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EEN EN ANDER OVER DE BETEKENIS VAN DE 
PSYCHOLOGIE VOOR DE POLITIEK 

door Ds. C. Aalders 

(Wetenschappelijk Hoofdambtenaar-A aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht t.b.v. de Leergangen i.d. Pastorale Psychologie). 

Toen ik de uitnodiging van het Hoofdbestuur aanvaardde om 
op de zomer-conferentie van de Christelijk-Historische Unie over 
bovengenoemd onderwerp te spreken, deed ik dat niet als poli~ 
ticus; evenmin als theoloog, maar zeer bepaald als psycholoog -
en dan wei als pastoraal-psycholoog. Het is immers uit dien hoof
de, dat ik in toenemende mate belangstelling heb gekregen voor 
de politiek. En dan bedoel ik de politiek als ,verschijnsel", als 
een zich aandienend aspect van de menselijke samenleving. Een 
vijftien-jarige arbeid in het apostolaat der Kerk (als predikant 
voor het Bijzonder Kerkewerk van de Haagse Hervormde Ge
meente), heeft mijn pastorale belangstelling voor de moderne 
mens gestimuleerd en vorm gegeven. Langzamerhand begon ik 
te zien, waar zijn eigenlijke vragen liggen, zijn verlangens, pro
blemen en angsten. De mode,rne mens is v66r alles mens, en dat 
betekent een totaal-wezen. Hij is niet in brokjes te knippen, of 
uit verschillende elementen samengesteld. Maar in zijn totaliteit 
is hij wei onder verschillende aspecten te zien. En zo m6et hij 
ook telkens weer gezien worden. Het is de enige mogelijkheid 
om de rijkdom van zijn totaliteit ook maar enigzins onder ogen 
te krijgen. De mens van nu heeft duidelijk een individueel as
pect, waar hij verschijnt in zijn uniciteit, zijn verrassende onher
haalbaarheid. Maar hij heeft eveneens, en zelfs in sterke mate, 
een collectief aspect. De moderne mens is een merkwaardig 
gemeenschaps-wezen, bereid om in de vreemdste collectiviteiten 
onder te duiken. En - dus is hij een ,politiek" wezen! Daar kan 
ook - of beter nog: juist - de pastor zich niet aan onttrekken. 
Hij heeft immers op zijn wijze voortdurend met de mens als 
collectief wezen te maken. De dagen van een individualistisch 
pietisme zijn lang voorbij. Misschien dat de visie en ervaring 
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van een pastoraal-psycholoog van enig nut kunnen zijn voor het 
urgente probleem van de politieke vormgeving en werving. 

Wat is politiek? 
Het is bekend, da t de mening van menig serieus nederlander 

over de politiek niet bepaald vleiend mag worden genoemd. 
,Politiek? - Een vuns bedrijf!" is een vrij gangbare opvatting. 
In ieder geval is het zoiets als een noodzakelijk kwaad, waar
voor merkwaardigerwijs (en gelukkig!) toch altijd weer mensen 
gevonden worden. Hoe oppervlakkig en onbillijk dergelijke ui
tingen ook zijn- een ding bewijzen ze toch wel: dat de politiek 
door velen sterk beleefd wordt op het emotionele vlak. Anders 
gezegd: Het menselijk zieleleven blijkt er door te worden be
wogen. We beihoeven aileen maar aan de amerikaanse partij
conventies te denken .. ! Deze bewogenheid nu is psychologisch 
belangwekkend. Maar ook begrijpelijk, als we ons realiseren, 
wat politiek in wezen is. 

Nu moet U van mij geen technische definitie verwachten. Ik 
wil slechts iets laten horen uit een van de oudste en meest ge
zaghebbende geschriften ooit aan de politiek gewijd. Ik bedoel 
het beroemde werk van Aristorteles over de politiek, de Politeia. 
Deze nuchtere realist, die scherp waarnam en feitelijkheden 
constateerde, zag, dat de mens van nature een politiek, immers 
een staat-vormend wezen is. Hij wil in een gemeenschap leven. 
En, zegt Aristoteles, wie niet in een gemeenschap leven kan, of 
geen gemeenschap nodig heeft omdat hij zichzelf genoeg is, die 
is geen mens, maar een dier of een god. 

Aristoteles merkt nog meer op. Hij zegt: Deze gemeenschap 
is juist voor de mens een ,politieke" gemeenschap, omdat hij 
als mens besef heeft van het verschil tussen goed en kwaad, tus
sen recht en onrecht. En omdat hij tevens de taal ter beschikking 
heeft om dit onderscheid aan zichzelf en anderen bewust te 
maken.1) 

Eigenlijk zijn deze inzichten nooit meer achterhaald. De mens 
staat hier in zijn eigenaardigheid voor ons, ook politiek. En met 
de woorden goed en kwaad, recht en onrecht, worden de diepste 
roerselen van zijn zieleleven aangeraakt. Aristoteles heeft in 
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zijn klassieke analyse zelfs ontdekt, waarom nog altijd het woord, 
de ,rede" in de politiek zo beslissend is. De klassieke politieke 
volks-redenaar is dan ook in het oude Hellas te zoeken. Denk 
aan Demosthenes, de demagoog, die tevens psychagoog is, en 
daarom de menigte mee te slepen weet. 

Ik heb Aristoteles aangehaald om U duidelijk te maken, dat 
een onderzoek naar de verhoudingen van politiek en psychologie 
geenzins een vergezochte zaak is. Integendeel! Wanneer de wijs
begeerte en de theologie van een onmisbare betekenis zijn voor 
de ontwikkeling en de beoordeling van politieke beginselen; 
wanneer de economie en de sociologie onmisbaar zijn voor de 
fundering van politieke theorieen - dan is de psychologie, zowel 
in haar individuele als in haar sociale gestalte, van doorslag
gevend belang voor de realisering van politieke methoden en be,;. 
slissingen. 

Natuurlijk is dit gebied een ,mer a boire". lk zal slechts en
kele grepen doen - die intussen de betekenis van de psychologie 
voor de politiek, naar ik hoop, zullen adstrueren. 

Dan dringt zich eerst de vraag op, wat in dit verband ,psy
chologie" betekent. We zouden haar dan willen aanduiden als 
de poging om de emoties en de reacties van het menselijke ge
voels- en gemoeds-leven op verantwoorde wijze te doorgronden. 
Het eigenlijke problematische van deze machtige sector in 
's mensen levenswerkelijkheid is immers haar niet-redelijk ka
rakter. Gevoels-uitingen en gemoeds-bewegingen zijn ,irratio
neel", en de mens laat zich op dit niveau niet in redelijke cate
gorieen uit-een-leggen. ,Irrationeel" betekent evenwel geenszins 
,onbegrijpelijk"! Daarom is psychologie, ook waar ze zich met 
dit niet-redelijke van de menselijke ziel inlaat, toch een zeer 
zinvolle wetenschap. Het komt er slechts op aan, andere begrij
pende categorieen te vinden en te leren hanteren, dan redelijke 
overwegingen en redeneringen ons zouden willen dikteren. En 
deze poging tot begrijpen van de niet-redelijke mens is altijd 
weer van belang, omdat we nu eenmaal met levende, reagerende 
mensen te maken hebben - in het bedrijf, in de school, in het 
leger, in de kerk, en vooral ook in de politiek. 
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1. Politiek en psychologie: De collectiviteiten 
Er zijn, naar ik meen, twee duidelijk te onderscheiden proble

matieken bij de bestudering van de mens als politiek wezen. In 
de aanvang van dit opstel heb ik daar al op gewezen. Daar is 
allereerst de problematiek van de mens als gemeenschapswezen, 
dus als deel van een collectiviteit. En daar is de problematiek 
van de mens in zijn individualiteit en de daaruit voortvloeiende 
menselijke reacties. 

Het gebied van de menselijke collectiviteiten heeft in onze 
wereld een bijzonder, soms angstaanjagend gewicht gekregen. 
Het is het gewicht van het volk, de massa; of ook van de werk
nemers, de werkgevers; van de partij, de Unie; of van de boeren
stand, de middenstanders. 

Het begint pas langzamerhand een onderwerp van studie in 
de diepere en meer systematische zin te worden, om de reacties, 
het emotieve leven van zulk een groep aan de dag te brengen 
en te verstaan. 

De eerste, klassiek geworden poging (Gustave Le Bon, La 
Psychologie de la Foule, 1895) is nog altijd de moeite van bestu
dering waard. Thans is de ,group-research" in volle gang en er 
verschijne:u talrijke monografieen, die de weg sc•hijnen te berei
den voor een verantwoorde psychologie der collectiviteiten. 

Nu is het buiten twijfel, dat ook de politiek te doen heeft met 
collectiviteiten, vooral in onze naar massalisering tenderende 
aera. Elke politicus, de leiding van elke politieke partij, weet 
zich onophoudelijk geconfronteerd met allerlei collectiviteiten. 
En het is vaak bijzonder moeilijk om de juiste houding tegenover 
zulk een groepering te vinden. Ik denk bijvooiibeeld aan de be
kende vraag van W. W. Rostow, of armoede en politieke twisten 
misschien noodzakelijke voorwaarden zijn voor een levend me
selijk bestaan. Salvador de Madariaga zei niet zonder reden, dat 
goed geregeel'de en goed verzOI'gde mensen zich dood vervelen. 
En hij verwees in dat verband naar Zweden .. 2) Het gaat hier 
niet om theoretische beslissingen. Die worden meestal op geheel 
andere gronden genomen- economische, sociologische, wijsgerige 
en theologische overwegingen geven hun aandeel aan de vorming 
van een principiele politieke beslissing. Maar - de beslissing moet 
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tenslotte aan een collectiviteit ,verkocht" worden. En hier gaan 
de factoren van de groep-dynamiek een beslissend woord mee
spreken. Nu gaat het spannen. Want een collectivum reageert 
niet redelijk. Ik noem U enkele nijpende vragen in de benadering 
en bij de be'invloeding van een coilectiviteit: 
a. De collectiviteit is anonym. Men ziet geen aangezicht, men 

kent nauwelijks een naam. Men weet dus niet tegen wie men 
spreekt. Hoe kan men de reacties berekenen? Ze is een ,veel
koppig monster"! 

b. De collectiviteit is laf. Ze gedraagt zich conformistisch. Daar
door is zij juist een collectivum. De een is altijd geneigd weg 
te schuilen achter een ander. Men denke aan Fromm's ont
hullende boek Fear for Freedom.3) 

c. De coilectiviteit is grillig, onbetrouwbaar als het weer, want 
redeloos in haar emotionaliteit. Het klassieke voorbeeld is de 
omslag van ,Hosanna!" naar het ,Kruis Hem!" in Jezus' 
dagen. 

d. In een collectiviteit kunnen kleine oorzaken onoverzienbaar 
grote gevolgen hebben. Denk aan de rel rond de T.V. uitzen-
ding ,Zo is het toevallig ook nog eens een keer" ..... . 

Uit deze summiere opsomming mag blijken, hoe riskant het 
is om een coilectiviteit ,aan te pakken". Van deze problematiek 
kan geen enkel verantwoordelijk politicus zich zonder meer af
maken. Vele volksredenaars hebben de kunst van het ,bespelen 
der volksziel" intuitief beoefend. Ik noemde al de Griekse dema
gogen. In onze jongste historie denk ik aan Dr. A. Kuyper. En 
heel actueel: aan president De Gaulle. Men kan in dit opzicht 
trouwens ook veel leren van de z.g. ,opinie-bladen!" Het zou 
ons te ver voeren daar nu op in te gaan. Maar tegen degenen, die 
dit soort massa-be'invloeding aileen maar bedenkelijk, of zelfs 
verwerpelijk achten, zou ik willen zeggen: ze is er altijd geweest, 
en zal er in toenemende mate komen. Elke reele politiek zal er 
eenvoudig mee hebben te rekenen. Waaribij ik onmiddelijk erken, 
dat de politieke ethiek tegenover deze zaak nog zeer hulpeloos 
staat. Wat aileen maar kan betekenen, dat zij er zich als nooit te 
voren mee bezig moet houden! 

Het zou de moeite waard zijn in dit verband ook nog iets te 

5 



zeggen over moderne massa-communicatie-middelen als radio 
en televisie. Ik moet me er echter toe beperken Ute herinneren 
aan het risico dat in deze mogelijkheden schuilt, juist t.a.v. de 
,massa". In het bijzonder de T.V. werkt meermalen als een boo
merang. Zij is van een dusdanige, onbarmhartige ,eerlijkheid" 
(onthullend-heid), dat zij dodelijk kan worden voor wie haar 
propagandistisch gebruiken. De T.V. is de ondergang geweest 
voor de communisten-jager Me. Carthy in Amerika! 

Uit dit alles wordt wei duidelijk, dat het met de - juist ook 
voor de politiek zo gewichtige - ,opinie-vorming" een uiterst in
gewikkelde aangelegenheid is, die voortdurend tot grote voor
zichtigheid en psychologische takt maant. 

,I mage-building" 
Mogelijk de belangrijkste factor in de benadering en beinvloe

ding van de collectiviteit is ,the image", ,het aangezicht" van 
een politieke partij. Als zoveel aanduidingen betreffende de 
strukturen van ons modern maatschappelijk Ieven, stamt ook 
deze uitdrukking uit de sfeer van het bedrijfsleven. Het gaat 
hier om het ,beeld", dat ,men" zich maakt van b.v. een bedrijf, 
een instelling, of een politieke partij. 

In het bedrijfsleven is dit van beslissend ibelang voor de ver
koop, voor het aantrekken van personeel e.d .. Bij een instelling 
(b.v. het Rode Kruis, of het Prins Bernhard-fonds) wordt de 
opbrengst van straat-collecten er in hoge mate door bepaald. En 
zo is ook een politieke partij in steeds sterker mate van ,image-

Tibuilding" afhankelijk. Men zou kunnen zeggen: Ze heeft er voor 

I
, te zorgen, dat ze ,tot de verbeelding spreekt". ,Image" hangt 

trouwens samen met ,imaginatie". Een politieke partij, die niet 
meer tot de verbeelding spreekt is ten dode opgeschreven. En 

· dit heeft meestal griezelig weinig met ,de beginselen" te maken. 
Ret ,aangezicht" van de partij wordt uit heel andere elementen 
'opgebouwd, dan in het deftige beginsel-programma gevonden 

)worden. In dit verband denk ik aan de ,fietsende Dr. Tilanus", 
•\die voor de ,image" van de C.H.U. veel meer bijdroeg, dan heel 
kwat ouderwetse verkiezings-propaganda! 
v Naast de ,image" mag het ,symbool" niet geheel onverm4 
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blijven. Sinds Susanne K. Langer haar Philosophy in a new Key 
(1948) heeft geschreven, zal niemand meer lichtvaardig kunnen 
denken over de invloed van het symbool. De grote kracht van 
het symbool ligt in de emotieve prikkels die het doet uitgaan en 
die tot zeer werkzame bewustmakingen van een geconcentreerd 
en soms ,simultaan" karakter leiden. Door een symbool geraakte 
mensen kunnen daarom vaak een groot enthousiasme en actief 
vermogen voor de gesymboliseerde zaak opbrengen. Ze vormen 
de steunpilaren van een beweging. De politici zullen van de psy
chologie der symboliek niet onkundig mogen zijn, willen zij zich 
niet vruohtbare mogelijkheden van collectieve bewustmaking en 
energie-bundeling laten ontgaan.4) 

En ten derde noem ik nog de ,ideologie". Ook de ideologie is 
een onmisbare factor in de collectieve opinie-vorming. 

Een ideologie (letterlijk: een ideeenleer) is in dit verband te 
omschrijven als ,une doctrine qui inspire ou parait inspirer un 
gouvernement ou un parti" (Lalande, s.v.). Het gaat dus om een 

i geheel van grondgedachten, die aan een levens- en wereldbe-
' schouwing ten grondslag liggen, vooral met het oog op politieke 
Len maatschappelijke aspecten. 

Ik ben me terdege bewust, dat de aanvaarding van de ideologie 
als mogelijkheid een omstreden zaak is, wijsgerig zowel als theo
logisch. In iedere ideologie steekt namelijk een stuk onbewuste 
onwaarheid. Maar psychologisch gesproken komen wij niet onder 
deze aanvaarding uit. Ieder mens heeft een ideologie. En zij geeft 
dat stukje soliditeit, die onmisbare, zij het betrekkelijke zeker
heid, zij schenkt die op de verbeelding werkende concreetheid 
aan b.v. politieke inzichten en beslissingen, zonder welke deze 
zouden blijven zweven in de zinledige abstractie van cerebrale 
redeneringen, of wel zouden wegzinken in de contingentie van 
een voor ernstige mensen onverdragelijk opportunisme. V oor de 
collectiviteit is zowel de abstractie als de contingentie onaan
vaardbaar. En daarom is een ideologie onmisbaar. Juist de mo
derne mens, de ontwortelde en uit zijn ,Gehause" verdrevene, 
heeft, meer nog dan hij zelf beseft, behoefte aan een aanspreken
de (en zo verantwoord mogelijke) ideologie. Dit weegt zo zwaar, 
dat hij bij afwezigheid van zulk een !evens- en wereldbeschou-
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welijk raam, waarin hij zijn ervaringen en wederwaardigheden 
emotioneel kan ,thuis-brengen", bereid is om elke vreemde, zelfs 
in-human ideologie te accepteren. Denk aan het nationaal-socia
lisme; maar ook aan de pseudo-religieuze binding van vele com
munisten aan hun ideologie. Een verantwoorde ideologie is een 
politiek element van de hoogste orde, juist uit pastoraal-psycho
logisch oogpunt gezien! En voor de ,image" van de partij is zij 
onmisbaar. 

Natuurlijk dringt zich hier de vraag op, wat onder een ,ver
antwoorde" ideologie moet worden verstaan. Deze vraag eist een 
eigen beschouwing, die de perken van dit opstel ver zou over
schrijden. Wij volstaan met enkele voorlopige opmerkingen over 
de richting, waarin een antwoord zal moeten worden gezocht: 

·1:: Een verantwoorde ideologie zal moeten aanknopen bij de zui
vere traditie (scherp te onderscheiden van alle traditionalis
me!). 

2. Een verantwoorde ideologie zal de moed kunnen opbrengen 
om in continuiteit met de ware traditie, zelf te formuleren en 
zelf (vreesloos!) verder te denken. 

3. Omdat ze zich haar betrekkelijkheid !bewust is, zal ze zich 
niet als een dogmatiek of een wijsgerig systeem moeten aan
dienen, maar open en bewegelijk van struktuur moeten zijn
plastisch en elastisch. 

j 4. Ze zal in haar vormgeving meer artistiek dan systematisch, 
meer poetisch dan leerstellig moeten zijn. Ze zal immers tot 

\ de verbeelding moe ten spreken .. 
L-- Het zal niet gemakkelijk zijn zulk een ideologie te ontwerpen. 

Maar de poging is de moeite waard! 

