev1ing het geval is, is het, ofschoon daarover geen statisti
sche gegevens bekend zijn, waaf'Schijnlijk dat aan ieders betrokkenheid 
bij de samenleving better uitdruk~ing wordt gegeven doo'r een aantal 
verschillende stromingen, dan waJnneer die betrokkenheden 2lich direct 

in het collectief oplossen. 
In ieder geval is een ~empirisch feit, dat in ons lanrd een aantal partijen 
is g~evormd welke uitsluitend in dit licht zin hebben. Da~t in de beginsel
verklar,ing van zulk een pol:itieke partij dez.e mogelijrkheid wordt ge
noemd - maar ook ni,et meer: 'Deze taak kan ... - en in het juiste 
verbarrd ·aan de o11de wondt ges,teld, i~s 'toe te juichen. De uit de bepal,ing 
volgende openheid voor het feit dat ook a:nderen tot partijvorming zullen 
overgaan, is in ove11eenstemming met de ch11istelijk historische tradirtie, 
maar tevens de consequentie van het beginsel van med~emenselij,kheid 
waa!'op ~de bepaling steunt. Ook hier zien wij denhalve weer geen we
zenlijke verandering. maar een zeer juiste verduiidelijking. 

INTERNATIONAL£ RECHTSORDE 

ln punt twee van ~de ui1tgangspunten voor het po1i,tJiek handelen wo11dl 
als des'i,deratum gesteM, da~t de overheid de vrede moet dienen en de 
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ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde moet bevorderen. Tevens 
wordt gewezen op ·de taak van de overheid ten opzichte van de ontwik
kelingslanden. Ten aanz·ien van de inhoud van dit punt, veronderstel 
ik ·dat deze ieders inS'temming heeft. al ben ik mij ervan bewust, dat over 
de uitwerking en vooral de bepaling van prioriteiten wel verschil van 
mening bes:taat. In het verband van dit artikel ·is echter slechts van be
lang of het nieuwe punt getuigt van een andere vi~ic op het funcbioneren 
van de Nederlandse Staat als Parlementaire Democra·tie. Men zou een 
ogenbhk kunnen veronderstellen. dat de n<JJdruk in C.H. kring op de 
koninklijke prerogati·even had kunnen leiden tot een terughoudende op
stelling met betrekking tot de overheidstaak op internationaal gebied 
J3.ovendien zou men kunnen veronderstellen. dat in C.H. kring in ver
band met •de opvattingen omtrent de soevereiniteit. aarzehngen bes•taan 
ten opz·ichte van de ontwik:keEng van de Internat1ionale Rechtsorde, voor
zover •die gepaard zou gaan mel !nperking van de nationale soevereini
teit. W•ie echter a11bikel 26 van het oude program leest, zal de onjuis:t
htJid van deze verundersteHingen aanstonds opvallen. In dat artikel werd 
nog veel duidelijker dan in het huidige punt 2 het s1treven naar vcrwe
zenlij·king van ftJderauieve samenwerk•ing op democra:tische gron:dslag 
binnen Europa gesteund. lk acht het zeer betreurenswaardig dat dit nict 
in de ui•tgangspunten voor het politick handel en is blijven staan. W el•is
waar is er thans een aparte buitenlandse paragraaf, maar hier betreft 
het nu juiS't een punt dat in d·c ui•bgangspunten thlllis hoort: wij z•ien de 
Parlementaire Democratic van thans niet als ideaal voor eeuwig en 
altijd, voor 1de toekomst opteren wij voor cen europese con~trudie. maar 
wij eisen ·een democratische grondslag. 
In ieder geval kan met van het nitgangspunt betreffende de buitenlandsc 
pol•itiek niet zeggen, dat het. vergeleken met het oude program, te ver 
gaat. mij gaat hct niet ver genoeg. 

JNSPRAAK, MEDEZEGGENSCHAP 

In artikel 9 van het oude program werd volstaan met de vage zinsnedc 
dat •de overheid haar gezag ten goede van het Vo•lk ui•toefent en daarom 
onder medewerking van het Volk en dat ·deze mcdewerking moet toe
nemen naarmate de taak der overhei·d ZJich uitbreidt. Mijns inz.iens wa
ren deze bepal,ingen totaal onvoldoende en uitslui.tend geschikt om voed
sel te geven aan de opvatting. ·dat ·de C.H.U. een vage partij of zelfs 

geen partij was. 
Punt 3 van de nieuwe uitgangspunten is ten opzichte van de oude bepa-
lingen een verbeter.ing. De overhei·d .client thans de medeverantwoorde
lijkheid van de Staatsburgers en - uitcraard - van hun wctti·g geko-
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zen vertegenwoordigens te ·erkennen. 
Dit brengt vanzelf met z•ioh mee, dat die medeverantwoordelijkhei.d gc
legenhei>d moet hebben zich tot uitrdrukk!ing te brengen. Dit kan alleen 
wanneer het beleiod van de ovcrhei<d voor de Stawtsburgers kenbaar is. 
dus brengt openhei1d met zich mede, maar ook dez·e heeft geen l)in wan
neer de Staatsburgers niet in de gelegenheid zijn hun eventueel afwij
kende mening naar voren te brengen. Ook inspraak 1is derhalve een 
uitgangspunl van de C.H.U. geworden. 
Ondui>delijk is echter gebleven hoe de medeverantwoo!'delijkheid is ver·· 
'deeld over de Staats:burgers zelf enerzijds en hun wett•i.g verkozen ve!·
tegenwooPdriger-s anderzijods. Hiermed·e wordt een gewichhg staatsrech
telijk punt aangeraakL Gemeenlijk wordt immers aan de grondwette
lijke hepaJ.ing, dat de leden van de Staten Generaal zonder last of rugge
spraak stemmen, ontleend de opvatbing, dat zij 1cle colleoti·eve wil van 
de Staatsburgers uibdrukken. Hiernaast is dan weinig plaabs voor uit
·drukkring van die wil ook nog weer eens do·or de Staatsburgers zelf. Op 
he~ terrein van de inspraak rijzen hier slechts theoretische problemen. 
Het do·et er weini·g toe wat de juis•te theorie is, mi>ts maar de Staats
burgers zelf en hun vertegenwoor'digers inspraak hebben. Prohlemab
scher wo11dt de situa:tie met betrekking •tot medezeggenschap. Medever
antwoo!1delijkhei·d houdt mijns inziens beslissingsrecht in, doch strij,dig 
is een systeem, waar-bij en de Staatsbu11gers en hun wet-rig verkozen 
vertegenwoordigers omtrent dezelf.de zaak besli•ssingsrecht hebben. Ik 
vermoed dat dit punt een compromis is tussen enerzijds ·een s-troming die 
·de Staatsburgers meer verantwoof!delijkheid wil geven en anderzij,ds 
vooral de Kamerleden, d.ie aan hun bevoegdheden willen vasthouden. 
Ik betreur het, da,t ten aanzien van de hoogst urgente problemen omtrent 
inspraak en nwdezeggenschap niet met meer scherpte in de uit•gangs
punten is gestdd. dat inspraak en medezeggenschap in beginsel uitslui
tend bij de Staa:tsburgers beru~ten en slechts in die situaties zijn gedele
geerd aan vertegenwool'digers. waarin ·directe democratic onmogelijk ;s. 
In het a.]gemeen ·schijnt het mij toe, dat medezeggenschap van de Staats
burgers zelf niet te v•erwezenlijken is ten aanzien van wetgeving en het 
geven van beschikkingen. 
De tweede aiinea van punt 3 van de uitgangspunten beschouw ik als 
een misslag. Uiteraard behoeft de overheid het bestaan van in de maat
schappij werkzame organisaties, v·e!'banden en instellingen niet te ver
onachtzarnen en kan het zinvol zijn, in bepaaide omstandigheden met 
deze organisaties overleg te plegen of samen te werken. Dat deze samen
werking steeds een eis zou zijn en wel in die zin dat het gezag en d;,; 
verantwoo11delij·khei,d van de overhei·d aUeen zinvoi kunnen funcbioneren 
op basis van dit overleg en 'die samenwerk.ing - en dan nog wel nauw 
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overleg en voortdurcnde samenwerking - lijkt mij faliekant onjuisL 
mcclc door de over;dreven bewoordingen. Zonder twijfel zijn er gevallen 
waarin het gezag en de verantwoordelijkheid van de overhei1d alleen 
z·invol kunnen fundionercn buiten dit overleg en die samenwerk:ing om. 
Hot algemeen helang kan immers e:isen, ·dat afstand wordt genomcn 
van een bepaalde organisa·tie. 
Ik weet niet wat tot de betrokken z:in heeft geleid. Hier kunnen voor
standers van een corporatieve structuur van de Staa:t aan het woord 
zijn geweest. Het kan ook zijn, dat men een buiging heeft willen maken 
voor hepaalde organisaties, b.v. de vakbonden. Men heeft dan over het 
hoo~d gez:ien dat -de vakbonden zelf zich terecht ten aanz1ien van het 
functioneren van de overheid alle vrijheid hebben voorbeho:uden. 
Men versta mij wel: ik deel natuurlij:k de opvatting, dat het een onwijze 
politiek zou zijn om op sooiaal tern·in maatregelen voor te staan welke 
in v<l!khondskr:ingen gro:te weers:tan:den opwekken. Dit is echter zo, omdat 
de v<l!kbon:den de mening weergeven van een groot aantal Staatsburgers, 
derhalve op 1de grondslag van inspraak en medezeggenschap, doch niet 
omdat het enkele bestaan van de vakbond voor de overheid reods de 
CJS van raa:dpleging moet brengen. 

CONSTITVTIONEEL RECHT, RECH1EN VAN DE MENS 

In de punten 7 en 8 van de nieuwe uitgangspunten, waarover ik kort 
kan zijn, heef.t de C.H.U. zich thans ondubbelzinni•g uibgesproken voor 
·de Constitutionele Democratic onder het Huis van Oranje, dat wil zeggen 
een democrat·ische rechts.staat met een parlementair stelsel, waarin ie:dcr 
gelijke rechten en vrijheden heeft. Een aantal es:Sentiele rechten is, ove
Pigens zonder aanspraak op volledi·ghei•d, opgesomd. In dit verban1d kan 
niet op de details van deze uitgangspunten worden ingegaan. Volstaan 
zij met op te merken, dat ook hier weer geen wezenlijke verandering is 
gebracht in de opstelling van de C.H.U., doch wel dui•delijkheid is ge
schapen in een ook buitenstaanders aansprekende vorm. De bes:taande 
aarzding om begrippen als 'liberte' en 'egal:ite' uit<drukkelijk over tc 
nemen is overwonnen. De bewoordingen zijn zodanig, dat nieuwe ont
wikkelingen niet bij voorbaaJt worden verworpen. In>d.ien b.v. de last van 
het koningschap voor het Huis van Oranje te zwaar zou worden, hand
haaft uitera<l!rd de C.H.U. haar uitspraak ten gunste van voortzett:ing 
van dit koningschap. doch snij:dt niet voor eens en altij:d een andere 

ontwikkeling af. 
Samenvattend kan worden gesteld, dat de nieuwe beginselverklaring en 
•de nieuwe uitgangspunten geen blijk geven van een wezenlijk andere 
vis:ie op d·e Parlementaire Democrabie. doch dat veel dui:delijker dan 



vroeger in voor ieder begrijpelijke taal geze~d wor<dt wat word t bedoekl. 
Enige afstand is genomen van typische C.H. uibdrukkiingswijze en rede
neringen welke speciaal voor buitenstaander<s ondoorz,ichtig waren. Een 
opening ·is gemaakt voor een ontwikkeling naar meer directe Democrat:ie. 
doch htieromtrent is een betreurenswaardige vaaghei>d aanwe:z1ig gebleven, 
juis-t in de uitgangspunten die hieromtrent eveneens duildelijkheid had
den moeten scheppen. W at betreft de ontwikkding van de lnternationale 
Rec:Msorde, speciaal de Europese, ontbreekt in de uitgangspunten de 
aldaar vereiste visie. welke •in het oude program wel aanweZJig was. 