2. Politiek en psychologie: De individuele mens 
De tweede problematiek bij de bestudering van de mens als 1 

politiek wezen betreft de individueel-psychologische aspecten. 
Hier gaat het om vragen als: welk soort mens gaat ,in de poli
tiek", en waarom? Of: hoe zal de politicus zich als individu ge
dragen, c.q. hebben te gedragen? In feite gaat het hier om de 
,persona" van de politicus, die een geheel eigen en hoogst influ-
ente rol speelt - ook bij de ,imageJbuilding" van een politieke 
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partij. Reeds lang is dit beseft. In Amerika speelt het op de 
partij-conventies een decisieve rol. Soms treedt bijna een identi
ficatie op tussen het ,aangezicht van de partij en de ,persona" 
van haar !eider. Ook hier is president De Gaulle te noemen. 

In dit licht worden reportages in dagbladen, maar vooral door 
de televisie van b.v. kamer-debatten van een onevenreddg, en 
daarxioor haast griezelig groot gewicht. Ongelukkige reactieSl 
v:an individuele politicli inhet parlement doen soms meer schade ( 
aan de ,image" van de partij, dan allerlei principiele manoeuvres) 
kunnen goedmaken. 

De grote betekenis van de ,persona" in de samenleving is 
tegenwoordig een punt van diepgaand onderzoek. Vooral de so
ciale psychologie houdt zich bezig met de ,rol'', die wij allen 
( vaak ondanks onszelf) in de samenleving spelen. Het grote pro
bleem van ,succes" in de samenleving schijnt vooral te maken 
te hebben met iemands vermogen om zich ,met zijn rol te iden
tificeren". Dit geldt a fortiori voor werkkringen van publieke 
aard- b.v. de leraar en de predikant. Maar lbepaald niet minder 
van de politicus! Ook voor hem is beslissend: Hoe speelt hij zijn 
rol ?5) 

De verantwoorxielijkheid, die hier op de individuele politicus 
rust, is bijzonder groot. Er wordt veel mensenkennis, werkelijk
heidskennis, maar vooral zelfkennis van hem gevraagd. Mis
schien is er geen werkkring, waarin zo wezenlijk een ,sachliche" 
levensinstellling (om met Fritz Kunkel te spreken) vereist is. 
Dan komt er plaats voor de humor, die nog altijd voor de ,per
sona" van onschatbare waarde moet worxien geacht. Bij deze 
humor behoort tenslotte de erkenning van de noodzaak van het 
compromis. W. W. Rostow citeert hier met instemming Charles 
Curtis: ,Het kan zijn, dat men de waarheid het best kan zoeken 

1 op de markt van de vrije meningsuiting; maar de beste 
beslissingen worden noch gekocht, noch verkocht. Zij 
zijn het resultaat van meningsversohillen, waarbij het 
laatste woord niet is: Ik geef toe datu gelijk hebt!, maar: 
Het leven is nu eenmaal een kwestie van geven en ne
men, en daarom zal ik het wel met je moeten stellen!" 

Rostow merkt dan nog op, dat de eenzame en in afzondering 
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levende Karl Marx dit nooit heeft begrepen, en een dergelijke 
oplossing slechts als lafheid en verraad beschouwde. 

De Christelijk-Historische Unie in psychologisch zicht 
Tenslotte zou ik nog een ogenblik willen ingaan op de situatie 

in en rondom de C.H.U. zelf, zoals die versohijnt in het licht van 
bovenstaande uiteenzettingen. . 

Heeft de C.H.U. een ,image"? Ongetwijfeld! Ik heb daar re€as-;> 
op gezinspeeld toen de fietsende heer Tilanus werd genoemd. { 
Tekenender is misschien een aardige passage uit een gezagheb- !I' 

bend buitenlands blad, de ,Neue Ziiricher Zeitung" van zaterdag 
4 juli 1964, blz. 4, waar een Correspondent een lezenswaardige \ 
kensohetsing gaf van de politieke partijen in Nederland, mede \ 
aan de hand van de inrichting der fraktie-kamers op het Binnen
hof te Den Haag. N a een tekening van de straffe sfeer in de 
fraktiekamer der A.R. Partij gaat hij verder: 

,Gemiitlicher sieht es im Raum der ,Christlich-Historischen" 
aus, die, den ,Antirevolutionaren" zwar wesensverwandt, doch 
nicht in absoluter Weise die Ausrichtung des menchlichen Zu- / 
sammenlebens auf die konfessionelle Organisation verlangen. i 
Der Tisch in ihrem Fraktionszimmer ist nicht eckig, sonde~ 
rund, und auch der Hammer des Prasidenten, der, wie bei den 
,Antirevolutionaren", neben der B~bel liegt, scheint etwas 
weichere Formen zu haben .... " 

Aan de lezers de vraag, of dit ,image" klopt, of het bevredi
gend is, en vooral of het voldoende werfkracht bezit en tot de 
verbee1ding van de mensen van onze moderne tijd spreekt. 

Want alles wat wij hiervoor uiteengezet hebben, heeft de 
krachtigste effecten op het netelige terrein van de politieke 
propaganda. En daarmee is een omineus woord gevallen. Want 
het is de propaganda, die naar haar wezen en bedoeling in staat 
tussen de theoretische beginselen van de partij en de psyciholo
gische ontmoeting met de collectiviteiten. Hoe zullen image en 
persona, symboliek en ideologie de ,voertuigen" kunnen worden 
van eerlijke politieke beginselen en uiteenzettingen? Het is, al
weer, niet mijn taak om deze vraag hier tot een oplossing te 
brengen. Het is al belangrijk om haar in voile ernst en draag-
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wijdte te hebben kunnen stellen. Wel weet ik, dat hier een bij
zonder sterk beroep moet worden gedaan op de inventiviteit 
en de artisticiteit van een aantal ter zake kundige en enthou
siaste politici. Dit zal geen verloren inspanning zijn. De jeugd is'l 
politiek niet zo indifferent als velen haar verwijten. Ze is eerder 
teleurgesteld. En tallooze volwassenen verlimgen naar een zi?i= 
valle en- vooral- geloofwaardige leiding op politiek gebied!, 

En dan liggen er voor mijn gevoel bijzondere kansen juist in~ 
de wezenlijke achtergronden van de C.H.U. Immers, zij is bewust(' 
christelijk en bewust historisch. Christelijk betekent, dacht ik: 
Aansluiting zoekend bij de eigenlijke en eahte traditie van de 
westers-ahristelijke cultuur. Historisch betekent voor mijn besef: 
zich in diep vertrouwen durven invoegen in de voortgang van 
het gebeuren, dat, dank zij het christelijk geloof, als zinvol en 
doelger:icht is herkend. Dit geeft de mogelijkheid van een grate. 
dynamiek, zonder in een anar~hisch opportunisme te kunne~ 
wegzinken. Natuurlijk kan eerbied voor de traditie altijd ont 
aarden in een dogmatisch traditionalisme. Maar dat is al geen 
christendom meer. -

En vertrouwen in de geschiedenis kan lioht denatureren tot 
een zich angsvallig uitleveren a an de vormen van het verI eden. 
Maar dat is reeds een verraad aan de geschiedenis in haar voort
gang zelf. 

Een eaht en levend vertrouwen in de zin van het geschieden, 
een open en ontvankelijke relatie tot de bijbel en het geloof der 
eeuwen, geven samen een ongedachte mogelijkheid om de pro
blemen van nu op een creatieve en vreesloze wijze tegemoet te 
treden, en vooral ook om tot een juist gerichte waardering te 
komen van de mens en de mensheid in hun worsteling om ware 
verantwoordelijkheid en vrijheid. Dat dit niet gebonden is aan 
een 'bepaalde kerk, maar duidelijk staat in oecumenische open
heid, is een bijzonder belangrijke factor. 

Vanuit zulke mogelijk:heden moet men in staat zijn om een 
,image"-ibouwende, symbolisch geladen, ideologisch aanspreken
de benadering en beinvloeding van de moderne mens, vooral 
ook van de jongeren, te realiseren. Ik geloof, dat de kansen groot 
zijn en inspirerend. Maar dan zullen de goudklompen, die als 
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in weerbarstig erts verscholen liggen in het deftige beginsel
programma, en die zelfs in het verkiezings-manifest nauwelijks 
tevoorschijn kunnen komen, omgesmolten moeten worden tot 
een actuele ,politeia" van christelijke bewogenheid en histo
rische vaart .... 

1) Deze aanhalingen zijn ontleend aan een van de latere en meest rijpe 
geschriften van Aristoteles over politiek ,Politeia", Lib. I. 

2) Ontleend aan Walt Whitman Rostow, ,De vijf Phasen van Economi
sche Groei'', Ned. vertaling in de Aula-reeks, biz. 124. 

a) Cf. Erich Fromm, ,The Fear for Freedom", Londen 1950. Het boek is 
ook in een goede nederlandse vertaling verschenen bij Bijleveld te 
Utrecht (1952). ,De Angst voor Vrijheid". 

') Een voortreffelijke studie over de betekenis van de symboliek, juist 
ook in de menselijke samenleving, is verschenen van de hand van Dr. 
J. A. Ponsioen, ,Symboliek in de Samenleving", Utrecht, 1952. 

o) Prof. Dr. A. Oldendorf heeft in zijn omvangrijke studie over de ,Psy
chologie van het Sociale Leven" (Utrecht, 1954) een belangwekkend 
hoofdstuk gewijd aan de ,rol" in de menselijke samenleving. 
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Mr. Dr. J. van Bruggen 

SOCIAAL MINIMUM 

Inleiding. 

Het wetsontwerp van Minister Veldkamp (7762), dat de strek
king heeft de pensioenen ingevolge de beide volksverzekeringen: 
Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene Weduwen- en 
Wezenwet (A WW) tot een sociaal minimum te verhogen, is bij 
de Staten-Generaal aanhangig. 

De memorie van toeliohting (M.v.T.) is een waardevolle bij
drage tot de geschiedenis van de sociale verzekering in ons land. 

Toen Treub in 1915 zijn verzekeringsp1annen bekend maakte, 
is diens M.v.T. als afzonderlijke brochure verschenen. Het zou 
aanbeveling verdienen dezelfde weg te volgen terzake van de 
toelichting, die Veldkamp geeft bij zijn huidige wetsvoorstel. 

Wetsstukken worden na hun afhandeling in archieven opge
borgen en zijn moeilijk te raadplegen. Voor studenten aan uni
versiteiten, hogescholen en sociale academies, voor cursussen van 
de vaklbeweging en voor allen, die het arbeidsrecht bestuderen, 
zou een blijvend bezit van dit geschrift waardevolle leerstof 
zijn. Wellicht zit er iets in deze suggestie. 

Hoofdmomenten der historische ontwikkeling. 
In een beknopt artikel kunnen slechts enkele hoofdmomenten 

worden aangewezen. Daarom wordt aan de ontwikkeling voor 
1915 voorbijgegaan. 

Sympathiek is, dat in de inleiding tot de M.v.T. aan de arbeid 
van de beide pioniers Talma en Aalberse aandacht is geschonken. 

Talma's optreden viel in een tijdsperiode, die de overgang 
vormde ener individualistische samenleving, die als adagium 
kende: ,ieder voor zich", naar de verantwoordelijke maatschap
pij, in welke de sociale gemeenschapsplicht gestalte zocht. 

Nog steeds geldt onverzwakt de in de inleiding aangehaalde 
uitspraak van Talma: ,dat het in strijd is met het rechtsbesef, 
wanneer een arbeider, die gearoeid heeft, zolang hij kan, op het 
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ogenblik, dat hij niet meer werken kan, aangewezen is op onder
stand". 

Onze generatie beseft niet welk een strijd het Talma heeft ge
kost -ook binnen de kring zijner nadere geestesverwanten- aan 
deze oer-christelijke gedachte in de wetgeving gestalte te geven. 

Hier en nu zien wij -al zijn in Talma's wetten hiervoor reeds 
aanknopingspunten te vinden- dat deze uitspraak niet beperkt 
kan blijven tot hen, die in loondienst werken. Ieder, die in de 
samenleving werkt, draagt in zijn actieve levensperioden op zijn 
wijze bij tot het economisch en cultureel bestel, daarom is de 
overgang tot een volksverzekering als vooruitgang te zien. 

Onverzwakt geldt zulks ook bij de zorg voor weduwen en 
wezen van hen, die voortijdig overlijden. Ook deze moeten niet 
-alsde middelen tot levensonderhoud ontbreken- naar onderstand 
worden verwezen, maar moeten rechtens pensioen ontvangen. 

Ontwikkeling na 1945. 
Na 1945 kwam allereerst de Noodwet Drees, die ibedoeld was 

als tijdelijke overgangsregeling en die tot 1 januari 1957 heeft 
gegolden. Hierop gaan wij niet nader in. De algemeen gedeelde 
bezwaren tegen deze regeling achten wij bekend. 

De A.O.W. 
Gaan wij meer uitvoerig in op de A.O.W., dan geschiedt zulks, 

omdat dit voor het inzicht in de problematiek, die bij het sociale 
minimum aan de orde is, van belang is. 

De Algemene Ouderdomswet is een synthese, in welke de v·oor
oorlogse tegenstelling sociale verzekering versus premievrij 
staatspensioen is te hoven gekomen. 

Het systeem. 
Het verzekeringskarakter is gehandhaafd. Ieder ingezetene 

draagt naar de mate van zijn inkomen verplicht bij gedurende 
zijn actieve levensperiode (15-65 jaar) teneinde recht op rente 
te verkrijgen. Door de algemeenheid is het bezwaar van de voor
standers van staatspensioen ondervangen, dat de sociale ver
zekering oude stijl niet aile volksgenoten omvatte. Een bijdrage 
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uit de algemene middelen wordt als premiebijdooge uitsluitend 
gegeven voor zelfstandigen, wier jaarlijks inkomen beneden een 
bepaalde grens is gelegen en tevens voor een premiestaffeling 
voor ingezetenen, wier inkomens beneden een andere grens valt. 

Een synthetisch element kan men zien in het solidariteits-be
ginsel. Immers bij gelijke pensioenbedragen in geld worden over 
de inkomens gelijke procentuele premies geheven. Dus wordt 
over een hoger inkomen een hogere premie in geld betaald, dan 
over een lager inkomen. Deze solidariteit vindt haar begrenzing 
door het stellen van een hoogste inkomengrens. V oor zover toch 
het inkomen deze overtreft, wordt over het meerdere geen 
premie geheven. 

Er is geen positieve regi$tratie der verzekerden nodig. Schul
dige nalatigheid bij premiebetaling over een jaar heeft inkorting 
van het toekomstig pensioen met 2% tengevolge. Er is dus nodig 
een negatieve registratie d.w.z. aileen van de nalatigen en van 
de duur van hun nalatigheid. 

W aardevastheid. 
Een belangrijk novum bij de A.O.W. en A.W.W. is de waarde

vastheid van de pensioenen. Het bedrag in geld van het volks
pensioen is gekoppeld aan de index der regelingslonen* en hangt 
aldus samen met de algemene loonontwikkeling van de gehele 
arbeidende bevolking in ons land. 

Zodra het loonindex-cijfer gedurende een aaneengesloten peri
ode van zes maanden een afwijking van gemiddeld ten minste 
3% heeft vertoond van het index-cijfer, waarop de laatste her
ziening is gebaseerd, worden de bedragen in geld van de A.O.W. 
en A.W.W. pensioenen dienovereenkomstig aangepast naar 
hoven, maar in beginsel evenzeer naar beneden. In het wetsvoor
stel wordt 1 januari 1965 als nader uitgangspunt gekozen voor 
na die datum noodzakelijke aanpassingen der pensioenen in geld. 

Omslagstelsel. 
De keuze voor waardevastheid brengt mede, dat de voor de 

uitbetaling der pensioenen benodigde bedragen ieder jaar worden 
opgebracht uit de premies, die de actieve contribuabelen betalen. 
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Men kan het aldus populair vertolken: De ZJoon en dochter be
talen het pensioen van vader en moeder als deze 65 jaar of we
duwe geworden zijn, maar omgekeero zullen diens zoon en 
dochter de pensioenen opbrengen voor hun nu nog actieve ouders 
zodra deze hiervoor in de termen vallen. Het omslagstelsel ter 
financiering van de benodigde bedragen is gekozen, omdat als 
gevolg van kruipende inflatie de koopkracht van het geld gelei
delijk achteruit gaat. 

De waardevastheid van het geld spreekt ieder aan en als 
streefdoel voor het economisch beleid van de overheid verdient 
het aile steun, teneinde verzwakk:ing van de koopkracht te 
voorkomen en af te remmen. Maar de werkelijkheid doet ons 
de haroe waarheid zien, dat hiervan in het verleden en zelfs in 
recente tijden weinig terecht is gekomen. 

Vanaf 1 januari 1957 tot 1 juli 1964 stegen de index-cijfers 
voor het levensonderhoud van honderd op honderdvijfentwintig, 
m.a.w. gemiddeld met 3,30/o per jaar. Bij de sociale verzekering 
is het kapitaaldekkingsstelsel, waarbij pensioenen in geld worden 
gekoppeld aan vaste premies in geld, volkomen vastgelopen. 

Het klassieke voorbeeld hiervan is de Invaliditeitswet. Bij de 
lonen van een halve eeuw geleden vormde een eindpensioen per 
week van zes gulden na vijftig jaar plakken een toenmaals re
delijk perspectief. 

In 1964 is een veelvoudig bedrag aan toeslagen nodig, om de 
op grond der wet vastgestelde invaliditeitsrenten enigermate 
op peil te brengen. 

V ergrijzing. 
In verband met het bij de volkspensioenen toegepaste omslag

stelsel moet worden gewezen op de nog steeds v·oortdurende, zij 
het in afnemend tempo, toename van de gemiddelde levensduur 
der bevolking. Geleidelijk zal het aandeel der 65-jarigen, gelet op 
dat van de actieven (groep 15 tot 65-j·arigen), in de bevolkings
bouw stijgen. 

Dit verschijnsel werkt voor de ouderdomspensioenen van de 
A.O.W. uit in een trendmatige procentuele stijging der premies. 
Echter bij de Algemene Weduwen- en Wezenwet (A.W.W.) zal 
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dientengevolge de premie procentueel dalen: er komen relatief 
minder weduwen en wezen en de tijdsduur, waarover tot het 65e 
jaar weduwen-renten betarald moeten worden, wordt ingekort. De 
totale premie voor beide verzekeringen zal dus geleidelijk wel 
stijgen, maar vrij langzaam. Bovendien is mede bepalend 't ver
loop van het inkomen van de actieve bevolking. Als de lagere in
komens meer en meer stijgen wordt het totale inkomen, waarover 
premie geheven wordt, gvoter zonder dat ook bij verdergaande 
vergrijzing het premiepercentage zal moeten toenemen. Deze op
merkingen worden gemaakt, omdat zij een element vormen bij de 
beoordeling van de premiehoogte. 