VAN DE REDAKTIE 
Dit nummer van het CH-Tij,dsohrift is geheel gewijd aan het nieuwc: 
beginsel- en poliuiek werkpwgram van de CHU, dat in twee etappes up 
7 maart en 23 mei 1970 is vastgesteld. 
Leidend thtema van de ·drie artikelen in ·d•it nummer is het be•ginsel· 
program en de inleilding op het politiek program. 
Prof. Lekkertkerk,er behandelt 1de theologische achtergronden van hct 
beginselprogram. Mr. Kernkamp bespreekt de vi·sie van het nieuwe 
beg,;nselprogram up de parlementaire democratic. 
Drs. Van Leijenhor<st schrijft over de relatie tussen hel beginselpwgram 
en het politiek program. 
Wdhcht ten overvloede zij er op gewezen dat de auteurs hun persoon-
lijke visie geven. 

Medewerkers aan dit nummer zijn, in alfabetisohe volgoflde : 

Mr. F. H. KemkamjJ: geb. 1931; studeePde rechlen (G.U. en V.U.; Am
sterdam); wa•s korte tijtd werkzaam op het H01ge Commissariaat 
voor Vluchtelingen; is sinds het vervullen van zijn militaJire 
di,enstpl,icht, aJdvocaat te Ro'ltePdam. 
Mr. Kernkamp wa·s li·d van de Commi8sie Grondwet<s.herZiiening 
van de LQihmansbiohtJing; is vice-voorzitter van de CHU
Kamer'kring RottePdam. 

Drs. G. van Leijcnhorst: geb. 1928; stuifleePde wis- en &cheikunde (Utrecht) 
is leraar aan het Christelijk Lyceum te Gouda; secretar:is van 
de CHU. 

Prof. Dr. A. F. N. Lekkerkerker· geb. 1913; studeerde theolog·ie (Utrecht); 
was predikant te Noo11dlaren, Loosduinen en Utrecht; is h.oog
leraar te Groningen; oud-lid van het H.B. van de CHU. 
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Gaarne maken wij U er op attent, dat de redaktie en 
drukkerij door een technische onvolkomenheid, het ten 
zeerste betreuren, dat bij de aflevering van het vorige 
nummer enige technische storingen zijn ontstaan. 
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GEEN VREDE ZONDER GERECHTIGHEID1) 

door ]hr. Mr. D. ]. de Geer 

I. lnleiding 

In september ihiieM ,de Loihmanstiohting een studieconferent:ie over evan
gel1ische radicaJlitei1t. Wij moeten rms 1ervan bewus1t zijn dat der~gelijrke 
conferenties sterk li11;1g'en in het vla1k van de 'educat'ion permanente'. Het is 
~dan ook niet ver<baz,ingwekkend 1dat op de conferenbie 1in belangrijke mate 
overeemtcmming blee1k te bestaan o:ver 1de noodzaak tot ingrijpenJde wij'Zi
ging in mentilil,iteit en concrete poEt'iek om deze wereld leefbaar te maken 
en te houden. Wij zijn ons daar ~in de studeerkamer waars~chijnlijk wei aHe
maal van bewust. Het :grote probleem i's echter om dat in de ihaflde dage
lijkse pol1it,ieke besluitvorming tot gelding te brengen. Dan zijn er telkens 
weer de belangcngroepen die ertoe nei:gen bij voorbaaJt in iedere wij'~i1ging 
van de ~status quo een bedrei.ging voor de verworven pos1itie te zien. Dat 
is ook wel juJis~t; 1de noodzaike1lijke veranderingen zu'Uen ~gevesbigde rposi
ties in niet onbe:1angrijke mate mneten aantasten. 

Oorspronk~elijk 1is mij 1gevraa:gd ~aen nabeschouwing over de to1ta:litevt 'van 
1de problemat,iek te maken. De Lohmans1bidhting heeft inmiddels e~dhter 
besloten het 1dos:sier van 1de conferentie 1in gebunde1d>e vorm uit te 'geven. 
Daarmede wofldt de last van mij af,genomen aan de inlei1d'ers van de 
con~er~enbie, :de Her,en E-Meren!bosch, Landsman en Schaaf, evena:l:s aan 
de verschiiHende pre-,aldv~seurs, recht te ~doen wedervaren. Hun bijdragen 
zu:Uen bescihiiiklbaar zijn voor de kies:vereni:gingen ,dj,e deze winter aan 
dit onderwerp aandacht wiHen gev~en. Ik ihoop dat er veie zijn; het on
derwerp lis bda:ngrijk 1genoeg, onze houding er tegenover zou wei eens 
bes:liss:en:d kunnen zijn voor de toekomst van de mensheid en het is zeker 
heslissen1d vnor ihet bestaansredht van ,de confes,sionele partijen. Deze 

1) EEm nabescllouwing van de studieconferentie vaJn de Lohm.anstic:h
ting over evangelisclle radicalited.t in september, bestemd als aan
knopingspunt voor het winterwerk in de kiesverenigingen en vooral 
als 'opwarmertje' voor de enorme taken die in de wereld wachten. 
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besdhouwing iheeft dan ook vooral tot doel een aansporing >te zijn om 
het oiJJderwerp niet gemakshalve in de lade te leggen. Ik zal daartoe 
bij 1de <drie steHingen we<lke op de conf,erentie in discus's,ie zijn geweest 
enkele aantekeningen ma:ken. Daaraan voorafgaand eer:st ecihter nog een 
drieta:I algemene opmerkiingen: 

a. De noodzakelijke mentaliteitsverandering. Het belang daaf'Van kan 
niet wonden onderscihat. Tegen verandering in bet algemeen, en zeker 
tegen de sndheid van verander<ing waaraan wij in ihet hui<dige tij<ds
gewr<ioht bloot'Staan, bestaat weerstand. Het is van belang dat wij ons 
·daar bewust van zijn, en dat wij analyseflen wamop die weePshnd 
rust en wwt ·de fun:ktie van deze weer;stand is2). Deze weerstand is op 
zidh een ,gezo!11d verschijnsel. Wij wuden niet kunnen Ieven indien wij 
niet de zalken waar wij mee wo11den geconfronteerd, 1in lhet aclgemeen 
·in een bekend patroon kunnen inpwssen. De na,druk 1igt hier edhter 
op .de wooflden '1in het al.gemeen'. Het gevaar bestaa<t n.l. dat wij coUte 
que cou,te alle v~erscihijnselen di~e wij waarnemen in de bekende cate
•gonieen inpensen. Op deze wijze kunnen struoturele wij~i~gingen die 
zlidh 'Voondoen onherkenbaar worden gemaakt, hetgeen er UJiteiruddijk 
~to~e moet leiden da.t ons handelen ,geen aansluibing meer hedt met de 
werkelij:l~e pwblematiek van de wereM. Dit gevaar •is op lhet ogeiJJbtlik 
aotueel wegen:s 1de ~enorme sndhei,d van v~erandefling. Men 'leze b.v. 
'Inclusief denken' 'Van Dr. BoerwinkeP). 

b. In toenemende mate 'drei,gt er een kloof te on1tstaan tussen woord en 
daad. Het is gemakkelijk om met 1de mond iets te belijden, maar het 

·i·s een geheel andere zaak daar ook .daden op te doen volgen. Een 
enkel voonbedd van 'g~ebruik rvan woorden met daarnaas~t aan ons 
~samenlevtingspatroon aangepaste da1den, kan dit duidelijk maken. Het 
gebod ',gij zult niet doden' ,is bekend. Binnen de redhtsSJtaat wo11dt dit 
1gebod centraal gestdd: het van het lev en bero,ven van een ander 
mens is (tereclht) het emstig•ste vengrijp tegen een samenle'V!ing. Als 
het 'er echter om gaat deze samenleving te beschermen tegen aansla
gen van buitenaf, wo11dt doden een daad van moed geadht. Deze hvee 
,d,iametral.e aspecten van dezelfde <dawd zijn zo diep in ons .denken ver
ankerd dat wij het bijna vanzelfsprekend gaan vin1d~en. Een uitlaat
klep wo11dt 1gevonden in onze menings~vorming over hetzelfde 'Vraag
stuk elders in de werelid. Daar eigen belangen en de 1belangen van 
de samenlev,ing n'iet direot bedrei,gJd wond~en <door 1de vraag of ,in ont-

2) Zie b.v. Drs. H. J. G. Verhallen in Intermediair dd. 30 o~tober 1970. 
3) Uit~gegeven door de werkgroep 2000 iJn samenwevking met uitgeverij 

Paul Bra.nld (1966). 
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wrkkellingtslanden een gewelddatd•i·ge revolubie te•gen een ondendruk
kend regime al ·of niet geoorloof.d is, •kunn:en wij ons bJier in W•est
Europa permitteren daarover van menting te 'VersdbJillen. Het 'Va'lt 
cchter op •dat naarmate men d:ieper hierop •ingaat en •de~haJlve in zijn 
meningsvonming over .di•t punt incakuleert dat da.t wat moreel aan
vaar1dbaar is tin ontwikkdingslanden, hier niet per def.inibie a{tgewezen 
kan wo~den, op emotionele gronden de dtiscuss,ie snel moeiilij·ker wordt 
en tbetreikkelijk snel zdfs onmo•gelijk blijkt. Andere aaPdige 'Voonbed
·den van •deze problemattiek noemt Van Benbhem 'Van den Ber1gth4). 

B1nnen de CHU bestaa•t een gezonde weerstand tegen gwte woortden. 
Wij moeten edhter nagaan of in het licht van ihet ·voongaande, zwijgen 
niet vaak •in .feite bestaande (wan)toestanden beikracMigt, terwijl niet 
aHeen •grote •woonden maar ook grote tdatden op hun p1aa;ts zoulden zijn. 
Daarnaast moeten wij bij een verzet tegen .grate woord•en wel hee~ 
zeker zijn dat de afstand tussen onze woonden en onze daJd·en niet 
even 'groot i•s als bij •degenen d•ie wij dat wdEcht verwijben, in da.t 
gevaJl betoeikent een beschei,den en gematitgtde opsteHing n.l. een oon
·servatieve pol•iti•elk. De ui·tvoering van het nJieuwe poli,bid.<e program 
van 1de OHU zal daar een goede toetssteen voor zijn. 

c. H et gebruik van begrippen •is een moeiilijke ·zaa:k. Men leze sltedhts de 
·discusSiie over het begnip radlical,iteit :in lnbermed1iatir5). Een a<Igemeen 
be1kend ver.gadertrucje is een gesprelk af ·te houden door ibepaa:lde be
grippen ofwel ·inhouds1loos te verkilaren, ofwel er een extreme inhoud 
aan te geven. Dat dit ook in de OHU kan :gebellr'en ibleetk op de con
ferenbie toen uit een van de 1drie wer<k,groepen wer1d gerapporteerd 
dat men met het begrlip •raJdical!;i,tei•t eig•enlijk geen raad wis•t, ondanks 
de 'V'Oortreffelijke •inleidingen d·ie aUe dit begrip tot onderwerp had
den. In zek•ere z,in s1laat deze vraag terug op het onder a genoemde 
punt. Naarmate td·e samenleVIing verandert, zullen ook onze begrippen 
een andere inlhoud moeten krij.gen en zullen ·eventueel nieuwe begnip
pen moeten woPden gezocht of oude beg11ippen gereadtiv·eend. Daaruit 
va:lt oo!k ihet gevaar te veriktla:ren begrip:pen te verw·ettetlijken, waar
mede zij thun soepelhei·d v·erEezen; lJOidra zij n1iet meer al.s een rde
rentiiekooer wo!1den gebmikt, woPdt de weg naar behoorlijk O'Verle,g 
over wezenlijke za:ken af•ges1orten om plaats te maken voor ihaarkloverij. 

2. STELLING I: Wij staan op een kritisch moment in onze geschiede
nis; wij staan voor de taak de autonome ontwikkeling van onze tech-

4) 'De ideologie van het Westen', Kritiese Bibliotheek, van Gennep, 1969. 
S) Intermediairs 28 dd. 17 juli 1970 en 39 dd. 2 oktober 1970. 



nische en economische cultuur te doorbreken, opdat deze niet onze 
eigen ondergang wordt. Deze doorbreking vergt een evangelische 
radicaliteit. Zander deze instelling hebben de confessionele partijen 
geen bestaansrecht meer. 

a. De eens·te Z!insnede wero op de confierenbie a1gemeen onderscihre
ven. In de oorspronkelijke tekst werd gesproken orv·er het kf;i,t'isch 
moment. Dit 1i•s gewijZ'i:gd v•ef'geZ'eld van Ide aa:ntekening dat de hui
<Hge toestaBJd in de wereld door on:s wel degelijk belee£d mag en 
moet worden ais het knibische moment. lndien men echter terug
kijkt in de gescihliedeniis zijn er ·vele momenten aan te geven waarop 
een vollk of een samenleving voor een kliitJis.ch moment stond. Wij 
treffen er b.v. een aan bij de terugkeer van het Joodse volk uit 
Ide Baibylonisohe ha:Hingsohap. De eerste twee groepen dlie toestem
ming k-rijgen om temg te keren naar het land van melk en hollling 
sla:gen er niet in hun ·ei·gen cultuur staalllde ·te ihou1den tegenover de 
Kanaam!ieten: zij wonden gea·ssimi:leend. Maar ·tenslotte lu:kt het 
de der·de gmep om ZJioh s.taande te houden. Het is aangrijpwd oon 
te lezen hO'e men daar 4:oen onder leid·ing van N ehemia, in ge
!!laagd is6). 

Een kwail:ita·bief versohi.l met het v·erleden .is echter dat het nu niet 
meer om het voortJbestaan van een volk gaat, maar om het voort
bestaan van het menselijk ras: 'De mens·en besohikken thans door 
hun wetensohap en hun teohniek over het vermo1gen het leven op 
aarde te vernliebigen'7). 

b. Het lijkt een oontraJd,iotio in term•inus te spreken van de autonome 
ontwikikei.ing van de door de menshei1d zelf geschapen cultuur. 
Todh ·is d1it een ha11de real~teit die niet aileen door velen bemstend 
aanvaard wordt als een niet te •keren proces, a1s een soort natuur
gebeuren, maar ook een van de •belan:grijkste redenen is voor de 
toenemende onrust in onze samenlev,ing. Ik meen te mogen stellen 
dat ihet merended va:n ons mensen .?Jioh madhteloos en 'invlo-edloos 
voelt tegenover •de over ons heen golvende ontwikkeLingen. V eelai 
berust•en wij daarin en traohten langs allerlei ui•twegen de zich op
ihopende spann1ingen kwijt te raken. 
Met name vanuit de jeugd worot edhter nog •de energie opgebracht 
om te relbelileren en te vedhten voor da•t wez•enskenmerk van de 
mens; Ide persoonlijke vrij1heid. Het 1is een van de cyni•sohe ver
•sohijnselen van de gesch:iedenis dat d1it verzet van de jeugd tegen 

6) Nehemia 8 1-19. 
7) Georg Picht 'De toekomst it:n eigen hand', Bosch en Keuning, blz. 10. 
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de mens'vemi.ebirgende krachten zo vaak gevoeld wondt ll!ls een 
oorzaah van verwarring en spanningen en dan als zordanig worrdt 
afgewez:en. 
De mensheid heeft rbhans de tedhnirsohe mogelijkheiden vm optimaal 
over haar toekomst ~te beschrikken. Wij rijden ~echter met een ra
zende vaart zonrder Eciht, ~en ,da:t rkan nriet verantwoond, noah ge
duld wonden. De wetensdhappelijke revolutie wend weli~swaar door 
mens'en gerea1i:seerrd, maar zij wondt door de poErtieke theori~e be
hanldeM als een natuurversrohijnsel8

). 

PEcht 'geeft op overtuigende wijze aan hoezeer rde mensheid in 
gebreke blijft de wetenschappelijke en teohnolorgis~dhe revolut'ie te 
r~iahten. Dat is in de eerste plaa,ts te wijkn aan falen van rde poli
tiek en de politrici. Het is hun taa:k te zorgen dat rde mogelijkheden 
waarorver wij bescrhriikken op de juiste wijze gebmikt wonden. Dit 
houdt niet in da~t een tegen:stelling moet worden gecreeerd tussen 
rde grote rdenkers op het gerhied van rde natuurwetenschappen en 
de polritioi. 
Op het ogenblrik leven bei:,de groepen echter in geheel gesciheiden 
werelden. Het is van het rgrootste bdang dat de rgeleenden Z'ich 
gaan bezrig hrouden met de polir!Jiek en dat rde polri,tioi hen welkom 
heten op hun jachtterrein. 

c. De conferentie voe_g<de aan de stelLing toe de noordzaaik om oork 
de ~economie te gaan beiheersen. Servan Schreriber geeft dat bij
zonder scherp aan, wanneer hij de geschriedenis van de ontwiikike
ling van de menselijke sramenlevring onderscheirdt in dnie periorden9

). 

De eerste periode is drie van de schaaf1s,te. De natuur is dan aa:n de 
'maoht'. Daarna komt de periorde van het liberalrirsme, (bij de in
dusrtniele revorlutrie van de 19e eeuw). De economi~e komt dan aan 
de 'maciht'. Door ied~er voor zijn eigen berlang te laten werken, kan 
een zekere mate van coUedief welzijn tot stand women gebracht. 
Een dergelijk sooiaal sysrteem heeft eohter noodzakelijkerwijrs tot 
gevol'g dat de sterke heerst over de zwaklke. Wij staan nu aan het 
be_g<in van de rdef1de pef1iolde, d·ie van de politieh, waarin de mens 
aan de 'macht moet homen. Servan Scilueiber plaatst dit n'iet in 
een cilrni:stelijk perspectief. 
Het is echter opvallend dat zijn concluS!ie: 'de mens moet aan de 
maaht komen', geheel parst in het scheppingsverhaa1 waarm de 
mens gestdd wend arls heerser over rde aaf1de. 

B) Picht blz. 52. 
9) J. J. Servan Schreiber 'Oiel et Terre' Denoel 1970. 
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Reetds ryeel eerider hedt rde Lange10) de hetreld<elijkiheid van ons 
economise/he denk·en aan de orde rgesteld: 'In onze westerse rnaat
scihappij rnoeten wij ons ervan bewust blijV'en dat er een spanning 
r)mn onbs·taan tussen de waarden 1drie wij zeggen .te verrdedrigen en 
de metJhoden drie wij toepassen om onze producbies te vermeer
·deren'. 

d. De wnferenbie voegde aan de oorspronrkelijke srtelling e'Veneens 
toe ·dat de confessrionele partijen zonder evangelrisohe radrica:E•teit 
geen bestaansrecht meer ihebhen11 ). Inrdien wij rinderdaad durven 
te a;anvaa.nden op een knirtrisch moment ~n de geschiied•enis te zijn 
rgekomen, •zuHen de confessrione<le partijen rde moed moekn ihebhen 
de raJd•ica:le wijzrirgingen die rzo'n knitisch morment vraagt, tot stand 
te hrengen. Lanrdsma:n lichtte rdi·t toe aa:n de hand van de s~.tuati·e 
'Van de pPofeten .in Israel. Hij il'.legt dan 'hun srpret~en krijgt vanuit 
,dJi•t 'nu' van rde crlirsrirs een ongehooPde ernst en feltb.eird, en het is rdan 
oo:k 'Van hieruirt, dat hun raJdricale pred,ikring va.n Gods gebod mo·ert: 
woPden begrepen. Er is dus, m.a.w. een betmkikentb.eird ·tusrsen god
delijlk en menselijk rhandelen, tusrsen een godrdelijk handelen in de 
gesclhriedentis, dat in de profetirsche 'Verlkonrdriging gedulrd wordt en 
deze .duirding is tegelijk een appel van Gods wogen orp de horende 
mens die verantwoordelijk gesteld wordt'. 

3. STELLING II: Radicaliteit is nodig om in deze omvorming te slagen; 
evangelische radicaliteit is nodig om de nieuwe samenleving richting 
te geven: een samenleving van mensen in vrijheid, gerechtigheid en 
vrede. 

a. De band met de eerste steUring ~s dui·delijrk: bij een kniui•sch morment 
beihoort raJdicale omvorminrg. W at dat ibetekent iheeft Bmins 
Slot 12) onder meer aangegeven in de vol:gende pas:sage; sprekende 
orver de s>lavernij aan het begin van onz•e jaarteUing zegt hij: 
'Brlijrkens rde :brief aan Frilemon worrdt Paulus er mee geconfPonteePd. 
De siaaf Onesimus ~s weggelopen en Paulus stuuPt hem naar 
F·~lemon temg ormda•t lhij zijn rslaaf 'Wa!S. En hij zegt nriet da.t srla
vernij een sdhandaal ris ·en ·dat rdirt werg.lopen dus Onesrimus' rgoed 

10) De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij. Dr. H. M. de 
Lange, W. ten Have N.V. 1966 blz. 222 en volgende. 

11) Zie ook mijn artikel 'evangelische radicaliteit, kreet of werkelijk
heid' in de Nederlander van 4 september 1970. 

12) 'Weg met de idiologieen', Paul Brandt-Romen en Zonen 1967 blz. 14. 