Basisvoorziening. 
Met vrijwel algemene instemming is in 1957 de A.O.W. opge

zet als een basisvoorziening. Dit betekent, dat welbewust is aan
vaard, dat de hieruit resulterende pensioenen op zichzelf niet 
voldoende wuden zijn om de 65-jarigen en ouderen een redelijk 
levensonderhoud te garanderen, als niet krachtens andere voor
zieningen additief aan hen middelen werden verschaft. Op deze 
basisvoorziening toch zouden moeten worden gebouwd de pen
sioenen bij bedrijfpensioenfondsen en ondernemingspensioen
fondsen, met eventueel een restpensioenfonds voor die sectoren 
van het bedrijfsleven, waar nog geen pensioenvoorziening kwam. 
Zelfstandigen waren aangewezen op nadere eigen voorzieningen, 
die zinvoller werden, omdat een basis aanwezig was. 

Advies S.E.R. inzake waardevastheid bedrijfspensioenen enz. 
Bij deze opzet stond men echter voor de moeilijkheid: bedrijfs

en ondernemingspensioenfondsen -en zulks kan zonder nadere 
voorziening moeilijk anders- garanderen hun pensioenen in gul
densbedragen en deze zijn niet waardevast. 

be minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft het 
vraagstuk van de waardevastheid der bedrijfspensioenen ter 
advies aan de S.E.R. voorgelegd. 

In par. 2 van de M.v.T. wordt naar het advies verwezen, dat 
op 30 juni 1961 is uitgebracht. Met vermelding van de conclusie 
moet hier worden volstaan. 
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Een meerderheid van de S.E.R. gaf op zichzelf de voorkeur 
aan een regeling door het vormen van een ,pool" van bedrijfs
pensioenfondsen waaruit op basis van een omslagstelsel waarde
vaste en eventueel welvaartsvaste uitkeringen kunnen geschie
den rekening houdend met de lonen, die door de betrokkenen in 
actieve dienst worden verdiend. 

In een uitvoerige bijlage van de hand van Ir. J. C. Kaars Sype
stein en ondergetekende is deze regeling nader uitgewerkt. Er 
waren eohter verschillende minderheidsbezwaren. 

W aar echter geen overwegende communis opinio zich aftekende 
gaf de S.E.R. er de voorkeur aan maatregelen aan te bevelen om 
door verhoging van de A.O.W.-bedragen tot een sociaal minimum 
te komen. Hier verschijnt dus voor de eerste maal de gedachte 
van het sociale minimum. 

Het advies van de contact-commiss.ie van bedrijfspensioen
fondsen. 

In par. 3 van de M.v.T. vindt men het advies van bovenstaande 
commissie, dat ,poolvorming" afwijst. Voor de gronden waarop 
dat geschiedt mogen wij hiernaar verwijzen. 

S.E.R. advies inzake een verhoging van de A.O.W pensioenen 
tot een sociaal minimum. 

Bij deze stand van zake was het logisch dat de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid aan de S.E.R. de vraag heeft 
voorgelegd inzake de hoogte van het sociale minimum. 

In par. 4 van de M.v.T. wordt van dit op 28 februari 1964 uit
gebrachte advies een uitvoerig resume gegeven. De verschillende 
standpunten worden onder de groepen A, B en C nader be
schreven. 

Ook hier moet met verwijzing worden volstaan. Opgemerkt 
wordt, dat in het wetsontwerp Veldkamp (7762) practisch wordt 
aangesloten bij standpunt B. 

Interim advies van de S.E.R. inzake het voor 1965 te voeren 
sociaal-economisch beleid. 

Het hierboven aangehaalde S.E.R. advies bestrijkt uit de aard 
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der zaak het gehele sociaal-economisoh beleid. In dit advies (zie 
par. 5 van de M.v.T.) wordt de verhoging van de A.O.W. pensi
oenen tot een sociaal minimum in 'breder verband behandeld. 
Waar voor deze maatregel premieverhoging nodig is wordt ech
ter van vele zijden het pleidooi gevoerd om dit te synchronise
ren met de belastingverlaging. W at de op zichzelf belangrijke 
par. 6 tot en met par. 10 van de M.v.T. lbetreft moeten wij vol
staan met een verwijzing. Er worden belangrijlre feitelijke gege
vens om trent de ontwikkeling der pensioenen (onder meer enige 
door autonome verhoging) verschaft. In par. 8 vinden wij uit
voerig toegelicht waarom Minister Veldkamp zijn keuze heeft 
gemaakt voor de in het wetsontwerp voorgestelde oplossing. 

Beuordeling van het wetsontwerp. 
Ons overzicht hoe zeer geserreerd moest Ianger worden dan 

normaal is, wilden de vragen, die het wetsontwerp oproept, uit 
de verf komen. 
Zien wij van enige nevenvragen- die eveneens belangrijk zija
af, dan beperken wij ons tot het volgende: 
1. Is de voorgestelde verhoging van de pensioenbedragen in

gevolge de A.O.W. en A.W.W. tot een sociaal minimum wen
selijk en redelijk? 

2. Welk premiepercentage is in dit verband als heffing over de 
inkomens toelaatbaar? 

3. In hoeverre is een bijdrage uit de algemene middelen aan
vaardlbaar? 

Hoogte van het sociale minimum. 
Waar voor ons de uitspraak van Talma, zoals wij deze hoven 

ruimer hebben geinterpreteerd, onverzwakt geldt, achten wij het 
buiten twijfel, dat bij de huidige welvaart in een sociaal mini
mum pensioen voor 65 jarigen en ouderen en voor eventuele we
duwen en wezen van voortijdig overledenen normaal door een 
verplichte wettelijke regeling wordt voorzien. 

Terecht is dan ook in de M.v.T. de door groep A van het S.E.R. 
rapport inzake het sociale minimum geopperde gedachte de 
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achtergeblevenen door bijsteun ingevolge de Algemene Bij
standswet tot een sociaal minimum niveau te brengen afgewezen. 

De Algemene Bijstandswet is uitsluitend bedoeld om rechtens 
soulaas te brengen voor de van het normale afwijkende gevallen. 
De vraag naar het gewenste rbedrag biedt moeilijkheden. Het is 
niet eenvoudig de hoogte van het sociale minimum per 1 januari 
1965 in geld vast te stellen. Minister Veldkamp geeft dan ook in 
de M.v.A. toe, dat zulk een vaststelling altijd een arbitrair karak
ter heeft, gelijk reeds in de M.v.T. doorschemert. 

Trouwens dit bleek reeds in de S.E.R.-commissie, die dit pro
bleem bestudeerde. Bij het uitgangspunt van het planbureau, 
dat van een bepaald modelgezinsbudget uitgaat, komt men 
hoger uit dan indien men zich gemiddeld baseert op de be
rekeningen van de diensten van sociale zaken der gemeenten in 
1962. Gelet op het erkend arlbitmir karakter van de v;oorgestelde 
bedragen moeten wij dan ook Minister Veldkamp's motivering 
hoe vernuftig opgezet met een korreltje zout nemen. 

In de M.v.T. is het witgangspunt, dat uitgaan van 700/o van een 
minimum loon van f 100.- per week tot een redelijke pensioen
voorziening voert en dat voor de ongehuwden een bedrag, dat 
700/o bedraagt van het gehuwdenpensioen redelijk is. 

In de M.v.A. howdt Minister Veldkamp toch niet meer kramp
achtig vast aan zijn 700/o norm. Voor lagere inkomens moet deze 
naar Oil!Ze mening hoger worden gesteld. Bij de Pensioenwet voor 
burgerlijke ambtenaren is de klimming van het premierecht 20/o 
per dienstjaar, zodat men na 40 dienstjaren komt op 800/o van de 
pensioengrondslag voorzover deze beneden de f 4304.- per jaar 
ligt. Reeds daarom - nog afgezien van de reeds uit de klassieke 
economie bekende wet van Engel, die aantoonde de stijging van 
de kosten der primaire leveoobehoeften als onderdeel der in
komens naarmate deze inkomens kleiner zijn- achten wij het 
VlOorgestelde zeker niet onredelijk maar wel aan de krappe kant. 

Een berekenings analoog aan de Rijkspensioenregeling ge
maakt voert tot 800/o van f 4304.- plus 700/o van f 896.- per jaar 
off 3443.- + f 627.- = f 4070.-; wanneer men uitgaat van een 
minimum weekloon van f 100.-. 

Wij bepleiten niet een optrekken der pensioenen tot dit bedrag, 
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maar bedoelen uitsluitend te motiveren waarom het voorgestel
de aan de krappe kant is als men let op wat het Rijk zelf voor 
amlbtenaarspensioenen redelijk acht. 

Hoogte van de premie. 
Ons Nederlandse volk is een nuchte'r volk, waarop de koop

handel een stempel heeft gedrukt. 
Dit blijkt uit de spreekwoorden: ,Het moet uit de lengte of uit 

de breedte komen" en ,Onder in de zak vindt men de rekening". 
Men kan over de hoogte van het sociale minimum daarom niet 

zuiver in abstracto handelen. 
Naast de vraag: Wat moet? heeft de vraag: Wat kan? even

zeer reoht. 
De actieve generatie moet via premiebetaling de benodigde be

dragen opbrengen en tevens in rekening brengen, dat -gelijk 
reeds in het voorgaande is aangewezen- de premie voor A.O.W. 
en A.W.W. samen zij het langzaam zal gaan stijgen. Verder is te 
verwachten een verplichte volksverzekering voor zware genees
kundige risico's (een zeer gewenste en dringende zaak) en even
zeer een algemene ongeschiktheidsverzekering. 

Reeds thans is volgens nadere gegevens, die op 2 oktober 1964 
door Minister Veldkamp zijn verstrekt de premie als volgt ver
deeld. Voorr A.O.W. 8,70/o, voor A.W.W. 1,50/o en voor A.K.W. 
1,8°/o, samen 120/o. 

Afgezien van de A.K.W. komt men dus reeds uit op 10,20/o voor 
de volksverzekeringen, voor welke men de sociaal-minimum-nor
men wil invoeren. 

Er is een communis opinio, dat het totale premiepercentage 
voor de volksverzekeringen 130/o niet te boven mag gaan, omdat 
anders vitale belangen van de bevolking in het gedrang zouden 
komen en de normale gezinsuitgaven der actieven en hun per
soonlijke eigen voorzieningen en eventueel private besparing en 
bezitsvorming zouden worden gelardeerd. 

Trouwens voor zelfstandigen vormt de voorgestelde premie 
reeds een te zware druk, omdat zij geen compensatie krijgen ge
lijk voor loontrekkenden wel het geval is. 
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Terecht is hierop in het V.V. gewezen en wordt bepleit hieraan 
tegemoet te komen. 

Bijdrage uit algemene middelen. 
De hondervijftig millioen gulden, die uit de algemene middelen 

beschikbaar worden gesteld hebben evenzeer een arbitrair ka
rakter. 

Men moet in dit bedrag dan ook zien een bijdrage, die in het 
breder kader van prioriteitenkeuze en het algemeen Regerings
beleid uit de bus is gekomen. Toch menen wij goed op het begin
sel ener bijdrage ui t algemene middelen nader in te gaan. 

Bij het compromis of liever bij de synthes,e, die de A.O.W. in 
zijn oorspronkelijke opzet was, wordt de Rijksbijdrage uit alge
mene middelen welbewust beperkt tot een bijdrage aan de voet 
d.w.z. voor niet loontrekkenden, van wie wegens hun lage in
lwmens de premie niet of niet geheel gevorderd kan worden. In 
het wetsontwerp worden hiervoor de grenzen van f 3510.- voor 
gehuwden en van f 2910.- voor ongehuwden gesteld voor de 
premievrijstelling, terwijl de degressieve premie toepassing vindt 
voor inkomens beneden f 5000.- per ja:ar. 

Wat dit gedeelte van het voorstel betreft, dat uitsluitend aan
passing van premiegrenzen aan de voet beoogt gaan wij geheel 
accoord, waarlbij wij niet voorbij zien - de vakbeweging heeft 
hierop niet ten onrechte gewezen - dat voor de loontrekkenden 
wel premie in analoge gevallen verschuldigd is. 

V oor zover echter het totale bedrag van deze subsidies bene
den de f 150.000.000.- blijft, is in dit meerdere in wezen een 
cryptovorm van premievrijstaatspensioen te zien. In de M.v.A. 
wordt erop gewezen, dat voor 960/o van de benodigde bedragen 
deze door reohtsreekse premiebetaling worden opgehracht, maar 
er wordt toch afgeweken van het destijds aanvaarde beginsel. 

Dit vinden wij aileen als een tijdelijke maatregel toelaatbaar 
lbij wijze van overgang, om per 1 januari 1965 de invoering mo
gelijk te maken. 

Is er dan bezwaar om uit algemene middelen een bijdrage te 
leveren? In genen dele mits het maar op de juiste plaats ge
schiedt. Langs veel redelij.ker weg kan zelfs een belangrijk 
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hogere bijocage worden verdedigd. Dit kan indien men de Al
gemene Kinderbijslagverzekering ombouwt van een verzekering 
tot een fiscale regeling. 

Immers de A.K.W. is geen sociale verzekering, maar bewerkt 
een herverdeling van de inkomens in verband met de gezins
samenstelling. Het beginsel der kinderbijslagen aanvaard zijnde 
is het redelijk tot het onderliggend probleem door te stoten. 

Voor de kinderbijslagen der loontrekkenden is uitsluitend op 
practische gronden (herverdeling der totale loonsom) het appa
raat der sociale verzekering gekozen, omdat hier deze lonen 
bekend zijn. 

W anneer in verband met de gezinssamellSJtelling de totale som 
der inkomens ad hoc moeten worden herverdeeld, is de fiscus 
hiervoor aangewezen en kan men deze premie van 1,80/o uit de 
rekening doen verdwijnen. Voor kindertoeslagen is dan een be
roep op algemene middelen relevant en aanvaardbaar. 

Deze oplossing bevelen wij ten zeerste aan. 
De bezwaren tegen de A.K.W. als verzekering zijn bekend. 
Een verzekering onderstelt risico. 
Premieheffing voor A.K.W. bij ongehuwde vrouwen, bij echt

paren, die geen kind meer kunnen verwachten, wordt als on
rechtmatig ervaren. 

Daarom moet worden gesteld, dat het surplus aan Rijksbij
drage uit algemene middelen moet worden afgeboekt op de 1,80/o 
premie voor de A.K.W. met de bedoeling deze premie geheel bij 
belastingherziening uit de premieberekening voor de echte 
volksverzekeringen te doen verdwijnen. 

De resterende 10,20/o premie, die rechtstreeks moet worden 
betaald, laat ruimte voor de seculaire stijging in verband met de 
vergrijzing en voor verplichte volksverzekeringen, die reeds zijn 
aangekondigd. 

Slotbeschouwing. 
Een in zijn tijd bekend S.D.A.P.er Henri Polak schreef in So

ciale Voorzorg na de totstandkoming van de Invaliditeitswet en 
de Wet op de Vrijwillige Ouderdomsverzekering van Aalberse 
een artikel waarin de vraag werd gesteld: Wordt het vraagstuk 
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van de ouderdoms-v&zekering in Nederland opgelost? Hij be
antwoordde die vraag ontkennend. 

In 1964 moet ons antwoord zij het om andere redenen n.l. het 
ontbreken van waardevastheid eveneens een ontkenning zijn. 
De historie sprak en heeft het foutieve karakter van de finan
ciele opzet duidelijk in het licht gesteld. 

Stellen wij in 1964 dezelfde vraag, dan moet tenzij ook voor de 
bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen een oplossing ge
vonden wordt, die aan deze waardevastheid geeft, eveneens het 
antwoord ontkennend zijn. 

Bij een gemiddelde sti}ging der lrosten voor het levensonder
houd met 3,30/o per jaar verschrompelen pensioenen in geld 
langzaam maar zeker. 

Zonder een oplossing voor het door ons aangewezen probleem 
zal men niet uit de impasse komen. 

Hier is struisvogelpolitiek uit den boze. 
Toch zijn er bemoedigende aanwijzingen. 
De pensioenen van het overheidspersoneel zijn waardevast ge

worden. Dit is een belangrijk precedent. 
Wij Nederlanders vertolken onze mening vaak in de vorm van 

een spreekwoord. Laat mij er dan twee noemen: ,Een zwaluw 
kondigt de lente aan" en ,De wal keert het schip". 

* De index der regelingslonen wordt cijfermatig statistisch vastgesteld 
als het gewogen gemiddelde der bij de C.A.O. vastgestelde lonen in 
Nederland. 
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Mr. IJ Scholten 

RECHT EN POLITIEK* 

De Christelijk-Historisohe Unie wordt wel eens verweten, dat 
zij als los zand aan elkaar zou hangen, dat zij niet die partijdici
pline kent van andere partijen, dat zij zou bestaan uit een leger 
van individualisten die tezamen geen kracht zouden hebben. Het 
optreden van de C.H.U. door de jaren heen heeft echter tot ver
bazing van al diegenen die die kritiek uiten bewezen, dat die 
kracht er we,l is. Zou het een politieke groepering zijn, die als 
los :zand aan elkaar hing, zij zou al lang uiteengevallen zijn, zij 
zou de stormen van de twintigste eeuw die over ons gegaan zijn 
..denkt u maar aan twee we,reldoorlogen, een crisis van de der
tiger jal'en, die diep in ons volk sneed en denkt u tenslotte aan 
de zgn. doo,rbraak na de laatste oorlog- niet hebben kunnen over
leven. Zou het beeld van die criticasters, van welke kant zij ook 
komen, juist zijn, de C.H.U. zou in haar beslissingen van de ene 
hoek naar de andere hoek zijn gegooid, haar doel zou bij gebrek 
aan eenheid in de p1oeg telkens zijn doorboord. 

En wat zien wij in werkelijkheid? 
Een Christelijk-Historisohe Unie die in 1901 9 zetels in de 

Tweede Kamer had en in 1963 13. Dit getal van 13 zou eveneens 
9 zijn, indien het totaal aantal Kamerleden in 1963 nog 100 zou 
zijn, zoals dit in 1901 het geval was. Derhalve heeft in een geheel 
veranderd Nederland, in een tijdperk van twee generaties, met 
een inmiddels ingevoerd algemeen kiesrecht, met een enorm 
groeiende bevolking en ondanks de ontkerstening in deze pe
riode, de C.H.U. zich gehandhaafd. 

Zou dit mogelijk zijn, indien de C.H.U. als politieke groepering 
niet een van de wezenskenmerken van het Nederlandse volk re
presenteel'de? Een partij, die werkelijk los zand is, zou al lang 
haar stemmen tussen haar vingers door hebben zien glijden. Ver
trouwen heeft zij -ik weet he,t- niet van een heel grote groep van 
ons volk, maar wei van een stevige kern daarvan. 

Van een minister van Justitie verwacht u, dat hij -uiteraard 
met inachtneming v;an de grenzen, die hem als raadsman van de 
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Kroon zijn opgelegd- een politieke g.edJachte zal brengen, van een 
minister van Justitie verwacht u, dat hij iets over het recht zal 
zeggen. Welnu, daarmee is het onderwerp gegeven. Ik zou n.l. 
iets willen zeggen over ,Reaht en politiek". 