6 



reoht was en dat Ftilemon hem vrij moet laten. Hij stuurt hem te
l't.rg. Maar hij 'schrijft er wel •iets enorm revolutionaJirs bij. Hij zegt: 
Ik stuur hem terug niet als ,s,laaf maar als meer dan t&laaf, namelijk 
a:ls 1geltiefrde hroeder. Daarmee •geeft Paulus aan Ide sJa,vernij pnin
cipieel de dood•steek. Waarom? Volgens het Romeinse recht van 
,dJie ,dagen was een sbaf ·een ding, een 'res'. Maar p,aJulus zegt: De 
slaaf is geen ding van u, hij ,j,s uw ib!'oeder. 
Dat .is zo radticaal-revo,lutiomuir als het maar ~an. Maar rwaamm 
trekt hij ·dat niet ·door? Waarom ·prodlameel't hij niet een ·sodiaal 
program: weg met de slavernij! Laat aile slaven vrij! Dat ikon t']iet 
in het toenmalig•e estaJhlitsthment. Die mas.sa'le vrijiating z.ou een 
ramp betekend rheblben. Zij zou niet sledhts de maabsdhappij Ultt 
haar voegen 'gel1idht hebben maar zij zou rva~n ide slaven een stel 
paupers, proletari.sdhe desperaJdo's gemaakt hebhen. Paulus' oprva:t
ting van de ~sdaaf: niet een ding, maar uw broeder, 1i·s echter de 
kiem van waamit de maatsdhappij omgezet wondt. Het estaMish
ment blijkt ·tegen het ont'l~iemen niet bes·tand en zo rv·era:ndert het 
structured ·en vendwijnt de s<lavernij. Da~t Amerika Vhans met het 
negervraagstuJk ztit tis ·een 'gevolg van lhet feit dat men tin Amerikia 
indertijtd wel terecht van mening wa~s dat de sla:vernij afgesdhaft 
moest woPden, maar da~t men .daarvoor, da~arna en daaPbij nagelaben 
heeft, niet ra~dli-caatl genoeg W<l!S ·om het Amerikaantse estaJbl~hment 
·te henstructure!'en, ZOidat de ·vrijgda·tenen 'in de maatsohappij ge
lntegreend konden wonden. Hiermee is het wezenlijtke protbleem 
van elke radicale 'gezindheild gesltelid. 

b. Tijdens ·de wnferenbie wePd gestdd dat het accent van de ste1lting 
wei erg op de da1den van mensen ie geleg1d: Gotd werkt immerts ook 
ondantk:s polibiek. Larrdsman kwalifioeePd.e deze benadening als een 
'theologische verontre,inigin:g van thet poili,tJieke handelen'. De mens 
is verantwoord·elijk ges·teltd, waarbij hij mag hOJpen da~t God !hem 
zal thelpen, hij mag edhter nimmer de verantwoordelijiklheid op God 
afsdhuiven. Men kan thet ook ,zeggen zoals Kennedy: 'Wij moeten 
da~gelijks werken in de veewnrdersteUing tdat aUes van ons afhang.t, 
wij moeten da~gelijks bidden ,in het vertrouwen ,dat God de dingen 
•in onde za:l ma:ken. 

c. Twslobte kwam in dit verband de 'stel]1ing naar ·voren tda~t het niet 
gaa:t om evangelrische raJdical1iteit maar om radicaal ·ervangellisch 
optreden. Zowel E1derenbosdh 'als Landsman waarsdmwtden eohter 
met nadmk .tegen een rmoraJ.iserende heschouwing van de bij<bel: 
El:ke ketter V'indt zijn letter ... 

d. Lanidsman S'teilde ·daJt een radlica:Liteit die zioh evangdisoh rwiil noe
men misschien wel alts tbdangrijkste component geri,dht moet zijn 
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op rde verwerkelijkiing van 1de •vrij·heid. 'Het meest eigene van het 
evangeLisah 'geloof, de kos,tbaarste ·gave die een verstand door Go,ds 
gees·t ver-~idht -ontvangt, ·is 'immers het geschenk van rde vrijheid. 
Ondanks alJe lrippenrdienst aan de vrijheild .in vrijwel alle moderne 
staten rin oos.t en we,st, noortd en zuid, is de vrijrhei·d een goed <dat, 
naarmate de technrische cultuur !Ziidh meer aubonoom door gaat 
zetten, 'steeds meer bedrei·g·d wordt'. Daarnaa·st :staan als een twee
eenihe~d geredhtigheid en vrede. Dom Helder Camara steH daJt in 
zijn brocili.Ul'e 'Een spiraal van g.ewdd' 13), opgedragen aan Mahat
ma GamE, en Martin LutJher K!ing, met overtuigenrde helrderiherid 
aan de o:rld·e: ,srlechts do-or geredhbi:gheid worrdt .duurzame 'Vrede 
bererkt. Hrie·r rwordt een UJirtweg gegeven u~'t rde wapenwerdloop. Ge
redhtigiheid op ,geheel ·de aande zal pas wenkelijk een vreedzaam 
naaJst elkaar hes·taan van menrsen mogelijk kunnen maJken. 
In de ,dri•scussie werden enige rlidhtlijnen aalllgegeven we}ke bij de 
ui.twerkiing van deze drie begnippen van beteikenis zijn. 
In rde eers•te pla:abs zal een samenbundding van economisdhe maoht 
mo-eten wond·en t·egenrgegaJan 14). Deze beknot 1immers Ide vrijheid 
en •Sltaat in f.ei te veelal lin de weg van de gerecihti.ghe<id. V oorts 
moeben aubonitaJire structuren wonden afgewezen om de mens in 
de rgdegeniheird te steHen zijn vrijiheid waar te ma'ken. TenSll-otte 
moe<t ·de oulde opdracht uit psalm 72, 'Hij nichte uw volk met ge
redh1JiJgheid . . . Hij versdhaffe rech.t de ellend<igen des volk1s, hij 
redide rde armen, maar ver'brij,zele de ve!idrU!k'ker', word·en waar
gemaJakt: met ra.dicarJ,iteit moet worden opgekomen voor de ver
drukten. 

4. STELLING III. Deze samenleving speelt zich af in een wereld. 
Evangelische radicaliteit is daarom per definitie gericht op wereld-

13) Desclee de Brouwer 1970. 
14) Mn.acke geef:t in zijn boek 'De smaak van de macht' Bruna en Zoon 

1967, blz. 135) een :indringende beschrijving van de corrumperende 
werking van de macht: 'waar waren de erigenschappen gebleven die 
Frank zo in hem had bewonderd, waarom hij hem, om helemaal eer
lijk te zijn, een beetje had benijd: die rechtlijnigheid, die energie, 
'die roekeloosheid, die zucht naar waaghalzerij, dat evenwicht tussen 
lichaams- en geestkracht, dde doelbewustheid, die bescheidenheid ... 
Hij had bereikt waarnaar hij blijkbaar jarenlang had uitgezien zon
der bet ooit te laten merken. Hij concentreerde de macht in zijn 
handen. Maar hij gebruikte die macht niet. Hij misbruikte hem 
slechts om nog meer macht te krijgen. De macht werd in zijn handen 
niet bet mli.didel, maar het doel van zijn hele streven. Wanneer was 
het begonnen?' 
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wijdheid. 7 oetssteen voor deze mondiale bereidheid is de inzet voor de 
ontwikkelingslanden. 

a. Sohaaf gaf in zijn ,inlei:ding aan hoe de ker'ken deze ui,bd<llgii[J)g ruan
vaarden. Sintds Montreux wordt er niet aileen me,er gedadht, ge
praat en gewerkt met resolubies 15), maa:r is de kel'k tot de actie 
ovePgegaan: 2% van het :buldget is hes:temd voor de ontwikkeil>ings
lantden. Ov,ereenkoms,big de eis van de ontwi~kelti:ngslanden zelf 
zal 1 I 4 van di:t bedraJg worden gebruikt voor mentaEteits'veran:de
ring in de rijke landen. Het ligt niet in de bedoeEn:g dat de kerk 
bruggen gaaJt bouwen of wegen ·gaat aanleggen, •dat zou slecMs een 
.druppel op een :gloeientde plaat zijn en dat ~s een verantwomdetlijk
heitd voor regeningen en pol:ibieke partijen. (de CHU heef,t deze 
verantwoordelij:klheid in beltangrijke mate aanvaand). De kenk zal 
ztidh be~ig ·houden met mOtdel-<projecten en mentaliteits:veranlde-

rm:g. 
Sohaaf kwam >tot een angsbaanjagen:de condu:sie, nL <tat de 'kerlken 
op het ogen:bl:ik de enigen :lijken di·t tot op de bas:i's een werelid
wij:de verantwoordelij1~eid willen aanvaatiden. 

b. Wij dtienen ons bewust te zijn dat ontwikkelingssamenwer\k.ing niet 
een zaalk is die ver van ons :af,s,taat ·en :in de sfeer van de weldaJdtig
heid 1igt. Op :de ,conf,erentJie kwam naar 1voren tdat het ~n de eevste 
plaaJts za:l tga:an om structuurverander:i1l!g :in onze ei'gen samen
hw:ing. In de poEtieke pmgramma',s moet ·d:it tot !tJiibdn~king !ko
men door berei:dheid ~tot handelslihera1tisabie en internationale ar
beidsvetidel:in.g. Wij 'zullen daavbij V'oor o:gen moeten hoUJden: 
VREDE ZONDER GEREOHTlGHEID IS NIET MOGELIJK ! 

15) Dat ook op dit punt de kerken ons nog iets, ja heel veel, te zeggen 
hebben moge blijken uit het offdciEHe verslag van de conferentie van 
de Wereldraad van Kerken te Geneve over 'Kerk en samenleving'. 
Uitgegeven door de Wereldraad van Kerken, Geneve 1966. 



OPENBAARHEID - OPENHEID 

Besclwuwingen naar aanleiding van het rapport van de 
'Commissie Hero11ientatie Over<heidsvoorlidhting'. 

door Drs. B. Woelderink. 

In een evan rde vo11ig~e nummers van dit tijdscihl'ift 1) ben ik in de gelegen
heird gesteld mededeling rte doen van de rdiscuss,ie over het vraa~gstuk van 
de openihaal'hei1d der overihei,ds1documenten. Deze kwest<ie staat nu in 
verhrede vorm nog meer ~in ,de belangstdling doordat de 'Oommiss,ie 
he!1o11ientatie ovei'heidsvoorJ,idhning' onder voorzitte!'s,chap van mr. B. W. 
Briesheuvel goeld andenhaH ja:ar na haar installering een ,gedegen rapport 
iheeft uibgebraroht. Dit rappo11t getiteld 'Openbaa!iheid-Openiheid' 2) ~is ge
volgd door een uitvoe11ige discusrsie in de pers, waaraan onder meer 
werd deelgenomen door een terzake bekwaam figuur als ,de oud-directeur 
van de Rijksvoorliohtinrgsdienst 1dr. G. J. Lammers. De dis.cus's'ie kon 
dJireot rsne'l van start 1gaan, aangeZJien de commissie tot duidelijke oon
clus,ies was gekomen, ja zelfs de door haar aangehangen beginselen hard 
varstgelegd in een ontwerp van wet 'houdende regelen beihreffende het 
funcbioneren 1in openbaarfueid van de centrale ovei'heid', verkort tot 'wet 
openbaarlheild van ibestuur'3). 

Perscommentaren meenden te bespeuren dat deze voortvarenrdheid van 
de comrnis1sie door rde regei'ing niet zo enthousiast ontvan1gen werd. En 
indendaa~d blij1kt nu uit de nota waai'in de regering inzake het vraag
stuk van de openiheid van bestuur haar stan1dpunt bepaaJt4), dat zij op 
essentiele on1derdelen van het rapport Biesheuvel verschirlt; moge het 
dan een aaPdi~g gebaar zijn dat het advies van de Raad van State door 
de regering ontvangen mede gepub1iceend is. GeZJien de thans aan het 

CH-Tijdsohrift 15de jrg. no. 3 p. 15-21. 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1970. 
Rapport a.b. p. 197-199. 

4. Nota inzake de openheid van bestuur, Tweede Karner 1970/71, stuk 
10946. 
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Iicht .getreden controrverse valt het te betwijfelen of ide regering •in de 
korte ·peniode d1ie haar rest een websvoorstd tot regeling van matePie 
bij de Kamers za:l a:anthangig maken. 
Om nu ,jets dieper op .de zaak in te gaan wil ik eerst een overZJioht geven 
van de belangrijkste punten uit het rapport Bi·esheuvel; vervolgens ko
men er enkele commentaren aan het woond en zal het regeringsstand
punt beknopt weengegev•en worden. Tenslotte waag ·ik het een brug
getje te slaan tussen het standpunt van de commiS'~ie en dat van de 

regering. 

Het rapport van de Commissie 

'Openbaanheid - Openheiid'. Bij de verwoonding van de proibleems,teUing 
valt voor de Commis:sie Hieslheuvel eigenlijk al de bes<Es·sing. Zij . d•iende 
zich uit te spreken over 'de maatschappelijke functie van de overiheilds
voorliohting, ihet vraagstuk van de openlheid van het bestuur en de moge
lijkihei·d van een juridiscih verantwoorde formulering van een recht op 
informabie'. De Commis•s,ie hedt dat willen doen en wel in die zin door 
de dnie op.dradhten te Iaten samenvloeien in een grondpr01bleem nL dat 
van ·de politieke democrabisening en zo ·luidt de titel van ihet rapport niet 
'openihe~d-openbaarheid' maar juis:t andersom. Hiermede iheeft de Com
missie een geprononceende steUingname ingenomen, waaraan de gedacih
te ten grondsla.g E•gt, 'dat de macht, het bereik en de invloed van de 
overhei•d zo sterk zijn toegenomen dat zelfs gez•ien de veriheterinrg van de 
redhten van •de burger in d~ezelfde per.iode driens wezenlijke pos:ibie aah
teruit gegaan is. De Commis,s·ie vindt hier o01k een verklaring voor de 
hu)dige roep om democrat,is•ering. Men leest •in hoofrdstuk IV van het 
rapport 'ihet reciht van informabie' als conclus:ie dat ·de organen van de 
centrale overtheid bij ,de wet verpEch't gestelrd moeten word·en informatie 
te verstrekken orver ihet gevoe11de en te voeren bestuur aan de burger. 
Kort gezeg;d stelt de Commi•ss:ie de orpenlbaarheild als regel en de geheim
houdring als uitzonrdering. Zeer concreet wordt opgesomd in welke ge
va;llen ·de openbaarmaking adhterwege moet blijven. Ik noem h~·er de 
belangrijrkste: het ·in gevaar brengen of bena;,delen van de eenthe~d van 
de Kroon, van de veilri·gheid van de Staat en van haar economische en 
financiele belangen, en van Ide pos.j!Jie van betrokken persoonen en derden. 
Vermoedelijk heeft de Commiss•ie Zlioh gestoten aan ·de bestaande ge
heimhoud:inrgs-voorsahriften en dasseringsnimboe waar orverwegend ge
weriM wordt met •vage criteria als het aigemeen belang of beleidsover
wegingen. Tevens is het rdui,delijk dat de enig bestaanid•e algemene norm 
voor de openbaarheid van overheidsbesdheirden (art. 5 Archiefwet 1962: 
50 jam) haar niet ver genoeg ging. Op dit punt moeten we ons reken-
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sdhap ,geven :van de definit,ie van enkele begrippen door ide Cormmis,sie 
gehankend. 
Onder openbaarhe:ild verstaa't zij 'het algemeen bekend zijn of het alge
rmeen toegankelijk zijn van gegevens of procedures' Overhei,ds:docurmen
ten Zliet 'Zij als stuk:ken zowel \'ichriftelijke als VJisuele en auld~itieve die be
stemd 'zijn om bewaard te blijven, h.v. niet de informele memo',s ~en kla~d
jes maar het definibieve advies van de ambtenaar of van de C~Jdv,iserende 
instantie. Zai er nu geen versclhraling optreden in de beleidsarc'hieven. 
zuHen er geen sdhC!Jduwdoss:ie11s worden opgesteM? Bij de beantwoo11ding 
van deze vragen overtuigt de Commiss,ie niet helemaal. Zij spreekt de 
hoop u:it ,dat men in ambtelijke kring de voo11delen van de grotere open
baa!iheid :za:l Z'ien en dat er een mentaliteit van openheid za1 heersen. 
Na de weergave van de kern van het rapport volgen nog enkele con
c:lus~i~es van de Commissie op het gebied van de voorEcMing. De open
baarheid is niet aileen pass1ief dwz. gddend van burger tot overheid, 
maar ook adief, de overheid heeft 'de p:Jioht tot algemene voorl:ichting 
en openJbaarmak,in'g. Zo s'tapt de Commiss,ie af van het zo:genaamde 
primeurreclht van de VoJ,k,svertegenwoord~ging en .is zij van mening dat 
beleilds:voornemens bekend gemaaJkt moeten wor1den zodra met het oo:g 
op een ,goede en democratisohe bestuursvoe11ing o:pinievorming van be
lang is. PuMicatie van de a:dv,iezen van de Raad van State; van voor
ontwerpen van wet en a1:gemene maatregelen van bestuur: i~dem van 
stu'kken rond de kabinetsfo11ma't'ie zoals de rapporten van de (in)forma
teur en de aJdv,iezen van de fractieleilders aan de Koningin wondt aan
bevolen. 
Belangrijk zijn de opmerk,ingen van de Commi:sSJie ten aanzien van coiir
d,inatie en werkm01gelijkhei,d van de voorlidhbingsldiensten. Bepleit de 
Commiss1ie geen open'baarhei'd van 'kabinets:beraad, wei betoont ze zich 
voorstander van puMicat~ie van de agenda vooraf en het houden van een 
pensconferentie na afloop ,der verga1dering. 
Men kan zo nog lang door,gaan, maar 1ik beperk mij tot het hoofdstuk 
gewijd aan de voorl:iclht~ing over het buitenlands beieid, waaPin aan de 
orde ;gesteld woPdt het ~wekken van belangSlte!Eng in het bui,tenland voor 
Nederlands doen en Iaten, pol:ibiek en cultured. Om onze cultuur meer 
bekendhei:d te versohaffen betoont ide Comm'is:s,i_.e ziah een voorstander 
voor vergroting van de daartoe beschi~kbare fondsen. 

Elementen uit de discussie 

Bij de ovel'han:di>ging van het rapport juni jl. was ihet mePkbaar dat de 
regering voorZ!iclhti:g reaigeerde. De pers daarentegen met uitzondering 
van de Telegraaf, waar prof. Duynstee aile ru1imte kreeg voor zijn be-

12 



hroudentde stawtsrechtelijke 1ideeen, was enthou9iaster. Zo meende de NRC 
dat royale uitvoer~ing van de voorgestelde wet een revo1utiona:ir~e verbe
tePing 'in de verhoud,ing tussen bur'gers en bestuur zou kunnen opleveren5

). 

Vraagte>kens ~in hetzeHde blwd plaats,te Th. H. J oekes. Hij vreesde for
cering van ,de openbaartheid, wens'te geen overlhaast'ing bij de wettdij:ke 
voorbereiding en was beduoht voor een voorhchtin~sla:wine, waardoor 
de bu!'ger murw geslagen zou worden. Positief was de peacbie tin Her
vof'md Nederland waar vooral op de belangrijke gevolgen van de voor
gersteMe ui,tvoePing werd gerwezen.6

). 

Van CHU-zijde vePsoheen onder meer een ste!Engname van mr. W. 
Scholten met betrdkiking tot de vraag of de fiscale doss'iers gesloten 
blijven op grond van de opgesomde uitzonderingen op de openbaariheid. 
Hij beantwoondde de vraag naar ik ,dacht terecht instemmendJ) 
Het commentaar van dr. G. ]. Lammers in de Econ. Stat,is~che BePidhten 
van 12 en 19 apgustus heeft vee! aandaaht getrokken. Hij was he1t eens 
met de Commis,~ie inzake het vef'dwijnen van het primeurrecht van het 
parlement {~~hans ~een Ectie) en 1ten aanzien van het pDincipe dat de voor
lichting van de over1hetid bdhoort te zijn openbaanmaking, vef'k>laring en 
toehchbing, maar nimmer propaganda. De rergening mag haar beleid 
eePst aanprijzen in de post-parlementaire fase. Van de voorl,icht,ing O'ver
gaand op het thema 'recht op informatie' komt dr. Lammers met de in
teressante vraag: is het recht op 'informatie een grondrecht dwz. behoort 
het in ~de Grondwet te worden opgenomen of is het zoals de Commiss:ie 
stelt een beginsel van behoorlijk bestuur? Hij zou het als grondreclht 
prefereren en merkt op dat 1de grondwetscommi,ss,ie Cals-Donner deze 
kluif wel toegewezen zal krijgen. 
Aan de ~voorgesteltde wet, zo mcent hij, kleven enkele bezwaren. W~ie 
maa<M uit wanneer het moment van openbaarmak'ing met het oog op 
go,ede opinievorming is aangebroken? Waar dient de beroepsmngelijk
heid te liggen. Ouk bij de voorgestelde openbaarheid van de ambtelij>ke 
stukken voorZJiet hij problemen. Men vormt bij de overheid tdoss,iers per 
zaak, per aangelegenheid; hoe te handelen als het informele voorwerk 
niet openbaar en alleen lhet einldrapport we] openbaar ,js? Als lhistoniom 
betreur ik het met dr. Lammers indien zo waardevol informed mateniaal 
zou vefld wijnen. Tenslotte vreest dr. Lammers dat de voorgesteld~e wet 
te overspannen verwac:ht:ingen zal oproepen; hij prefereert het uitwer
ken van de vele practisdhe condusies van het rapport zo direct mo-

s. N.R.C. 10 juni 1970; bijdragen van Th. H. Joekes, 30 juni en 7 juli. 
6. Hervormld Nederland, 20 juni 1970. 
1. Het Financii:He Dagblad 30 juni 1970. 
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gelij>k buven een sndle wettelijke regeEng, waarvoor .hij de tijrd te vroeg 
geko·zen achrt. 

Het standpunt van de regering 

Met een aantal zaken uit lhet racpport van de commriSS'le herorientatie 
ovenheidsvooflhdhtinrg gaat ·de r•ege11ing accoord, zeker waar het de ver
beteningen in de voorl·ichbinrg betreft. Zij aanvaardt tevens de gedadhte 
van een wettelijke regdinrg van het .vraagstuk van de openbaarlheird van 
bestuur in d·e rijk·sdrienst. Maar het uitgangspunt voor ihet re•geflings
ha:ndelen •is een andere dan dat van de commi.srsie-Biesiheuvel nl. de open
baarheid als een middel tot betere communicatie tussen overheid en 

burger.8 ) 

De argumenten waanmee de reger.ing haar standpunt ondersteunt zijn 
o.m. de doelmatrigiheid van het hestuur en een bredere opvatt:ing van het 
begrip besdherming van de privesfeer 'Van d·e hunger. Daa11do·or wonden 
aan de operrhaanheird meer grenzen geste1d dan voor de urirtzonderinrgs
gevalolen d·ie de commisr~i·e gege•ven had. Teredht merkt de nota op dat de 
regering een ander sysrteem dan de comrmissie voorstaact. Zo erkent de 
regering dat hderidsrvororlriahtirrg actioef moet zijn onder overneming van 
.de ons bekende zinsnede van de bevoiidering rder opinievorming met het 
oog op een rdemocrabiscrhe bestuursvoering. De pass·ieve openbaarheid client 
heperkt te blij•v•en tot rde lbesluiten met .de motieven en de feitelijrke •gege
vens die daartoe geleid hebben. De regering adht het juri•st rde openbaar
heirdsmaterie in een wet met algemene •hoofdlijnen te regelen .vanwege de 
voordelen van een gecooiid·ineend optreden. De door haar gewenste ge
leidelij'klheird wondt bererkt door de wet hij al.gemene maatregelen van 
bestuur etappegewijs van toeparss•ing te verklaren. 