U behoeft niet bevreesd te zijn voor een rechtsfilosofische ver
hanrdeling van iemand, die theoretisch lang over deze vragen 
heeft nagedacht. Anderen wuden tot een de11gelijke verhandeling 
beter in staat zijn dan ik. Het .gaat hier om enkele gedachten van 
iemand, die dagelijks ·in de praktijk en van het recht en van de 
politiek staat, die voordurend. staat voor vragen van de be'invloe
ding van de politiek door het reaht en van het recht door de po-
1itiek. Politiek en recht, het lijken geheel verschillende terreinen. 
Volgens sommigen zijn het ook verschillende terreinen. Het zijn 
degenen, die denken, dat politiek overheersend is en recht uit
sluitenrd de dienende functie heeft, d.w.z. dat eersrt de politici de 
zaken ihebben te 1beslissen, waarna ze de jurist erbij kunnen halen 
om hett polit[eke wilsbesluit in de juiste juridische vorm te 
gieten. 

Een juridisch be·toog ,doet" ihet in de Kamer dikwijls zeer ma
tig, ongeacht of het bertoog op zichzelf goed of slecht is. 

Zou dat door dezelfde gedachte komen, n.l. dat het juridische 
argument een zaak van de vakmensen is? De steUing, dat het 
hier om twee geheel verrschillende terreinen gaa t, die gescheiden 
zijn van elkraar en waarvan het ene zelfs dienstbaar wu zijn aan 
het andere, is niet te handhaven. Politiek, die geen rekening 
houdt met het recht is geen goede politiek; recht, dat gemaakt 
wordt :zJonder rekening te houden met de politieke wilsvo!rnling 
in een volk, kan onrechtvaardig recht worden. 

In de internationale politiek srtaan politiek en recht nog het 
verst van elkaar af. Natuurlijk, er is een internationale rechts
ontwikkeling, er zijn tal van tractaten op een zeer uiteenlopend 
terrein, er zijn dus heel veel rechts.regelen die staten en ook bur
gers rechtstreeks binden, doch de inte·rnationale rechtsorde is nu 
eenmaal nog minder ver dan de nationale rechtsorde. 

Terecht heeft Prof. Van der Molen gezegd: ,Het politiek be
leid t.a.v. de wereldvraagstukken word.t niet beheerst door wat 
de ,gerechtigheid vordert, noch door het respect voor de recht-
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matige belangen van derden, doch hoordzakelijk door het af
wegen van nationaal-politieke interessen der groten". 

Het nationale belang -een belang waar wij ons niet voor be
hoeven te schamen en waar wij wei degelijk voor op mogen ko
men en moeten komen- is in de internationale politiek dikwijls 
nog te veel de uitsluitende drijfveer van he·t handelen. Deson
danks streven wij naar een internationale rechtsorde in tegen
stelling tot een machtsorde. 

Wij weten wei -of wij het nu zelf meegemaakt hebben of niet, 
en de jongeren hebben het niet meegemaakt- dat het Duitsland 
van Hitler was te identificeren met onrecht. Is het dan ver
bazingwekkend, dat het nationaal-sodalistisch regiem in zijn 
politiek optreden uitsluitend uit was op maciht en zich niets ge
legen liet liggen aan een nationale of internationale rechtsorde? 
Daar hebben we tot in uiterste oonsequentcie gezien, waartoe een 
soheiding van ,politiek" en ,recht" kan leiden. 

Dat de internationale samenleving gediend is door recht, is 
duidelijk. We lbehoeven dan nog niet alleen te denken aan het 
recht over oorlog en vrede, de rechtvaardiging van het aanwezig 
hebben van atoomwapens, ter wille van de gerechtigheid, maar 
we kunnen dan ook den:ken op een lager niveau, aan een sterkere 
eenwording van het recht, aan rechtsregels voor het internatio
nale handelsverkeer, aan auteurs die in verschillende landen 
gelijke bescherming beihoeven voor hun geschriften, aan rege
Ung van vervolging en uitlevering van misdadigers, die hun daad 
in een ander land dan het hunne begingen, aan de bescherming 
van grondrechten in internationaal verba:nd. Het aantal voor
bee1den ~ou met honderden zijn te vermeerdere:n. 

Ergo de internationale politiek zal dus juist op internationaal 
recht .gericht moeten zijn. Niet om het dienstbaar maken van het 
recht aan de internationale po1itiek gaat het, maar het internatio
nale recht is op zichzelf een politiek doel. 

En ook natio:naal is de scheiding niet te maken. Ik wil enkele 
voorbeelden noemen. 

Een tijd lang is de Wet vervreemding landbouwgronden van 
toepassing geweest. Krachtens deze wet waren de prijzen van 
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landbouwgl'onden gebonden aan de toestemming van de Grond
kamer. Er was dus een prijsbeheersing t.a.v. landbouwgronden. 
Door tal van factoren, :llOals de grondprijren elders in een inte
grerend Europa, schaarste van de grond, onstond er een druk op 
de prijren van die gronden. De wet weru op gmte schaal ont
doken door betaling van ,zwart" geld onder de tafel, door kop
pelverlroop van grond met andere goederen e.d. Constatering 
van de overtreding was in het merendeel der gevallen onmogelijk. 
Van een goede handhaving van de wet was geen sprake meerr, 
kon ook geen sprake zijn. Een wet waarvan de naleving niet ver
reke,rd is, boet vanzelfsprekend aan gezag in. Er is hier een wis
selwerking tussen het feit, dat de inhoud van de wet als' onbil
lijk wordt aangevoeld en het feit, dat de naleving van de wet 
niet kan worden verzekm-d. Verlies van gezag dus van deze wet. 
Dat is niet een zaak, waar men gering over moet denken. Daar
mee wo:rdt niet aileen het gezag van de,ze wet aangetast, maar 
het gezag van het recht in het algemeen. Recht kan nooit vol
maakt zijn, zowel het :recht, dat door de we~tgever gemaakt wordt 
niet, als het recht, dat door de rechter wordt gespmken, niet: 
Het is en blijft mensenwerk. Toch hebben wij het als een van 
onze essentiiHe bestaansvoorwaarden nodig. Maa:r aantasting van 
het gezag van het l"echt, daarr moet de wetgever tegen opkomen. 
Dus moet in de politieke beoordeling van de zaak der prijren 
van landbouwgronden dit punt van het gezag van het re~ht en de 
wet worden betrokken. Men kan dan niet zeggen: juristen vindt 
nu maar een goede tekst en zorgt ervoor een methode te vinden 
waarop de wet kan worden gehandhaafd. Het recht be'invloedde 
en moest be'invloeden het po1it,ieke besluit om die Wet ver
vreemding landlbouwgronden af te schaf:£en. 

Ik noem nog een ander voorbeeld, dat recent en actueel is, 
namelijk de Wet op de kansspelen, waarin de bepalingen over 
hazardspel, over de loterij, over de voetbaltoto en over de Staats
loterij in een wet worden samengebracht. 

Volgens het bestaande recht is het bevorderen van deelneming 
aan buitenlandse loterijen strafbaar, de deelneming aan die lote
rijen zelf niet. De vraag is gereren, of men, teneinde de speel-
2lucht tegen te gaan (en welliaht ook teneinde N ederlandse lote-
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rijen te beschermen) niet ook dat deelnemen aan buitenlandse 
loterijen -denkt u b.v. aan het Duitse lotto- strafbaar moet stel
len. Ook hier hebben politiek en recht weer duidelijk met elkaar 
te maken. Zou men een dergelijke bepaling in de wet willen op
nemen, dan zou een uitgebreid controle-apparaat moeten worden 
opgebouwd. Deelneming aan buitenlandse loterijen geschiedt 
voor een groot deel per brief. De opsporing zou zich derhalve 
moeten richten op brievencontrole en visitatie aan de grens. Voor 
een op zichzelf toch niet zo ernstig delict, zouden derhalve in
grijpende maatregelen moeten worden genomen, waarbij zelfs 
het briefgeheim in het geding is. Resultaten van die maatregelen 
kunnen niet evenredig zijn met de omvang ervan. Bovendien als 
slechts een enkele keer iemand tegen de lamp loopt, zal de rech
ter niet geneigd zijn zwaar te straffen. De zgn. preventieve wer
king van de wet is derhalve miniem. 

U ziet hier derhalve, dat ibij het nemen van een politiek besluit 
de mogelijkheden van het recht moeten worden afgewogen en de 
doorslag kunnen geven bij de beslissing hoe dit besluit moet 
luiden. 

Tenslotte een derde voorbee1d. U denkt wellicht: waarom heeft 
deze minister van Justitie nog niet een onderwerp aangeroerd, 
dat juist in 1964 en speciaal in de laatste maanden zo sterk in de 
belangstelling staat? Welnu, ik zal u in dit opzicht niet teleur
stellen. Want het R.E.M.-vraagstuk -en als ik het in ruimer ver
band ste~ het vraagstuk van een moderne technische ontwikke
ling waardoor het mogelijk is maatschappelijke activiteiten te 
bedrijven op vaste installaties, opgericht buiten de territoriale 
wateren- heeft in sterke mate met de verhouding van recht en 
politiek te maken. 

Dat het recht een bestaansvoo,rwaal'de voor elke gemeenschap 
is, is een vanzelfsprekendheid. Niemand betwist het. Maar als 
dit dan zo duidelijk is, dan zal men ook de consequenties moeten 
aanvaarden. 

De consequentie is, dat daar waar geen recht heerst, waar geen 
enkele wettelijke bepaling van toepassing is, er recht zal moeten 
komen. In de natuurkunde hebben we al geleerd, dat een vacuum 
de neiging heeft zich op te vullen; in het recht is er niet aileen 
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de neiging, maar is er een noodzakelijkheid, als de activiteiten 
maatschappelijk relevant zijn. Van de zwemmer buiten de ter
riitoriale wateren behoeft de wetgever zich niet veel aan te trek
ken. Hij 'i:s een uitzonderlijk geval. Theoretisch bevindt deze man 
mch eveneens in een rechtsvacuum, maar het geval is maatschap
pelijk gezien zo weinig interessa.nt, dat we hem rustig kunnen 
Iaten zwemmen. Een vaste ins:tallatie, waarop dagelijks een maat
schappelijke activiteit wordt bedreven, is een geheel andere zaak. 
Nu kan men wei zeggen: bemoei je er niet mee, laat maar lopen. 
Maar dan onderschat men ten enenmale de functie van het recht 
in onze samenleving. Juist bij een eerste keer, dat zoiets gebeurt, 
zullen regering en parlement duidelijk moeten maken, dat het 
niet duldbaar is, dat rechteloosheid een element van onze samen
leving 2lOU worden. Dit ge1dt te sterker, indien de installatie 
wordt opgericht en gebruikt juist om de wettelijke bepalingen, 
die er zijn, te ontgaan, indien men dus het feit van rechteloos
heid, van het vacuum, juist gebruikt en zich erop baseert. Er 
zijn natuurlijk andere gevallen, waarin iets in Nederland niet 
mag en elders wei. Dan kan men zich naar het buitenland bege
ven om daar datgene te verrichten wat hier niet kan. Maar er is 
een groot verschil. In het buitenland valt men onder de rechts
orde van het betreffende land, in het geval van de installatie 
onder geen enkele rechtsorde. 

Een regering, die gevoel voor de plaats van het recht in de 
samenleving heeft, zal dus de mogelijkheid moeten krijgen om 
Nederlands recht op zo'n installatie toepasselijk te verklaren. 
Tot dat Nederlandse recht behoren ook de bepalingen, die de 
overheid de bevoegdheid geven de haar bij internationale over
eenkomst toegewezen golflengten te verdelen door middel van 
een vergunningstelsel. De toepasselijkheid daarvan staat los van 
de waardering die men heeft voor het Nederlandse omroepbestel. 
Stel u voor dat Jan en Alleman -de heer Haanstra zou er een 
mooie film van kunnen maken- op eigen houtje de na veel moeite 
en overleg tot stand gekomen internationale afspraken zouden 
kunnen doorbreken en de ons toegewezen radiogolven zouden 
kunnen bezetten. Het is toch zonneklaar een eis van recht, dat 
regels ten aanzien van een schaars goed als golflengten worden 
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gesteld en dat ook de nakoming van deze regels kan worden ve·r
zekel'd. 

U zult begrijpen, dat het mij verheugd heeft, dat de Tweede 
Kamer in zo grote meerderheid het I'egeringsstandpunt heeft ge
steund. Daarmee is de plaats van het recht in de politiek ver
sterkt. Verheugd heeft het mij ook daarom omdat velen, die 
voordien mijn standpunt inzake reclametelevisie deelden, thans 
hun stem aan dit wetsontwerp gaven. 

Tooh kunnen wij, als wij aan de verhouding van politiek en 
recht, toegespitst op dit geval, denken, hiermee niet volstaan. De 
vraag, of het ook om rechtvaardig recht gaat, is ook aan de orde. 
Die vraag dient zelfs al tijd aan de orde te zijn. 

Of een bepaald recht rechtvaardig is, d.w.z. in de gerechtigheid 
wortelt, heeft mede te maken met het in het volk levende rechts
bewustzijn. Een overheid die zich geheel distancieert van het 
rechtsbewustzijn in het volk, kan wel wetten maken, kan trach
ten de nakoming van de wetten af te dwingen, maar zal op den 
duur toch aan het gezag van dat, wat dan formeel recht is, 
afbreuk doen. 

Prof. Verzijl heeft eens gezegd: ,Geen recht kan zich door
zetten, wanneer er niet een macht achter staat, maar aan de 
andere kant: macht wordt willekeur en despotisme, wanneer zij 
zelf niet door het recht worot genormeerd". 

Die normen moeten rechtvaardige normen zijn. 
Als thans worot gesteld, dat een groot deel van de publieke 

opinie tegen de Wet Installaties Noorozee is, dan moet men on
derscheid maken. Voorzover het rechtsbewustzijn in die publieke 
opinie tot uitdrukking komt, moeten wij een scherp onderscheid 
maken. Men kan m.i. moeilijk volhouden, dat de publieke opinie 
niet zou begrijpen dat een systeem waarin ieder voor zich, die 
genoeg wil investeren zonder enige overheidsinmenging een golf
lengte kan bemachtigen, onhoudbaar is. Een dergelijk systeem 
is en nationaal en internationaal voor ons volk onaanvaardbaar. 
Hiertegen richt zich de publieke opinie dan ook niet. Dit bete
kent, dat ook een R.E.M. zich aan het legale gezag moet onder
werpen. 



Dat deel van het volk dlat zich tegen de wet richt, uit in wezen 
een zeker onbehagen over het bestaande omroepbestel. Men wil 
iets naast dat wat er reeds is. Als iemand zelf een poging heeft 
gedaan te helpen om dit omroepbestel te vernieuwen, dan zal hij 
dat begrijpen. Ik begrijp het dan ook! 

In het kamerdebat heb ik gezegd ,dat het kabinet zicih bewust 
is, dat niet met negatieve maatregelen kan worden volstaan". 
Men kan niet aileen verbieden, maar zal ook de open:heid moeten 
vinden, die de bran van zekere onlustgevoelens wegneemt. 

Een N ederlands hoogleraar heeft eens over de vragen van 
rechtsbewustzijn, meerderheidsbesluit en publieke opinie het 
volgende gezegd: 

,Beroep op de publieke opinie heeft aileen zin als het als een 
beroep op het rechtslbewustzijn wordt beschouwd, de ,meerder
heid" is niet anders dan de paging uit de vaagheid en onzeker
heid in de publieke opin1e tot een bepaalde conclusie te komen". 

En even verder: 
,Mag men haar (de publieke opinie) meerder gezag toeken

nen? Reeds de vage onzekerheid sluit dit uit. Zij kan ins1trument 
zijn van velerlei gevoelens en belangen. Iedere gron:d ontbreekt 
om haar anders dan als een verschijnsel te beschouwen, waarop 
gelet moet worden, maar dat niet beslist". 

Tot zover het citaat. 
Inderdaad een belangrijk verschijnsel, waarop gelet moet wor

den, maar dat niet volstrekt beslissend is. Zo is het ook in deze 
zaak. 

Rechtvaardig recht is het, als -gelet op het overheidsgezag 
over golflengten- ook de R.E.M. zich aan het Nederlandse recht 
en gezag moet onderwerpen. Maar dat recht krijgt nog meer ge
zag als daarnaast zodanige oplossingen voor ons radio- en tele
visiebestel worden gevonden, dat de oorzaak van de onlustge
voelens wordt weggenomen. Daarnaar zullen regering en parle
ment gezamenlijk hardnekkig en met bekwame spoed moeten 
streven. 

De verhouding van recht en politiek komt in de door mij ge
noemde voorbeelden -er zijn natuurlijk nog tal van andere ge-
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vallen te noemen- en in het bijzonder in het laatste meest actuele 
onderwerp tot uiting. Rechtvaaroig recht kan slec:hts zijn grand
slag vin:den in gerechtigheid. Elke christen zal deze gerechtigheid 
vinden in het Evangelie. Daar vinden we steeds de diepsrte grond
slagen van wat gerechtighe,id is. Daar zal ook de C.H.U. steeds 
naar moeten blijven zoeken. Wil politiek rechtvaardig zijn, dan 
zullen degenen, die in po1iticis spreken, handelen en besluiten 
steeds moeten letten op de belangen van het gehele volk. De po
litieke partij, die zich verenigt rondom de belangen van een be
paalde groep van het volk, zal altijd geneigd zijn bij de vorming 
van het recht de belangen van die groep te behartigen. De juiste 
verhouding van recht en politiek kan dan gemakkelijk verloren 
gaan. 

Wij mogen dankbaar zijn, dat de C.H.U., die blijkens haar be
ginselprogram juist zich op ,geheel het volk" richt, haar leden 
en kiezers in alle maatschappelijke lagen vindt en niet voorna
melijk in een bepaalde groep. Daardoor stuurt zij vanzelf in de 
richting van ,geiheel het volk". Daardoor is zij tegelijk centrum
partij. Het feit, dat zij door aile lagen van de maatschappij wordt 
gedragen, helpt haar de verleiding te weerstaan eenzijdig meer 
op behartiging van bepaalde belangen te letten dan op het ge
meenschappelijk uitgangspunt van onze politiek op ev:angelische 
basis. Deze basis is het cement der Unie. Zolang wij die basis be
houden en niet zo ihoogmoedig worden, dat we denken, dat het 
EvangeHe klare recepten voor elk vraagstuk geeft -het blijft 
steeds een zoeken naar de gerechtigheid in de politiek- zolang 
zal de Unie een kracht ten goede zijn voor ons volk. 

* De te~st van dit artikel werd ontleemd aan de redevoering, door 
Zijne Excellentie Mr. IJ Scholten in het najaar 1964 uitgesproken bij 
gelegenheid VWI het 70-jarig bestaan van de Kiesvereniging Schiedam. 
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Drs. A. M. de Boo. 