Conclusie 

Het a:antrekkelijike van het rapport der commi·ssr1e is ongetwijfeld gele
gen in haar ui•tgangspunt. Met het begrip pol•i·t>ieke •demonatisening staat 
men diclht hij de pol•ibieke real•itei•t. De afstand ovenheid bestuunde is 
groot en bij velen leeft de gedaohte •dat het indi•vidu vrij madhteloos te 
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In de nota zijn deze woorden cursief gedrukt. Hoogst merkwaardig 
is het op de laatste pagina van de nota (p. 11) onder V C te lezen 
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het bestuur' etc. Is deze democratisering soms aileen van belang 
voor de .lagere overheddsorganen waar de desbetreffende passage 
over gaat? 



aanvaarden thedt wat er besohilkt wordt. Nu is deze mentali.teit die haar 
tegenvoeter in de tegenwoordige actiecommitees tegen hN. industriali
sering en voor natuurbeschenming vindt, niet a:lleen veroorzaart\lt door 
·het geZJioht van de overlheird nl. het rgrote amlbtenarenapparaat, waarvan 
de molens voor de hui•tens•taander vaalk onbegrijpelijk langzaam malen. 
of door het in steeds sterkere mate ingrijpen •in het particul1iere ·leven 
door ·de verzorgingswetten. Ev·enzeer •is daar aan debet de 1losse hinding 
die velen hebben met de poEtie>ke partijen en de vakibon1den. Als het 
over openhe1id en openbaaJ1heid gaat hebben de polritrieke partij·en trou
wens ook bo•ter op hun hoofd. Maar met dat punt betreed ik een ander 
terrein waar 1i•k nu 1geen ge'legenhei1d ·voor ·heb. Om nu tegemoet te komen 
aan het wantrouwen tegen het ambtenaremtpparaat valt er .wat te zeg"~gen 
voor het standpunt van de commiss1ie Biesheuvel n:l. de ambtelijke open
baanheid. 
Arls we rhet goed zien is dat onderdeel van het rapport het grote geschil
punt. De regering wil ook openlbaanheird bij de wet geregeM, oro'k infor
mabie o•ver belei·d en helei~dsvorming, maar zij wil zelf bepalen wart en 
op wellk moment openbaar is, zij het niet zoonder a1gemene regels. 
Het lijkt mij duide:lijk dat de commissrie meer op de toekomstirge maat
sdhappij gericiht is en dat haar ideeen een betere grandslaJg bried•en al 
zijn ze ingrijpender voor een wetsvoorstel dat geacht mag worden een 
of enkele generatries mee te gaan. 
Nog twee zaken dienen hier aan de orde gesteld te worden. 
In de eers•te plaa•ts ·de onjuiste aandrang van de Commrissie om maar zo 
snel mogelijk met een wet ter tafel te komen. Hierin moet ik de rergening 
bijvallen. Een wet opcnbaarheid van rbestuur kan men niet zomaar op
stelilen en invoeren. Het is veel beter voor het pmsrbirge van de wet om 
·ingediend en aanvaard te worden als 1de consequenbies in hun geiheel 
overzien zijn en door middel van uinvoeringsbesluiten geregelrd kunnen 
worden. Want men zal niet Eciht moe ten denken over 1de aanpass1ingen 
op wet.telijk terrein noodzackelijk. Evenzeer is het goed dat bestuur en 
ambtenaren de rtij·d krijgen z:ich in te leven in komende Slituatries. De 
vraaJg van dr. Lammens of ihet reciht op informatrie weHiciht in de grond
wet ~huishoort drienrt ook duirdelijk onderzodht en ibeantwoorid te worden. 

In de tweede plararts wil irk de vraa.g ste\.len •is de ambtelijke openbaar
heid al.s prinoipe aanvaa1:1dbaar en uitvoerbaar? In mijn vonige bijdrage 
heb irk de nadruk 1gelegd op het fei•t dat een ieder beho.efte heeft aan 
een zekere ma1te van beslotenhei1d Stel1dat de ideeen van de Comm~ss·ie 
uitgevoerd worden dan treffen we besloten1heid aan in de beleidsvenga
deringen bv. rvan de m1in:isterraad en op lager ni·veau van B. en W. 
Voorts v1inden we die in de uitzonde1:1ingen op de openbaanheird, waar-
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van we in het betg"in de bdangrijkste genoemd ihebben. Daardoor worden 
niet onaanz,ienlijke groepen dossiers buiten de openbaarhe,id geplaatst 
b.v. personeelsdoss,iers, het rmerendeel van de beleidszaken van defens,ie 
en bui,tenlandse zaken. Trouwens in het algemeen kan de overheid zich 
beroepen op een door de commiss'ie 1gestelde formulering als: informabe 
op verz~oelk kan geweigerd wonden indien het betrekking heeft op een 
aangdegenJheid ten aanz,ien waarvan de voorbereiding van de besluit
vorm~ng nog niet is afgeronld of indien het verzoek betreikik,ing heeft 
op documenten waarvan 1de inhoud in al of niet gewijzig1de vorm is op
genomen in documenten 'Van L:rtere vorm. Mijns inziens kan men dit zo 
interpreteren - en de interpretat:ie van de uitzonderingsregels wordt 
des Pudels Kern - dat van aHe beleidsdoss,iers slecht's ide afgeronde 
adV'ietz,en zonder de voorafgaande correspondentie, a:antekeningen etc. 
ter besc>hikbng stelt. En als dr. Lammers zich dan afvraagt hoe dat 
pracbisclh moet dan hgt de oploss1ing met de moderne reprodudliemetho
den voor de hand. De cormmiss,ie is vols,trekt niet wars van het idee om 
voor in ~te winnen informatie zonodig kos,tenvergoed1ing te vmgen. W ordt 
men het over de voongestelde interprestatie eens dan komen er in de 
bele,idssfeer niet zoveel meer S'tukken openbaar dan de regef1ing wil; het 
ver,schil l1igt 1dan meer in het principe dat deze documenten openbaar 
woPden op het moment dat ze ontstaan zijn en niet op ihet moment dat 
de bestuurder bepaalt met het oog op de opinievorming etc 

De hier besproken rma,terie is zeer uitgebreid. Aan veel facetten is geen 
recht gedaan. W el hoop ik dat deze bijdrage er toe kan leiden dat in 
clhristelijk-historische kring begrip gewekt is voor de principes waarvan 
de Cormmi,ss,ie B'iesheuvel i~s uitgegaan, aangez1ien die mijns in2liens de 
voof1keur verldienen hoven het beperikte uitgangspunt waarvan de re
gering in ihaar nota blijk heef,t gegeven. 
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GEEN POLITIEKE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND 

door Jr. M. A. Geuze 

W anneer u het eerste woorcl van di.t arbi·kel we1glaat, hebt u de ·bikl van 
het hoek dat J a c. S. Hoek, met als onderl!itel 'Oor,[o,g en Herstei', dit jaar 
heeft gepresentee11d. Een tweede aa·nduiding van <de inhoud is naa1st de 
genoemd·en, !die op de vooromslag van deze uitgave prijken, op 1de t<i,tel
pagina te V<inden. Zij luidt: 'Offerfeest .der ~tegenstell<ingen'. Beihalve de 
te~bt op de vooromslag 7!iet men als <illustratie Dr. W. Drees met streep
jesbroek en iho<ge hoed 'in de hand, me•t een begeleirdende dienaar die 
hem een paraplu lwV'en het ihoof<cl hou1dt. Deze illustmt·ie ·i<s ter zaJk·e 
want het hoek van Hoek 1i•s inmi<dldel<s aanleid<ing geworden tot een forse 
polemie1k tussen Dr. Drees en de ·sdhrijver, werlke zich in 'het weeklblad 
Accent hedt aDgespeeld. 
Uit ·de tekrst op rde adhterflap kan men voorts lezen ·dat het om een 
pohtrieke •gesohiedeni\S van Nederland na de Tweerd·e W ereldoorlo,g zou 
gaan. Wat de eerste helft van •de pr<imaire onder-t•itel 'Oorlog en Hersrtel' 
<dan voor funktie heeft <is niet dui.delijk. De linihoudsopgave naar hoofd
stukken gedt drienaanga·ande weini•g of geen uitslui•tsel, berhoudens een 
hoo£d al's 'Koningin en Kabinet in baJHingscrhap'. Bij leZJing blij1kt Hoek 
dan a1lerlei naoorlo•gse pohrbieke versdhijnselen en struktmen te toetsen 
aan de situat•ies tijd•ens de bezettingstij'd en al·s zodanig is de rgebezri<g1de 
kop 'Oorlog en Herstel' wel een redelij:ke bena·dering:. Overrigens mod 
gezeg.d wor<den ·dat het be1grip her:stel v•oor Hoek helemaal geen goed 
herstel vertegenwoor<d·igt. En .da·t er voorts sprake zou zijn van een poili
tieke rgeschiedenis van Nederland na •de <tweed·e werddoorlo~g ,is een 
pret:entie 1die niet opgaat, naar ik nader hoop aan te tonen. In feite •g'aat 
het om een se·Pie afzonderlijke ops,te.Uen, wier verband voortvloerit uit de 
behanddde •tijdspe11ioden en rhet f·igureren van een aanta;l voor die 
perioden <dominante ,a[ of niet beleidsfiguren. Ik ben het eens met de 
konklus·ie van Jan Rogier rd<ienaangaande (V.N. 22-8-'70) nl. dat men 
aantreft een ·aantal opstellen van zeer ·ongelijke kwalitei't en besoheiden 
- d.w.z. te bescheiden (schr.) - gedokumenteerd. 
Deze opstellen handelen dan o.a. over de ·tijd van d·e regePing 1in baUing
schap, de tijd van het voorlopige en het noodparlement. over Neder-
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lanrds- lndie. over de polri tieke inv loed ·van het verzet, over de bijzonderc 
reoht•spleging en de economisohe en \Sociale ontwikkelring in 1945 en de 
maatregelen tot wedemphouw. 
Onz·e tlri<temtum ri1s ·allestbehalve rijk a·an wer'ken die ZJioh met rde recente 
polittieke •geschiedenis •inlaben. Memoires b:v. als drie van de ourd-Gou
verneur-Generaarl van Neder•lands-Ind·ie de Jonge of d·ie van oud
minister Suikrker zijn 1in ons land met een lantaamtje te zoek·en, drit in 
tegenstellling tot m.n. de Engels •sprekende wereld, waar men rzowel in 
het moelderlanrd Groot-Britt•annie als ·in de V.S. ser<ies contempora:ine 
bijdratgen op dit vlak van vooraanstaande politrioi, hun rudVIiseurrs en hun 
wetensclhappelijrke 'doorltiohters' zal vinden. 
Het hoelk begint met een hoofdstukje van een bla·dzij·de of aoht over de 
tij1d voor 1940, het lwmt eigenlijk na:uweilijk•s vel'der dan mei 1946, in 
wdk tijdslbes~teik verrk1i•eZJingen V'ielen, waarvan de uitslag op biz. 290 (van 
de 292) wo!idt vermdd. Aileen .in het laatste lhoofdstuk wordt economi
sche ·en sooiale besohouwingen gege<ven ·to·t '52-'53, zo ~devaluatie en Korea
effent, en b.v. wei vermel.ding van het Marshall-plan, maar geen kwan
t1ifikatie daarvan. 
Het .gaat rdus bij deze pUiiYliilkat~ie ihoogstens om enige ihoof.dstukken van 
de poltibieike gesohiedenis van Nederland over het aangegeven tijtdrshe
stek en geensz~ins om een all- round benadering. Dit wil uiteraard niet 
zeggen 1dat er dan ·geen <interessant werlk kan ont,staan. 
We rleven sndler •dan ooit tevoren en rriet ·ieder van ·d·e pohbiek gein
teresseerde Iezers van dit tijdsahDift zal zioh de voormal~ige paf!l~emen
ta,ire retda!Meur en tdiplomatiek cor·responrdent na de tweed·e wereltd<oorlog 
van Trouw heninneren. De waarnemingspost van de auteur na de be
vrijrd·ing was derihalve ·geen ongesohi1kte. Voor de oorlog was Hoek da:g
bla~dcorespondent o.a. rin Parijs en Landen, terwijl ihij tijdens de oorlog 
eerst ·Ver<hirrdingsoffrioier wa•s tussen ZWiitserland en Nederland .t.b.v. de 
rerger<ing rin Landen om daarna na de nodige Duitse gevangenissen in 
Buohenwalde door Ide Amerikanen bevrijd te worden. Tihans (sinds 1958) 
vervult Hoek de funkuie van ihoofrd van ihet voorlrioMingshureau van hct 
Europese Parlement ~n Brussel. 
Hoek .doet zriclh in zijn hoek kennen als een ant~i-·re1volurVionair in ihart 
en rrieren rdrie in zoverre 11:eker van deze tijd j·s in dat hij niet weet wart 
I~ief zijn voor anderen i•s. Hij moet - las ik ergens - uit de scihoo~l van 
Bmins Slot zijn. Het zal wel: hij •irs niet met diens latere ontWii·kkeLing 
meegetrokik:en. Hij presenteeDt !Ziich ~hans 1als een zelfstandri.g denker, zij 
het bepaald niet vanurit een bree~d operationed terrein. Hij !ZIWeert niet 
bij Schout•en en Colijn, 1in tegendeel weet ·in deze gevarllen vol.doenrde 
chstantie te nmen. Dooh hij is gest~ig1JTiatiseer1d ·door ·het v•erzet. Wanneer 
men rneent dat een man als ihij daa·rdoor een pre ma1g ihelbben rin de oor-
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rleelvelEng-, dan nog moet men bij de felhei1d van dit oordelen vde vraag
tekens zetten. In de s(:iherpe eenzijdig•heitd van benader>ing van een aantal 
versdhijnselen en voorvallen, strijden soms onredelijkilwid, onbtilliikhetid 
en onjuist:heid om de rvoorrarug. Het streven naa:r een koe1l ventandelijke 
benadering zoals een Dr. L. de Jong kenmerkt, een strerv·en naar een meer 
Iaten spreken van .de feiten alleen •is hem vreemd. Dit i·s te meer jammer, 
omdat de ,dooreenmengeltin1g van Wahrtheit en Diohtung (een be,grip dat 
ook Dr. Drees engens ~n zijn bestrijding •gebmiM) de gevaUen waaPin 
Hoek wel gelij1k heeft minder kracht geeft of uit het load haalt? 
In ihet inleitdende hoofds:tuk treft men 1ruire~t enig·e uitspmken aan die 
kenmerkend zijn voor een aanta·l lijnen, tdie men !in laJtere hoofidstukken 
als hasisf,i;Josofiie terugv'inldt. De beLxngrijkste is misschien het uitgangs
punt dat rvoor de oorlog ihet z,idht op ·de betekenis van de par:lementaire 
demokratie vom volk en stawt bij velen, onder politioi zowel van links 
aJ.s redhts onbbraik. Bij de l•inkerzij.de moeten met name in d1it opz•idht de 
sooiaEsten !het ontgelden. 'In 1913' schrijft hij 'namen zij de fatale be
sltissti[}lg z;ioh lmiten elke kahinetsformatie te houden voor nu en voor de 
toekomst. Het ging hun in hun pol,it•ieke strijd a<lleen maar om de maoht. 
Men gaf 1de voorkeur aan revoilut•iona•ire aktie en verklaarde de arbei,der 
heilti,g.' Hiermee heeft men meteen een sta·a,ltje van de ·gekonsentreerde 
stel!tingname die Hoek ei,gen is. 
Wei s'itgnaleert Hoek (blz. 46) later nog een keer dat de S.D.A.P. in 1937 
zi·oh begon te bekeren. Er hleek toen meer bereidheid als minderheicl 
samen te werlken met an1dere poEti·eke partij>en. Maar neen, de sooial1isten 
zijn naar zijn waarnemingen noo.it 1goede democraten geweest noch ge
worden. Drees en de zijnen en met hen figuren als de Quay, Heel, Wijf
fels, Romme en anldere 'or.denaars' hel>ben na de bevrijding alleen maar 
geprobeerd op een anbi-demo>krabis<ilie wijze in 't zadel te komen, met 
gelbrui'kmak,ing van een veel te lange overgangsperiode, met uitsciha'ke
lling van de werkdijk aanwe2lig'e polibieke stromingen. 'In d1ie tijd', zegt 
Hoek, 'spril'ken de heren uit het (eertder bevrijde) Zuiden alleen maar 
orver geestelijke en maatschappelijike stromingen'. AU.een Burger d·eugt 
bij hem. Gertbrandy c.s. stonden tot mi!dden 1944 voor, ldat de oude 
Sta:ten-GenemaJl, de oude Pn)Vlinciale Sta~ten en de oude Gemeentera1den 
geiheel moest·en worden :vervangen door Colleges van Ad>"ies, door de 
Kroon te benoemen. Burger ecMer braaht het daarna tot een opsteUing 
di·e een volled'i'g herstel beoogtde van de uitgezuiverde oude rvertegen
woor.d•igende organen en bezeU1ing van de opengevallen zdels op voor
draoht vil'n een N atlionale Ad>"ies Commiss·ie door de Kroon van f,i,guren 
uit rhet verzet. De redelijke oploss•ing 'van Burger, aMus ook later gekwa
l.if·iceerd door ·de Parlementaire Enquete Commiss.ie, heeft het echter niet 
gelhaaltd. De belo.fte 1terza:ke op 12 augustus 1944 d>Oor de toenmal1ige 
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minister van justitie. Mr. G . .J. van Heuven Godrhart, voor de ra:dio 
namens de Nederlandse rege11ing afgelegd en herhaaltd op de 14e, nl. 
dat de Regering stipt zor,g zou dragen voor de onmiddellijke inwerk1ing
treding van Rwden, Staten en Kamers, werd niet ingelost. Eers<t een half 
jaar na de ibevrijlding, op 20 nuv. 1945 sprak de Koningin een Noo,d
Parlement toe. En weer een half jaar later, ,jn me<i 1946, volgden dan de 
eerste echte verkiez1ingen. 
I-loek 11idht zijn ,kf,itiek in 't bijzonder op twee punten: 
a) het urits,cha:kelen van de a.r. ibij de eerste kahinetsforma,t1ie in 1945 en 

in het IDidzog ,daanran het vrijwel overal buiten houden van het 
zogeheten georganise1erd verzet; 

b) het fdit van de z:gn. overgangsperio<de en de duur benevens het mis
bmik' daarvan. 