FUNCTIONERING DEMOCRATIE 

De discussie omtrent het functioneren van de NedeTlandse 
democratie neemt toe. Daar is aile reden voor. Want nog zeer 
recentelijk heeft de uitkomst van een onderzoek naar de houding 
v;an ons volk tegenove·r het parlement aangetoond dat onze volks
vertegenwoordiging - het hart van onze democratie - helaas, 
slechts geringe waardering van het publiek geniet. Minder dan 
een kwart van de Nederlanders staat positief tegenover het par
lement. Zo'n onderzoek bevestigt overigens slechts het reeds 
lang bekende gebrek aan politieke belangsteUing bij een groat 
deel van ons volk. Daar worstelen vele politici mee. Vergadering
bezoek en politieke meelevendheid zijn momenteel ver beneden 
peil. In b\rede kringen van ons v:olk is men eenvoudigweg gedes
interesseerd. Dit laatste wordt weer door andere onder:weken 
bevestigd, die aan het licht hebben gebracht dat slechts een min
derheid de politiek van belang vindt, dat relatief maar weinig 
mensen het politieke gedeelte van hun krant met aandacht vol
g:en en dat de poHtiek als g:espreksthema van ons volk het maar 
weinig doet. 

Nu is de democratie gebaseerd op de veronderstelling dat een 
meelevend en tot oorde·len in staat publiek de arbeid in wetge
ving en bestuur volgt en waar nodig becritiseert. Wanneer thans 
sprake is v:an een grote politieke ongei:nteresseerdhe:irl, zal iedere 
oprechte democraa:t zic!h afvragen, of wij zo langzamerhand 
niet bezig zijn af te glijden naar een systeem waarin de oligar
ohische besluitvorming weer volledig en ongecontroleerd de 
kans krijgt. Daarom ook noopt het geconstateeroe gebrek aan 
politieke gei:nvolveerdheid tot nadere analyse van ons syst.eem, 
omdat mogelijk in dat stelsel de factoren te vinden zijn, die 
medeverantwool'delijk zijn voor de democratische verwatering. 

v.an be·zorgdheid over het wel en wee van onze democratische 
instellingen getuigen velerlei, vaak zeer recente publikaties. In 
dit v:erband noemen wij Daalder's ,Leiding en lijdelijkhe:irl in de 
Nederlandse poHtiek"1) en de nog steeds voortgaande artikelen
serie, Problemen der democratie" in het tijdschrift ,Oost-West". 

Zander ook maar enigszins volledigheid na te streven s~gna-
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leren wij tihans enkele verschijnselen, die o.i. de politieke lauw
heid in Nederland in de hand hebben gewerkt. 

De complexiteit van het Nederlandse politieke leven is met 
de groei. van onze maatschappij naar de welvaartsstaat enorm 
toegenomen. Immers, het instrumentarium van de conjunctuur
beheersing en het systeem van de sociale verzekering vereisen 
voor hun bespeling een grote ma:te van deskundigheid, die de 
leek over het algemeen mist. Het overhei.dsingrijpen is op elk 
terrein van de politiek toegenomen en steeds meer blijkt dat het 
in onze samenleving niet langer .gaat ZJonder de gespecialiseerde 
kennis van allerhande detailproblemen, die tegenwoordig nood
zakelijkerwijs voorwerp van overheidszorg zijn g.eworden. 

De klaoht van het pulbliek dat de staa.tkunde te ingewikkeld 
is geworden is dan ook zeker tereoht. De ,gemiddelde" N ederlan
der begrijpt niets van het loon- en prij.svorminsproces, weet 
nauwelijks wat de SER betekent, ontbeert eenvoudig de kennis 
om huur- en subsidiebeleid te doorgronden en weet van het re
creatievraagstuk weinig meer dan dat het gaat om de plaats 
waar hij 's zomers zijn tentje kan opzetten. Begrippen als be
talin.gsbalansevenwicht, budgetpo1itiek, natdonaal inkomen en 
inflatie zeggen de gemiddelde Nederlander al even weinig. Zijn 
kennis van het staatsrecht en van de staatsinrichting is gering, 
en de haken en ogen van de internationale politiek, meer in het 
bijzonder de Europese, die bijna geheel een aangelegenheid van 
technocraten is, ontgaan hem ten enemale. 

Dit alles leidt de aandacht van het politieke bedrijf af en doet 
de mening post vatten dat de politiek een zaak van deskundigen 
is. Laten wij wel beseffen dat dit geen veronderstellingen zijn, 
maar werkelijkheid. 

Men dient nu te beseffen dat zodra het merendeel van het 
Nederlandse volk de s1taatkunde als een zaak van specialisten 
gaat zien, onbegrijpelijk voor de gewone man, een van de be
langrijkste garanties voor het democratisch functioneren van 
het staatsbestel komt te vervallen. Dan, immers, is het volk niet 
langer in staat zijn eigen vertegenwoo:rdigende organen te con-
troleren. Zo ergens, dan wringt hier de democratische schoen. 

Evenmin bevorderlijk voor de democratie is wat Daalder het ;i ·, 

centrisme in de Nederlandse politiek noemt. Vijf partijen maken 
in Nederland de poHtieke dienst uit: KVP, PvdA, VVD, ARP en 
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CHU. Bij alle versohillen die deze partijen onderling vertonen, 
is er een overeenkomst. Deze partijen bewegen zich alle rondom 
het socriaal-economisch centrum. De een wat meer links, de ander 
wat meer rechts. Wanneer die termen tenminste iibemaupt nog 
zin hebben. 

Alle partijen zien de woningnood als volksvijand nummer 
een, zijn v66r de vaststelling van een redelijk minimumloon, 
waren v66r verhoging van AOW- en AWW-uitkeringen, zijn 
v66r belastingverlaging, v66r een beter inkomen van de boer 
en v66r verkorting van de diensttijd. Zeker, zo hier en daar di-
vergeert men nog wel eens, maar het algemene beeld vertoont ' 
~een duidelijk~. po

1
litieke alternatieven meer .. Ddit e,:htekr. zou l, 

Jtl!ist gewenst ZIJn as men met ons van mening Is at ~~et 1ezen r 
uit duidelijke alternatieve mogelijkheden tot de essentie van de I 
democratie behoort. Er is dus een afnemend verscihil in doelstel-
1ing bij de politieke partijen. Evenmin is er een gmot verschil in 
methode. Bij de laatste verkiezingen kwam de PvdA m.b.t. de 
woningbouw met een -zaciht gezegd- nogal eigen geluid. Niet zo-
dra eohter was de kabinetsformatie aan de orde of dit socialis-
tiscih woningbouwprogram verdween naar de achtergrond. Wat 
een alternatief leek bij de verkiezingen, bleek in de nood van de 
formatie spoedig een sohijntegensteHing te zijn. 

Wij concluderen daarom een uit ons partijsysteem voortvloei
ende onduidelijk:heid, die de v:olksmond ,een-pot-nat" doet zeg
gen. Hier ligt wel heel duidelijk een verklaringsgrond voor de 
politieke onge'interesseerxiiheid. 

Het Nederlandse veelpartijensysteem leidt verder tot de nood
zaak van coalitiekahinetten. Tijdens de verkiezingsstrijdt vecht 
elke partij voor eilgen zaak met als inzet het eigen program 
dat als je-van-het aan het kiezersvolk wordt voorgehouden. Bij 
de formatie van de nieuwe regering echter gaan al die gouden 
wensen der partijen op in een nieuw kalbinetsprogramma, waar
iln de kiezer n:iet meer de identiteit van zijn eigen partij he•rkent. 
Accoorden van Wassenaar, hoe onontkoombaar ook in ons. bestel, 
geven de kiezer de indruk dat er een koehandel in partijdes.ide-
rata gedreven wordt. Andermaal dus onduidelijkheid en ander- ~ 
maal politieke wrevel. J 

Het kabinetscompromis verhreekt in Nedel'land de continu'iteit 
tussen pa,rtijpolitiek en regeringsbeleid, zoals dat in landen met 
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een beperkte·r partijsysteem wel bestaat. Hier, immers, is de par
tijleider wanneer hij premier of minis1ter word:t, wat ove:vigens 
in ons land een te betreuren zeldzaamheid is, slechts de uitvoer
der van een comp:vomis en niet de realisa:tor van ihet in de ver
kiezingsstrijd verdedigde program. Daarom ook kan een Neder
lands politicus zo moeilijk zijn programma personifieren zoals 
Brandt, Erhard, Wilson, Home en de Amerikaanse preslidenskan
didaten dat kunnen. 

Daarom is een ministerspost voor onze lcidende politici niet 
onverdeeld aantrekkeUjk. De s1taatsrechtelijke onverenigbaar
heid van het minis1tersamlbt met het kamerlidmaatschap maakt 
het bovendien nog minder aanlokkeUjk, daar de fractieleider, 
eenmaal premie!I" of minister geworden, de kans loopt de greep 
op zijn partij te verliezen. Heel duidelijk wo:vdt een en ander ge
demonstreerd door de positie van de minister-president hier te 
lande, die sleohts de primus inter pares is en niet, zoals elders, 
de beleidsbepalende realisator van het program. 

In onze regeringen zien wij daa:vdoor vaak partijpolitieke figu
ren van het tweede plan of complete outs~ders uit het maat
sohappelijke leven. De persoonswisseling versluiert dan boven
dien nog de eventuele continui'teit tussen de in de verkiezings
tijd gelanceerde concepties en de uitvoering daarvan. Andermaal 
concluderen wij dus tot een ongewenste onduidelijkheid. De 
Tweede Kamer verliest bij deze gang van zaken bovendien nog 
een van haar wezenlijke functies: school te zijn voor toekomstige 
bewindslieden. Anders gezegd en korte·r: dit hele proces leidt 
tot een depolitise:ring van het overheidsbeleid. 

De staatsrechtelijke onverenigbaaxoheid van minister en kamer-
1id staat voorts in scihrille tegenstelling tot enkele niet verboden, 
maar wel zeer reele en in wezen veel ernstiger onverenighaarhe
den. In ons parlement zitten talrijke vertegenwoordigers van be
langengroepen als vakhonden, omroepverenigingen, land- en 
tuinbouwgroepen, schippersbonden en middenstandsorganisarties. 
In het begin van ons tbetoog hebben wij politieke interesse o.m. 
afuankelijk gesteld van politieke duidelijkheid. Maar wat ge
beurt er nu? De kiezer kiest zijn partij en vertegenwoord:igers 
in de veronderstelling dat deze iets van zijn eigen politieke ide
aahjes zullen vertolken. Deze veronderstelling lijkt nai'ef, maar 
is in de psychologie V'an de kiezer niet minder reeel. W at de 
kiezer e~hte:r in het parlement zriet gebeuren is een gevecht om 
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de pot van een aantal belangengroepen, collectiviteiten die maar 
al te vaak dwars door de partijen heen !open. Een en ander biedt 
aan het kiezerscorpsr maar we>inig houvast om door anders te 
sternmen een andere richting te geVlen aan de N ederlandse poli
tiek. 

Democratisohe controle op het doen en laten van de volkver
tegenwoordiging worot daardoor onmogelijk. Dit laatste is des te 
ernstiger omdat uit de partijen zelf al even weinig gelegenheid 
is tot controle. Immers, met uitrondering van de CHU hebben 
de besturen van aile partij,en de macht in meeroecre of mindere 
mate de samenstelling van de kieslijsten vcooc de Tweede Kamer 
beslissend te bei:nvloeden. Het geval Van Rijckevorssel spreekt 
in dit opzioht duidelijke taal. Kortom, er mankeert nogal wat 
aan de interne partijdemocratie. Voeg daarbij de positieverande
ring van de volksvertegenwoordiger. Hij wordt immers steeds 
meer een vakman, een specialist die een voornaam beroep uit
oefent en dientengevolge aanspraak maakt op status. WeHicht 
is dit allemaal verklaarbaar, maar het neemt niet weg dat de 
volksvertegenwoo:rdiger steeds verder verwijderd raakt van zijn 
oorspronkelijke taak: vertegenwoordiger te zijn van een volk dat 
hij kent en dat hem kent. Welnu het is al een heel ding, wanneer 
ons volk de fractieleiders bij name weet te noemen. Het aantal 
algemene politici, dat competent is voor de hoo:lldlijnen van het 
beleid wordt steeds geringer. Het grote gevaar, dat ook in de 
Tweed.e Kamer de teCihnocratie de politiek zal gaan verdringen, 
is zeker niet denkbeeldig. 

Voortvloeiend uit veel van het hiervoorgenoemde roeren we 
een voorlopig laatste punt aan, dat enerzijds bijdraagt ter ver
klaring van het verschijnsel der politieke malaise en anderzijds 
een teken is van een betreurenswaardige ,ontwaarding" van de 
Ned.erlandse staatkunde. Wij bedoelen deals regeJ wel zee;r lang
durige en moeizame kabinetsformaties. De kabinetsformatie 
duuroe in 1956 maar liefst meer dan 120 dagen. Vijfentwintig 
hoogle:varen uit Leiden hebben zich toen in een schrijven tot de 
betrokken fractievoorzitters gewend om UJiting te geven aan hun 
bezocgdheid. In d>i.e birief staan enkele behartenswaardige opmer
kingen: 

,Door de wijze waarop nog steeds verantwoordelijke raads
l!ieden aan H.M. de Koningin worden onthouden, is een toestand 
ontstaan, waarin de gehechtheid v~an de bevolking aan ons demo-
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crat~ch Sltlaa:tsbestel, de eerbied voor de overheid en het aanzien 
van ons land in den vreemde teloor dretgen te gaan ... Inmid
dels verglijden de dagen met onmachtilg beraad dat bij de bur
gers slechts afkeer en wrevel wekt". 2) 
En wat verder te denken van deze laconieke zinnen uit een ver
slag over de kabinets~ormatie in 1959: 

,Van 8 tot en met 27 april on:tving hij (formateur De Quay) 
volgens ANP 40 tot 50 personen die hij voor een ministerspo["te
feuille polste. Van een aantal k!andidaten ontving hij een be
dankje". 3 ) 

Eerst wot~dt het publiek getracteerd op het gemarchandeer 
over het kabinetsprogramma en vervolg:ens op het werkelijk ein
deloze gezoek naax bewindslieden. Zijn die er eenmaal, dan leert 
de geschiedenis van de naoorlogse jaxen, dat vele ministers niet 
ro bijzonder hecht aan de po1itiek verknocht blijken te zijn. Met 
de wetenschap dat vele excellenties niet uit het parlement zijn 
voorlge1k!omen, valt dit ook nauwelijks te verwachten. Vele 
ministers hebben na een min of meer korte ambtsperiode de 
politiek weer de rug ,toegekeerd en verdwenen naar een functie 
in de maatsohappij of kwamen op minder spectaculaire politieke 
posten terecht. LieftJinck, Zijlstra, Van den Brink en Hofstra ver
dwenen opvallend snel utt de politiek. Niet gedwongen, maar uit 
vrije wil. Tegenwoorxti:g hebben we zelfs een minister die toe
geeft, meer homo economicus, dan homo politicus te zijn. Beer
man, Korthals, Staf en Visser keerden de politiek radicaal de 
rug toe. Zijlstra en De Quay lieten zich benoemen in de Eersrte 
Kamer. Om maar enkele namen te noemen. 

Het valt op dat eigenlijk maar weinig gekwalificeerde mensen 
bereid zijn in de hoogste openbaxe functie ons land gedurende 
langere tijd te dienen. 

Waaxom ontbreekt die bereidheid? Waarom missen vele wer
kelijk excellente figuren de ambitie om hun bekwaamheden ten 
dienste van de publieke zaak in te zetten? Dit moet toch een 
uiterst eervolle taak zijn, zou men zo denken. De eerder uiteen
gezetJte moeilijkheid om uit ons par'lement ministers te halen is 
slechts een gedeeltelijke verklaring. 

Indien men een en ander goed overweegt, is men geneigd 
tot de veronderstelling dat weUicht door het onvoeldoende func
tioneren van de Nederlandse democratie, de staatkunde an sich 
zo langzamerhand in ons land gedevalue,erd is. Indien dit waar, 
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of ook maar ten dele waar is, is het hoog tijd, dat Nededand in 
politicis zijn eigenwaarde hervindt en uit de situatie de konse
kwentie van de he["Vorming van het ibestel weet te trekken. 

Wanneer zal hert weer zo zijn dat in Nederland de politieke 
vraagstukken inde11daad als poHtieke kwesties en niet verhuld 
in het kleed van de teohnilsche vermomming, aan de orde worden 
gesteld. En wanneer zal de reeds door velen opgemerkte getuig
toon van ons parlementaire debat weer plaats gaan maken voor 
waarlijk politieke argumentatie. Mogelijk dat het getuigend ka
rakter v:an onze poli,tiek voortvloei!t uit onze traditie of uit ons 
volkskarakter. Dr. S. W. Couwenberg spreekt in het Oost-West
nummer van juni 1964 va:n een eenzijdige-ethische benadering 
der Nederlandse politiek en merkt o.m. op: 

,De hoo:fidzakelijk tiheologisch-ethische benadering van de 
politiek leidt tot een theologiserende, moraliserende, dogma
tische en legalistisohe denktrant, die uiteraard weintg geschikt 
is vnor een empirisohe benadering van de politieke werkeHjk
heid, waarin het machtsverschijnsel altijd in meerdere of min
dere mate een belangrijke rol speeLt. En door de eenzijdi,g-ethi
sche benadering van de poHtiek is men in ons land vaak geneigd 
met een grote boog om dit fenomeen heen te lopen, is men ook 
geneigd de politiek, zoals zij zich in feite voltrekt, mert een zekere 
reserve te bejegenen en niet zelden zelfs als iets onfatsoenlijks te 
disqualificeTen". 4) 

Meer in het bijzonder met het oog op onze buitenlandse poli
tiek zegt mr. J. L. HeiLdring in ,Gelijk hebben en krij,gen": 

,Kortom, de Nederlander (van welken geestelijken huize ook) 
blijft de ne~ging hebben de betrekkingen met andere volken met 
een dogmatisch of wettisch oog te bekijken. Soms is de dominee 
in hem zo verwereldlijkt, dat hij niet meer herkenbaar is; dan is 
hij sohoolmeester of zedenp!'ediker ~geworden". 5) De vraag is 
reker gewettigd of veel van de ten onzent zo gewaardeerde prin
cipiEHe politiek niet zal moeten wijken voor een pragrnatischer 
aanpak. En dit om de doodeenvoudige reden dat van vele zaken 
slechts principiele kwesties gemaakt worden. 

In dit verband zou een zekere, mate van deconfessionalisering 
van onze politiek wel wenselijk zijn. Wie hierin een aantasting 
ziet van de confessionele pal'tijvorming heeft het mis. Het gaat 
er funmers om de beginselen te hanteren daar waar ze nodig zijn, 
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t!n voor het overige de politieke kwesties met duidelijke prag
matiek te behandelen. 

Overigens de ,getuigtoon" is zoiets algemeens in N ededand 
dat men ook de niet confessionele partijen daar niet van kan vrij 
pleiten. 

Ook deze wensen wij gaarrne een nieuwe za:keilijkiheid toe. 