VooTts ontkomt Koningin W<ilhelmina niet aan zijn toorn, uiteraard niet 
als lei,dster me<t s<inguEere ga'ven, dooh omdat 'zij ~idhzelf zag als de 
imtantie die 'de plaats van de volksvertegenwoordiging ,innam' - en 
,dat na 1944-' 45 te zeer bleef 'inkorporeren. Of ihet allemaal zo sdherp 
he eft gestaan, als er :hier ui,bkomt? We wet en nu wei da,t de Koningin 
eenzijdig was voongelioht. Op de geheime konferentie in Mai,den'hewd van 
febr. '45 zei ze tegen drie vakbondsmensen ,dat het haar was opgevwllen 
dat de commi<ss<iele<den het zo vaak niet eens worden, 'terwijl zij dacht 
dat de eens,gez<in1dlhe1id zo groot was (F. ]. .J. Hoogers in Ruim Zidht 4-5-
'70). Wij weten dat zij een vrouw was met een heel s,terke wil en roe
pingsbesef. We mogen hopen dat dr. L. de ]ong uit meer bronnen nog 
zal kunnen putten. 
Om iet,s van de stijl van Hoek te Iaten ']Hoeven. citeer ik twee zinnen 
(pag. 122) over de eerste kabinetsrformatJie. 
'De formateurs deden 'de communisten het aanibod van een ministerschap 
zonder portefeuille, een aanlbnd dat W a1genaar en de Groot begrijpe
Jijkerwijs met verontwaar'd'iging afwezen. Zij waren bereid ~genoegen te 
nemen als hen tevens de portefeuille van 'voedselvoorziening werd ge
geven. maar ldeze kluif wilden de social<isten natuurlijk niet Iaten sch<ie
ten.' 
Dr. Drees 'Ver.dedigt Z'ioh in Accent van 27 -6-'70 airs volgt: 
'Als Schermerhorn en 1ik er lbezwaar tegen maken de communist Paul de 
Groot in plaats van ManshoH de portefwille vonr Voedselvoorziening 
te geven (bij Manshoh gewmbineer1d met Landbouw), ,dan is dat nie,t om 
het rhier toch wei heel duidelijk sprekende landsbelang, maar volgens 
Hoek omdat 'de sociaE:sten 1deze kluif natuurlijk niet wilden Iaten sohie
ten!' 
Men oordele zelf. 
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Drees kan tereciht bezwaar maken o.i. tegen bepaal·de gekleurde veron
dersteUingen, Z'oa},s het s~teeds weer anJderSldentkenden besohuldigen van 
onzuivere motieven, ,door Hoek te vaak gebez·igd. 
Overli•gens hebben wij aan het ho-ek rvan Hoek te danken dat als slot rvan 
de eers·te repEek van Dr. Drees rdoor deze gepuMiceerd wer.d een samen
vatning van zijn advies, op 17 mei 1945, rnonde1ing aan H.M. de Ko
ningin uitgehraciht. In deze brief staat na het bepleiten rvan de later tot 
stand gekomen overgangsrege1ing: 'Ook dit zou zijn Staabsnoodreoht. Aan 
de letter van ·de Grondwet kan nu eenmaalniet wo·Jiden voLdaan'. Waar
om wondt niet nader geatds,trueerd (Dr. Drees beroept z·ioh terzake in ziJn 
repl,iek o.a. op de noodzaak van onmiddellijk ingrijpoen en de onmoge
lijrkheid van b.v. te werk•en met een begroting). Op ,de ongrondwetbig
hei.d richtte niet aileen Hoek zijn pijlen, maar evenzeer te '<Eer tijd een 
aantal volksvertegenwoordigers zelve. Het is wondedijk dat Ide sohrijrver 
claarvan nauwelijks melding maakt en voorZ'o¥er hii het doet (hii. oiteert 
Schouten die uitriep: 'Dit komt ·in g-een en'kel land voor' en no·emt de 
aanvaarding van .de mot,ie van Poll na het a:fgedwon.gen delbat over Ned. 
Indie) meent hij dat de meerderheid ·zioh alles liet aanleunen. 
Ik doe wat dat betreft een greep uit de Hande1ingen van de Eerste en 
de Tweede Kamer uit die peniode. Zo zeide het K.V.P. 2e Kamerlid 
dr. Dedkers op 9 okt. '45 bij de behandding van het wetsontwerp Nood
parlement - dezelfde vergadening, waanin Sdhouten de Regening be
schuldigde va•n subjektiV'iteit ,jn plaats van 'handhaV'ing van reoht en 
onde: 'Heeft het Ka1binet niet begroepen wat er omgawt onder het Neder
landse volk? Vijf jaren .lang hebben wij als vogelvrijen verkeerd in een 
toestand van rechtdooshei•d. En toen hieraan een einrde kwam, doondat 
de vijand •van ons erf wend verdreven, toen aarzdde de Regering om ons 
de gnonrdwettelijke waarborgen te geven voor de eerb~edi1ging van onze 
herwonnen redhten. En de Regel'ing - het spijt mij ·dat i·k het moet 
vaststeHen - aarzdt nog.' En even v·ender: 'In de volkenrecihtelijke zin 
van het woo!id zijn wij thans vrij. Maar van wat de Nederlander vrij
hei.d noemt, van de waarachhge buPgerlij<ke vrijhei1d zijn wij nog ver 
verwijdend.' 
De liberaal Hierema zei het wel erg •voorzichti•g, maar toch druvdelijk: 
'De ·ontstane ventraging moge rdan te wij-ten zijn aan een onge•lu~krige 
samenloop van omstand'i1gheden, waarop de Regening Lin de M.v.A. wijst, 
geheel overtuigend Iijkt mij dat betoog niet. Ik blijf derhalve van oor
deel tdat rmet enige goede wil .de bijeenroeping der Karner eender mo
gelijk zou zijn geweest. In Be'lrgie riep de Regering de Kamer onmiddellijk 
na de hevrijding hijeen; hrier duurde het meer ·dan 4 maanden.' 
In dit venband mogen we met het kommentaar van Hoek aan de ver
getelheid ontrukken een uitspraak van Spaak (biz. 280): 'De Belg-ische 
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minister van huitenlanidse zaken Spaak verklaarde op 6 augus,tus 1945 
in de Senaat van Be&gie, toen men hem vroag hoe het stond met 1de be
trel<il<'ingen tussen Belgie en Nederland, ·dat de verbetering van ,de rela
ties met Nederland nogal moeilijk was ten gevolge van ,de chaobisohe 
toesta,nJd, rwaarin de Naderlandse pollibiek ~idh bevond. Die dhaus wend 
in de eer&te p'laats veroorzaakt door het kabinet-Schermerhorn, dat de 
grondwettelijke minis,teriele 'Verantwoordelijkheid van nul en gener 
waarde achtte en dH met aHePlei uitvluchten tevergeefs trachtte te ver
bergen.' 
Mr. L. A. Danker (P.v.d.A.) sprak op 10 oct. '45 deze woonden: 'Was 
het Kon. BeslU'it 1inzaike de Staten-Generaal wel drirekt afgekond,igd, dan 
zou niet een !half jaar verspedd zijn. Het niet tot stand komen was in 
zijn gevoigen een zeer ~ernstige zaak' 
En de M.P. Ir. Schermerhorn gaf terzake toe, dat als men 'geweten had 
dat de voorbereiding zo lang zou duren men anldern gehandeld had. 
In de Eers,te Kamer zeide Prof. B. C. ~de Savornin Lohman (C.H.U.) op 
25 okbober daaropvol,genld, dat men veel te lang had moeten wacihten 
als Volbvertegenwoord•iging, nl. een 1h jaar.' Zijn betoog kwam er ver
der op neer dat de RegePing onder invloeld geweest was van groepen, d·ie 
de L?ittende parlementariers besdhouwden als V'erstokte bewonderaars van 
een ancien regime, waarvoor zij geen ,goed woond overhadden. De Re
gening wiMe aileen het wets'Onbwerp Noodparlement behandden en de 
V.V. de recihten, 1d<ie de Grondwet ~toekent, onthourden en dat no,g wel 
bij K.B. 
In het Eindverslag W etsontwerp voorlopige Staten-Generaal van de 
Eerste Kamer (19 okt01ber '45) werd het standpunt o.a. als vo1gt weer
gegeven: 'Enige leden waren van mening dat de Regering te Landen 
in 1940 de werkzaamheden der St. G. ha'd moeten opscihorten tot na de 
bevrijd·ing. Instede hiervan heeft zij een beleild gevoerd, dat t.a.v. de 
Vo.lk·s:vertegenwomd,iging blijk ga:f van ,besluli,teloosiheid en non-adivl
te,it. Wel bes,tond bij haar de nei,ging. met terzijdesteUing van de grond
weHelijke St. G. de benoeming, door de Kroon, van een advi~es-college te 
bevor,deren. Vooral onder het eerste en tweede kabinet Gerlbran1dy 
was de bedoeMe tendenz waarneem:baar. Mede daaPdoor was er niets 
geregdd, to en Nederland was ontzet. Er was een anti-padementaire 
stroming in de vorenvermeMe Kahinetten merkbaar. (Enquete zou op
hddel'ing moeten brengen).' 
Later (8 j~an. '46) zou Danker bij Ide behandding omtrent een aantal 
punten van 1het Regeringsbeleid nog een keer zeggen: 
'Het was stel1ig m01gelijk geweest de St. G. eerd,er dan 20 november 1945 
weer te doen funMioneren.' 
Hoek 1heeft ongetwijfeM goede troeven met zijn bezwaren tegen de toen-
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malri,ge gang 'van z<rken. Het vuurtje was opgewarmd door opmertkingen 
<!!Is die van .de toenmaJ.ige Min. van Binnenlandse Zaken Dr. Bee!: 'Wij 
zijn v>oor de verklieZJingen nog niet rijp.' 
De RegePing voerlde allerlei zakelijke gronden aan voor de vertmging 
bij het doen funk,uioneren van de Volksve11tegenwoondirg'ing, zoals het 
ontbreken van een begroving, de tijd nodirg voor het weer opbouwen van 
een ambtelijk apparaat, het gemis aan persoonsge,gevens e.d. In feite 
onthra1k het haar aan de wil. Er waren stromingen die de Regening bein
vloedden urn de tussentijd kennelij~k mede te gebruiken voor het doen 
groeien van vormgevingen, waar een werkelijke vertegenwoordiging van 
het volk tooh eigen:Jijk niet of nauwelijks aan wilide. 
Hoek 21iet daarin een grote samenzwePing en ~.interpreteert vaak naar 
d~eze konsepllie toe, rommel>ig en weinig overtuigend soms. De weerleg
g~irng van de zijde van Dr. Drees •is echter ook nie:t altijrd overtuigend. 
waartoe men overigens niet hoeft te twijfelen aan diiens eigen inbDeng 
te goeder trouw. Hij heeft in 1945 een bepaa1de keuze gedaan. Deze 
wondt hestreden door Hot'Jk, daJt is diens goeld redht. Hij ne=t het de 
toenmaE,ge partijen kwalij'k dat zij in de Kwmers door de knieen .gingen. 
De betreffende citaten rin dit artikel zullen voor ihem ve11bale s~ohijnhei-
1i,g~heild zijn. En had men ~in die nog ohaotische tijd meteen de polittieke 
valbijl kunnen en mogen hanteren? De werkelijkilwild is ongetwijfeld veel 
genuanceer<der geweest dan uit zijn gepolariseerde betogen naar voren 
komt. 
Het spreekt vanzeH, dat Hoek gebeten is op Sdhermerihorn, de speerpunt 
van tde noegste na-oorlogse politiek. Schermer:hmn, die op 27-6-1945 
voor Herrijzend Nederland onder de titel 'Herstel en Vemieuwring' o.a. 
betoogde, dat het pogen der voormahge illegaJi,teit om zijn kracihten ook 
maatsohappelijk tot gelding te hrengen, gevaren inhield', omdat, indien 
voor diie drang <geen juiste wegen werden :gebaand, de ne~ging zal ont
staan de illegaliteit die inv'loed te versdhaffen langs staatkunditge weg, 
welk mi<ddel op de duur ondoeltrdfend moet worden geacht. Het staat
kundi,ge Ieven immers voltrekt z,idh nu eenmaal naar andere gezicihts
punten, dan die welike gelden bij de selectie van persoonlijkheid en ka
raikter, van durf en onlbuirgzaamlheid, zoab die zicih in de wereld van het 
verzet he eft geopenlbaand.' 

Hoek keert zioh, begrijpelijk, tegen dit elitaire denken van SC!h'ermerihorn 
en zijn vr,ienden en voert aan, dat ~deze te dier tijd onders.chr:::ef (Het 
Parool): 'De wederverschijning van de oude politieke partijen zou de 
oude politieke veten en twisten weer doen herleven en het oUJde gezeur 
over verse kadetjes, voetballen op zondag, lijkverassing en sneeuwruimen 
'ZOU de aandacht van v:::len kunnen afle!den van de grote prohlemen. 
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waarvoor wij staan. Oat ma.g niet toegclaten wonden. · En hij eindigt 
met een citaat van Den Uyl, dat reeds 24112 jaar oud is, over de Regering 
Scihermerhorn: 'Zij was d·e uibdrukking van een bovendrijvende kwaliteit. 
niet van een meerder'hei,d.' 
Daanmee is een groot mePkteken geplaatst op het parlementaire voor
hoofid van de .demokrati•sdhe opvatt:ingen van het eerste naoorlogse bestel. 
Dat kan geen kwaad. Het kwaad zal ten dele niet zo erg geweest zijn 
als Hoek immer veronderstelt en de a.r. zullen er niet altijd zo onder 
geleden hebben als hij meent. 
Zijn gelij.k onbbreekt te Z'eer in beoordelingen van mannen als Sti1~ker 
en S. L. Louwes. 
Ik eindig daarom met tegenover de totaal afwijzende vis,ie van Hoek op 
de N ederlandse Unie (de Quay niet geloofwaafldig, propageren van 
landsverraderlijke or.ganisaties, bevondel'ing van ·de geest van koila:bo
ra·bie) ld,ie van Prof. Dr. P. J. Bouman te steilen. In zijn nieuwSite boerk 
'Voor en na de zondvloed', waartin de auteur niet sohroomt eigen vergis
singen open te •deklareren, schrijft hij o.a. 
'De Unie, die een demonstratie van progresSiieve denkbeel.den in ons 
volk :ha.d moet:en woflden, werd door het 'grote puhliek - in zekere zin 
terecht - gezien a1s een tegen de N.S.B. gerticihte organisabie.' Oaaruit 
ontstonden (een fout van de hezetter) Ide toegestane besloten gespreks
krtingen van minder .dan 20 personen, met aile 'goede' gevol<gen vandien. 
Hoewel Bouman voor eertdere ontJbinding van de Unie wa:s, getuigt hij 
van 1het 1dniemansdhap: 'Mannen van wie de integri,teit hoven iedere 
twijfellis venheven'. 
Tegen deze ·veelkoppige eenheidsdraa~k, 1de Nederland,se Unie, 'de Neider
landse Vo.JkSiheweg'ing, de p.b.o., zelfs de Sticht:ing v. d. Anbeid (aan wie 
Drees zijn A.O.W.-wetgev,in:g als een soort propaganda stunt ·zou hebihen 
ontleend) strijld.t Hoek onafgebroken. Soms scoort hij, zeker ook in een 
korte maar krachti,g g·oede weergave van ·de verkrachbing van de C.H.U. 
in 1945, soms ook schiet hij naast en naast en naast. De ,doelpunten die 
teilen .Jaten echter een rare •smaa:k ,jn de mond achter. Hoek's wijde op
vatting van demokratie mist aile tolerantie en derft de genuanceertdheid 
die een po.Etiek d,ie voor brede lagen van het volk ,jets wil bereiken 
no.d•ig heeft. Maar het alternat,ief dat hij ons af en toe gesahiMend heeft, 
kende zijn faien evenzeer en kon ,jn zijn essenbie later voort1gezet de hui
d,ige verwaterting wei eens hespoedri,gd hebben. 
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