Hopelijk hebben wij met het lbovenstaande kunnen aantonen 
dat er zo het een en a111der schort aan de werking van de demo~ 
cratische staat in Nederland. Nu iheeft Miche,ls in zijn boek ,Zur 
Soziologie des Parteiwesens" reeds gezegd, dat de democratie 
in zijn bestuursorganen altijd een stuk oligarchische besluitvor
ming zal hebben, maar dit neemt niet weg, dat, wanneer dit pro~ 
ces zich ongecontroleerd kan ontwik'kelen, de weg naar veel 
verder en ergeT afglijden open staat. 

Daarom is bezinning op onze democratie een hoogst urgente 
zaak. In aansluiting op het bovenstaande zouden, alweer zonder 
pretentie van volledigheid, enkele mogelijkheden nader over
wogen kunnen worden. 

Indien men tot de conclusie komt dat de politiek van van
daag voor de gewone man te ingewikkeld is geworden, dan blijkt 
daaruit dat onze staatkundige opvoeding achter is gelbleven bij 
de ontwikeling van de staatkunde zelf. Daarom ligt er niets 
meer voor de hand dan een belangrijke intensife:ring van de 
staatsburgerlijke vorming van ons volk. Hierbij dient het ornder
wijs van en met de lagere school te worden ingescihakeld. Wan
neer wij de kinderen allerhande en vaak ook niet eenvoudige 
kennis kunnen bijbrengen, dan moet het mogelijk zijn met aange
paste middelen, reeds het jonge kind een notie van ons staats
bestel bij te brengen. In dit verband verdient ook de politieke 
voorlichting aan de militairen aandacht. Laten onze onde:rwijs
deskundigen zich eens het hoofd breken over dit prolbleem en 
een omvangrijk programma voor ons gehele onde:rwijsstelsel 
ontwerpen. 

De overheid zal bovendien de o11ganisaties, die een belangrijke 
taak hebben op het gebied van de politieke voorlichting, moeten 
steunen. Zo b.v. de Nederlandse Politieke Jongeren Contactraad. 

Eventueel zal ook de overheid de opleiding van speciale voor
lichtingsfunctionarissen moeten entameren. 

Het is zeker gewenst dat de televisie en ook nog wei de radio 
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veel sterker bij he,t politieke gebeuren zullen worden in:gescha
keld. Het is bekend dat de actualiteitenrubrieken zich in 'n grote 
kijkdichtheid kunnen verheugen. Wat zou dan al niet de vonnen
de en belangstelling wekkende waarde zijn van een b.v. weke
lijks getelevisioneerd vragenuurtj e in de Tweede Kamer, bene
vens beknopte tele--overzichten van de commissievergaderingen. 
Bij aile dedain voor ons parlement kan zoiets zuiverend werken. 
Immers, ongekend maakt onbemind. 

Voor de coordinatie, de planning en de financiering van een 
groats voorlichtingsprogramma is een minister van voorlichting 
een te overwegen idee. 

Het vloeit uit de ontwikkeling van de welvaartsstaaat voort 
dat de grote Nederlandse politieke partijen elkaar in sociaal
economisch opzicht niet zo bijster veel ontlopen. De grote strijd 
om de inrichting van onze maatschappij is gestreden en uitge
lopen op het behoud van de ondernemingsgewijze produktie met 
sterke overheidsregulatie van het economisch leven. Wat blijft 
is een strijd om de verdeling van de wei vaart. Een strijd, die in 
een tijd van grote sociale voorzieningen en een redelijk mini
mumloon echter eveneens zijn scherpe kanten verloren heeft. 
Gegeven de door ieder erkende beperktheid van de middelen, 
resteert nog slechts het vraagstuk van de prioriteiten. Het zou 
zeker de democratische gang van zaken in ons land ten goede 
komen, wanneer de partijen ophielden wensen te stellen, waar
van ieder zinnig mens weet dat ze niet simultaan maar slechts 
alternatief verwezenlijkt kunnen worden. Daarom dienen de par
tijen aan te geven welke wensen eerst en welke pas later voor 
verwezenlijking in aanmerking moeten komen. Eerstt dan kan 
een situatie ontstaan, waarin de kiezer weer een wat duidelijker 
onderscheid kan gaan zien tussen de partijen x en ij. 

Onze politici moeten verder lbedenken dat in de welvaartsstaat 
andere problemen om grater aandacht vragen. De culturele po
litiek d.w.z. alles wat op het immateriele aspect van het mens
zijn betrekking heeft, verdient een decennia-omspannende toe
komstvisie. We denken dan aan recreatie, radio- en televisiebe
leid, toneel, ballet, de maatschappelijke positie van onze kun
stenaars, de integratie van het humanisme in onze maatschappij, 
kerk en kerkbouwsubsidies, steun aan missie- en zendingswerk 
in de ontwikkelingslanden, vrijetijdsbesteding en voor alles de 
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opvoeding van ons volk naar een ¥olwaardi:ger burgerschap. 
Eveneens moeten wij ons er rekening van geven dat in een 

wereld die steeds verder interdependent wordt en zich in steeds 
grotere verbanden organiseert, de buitenlandse politiek van Ne
derland weer een eigen bijdrage zal moeten worden aan de in
ternationale staatkunde. Een beleid bovendien dat over de drem
pel van de Tweede Kamer heen hopelijk ook weer eens het volk 
bereiken en beroeren zal. 

Het kan zijn nut hebben om ook eens vanuit het oogpunt van 
een goed functioneerend democratisch proces te pleiten voor een 
vereenvoudiging van ons partijenstelsel. De enig mogelijke ver
eenvoudiging is die volgens de lijnen van het Europese parle
ment: christendemocraten, socialisten en liberalen. Wij zouden 
dan aansluiten bij het continentaal Europese systeem. Elke po
ging het angelsaksische systeem te imiteren is o.i. ongewenst en 
bovendien onhaalbaar, gelet op de mislukking van de door!braak. 
Stellig, de moeilijkheden verbonden aan de vorming van een 
grote partij van christen-democraten in Nederland zijn niet ge
ring. Wij geven het graag toe. Maar het argument dat dit zal 
leiden tot grotere helde,rheid in onze parlementaire verhoudin
gen, zal, naar wij hopen, in de discussie over dit vraagstuk een 
belangrijke plaats innemen. Een synthese van de protestantse en 
rooms-katholieke politiek zou beantwoorden aan de voor de kie
zers steeds moeilijker te rechtvaardigen verdeelheid bij afne
mend ideologisch verschil. Stellig ook zou de interne partijdis
cussie bij zo'n grote club aan levendigheid winnen. 

Een dergelijke vereenvoudigi:ng zou voor het eerst een een
partijkabinet kunnen opleveren tegenover een sterke oppositie. 
Daardoor een partij die zijn succes gaat ve,rbinden aan zijn ver
mogen om de verkiezingsleuzen in daden om te zetten; daardoor 
ook een verduidelijking voor de kiezers en daardoor eindelijk 
ook eens een eerste-minister, die werkelijk kan uitgroeien tot 
premier en regeringsleider. 

Bij een zodanige vereen¥oudiging kunnen Accoorden van Was
senaar, monstra van onze politiek, veilig achterwege blijven. 

In het kader van een beter en aan de tij dsomstandigheden 
aangepast democratisch systeem is een hervorming van ons per
lementaire stelsel aan te bevelen. De ideeen die mr. Cals en prof. 
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Oud in deze riohtring ontwikkeld hebben, zijn alleszins het over
wegen waavd. 

Laten wij de Tweede Kamer ontdoen van de belangengroepen 
door het aantal incompatibiliteiten uit te breiden. Maak het 
Tweede Kamerlidmaatschap onverenigbaar met een bestuurs
functie in een belangen-organisatie. 

De Eerste Kame•r kan wegens totale over'bodigheid verdwijnen 
en plaats maken voor een nieuwe kamer waarin de standsorgani
saties zitting hebben. Een soort uitgebreide SER met adviseren
de stem over zaken die haar raken. De Tweede Kamer kan dan 
als waakster van het ,algemeen belang" zich volledig be·zighou
den met de politieke hoofdzaken. 

In zo'n situatie, met inbegrip van een reductie van het aantal 
partijen, is er alles voor een minister weer lid van de kamer te 
doen zijn. V eel meer dan thans zullen dan de bewindslieden weer 
in de kringen van het parlement gezocht worden. 

V eel kan ook verbeterd woTden aan de democratische gang 
van zaken in de partijen zelf. Ter bevordering van de band kie
zer-gekozene, kan het aanbeveling verdienen dat de kamerleden 
contact zoeken met hun stemmers ook buiten de sfeer van de 
vergadering van de kiesverenigingen om. Periodieke spreekuren 
in de provinciehoo£dsteden zouden misschien voor de verdrukte 
enkeling uitkomst kunnen bieden en de volksvertegenwoordiger 
meer zicht geven op de wensen en de klaohten van de burger. 
Deze spreekuren zouden op vaste plaatsen gehouden kunnen 
worden en de ontwikkeling van regionale partijbureau:x kunnen 
bevorde·ren. 

Vooralsnog is een compleet districtenstelsel in Nederland on
gewenst. Zo'n systeem verstevigt echter zeker de band tussen 
de kiezer en de vertegenwoordiger. Maar indien in volledige zin 
onmogelijk, blijft toch de mogelijkheid om eens te onderzoeken 
of misschien een combinatie van districtenstelsel met de evenre
dige vertegenwoordiging te realiseren is. Het spreekt vanzelf dat 
bij een eventuele reductie van het aantal partijen, het districten
systeem veel minder politieke bezwaren zal oproepen. 

Wij zouden onze beschouwing willen afsluiten met de erken
ning, dat het ene deel van het geponeerde gemakkelijker te ver
wezenlijken is dan het andere. J a zeUs zijn wij het eens met de 
mening dat sommige voorstellen slechts langs de weg van de ge
leidelijkheid en in combinatie met elkaar verwezenlijkt kunnen 
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worden. Maar daartoe is nodi.g dat men aHereerst beseft dat on
ze democratie vemieuwing nodig heeft. Onoplosbaar met de de
mocratie v&bonden zijn de grondwaarden en fundamentele vrij
heden van onze maatschappij. Het moet voor de staatslieden van 
heden een uitdagende taakstellin:g zijn om aan die democ:ratie 
een nieuwe, eigen:tijdse inhoud te geven. 

De hervorming van ons po1itieke beste.l gericht op een beter 
functioneren van de vaderlandse staatkunde en op een intens 
meeleven van hert publiek, zal de mogelij1kheden scheppen voor 
dat wat Nederland zo hard nodig heeft: inspirerend democratisch 
leiderschap. 

1) Inaugurale rede. Maart 1964, Leiden. 
2) Keesings Hist. Archief. 1956. Pag. 12773. 
s) Keesings Hist. Archief. 1959. Pag. 14851. 
4) Oost-Wesrt. Juni 1964. p,ag. 117. 
s) Gelijk hebben en krijgen. Amsterdam 1962. 
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BOEKBESPREKING 

HERZIENING VAN HET 
ECHTSCHEIDINGSRECHT. 

Een Commissie van bet Cen
trum voor Staatkundige Vorming 
heeft onder de titel ,.Herziening 
van het echtscheidingsrecht" haar 
zienswijze naar voren gebracht 
op het Verslag van de Gespreks
groep ter bestudering van het 
vraagstuk van de echtscheiding, 
welke zich in 1957 heeft gevormd 
op verzoek van de Minister van 
Justitie. 

Dit rapport werd door het Cen
trum voor Staatkundige Vorming 
gepubliceel'd. Het vormt, zoals 
het woord vooraf zegt, haar bij
drage tot de openbare gedachten
wisseling over het echtscheidings
vraagstuk. 

Het 41 pagina's tellende boekje 
is goed leesbaar, vooral ook door 
de duidelijkheid waarmee zij het 
Verslag van de Gespreksgroep 
volgt. 

In de verantwoording staat 
o.m. te lezen: 

,.Indien wij als katholieken de 
gewetensvrijheid van anderen er
kennen, maar hun niet tegelijker
tijd de mogelijkheid bieden deze 
overtuiging ook praktisch te be
leven, zou dat een onwerkelijke 
en dubbelhartige houding zijn." 

Dit heeft de Centrumcommissie 
inderdaad waar weten te maken. 

Jammer is dat dientengevolge 
een 'typisch katholiek ge,luid nau
welijks te beluisteren valt. Na
tuurlijk wil ik hiermee niet zeg
gen, dat de commissie er beter 
aan had gedaan de gewetensvrij
heid van anderen nie.t te erken
nen; integendeel, dit vormt een 
uitstekend uitgangspunt, voor wat 
dan ook. 

Het erkennen van de gewetens-
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vrijheid van de ander houdt ech
ter m.i. in: het de ander vrij Ia
ten, niet tegenwerken bij daden 
die men zelf principieel verwerpt, 
maar evenzeer het niet meewer
ken aan, of regelen van .deze da
den. 

De Gespreksgroep had zich ten 
doel gesteld een regeling te ont
werpen die zou leiden tot: 1) ver
mindering van Hchtvaardige echt
scheidingen; 2) uitbanning van de 
grote leugen; 3) verruiming van 
de mogelijkheid tot echtscheiding 
voor gevaHen, waarin, hoewel een 
echtscheidingsgrond volgens de 
huidige wet ontbreekt, toch de 
huwelijksband voor de echtelie
den schier ondragelijk is gewor
den. 

De regeling in grote trekken: 
a) verlenging van het echtschei

dingsgeding tot 2 jaar; maar wan
neer de eiser verzoekt bewijs te 
mogen leveren, volgt direct inwil
Hging indien de rechtJbank in ge
moede overtuigd is van de waar
heid der bewezen feiten en een 
gewichtig belang van de eiser de 
inwilliging vordert. 

b) verkorting van 5 tot 2 jaar 
van de tijd gedurende welke 
scheiding van tafel en bed in 
stand moet zijn gebleven, om out
binding van het huwelijk te kun
nen verzoeken. 

c) de Gespreksgroep was tegen 
het aannemen van ,.algehele-, of 
grondige ontwrichting" als alge
mene echtscheidingsgrond. 

Er bleken bij de bespreking van 
bovengenoemde regeling in de 
Centrumcommissie twee stromin
gen te zijn. 

Zij kwamen beide tot andere 
voorstellen, al waren zij het in 
menig opzicht eens, voor wat be
treft hun oordeel omtrent de be
schouwingen van de Gespreks
groep. 
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Voorstel van deel A: Op de 
beste wijze bereikt men de drie 
gestelde doeleinden (bovenge
noemd) door als enige echtschei
dingsgrond op te nemen: gron
dige ontwrichting, met de ver
plichting tot bewijslevering als de 
rechter niet in gemoede overtuigd 
is dat er zulke ontwrichting is. 
Daaraan moet verbonden worden 
de mogelijkheid van een uitstel 
dat lichtvaardige echtscheidingen 
kan verhinderen en verzoenings
pogingen volledig <tot hun recht 
kan Iaten komen. 

Deel B. heeft bezwaren tegen 
invoering van grondige ontwrich
ting als echtscheidingsgrond. Zij 
gelooft dat er, veel meer dan van 
lichtvaardige echtscheidingen, 
sprake is van lichtvaardige huwe
lijken, waartegen veel minder te 
doen valt. Deel B. stelt daarom 
voor: 

1) de bestaande echtscheidings
gronden alsmede de huidige pro
ces-praktijk in beginsel te hand
haven; 

2) geen echtscheiding of schei
ding van tafel en bed kan worden 
gevorderd binnen een jaar na de 
sluiting van het huwelijk 1); 

3) indien het huwelijk nog geen 
5 jaar bestaat en tevens een der 
partijen de leeftijd van 30 jaar 
nog niet heeft bereikt, moet de 
president van de rechtbank de 
voortzetting van de comparitie 
van de partijen over 6 maanden 
bevelen, gedurende welke tijd 
beide partijen zich persoonlijk bij 
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een bureau voor huwelijksmoei
lijkheden moeten vervoegen. 

De termijn kan worden ver
lengd tot maximaal 2 x 6 maan
den. 

Uit dit voorstel komt de waar
devoHe gedachte naar voren, dat 
instandhouden van het huwelijk 
op zich zelf zinloos is, pas na de 
verzoening geeft het zin. 

De gehele commissie was van 
mening dat een echtgenoot nietig
verklaring van bet huwelijk moet 
kunnen vorderen, wanneer reeds 
ten tijde van de huwelijksvoltrek
king bestond: a) sexuele afwijkin
gen, die een normaal geslachte
lijk verkeer duurzaam in de weg 
staan; b) stoornis der geestver
mogens, bij de huwelijkspartner. 

Slechts wanneer een dergelijke 
gesteldheid onbekend was aan de 
eiser voor het huwelijk, kan nie
tigverklaring mogelijk zijn. 

Aandachtige kennismaking van 
a1les wat er op het gebied der 
echtscheidingswetgeving ver
schijnt is noodzakelijk, als men 
wat genuanceerder over dit pro
bleem wil nadenken. Daarbij 
komt dat dit rapport in enkele 
opzichten uitsteekt hoven wat 
eerder reeds verscheen op dit ge
bied. Een boekje dus dat de aan
dacht verdient in de kring der 
C.H.U. 

C.J.A. 

1) Zelfs een termijn van 2 jaar 
wordt in overweging gegeven. 
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DR.M.H.BOLKESTEIN 

ZIELSZORG 
IN HET 

NIEUWE TESTAMENT 
De bier geboden studie valt in twee hoofd
delen uiteen. In het eerste wordt een over
zicht gegeven van de zielszorg van Jezus, 
zoals de evange!H!n daarover spreken. Het 
is voornamelijk het beeld van de Herder, 
dat wordt geanalyseerd. 

In het tweede deel worden &: gegevens, 
die het Nieuwe Testament verschaft over 
de zielszorg van Jezus' getuigen, samenge
bracht en in een overzichtelijk verband 
gegroepeerd. Verschillende werkwoorden 
belichten dit zielszorgelijke werk. Zij wor
den stuk voor stuk onderzocht en tonen 
achtereenvolgens allerlei aspecten van de 
zielszorg van Jezus' getuigen. Daarna wordt 
de weg, die zij in hun zielszorg gaan, ge
tekend. Vervolgens wordt de vraag ge
steld, wie de zielszorg hebben gedragen. 
In het hoofdstuk, dat aan deze vraag ge
wijd wordt, worden de verschillende sub
jecten van de werkwoorden, die het Nieu
we Testament voor zielszorg kent, nader 
besproken. 

In een laatste hoofstuk worden voorbeel
den van de zielszorg der apostelen gege
ven. Een korte epiloog, waarin enkele lij
nen naar de vra~en van onze tijd worden 
getrokken, beslu1t het boek. 

Omvang 132 pagina's, gebonden in prachtige linnen band, opdruk 
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Dr. I. N. Th. DiepenhoTst 

THE MORNING AFTER .... 

Nu de kruitdamp rondom de unieke kabinetscrisis van dit 
voorjaar is opgetrokken kan het nuttig zijn eens sine ira et studio 
na te gaan wat de achtergronden hiervan waren en met name 
welke principiële verschillen de twee grootste protestantse poli
tieke partijen uit elkaar hebben doen gaan. 

Hierbij wil ik niet ingaan op wederzijdse verwijten als zouden 
de nieuwe regeringspartners fan het begin af de Christelijk
Historischen graag kwijt hebben,. willen raken of anderzijds, dat 
de Christelijk-Historischen nooi't~e bedoeling hebben gehad aan 
het overleg met de informateur Cals te blijven deelnemen. Wat 
dan o.a. zou blijken uit het afwijzen door Mr. Beernink van de 
verleidelijke offerte dat, eerst twee, later zelfs zes leden van 
de C.H. Kamerfractie tegen het opgestelde omroepakkoord moch
ten stemmen mits de voorzitter daar maar niet bij was. 

Terzijde merk ik alleen op, dat het wel een vreemde, en vol
gens de C.H. gedachtenwereld onbegrijpelijke opvatting van 
politiek is, dat van een Kamerlid gevraagd zou worden zijn stem 
uit te brengen in strijd met zijn persoonlijke overtuiging. Mis
schien dat men in andere partijen deze bezwaren gebrek aan 
discipline noemt, maar voor ons zijn ze essentieel, waarbij ik 
denk aa11 wat Prof. van Niftrik in ander verband eens schreef: 
"Ik houd deze C.H. ongedisciplineerdheid voor een weerspiege
ling van de evangelische vrijheid van de christenmens, die met 
een eigen verantwoordelijkheid voor God staat". 

In de tweede plaats wil ik voorbijgaan aan de suggesties dat 
de C.-H.U. zich nauwer verwant zou voelen, hetzij met de V.V.D. 
hetzij met de P.v.d.A. Evenals in het verleden zullen, al naar 
gelang van het concrete punt. dat aan de orde is, onze opvattin
gen in de praktijk nu eens parallel lopen met de socialistische, 
dan weer met de liberale ideeën, terwijl ze ook dikwijls van 
beide zullen afwijken. 

Ik moge hierbij eraan herinneren dat het vorige Kabinet, 
waaraan door innerlijke verdeeldheid een einde kwam, het vier
de ministerie Colijn in 1939, indirect werd opgevolgd door het 
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tweede ministerie De Geer, waarin onder led.din:g varn een C.H. 
minrister-president voor het eerst in de parlementaire geschie
denis sprake was van een "rooms-rode" samenwerking tussen 
de toenmalige R.K.S.P. en S.D.A.P., wa:t zeker in het belang van 
ons land ,geweest is. 

Aan het slot van het boekje "Tussen nee en ja" uitgegeven 
ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Federatie van 
Christelijk-Historische Jongeren Groepen, wordt het beeld ge
schetst van de C.-H.U. als evangelische volkspartij, als onver
zuilde middenpartij met een eigen politiek naast het liberalisme 
en het socialisme. :~ 

De achtergrond va,nl:let uit elkaar gaan van A.R. en C.H. zie ik 
veel eer bij het oude~ principiële verschil dat de gehoorzaam
heid aan Christus op staatkundig terrein, waar wij heiden van 
uitgaan, naar C.H. "'beginsel" niet mag worden vereenzelvigd 
met het lidmaatschap van een christelijke partij, christelijke 
omroepvereniging of andere christelijke organisatie. Het Neder
landse maatschappelijke patroon dat voor een groot deel wordt 
gevormd door afzonderlijke protestantse, rooms-katholieke, so
cialistische en liberale verenigingen is voor buitenlanders vaak 
onbegrijpelijk en wordt ook in ons eigen land niet algemeen als 
ideaal aanvaard. Het woord "verzuiling" kan hierbij niet worden 
vermeden als aanduiding van de unieke Nederlandse situatie al 
verstaat niet iedereen er hetzelfde onder. Als Dr. Bruins Slot 
schrijft: "strijd tegen verzuiling is - mogelijk onbedoeld - een 
poging tot onderdrukking" en Prof. Schippers de verzuiling be
schouwt als "een groot kwaad, ja zelfs als een verraad aan het 
wezen van wat een christelijke geloofsgemeenschap behoort te 
zijn", is het duidelijk dat zij van verschillende definities uit
gaan. In de A.R. pers van de laatste jaren vond ik het woord 
dan ook beurtelings als "grievend" (Smallenbroek), "helemaal 
geen scheldnaam (Berghuis), "een erenaam" (Flex) aange
duid. 

Hierbij wil ik direct stellen dat de vrijheid tot organisatie niet 
in het geding is en zeker nooit door de C.-H.U. zal worden aan
gevochten. Als de door ons zo vurig begeerde eenheid zou wor
den opgelegd tegen de wil der verschillende bevolkingsgroepen 
in, zouden wij dit in strijd achten met onze sterke voorkeur voor 
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de democratie, waaraan wij verknocht zijn, o.a. omdat daarin de, 
ook in hert huidige conflict wel zeer actuele kwestie van het geta'l 
geen overheersende rol mag spelen. 

De verzuiling vindt haar oorsprong bij het verzet van ortho
dox-protestantse minderheden in de vor:Uge eeuw tegen de pre
tenties van "algemeen geldigheid", welke - meestaJ onrler de 
dekmantel der neutraliteit - door een leidende elite werden 
gevoerd. 'I 

Vooral de liberale onde,rwiJspolitiek bracht hen er toe grote 
offers te brengen. voor hlm eige11 bijzondere scholen. Vervolgens 
was de emancipatiedrang van'S'3cialistisohe en calvinistische ar
beiders en van het rooms-katholieke volksdeel er de oorzaak van 
dat deze ZJich in eigen verbanden begonnen te oPganiseren. 

Bij vergelijking met omliggende landen blijkt het verschijnsel 
der verzuiling in Nederland een remmende invloed te hebben 
gehad op de secularisatie van de samenleving en het verzwakken 
van de invloed van het Evangelie op het maatschappelijk leven. 
Ook hebben wij er waarschijnlijk een matiging van het massi
ficatie- en nivelleringsproces aan te danken. Maar nu het eman
cipatieproces van de confessionéle groepen is voltooid, leeft met 
name na de tweede wereldoorlog en waarschijnlijk het sterkst bij 
de jeugd, het gevoel dat de keus vóór een bijzondere organisatie 
alleen aanvaard kan worden als deze gepaard gaat met een prin
cipiële ongerus·theid over de daardoor ontstane scheiddng en een 
heimwee naar een samengaan op breder vlak. Een van de vra
gen uit de jongerenenquête van Vrij Nederland, die leidde tnt 
het boek "De nieuwe volwassenen" luidde: "Zijn er naar Uw 
mening toestanden in onze maatschappij, waar U het besJrist mee 
oneens bent?" en bij de antwoorden stond onomstreden boven
aan "de verzuiling". 

Er wordt versohiliend gedacht over de vraag of de nu bestaan
de situatie bevorderlijk is of integendeel belemmerend werkt bij 
ons gemeenschappelijk ideaal: de kerstening van de maatschap
pij, de heerschappij Gods over het gehele leven, het ve11breken 
van de boeien van de neutraliteit. Een dergelijk discutabel ste,l
len sluit een hechte samenwerking in één christelijke politieke 
partij niet uit, zoals de ervaring in de C.-H.U. heeft geleerd, 
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waar men de ander volledig accepteert in dit terrein tussen nee 
en ja, dat geen niemandsland is, omdat van beide zijden het 
regiment van God over dit gebied wordt erkend en die erken
ning het enige uitgangspunt ls b:ij de uiteindélijke keuze. Beiden 
beleven hun keuze als s·taande in een relatieve situatie, waarin 
men nochtans een absolute verantwoordelijkheid draagt. 

Naast de genoemde positieve kanten van de verzuiling breekt 
in ons land toch iets door van, wat Dr. N. 0. Steenbeek in zijn 
analyse van de huidige jeugdsituatie voor "Tussen nee en ja" 
aanduidde als het besef samen met de ander geroepen ~e zijn 
om een antwoord te~vinden op de vragen, welke door de situatie, 
waarin wij ons samen bevinden, worden gesteld; omdat er iets 
doorbreekt van het ~,~sef, dat deze vragen ruiet alleen aan mij 
maar ook aan de ander gesteld worden en tevens, dat ik niet 
alleen het antwoord heb te geven en kan geven, maar de ander 
ook en ik daarbij de ander niet kan missen. 

De jongeren, levend uit een sterk zuilen-besef - de ander, de 
andere groep is er ook, mag er ook zijn en is evenzeer geroepen 
om het dak van het huis te dragen- zijn daardoor juist zo sterk 
gekant tegen elke verzuiling, omdat zij daarin de éénpotige 
paddestoel proeven, welke het gehele dak alleen wil dragen en 
in zijn groei de ander alleen maar wil verdringen. 

De jongeren hebben iets van verwachting ten opzichte van de 
ander. Zij hebben deze verwachting ten opzichte van de ander 
in een sterk besef van lotsgemeenschap, eventueel een lotsge
meenschap in de bedreiging. Soms hebben zij deze verwachting 
ten opzichte van de ander, omdat zij vanuit de Ander de ander 
niet "zo maar" naast zich weten, maar als een ander, die mede 
onder de ibelofte staat en daarom zo verwachtingsvol mag wor
den geZJien en gekend. Wij dragen niet alleen verantwoordelijk
heid voor eigen groep. Wij zijn onze broeders hoeder en willen 
daarom "zo mogelijk" de gehele maatschappij in kennis bren
gen met en onder invloed bTengen van de Evangelische levens
waarden. 

Prof. Banning heeft enige jaren geleden op een conferentie in 
Bentveld zijn bezwaren, die ik zeker niet aHe deel, in het kort 
als volgt geformuileerd: 
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De verzuiling splitst het volksleven, vooral in de dorpen en 
kleine steden op, men kent elkaar nauwelijks en wil elkaar niet 
kennen. 

Ze gaat uit van de fictie, dat een volk gelijk zou zijn aan de 
som van de zuilen. Alsof niet de eenheid aan de verscheidenheid 
vooraf gaat, maar andersom. 

De verdeeldheid maakt de geestelijke vrijheid kapot; mensen 
beslissen niet meer zelf, maar de geestelijkheid, de kerkeraden 
en de "bureaus" doen het. 

Men kan geen antwoord g~ven op de nood van de moderne 
mens tenzij met behulp van d~ "blokken" er achter. Dat maakt 
dat velen op dat "antwoord"'éf~ageren met de vraag: wanneer 
maakt gij eigenlijk zelf ernst met Uw eenheid? 

Verzuiling is de grote belemmering voor de verkondiging van 
het evangelie. 

Het evangelie komt namelijk niet dóór, als men het verbindt 
met blokvorming. 

Dat het euvel zich zeker niet alleen voordoet bij de confes
sionele groepen blijkt uit de opmerkingen van Mr. van Walsurn 
op dezelfde conferentie waarin hij toen al stelde dat de oplos
sing van het radio- en televisievraagstuk voor de P.v.d.A. een 
toetssteen was voor haar bereidheid de verzuiling te bestrijden. 
Naar zijn opvatting was de P.v.d.A. nog te veel belast met de 
ideologie van de verzuilingssfeer. 

Toen kort na de oorlog deze problematiek ook sterk in de be
langstelling stond rapporteerde de Hervormde Commissie voor 
Kerk en samenleving: "Handhaving van het isolement onder hui
dige omstandigheden is een gevaar, omdat daardoor voor de 
wereld en ook voor de Kerk het besef onklaar wordt, dat 
Christus heerschappij opeist over heel de samenleving en dat 
volksgroepen die voor de verkondiging van de Kerk openstaan, 
daardoor hiervan kunnen worden afgesloten en bovendien de 
strijd tegen het heidendom in zijn nieuwere uitingsvormen 
wordt belemmerd". 

In het Christelijk-Historisch Tijdschrift van april 1956 schreef 
Prof. Van Niftrik in een artikel: "Een cultuurpatroon?": "Nu 
kan men de verzuiling bagatelliseren. Men kan er zelfs iets 
schóóns in zien. Hoe heerlijk, di:tt ons volk gedifferentieerd is en 
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dat er ruimte en vrijheid is voor alle overtuigingen! In zoverre 
heeft men gelijk, als men zeggen wil, dat het nationale niet het 
rijkst en volst is, wanneer onder een volk alles koekoek één 
zang is. Dáánnede ga ik accoord. Maar gedifferentieerdheid on
der een volk is nog wat ánders dan verzuiling. Verzuiling is de 
consolidering, de verstarring van het blok tót blok, de zelfge
noegzaamheid, de autonomie van het blok. Pars pro toto: het deel 
voor en ten bate van het geheel is legitieme en zelfs zegenrijke 
gedifferentieerdheid. Pars, deel, met de allure en pretentie van 
een totum, een, ja hét_,geheel is volksontbindende verzuiling''. 

Zeer uiteenlopende levensbeschouwingen behoeven geen be
letsel te vormen om tot;Jaendracht, tot een hechte samenwerking 
te komen. Het gaat hier niet cm samenwerking in een algemeen 
verband als middel om bepaalde doeleinden te bereiken, maar 
als erkenning en aanvaarding van de ander. Samenwerking is 
volledige inbreng van het eigene, maar daarnaast eerlijk accep
teren van het eigene van de ander. "Wezenlijke samenwerking 
is dus geen compromis treffen (al is dit op zekere punten wel 
eens nodig), maar betekent samen én de zaak waarom het gaat 
én de ander zo serieus nemen dat er wegen gevonden worden 
waarbij geestelijke waarden en normen de bepalende factoren 
zijn bij de vormgeving en uitvoerjng van het gezamenlijke werk. 
Een dergelijke samenwerking is niet alleen tot heil van de groep 
waarop het werk zich richt, maar verrijkt ook de partners in 
het samenspel. Dan bepalen de levende en wezenlijke bestand
delen van het geestelijke en culturele leven de vormgeving van 
ons nationale leven. Dat zijn waarden die wij als volksgemeen
schap mogen inbrengen ook in het internationale samenspel der 
volkeren" (Dr. H. Schamhardt). 

Zo overheersen in het algemeen de gevaren van de verzuiling 
de positieve kanten daarvan overal waar het uitzicht op en de 
beleving van het geheel wordt belemmerd door invloed van de 
directe omgeving en de ontmoeting met de naaste wordt be
moeilijkt 

Ik erken nog eens dat zonder de christelijke organisaties vele 
kerkelijke christenen waarschijnlijk tot onkerkelijkheid zouden 
zijn afgezakt, er is zelfs in de Kerk een zekere orde nodig waar 
de innerlijke discipline tekort schiet, maar ik weet ook dat wij 
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door het functioneren van die organisaties soms de kans gemist 6 
hebben om niet-christenen met het Evangelie te bere,iken, hen 
kopschuw hebben gemaakt. En dan stuit ik telkens weer op de 
tekst uit Lucas 15: "wie van U, die honderd schapen heeft en er 
één van verliest, laat niet de negen en negentig in de w1ldernis 
achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt". Dit is 
niet een typisch Nederlands probleem. In het buitenland hebben 
zowel de Lutheraan Bonhoeffer als de Anglicaanse bisschop Ro-
binson, ieder in eigen tijd en op eigen plaats de solidariteit met 
de wereld en het gevaar vanJlet isolement der Kerk indringend 
aan de orde gesteld. · 

Heeft in de opdracht de Ho*~e bouwen en te bewaren, bij ons 
het bewaren niet dikwijls een zwaarder accent gekregen dan 
het bouwen? 

Heel simpel gezegd moet het onze voornaamste zorg zijn dat 
de Christenen Christenen blijven, moet bij onze organisatie de 
nadruk liggen op het bewaren van ons geestelijk bezit, of op het 
in kennis brengen van niet-leden met de basis van ons leven en 
denken, is ons eerste streven er Christenen bij te winnen, niet 
terwille van onze organisaties maar om Christus wil? Waarbij 
ik direct aanteken dat het voor ons hier niet om een keus, om 
een of-of gaat, maar dat wij aan beide opdrachten hebben te 
voldoen. 

De eigen organisatie mag nooit leiden tot een verstarring van 
het samenleven met anderen, aanleiding geven tot de beschuldi
ging ,.elk waant zijn zuil een volk te zijn" en zo een belemmering 
zijn voor het samen beleven van geestelijke waarden. Het is ze
ker een gemis aan historische kennis als men zou denken dat d~ 
meervoudsvorm in ons "Koninkrijk der Nederlanden" slaat op 
een protestants, een rooms-katholiek, een socialistisch en een 
humanis·tisch Neder land. 

Zodra de zuilen dreigen als machtsformaties van middel tot 
doel te worden zien wij duidelijk het gevaar waarop ons pro
gram van beginselen doelt als het uitspreekt dat de C.-H.U. 
zich verzet "tegen een groepering des volks in twee delen naar 
godsdienstige onderscheiding''. · 

Ik erken dus de waarde van de christelijke organisatie zolang 
het uitzicht op en de beleving van het geheeJ niet wordt belem-

7 



merd door de invloed van de directe omgeving en de ontmoe
ting met de naaste niet wordt bemoeilijkt, maar zou niet graag 
willen uitspreken dat voor een Christen aansluiting bij een chris
telijke organisatie geboden en bij een "algemene" afkeurens
waardig is. Beide keuzes, mits op grond van ons geloof geno
men, acht ik legitiem. Dat is, meen ik ook het standpunt van de 
Hervormde Synode, waarover Trouw eens schreef (al geef ik 
toe dat dit alweer van enige jaren geleden dateert en dat er het 
een en ander veranderd is in de laatste jaren, maar dit is nooit 
herroepen): 

"er zijn C.H.U.-ers, die niet voelen voor de instellingen qls de 
Nederlandse Christefijke Radio Vereniging of de Christelijke 
organisatie en toch ge,en slappe C.H.U.-ers zijn. De C.-H.U. kiest 
haar positie niet cont1-~de Synodale opvattingen. Dat is het ver
schil en het is een kardinaal verschil tussen haar en de A.R.P. 
En daarom is de éne protestants-christelijke partij bij deze 
stand van zaken een onmogelijkheid". 

De C.-H.U. heeft zich van haar oprichting af steeds op het 
standpunt gesteld dat het trachten te leven naar Gods wil in ons 
land niet te vereenzelvigen is mei de praktijk van één bepaalde 
partij of organisatie. 

Aan het goed recht van Christenen om toe te treden tot niet
confessionele organisaties is nooit getwijfeld. Ieder die meent, dat 
het op grond van het christelijke geloof voor iedereen geboden is 
zijn keuze te delen vervalt in het "euvel der identificatie", waar
bij ik dankbaar erken dat de laatste tijd ook in Anti-Revolutio
naire kring door verschillenden wordt beseft dat de keuze voor 
de christelijke organisatie geen absolute eis mag vormen. 

Ik geloof dat wij dankbaar moeten zijn dat er ook positieve 
christelijke belijdenissen gehoord worden in andere partijen en 
organisaties dan onze eigen, dat deze met name gehoord worden 
daar waar wij geen toegang hebben, o.a. omdat er in het verleden 
wel eens een te gemakkelijk en te weinig genuanceerd verband 
werd gelegd tussen het christelijk geloof en bepaalde politieke 
en sociaal-economische opvattingen. 

Wij zijn dikwijls te begrensd geweest, hebben ons zelf en onze 
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eigen situatie misschien veel te normatief en ook te serieus geno
men. Chesterton zegt "engelen kunnen vliegen omdat zij zo luch
tig over zichzeJf denken". 

Een Christen zal altijd moeten beseffen en ook naar buiten er
kennen, dat wij nog maar zo "ten dele kennen". De oplossing ligt 
niet kant en klaar voor ons. De openbaring is altijd nog maar een 
klein gedeelte van de verborgenheid. 

Nog altijd herinner ik mij een avondbespreking in een NCSV
kamp, misschien wel 30 jar~n geleden, waarin werd verteld van 
een dominé die moegestred1:;1n op zijn sterfbed zei: "ik hoop dat 
God mij eerst wat laat uitr~en en dan al die moeilijke dingen 
wil uitleggen die ik op aarde nooit begrepen heb". Ik geloof niet, 
theologisch gezien, dat dit onze voornaamste wens in de hemel 
zal zijn, maar zolang ik nog op aarde ben, ken ik dat verlangen 
ook. "He~t blijft altijd een worsteli111g, een zoeken en tasten, waar
bij veel genade en vergeving van node is, om de wil en wet Gods 
te verdisconteren op de terreinen van maatschappij en staat". 
(Prof. Van Niftrik in Christelijk-Historisch Tijdschrift, aprill956, 
bl:t. 78.) 

Alles wat wij "ohristeJijk" noemen zullen wij met grote schroom 
moeten hanteren. Wij zullen in ieder gèval nooit kunnen berus
ten in de verzuiling als statische gegevenheid in het Nederlandse 
maatschappelijke leven, als getrouw en onvermijdelijk patroon 
van onze volksaard, willen ons niet neer leggen bij de fundering 
van het organisatieleven op de grondslag van godsdienst en le
vensbeschouwing als enige mogelijkheid, omdat de C.-H.U. zich 
altijd gekenmerkt heeft door een zekere har·tstocht voor de een
heid van onze gehele Nederlandse volksgemeenschap. 

Zoals Dr. A. A. Koolhaas het eens formuleerde: "Wij willen 
iets zien van het grootse visioen van een geheiligd volksleven". 

In het reeds eerder geciteerde artikel van Prof. Van Niftrik in 
dit tijdschrift constateerde hij: "Ons volksleven verzuilt. Dat wil 
zeggen: ons volk wordt hoe langer hoe meer tot een federatie 
van drie ·gesloten blokken: het R.K., het protestants-christelijke 
en het humanistische blok. Elk blok leeft zijn eigen leven, heeft 
zijn eigen mentaliteit, levensbesef, zijn eigen wereldbeschouwing, 
zijn eigen moraal, zijn eigen recht. Men ontmoet elkander nog 
alleen maar in top-organisaties. 
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Wat doet men daar? Subsidies verdelen! Vermoedelijk zou men 
anders zelfs déze ontmoeting niet meer op prijs stellen. Maar 
van een nationaal volksleven blijft bijzonder weinig over. Men 
weet niet meer te staan voor één nationale zaak. Men heeft al
leen nog verantwoordelijkheid voor het eigen blok. Men leeft 
naar eigen recht en moraal. Democratie betekent in het zuilden
ken alleen nog maar, dat de ander mij in mijn moraal en recht 
heeft te respecteren en met rust te laten, zodat ik ongehinderd 
mijn zuilleven leven kan. Ik meen dat de verzuiling op dit 
ogenblik het grootste gevaar voor ons volk is .... " 

Misschien is het we"'! goed dat dit principiële verschil tussen 
A.R.P. en C.H.U. juist .. nu duidelijk is gebleken. Voor ons was 
het in ieder geval zo 5"~ngrijk dat een geheel nieuwe fase in 
de Nederlandse parlementaire .geschiedenis en een wijziging van 
de regeringspo1itiek, zij het deels met dezelfde ploeg, noodzake
lijk bleek, omdat men op dit éne punt, de positie van de bestaan
de omroepverenigingen, geen overeenstemming kon bereiken. 

Uiteraard betekent dit niet dat ons principiële C.H. standpunt 
door andere tegenstanders van de nieuwe regeling voor het 
radio- en T.V. bestel werd gedeeld, noch dat wij geen oog hadden 
voor de gevaren van neutraliteit en kleurloosheid die dreigden 
in van andere zijden gepropageerde oplossingen. Juist daarom is 
de C.H.U. bij de emsttge pogingen om tot een constructief com
promis te komen in de verschillende stadia van de Kabinetscri
sis zo ver :gegaan als maar enigszins mogelijk was. 

In ieder geval hebben wij :geleerd dat een vorm van samenwer
k1ng, ook tussen protestanten, waarnaar wij zeker op het terrein 
van de evangelische staatkunde moeten blijven streven, alleen 
zinvol kan zijn en resultaten zal opleveren aJs wij ons goed reali
seren waar de verschillen liggen, willen wij teleurstellingen en 
ernstige moeilijkheden in de toekomst voorkomen. 

In de laatste jaren werd door de twee grootste protestantse 
fracties bij belangrijke wetsontwerpen meer dan eens verschil
lend gestemd, maar bij deze Kabinetscrisis :is wel even smarte
lijk als duidelijk gebleken dat een geforceerd samengaan zou 
leiden tot een partijverband, dat dan toch een vrijblijvender 
Unie zou vormen dan de C.-H.U. ooit is geweest. 

Afgezien nog van de meer praktische vraag of dit ons beider 

10 

\ 



politieke positie zou versterken. 
De achtergrond van de redenen die tot de breuk tussen De 

Savornin Lohman en Kuyper hebben geleid blijkt nog steeds te 
bestaan maar dat wil niet zeggen dat wij hier voor de toekomst 
nu maar in zouden moeten berusten. 

Het lijkt mij dan ook een wijs advies van het C.-H.U. Hoofd
bestuur, zonder rancune op onze algemene vergadering in Zwolle 
aanvaard, dat de Christelijk-Historische Kiesverenigingen in het 
land zelf de vraag zullen moetèn beantwoorden of bij de komen
de gemeenteraadsverkiezingen met de anti-revolutionairen moet 
worden samengewerkt. In on~~toekomstige verhouding zullen 
wij elkaar niet moeten verketteren terwille van de anders be
leefde waarheid, maar heb ik meer behoefte aan Zacharias': 
"hebt dan de waarheid en de vrede lief" dan aan het "keiharde 
gesprek" waar "Trouw" op aandringt. 

Alleen als wij afstand nemen van de Kabinetscrisis 1965 zullen 
wij ons kunnen optrekken aan de laatste brief die De Savornin 
Lohman in 1919 aan Kuyper schreef: "Maar al heeft eene uit
wendige hereeniging tusschen ons niet kunnen plaats vinden, 
nooit zal ik vergeten dat wij beiden tesamen denzelfden Heer 
hebben gediend, zij het ieder op zijne wijze, dat wij beiden het
zelfde bruiloftskleed behoeven, en dat wij daaraan zullen er
kennen, dat wij gezamenlijk mogen aanzitten aan dezelfde Tafel. 
Dan zal alles vergeten zijn wat nu vaak ons verhinderde saam 
te komen, omdat onze ogen dan beter geopend zullen zijn". *) 

En evenzo aan Kuypers antwoord daarop: "Het was me de 
verhoorring van een zoo vaak opgezonden bede. En het is om mijn 
God te loven, dat de zoveel jaren ingewachte verbroedering en 
verzoening dan toch eindelijk gekomen is, ja gekomen op zoo 
loyale, zoo echt Christelijke wijze". *) 

Op dezelfde voorname wijze kan ook nu "the morning after" 
het begin blijken te zijn van een nieuwe dageraad. 

*) Dr. L. C. Suttorp: Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 
1837-1924, 's-Gravenhage 1948, blz. 210. 
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Mr. H. Mulderije 

RICHTSNOER EN TOETSSTEEN 

"Hoe kunnen," aldus Lohman in de Scheidslijn (1922, blz. 14) 
"de Christelijke beginselen als grondslag voo;r staat en maat
schappij worden aanvaard, waar onder de' Christelijke kerken zo 
grote verdeeldheid bestaat?" .1,) 

Een veertigtal jaren later stellen Haagse leden der C.-H.U. ter i 
Algemene Vergadering 1964 de vraag of niet binnen het Unie
verband een commissie moet worden ingesteld met opdracht mid-
delen te beramen tot b~estiging en versterking van het verband 
met de kerken. 

En de Synode der Nederlandse Hervormde Kerk verraste ons 
met de publicatie ener studie over de politieke verantwoordelijk
heid der kerk, die dus wel uitermate van pas komt. 1) 

Hoe het juiste evenwicht tussen het spreken van de kerk en 
het luisteren van de politieke partij te vinden? 

I. 
In ons land zijn door de eeuwen heen kerk en staat, godsdienst 

en politiek in hun onderlinge verhouding actuele problemen ge
weest en dat is nog heden zo. 

Wel dra komt de grondwet weer op de helling en dan zullen 
nevens vragen als het kiesrecht, de Eerste Kamer al of niet dou
blure, onderwijs, overheidssubsidiën, de rijksdelen in de Wes,t, 
de buitenlandse betrekkingen, de financiële verhoudingen tot de 
lagere overheid, het eigen recht der overheid, de onschendbaar
heid der wetten, de bescherming van de burger tegen de over
heid, ook de bepalingen van het Be hoofdstuk over de godsdienst 
aan de orde komen en ongetwijfeld een bijzonder moeilijke ma- .1 
terie vormen. 

De verhouding Kerk en Staat is oc een van, zij het gedistanci
eerde, onderlinge waardering. Daarvan gaf de recente wet op de 
premiën kerkenihouw nog weer blijk. 

Een Christelijke partij als de C.-H.U. kent geen distantie tot d~ 
Kerk. Zij wordt krachtens haar wezen, grondslag en doelstelling 
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gedreven zich te bezinnen op denktm, beraad en oordeelvelling 
der protestants Christelijke Kerk. 

En nu deze - ondanks het voortschrijdende werk der oecu
mene - vooralsnog een ongrijpbare grootheid is, zal zij als zij 
versterking van haar band met de kerken zoekt en voor vraag
stukken van de dag het licht van het W oord begeert, het contact 
met de Kerk daar zoeken waar zij in geloofsverbondenheid de 
partner verwachten mag met wie de openheid van het gesprek 
niet al van te voren door kerkelijke, zich in de politieke verhou
ding voortzettende verdeeldheid, in gevaar gebracht wordt. 

De aldus gezinde politieke partij acht de in de Heilige Schrift 
gegeven openbaring richtsnoer en toetssteen voor haar handelen 
en voor dat der overheid. 2) 

De haar alidus geschonken normen moeten worden geconcreti
seerd naar de noden en vragen van de tijd. Er is denken, studie 
en intern beraad nodig om het aldus verkregen resultaat- waar 
dat kan- in de praktijk van het leven tot gelding te brengen. 
Het wachtwoord waardoor zij als pa:rtij sterk staat, is vasthouden 
aan haar beginselen. 

Bij dit alles heeft de C.-H.U. ook op het oordeel der Christelijke 
Kerk te letten, zegt de aanhef van het beginselprogram. Het is 
niet maar aanvaardbaar, het is zeUs voor de hand liggend. Maar 
wat wil dit nu zeggen? 

Laten wij aldus deal genoemde Haagse leden, binnen Unie-ver
band een commissie instellen voor het zoeken naar bevestiging 
en versterking van het verband met de kerken. 

Het is zonder meer duidelijk dat hie,raan nogal wat vastzit, on
verschillig of nu een studiecommissie bedoeld is die al dan niet 
ook uit de kerkelijlre kring leden bevat, dan wel een commissie 
die al als schakel tussen politieke partij en kerk fungeren zal. 

Vooropgesteld kan worden dat artikel 1 lid 2 het letten op het 
oordeel der kerk niet als een vrijblijvende, tot niets verbindende 
zaak beschouwt. 

,De overtuiging", aldus Hoedemaker,3) ,die aan de gehele re
formatie, maar in zonderheid aan de naar dit be,ginsel gerefor
meerde kerk ten grondslag ligt dat het woord Gods over allen en 
in alles moot heersen, heeft nriet aileen haar eigen huishouding, 
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namelijk die der kerk, maar ook haar verhouding tot de overheid 
bepaald". 

,En als de Hervormde Kerk haar genootschapskarakter van 
1816 zal hebben afgelegd" (wat dan i!Il1952 is gebeurd) gaat Hoe
demaker verder, ,zal ook de staat haar hebben te erkennen als 
Christus-belijdende volkskerk ook in het staatsrecht en zich heb
ben te buigen voor de heerschappij van den Heer der gansen 
aarde". 

Voor de verto,lking van dit visioen, zoals Hoedemaker het zag, 
kunnen wij te rade gaan bij Haitjema, die in menig geschrift en 
voordracht de visie van de ,onbegrepen denker" heeft verduide
lijkt.4) 

Kerkelijke verdeeldheid en het genezingsproces der Oecumene 
roepen ons daarbij tot de orde. 

II. 
Het beginselprogram stelt de zaken gematigder: de overheid 

is gehouden (dient) Gods naam te belijden en de christelijke be
ginselen in het staatsleven te eerbiedigen, in de erkenning dat zij 
Gods dienares is en niet maar uitvoerend orgaan van het volk, 
zoals dat zich in zijn vertegenwoordigende vergaderingen mani
festeert. Er is geen gezagoplegging vanwege de kerk aan de 
staat; zij voept, getuigt, vevkondigt middels kansel, herderlijke 
boodschap, belijdenisgeschrift, onderwijs en spreekt daardoor tot 
volk en overheid. 

De kerk mag eisen dat naar haar wordt geluisterd en acht ge
geven op wat zij te zeggen heeft. 

Ook de C.-H.U. erkent dat aan het spreken der protestantse 
kerk met name als zij dit doet door de brede vergadering der Sy
node, als zodanig gezag toekomt, al brengt het staan harer leden 
in de protestantse vrijheid mede dat geen kritiekloze aanvaar
ding is bedoe1d. De kerk als draagster van het W oord vertolkt 
de boodschap van het Evangelie in haar volheid en absoluutheid. 
Wij als wereld weten daar somtijds niet goed vaad mee en con
flicten rijzen zodra wij met onze relativeringen komen, als de 
niet onvoorwaardelijke afwijzing van de atoomwapenen wegens 
onze solidariteit met het Westen. 
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Heeft de kerk dan geen politieke verantwoordelijkheid? En 
indien niet: zou een zoeken naar bevestiging en versterking van 
het verband met de kerken voor een politieke partij dan wel zin 
hebben? 

III. 
Wat moet onder zodanige politieke verantwoordelijkheid wor

den verstaan? 
Het wil zeggen dat die wereldlijke vragen haar- de kerk

ook aangaan, dat zij zich ook daarvoor verantwoordelijk moet 
weten bij het vellen van haar oordeel, dat zij in de eerste en ge
heel enigc plaats verkondiger van het Woord is en van dat Woord 
uit heeft te spreken. 

Pijnlijke conflicten met de wereld kunnen daa:rbij niet uitblij
ven (N. Guinea, atoomwapenen, huwelijk, echtscheidin,g en ga 
zo maar door) doch z6 draagt de kerk haar geheel enige politieke 
verantwoordelijkheid en brengt die tot gelding. En daarn.aar 
heeft de politieke partij, ook zeJf zich bezinnende op de vraag 
wat voor haar richtsnoer en toetssteen te betekenen heeft bij 
haar medewerking aan de uitoefening van het gezag, te luisteren. 
Haar verantwoordelijkheid om naar eigen inzicht te beslissen 
blijft niettemin een eigen verantwoordelijkheid, gebonden als zij 
is aan de concrete werkelijkheid van het politiek gebeuren, aan 
het zoeken van het compromis zonder hetwelk het leven in een 
staatkundige gemeenschap niet leefbaar is. Er is principieel con
cordia tussen kerk en de politieke partij Zioals wij die in deze be
schouwingen op het oog hebben; in de concrete werkelijkheid 
zal zich een discrepantie van gedragslijn openbaren kunnen en 
daa:rvoo:r moet zelfs ruimte blijven, zonder dat van discordia mag 
worden gesproken. Zo handelt elk naar eigen verantwoordelijk
heid. 

Dit wil niet zeg:gen dat de politieke partij (of de politici) 
slechts in afwachting heeft te luisteren, zonder zich in de oor
deelvelling der kerk te laten betrekken. Er kan zeer wel aanlei
ding zijn zich tot de kerk 'te wenden teneinde haar raad en advies 
in pricipiele vraagstukken in te winnen; evellZieer als - en dit 
is bij herhaling al gebeurd - het initiatief van de kerk uitgaat 
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in dreigende tijdsgewrichten. Ofwel in rusrtig overleg met !eden 
der volksvertegenwoordiging, zoals bij de subsidiering kerkbouw 
en het atoomvraagstuk gebeurt. 5) 

He,t zij echter een los verband ad hoc, dat niet bestaat in het 
voortdurende contact van een vaste commissie, die zodra er een 
kennelijk raakpunt van kerk en wereld aan de orde is, in de acti
viteit treedt, een contact dat compromisssen zou gaan opdringen, 
verdeeldhe,]d zou gaan brengen en het werk van de partij in be
denkelijke mate zou kunnen hinderen of remmen. Zo zou haar 
eigen verantwoordelijkheid in gevaar worden g,ebracht. 

Als er dus toch wel aanleiding kan zijn tot enige toenadering 
in de zin als de Haagse leden mogeiijk beogen, rijst een andere 
moeilijkheid, namelijk ,versterking van het verband met de ker
ken", waaooij de meervoudsvorm de aandacht verdient. 

IV. 
Nadat het vorensrtaande al geschreven was, kwam ik ertoe de 

publikatie der N.H. Kerk ove[' de poH.tieke vera:ntwoordelijkheid 
van de kerk te bestuderen. Het 42-bladzijden tellende boekje is 
moeilijk leesbaar, kennelijk herzien en herschreven alvorens het 
in februari 1964 als Overwegingen der Synode in haar vergade
ring werd aanvaard om vervolgens eerst een drie/kwart jaar 
later te worden gepuJbliceerd. Er ligt een rapport aan ten grond
slag van een achttal bekende hervormde theologen van wart ex
treem karakter in religieus pacifistische en hoedemakeriaanse 
zin. Meer kerkmensen dus dan politici. In zijn srtrekking komt 
het geschrift nee,r op hetgeen wij hiervoren hebben betoogd. 

De Synode benutte dit geschrift om een verantwoording te ge
ven waarom zij zich heeft bemoeid en zich ook gehouden acht te 
bemoeien met politieke vragen van de dag van grotere allure en 
niemand zal de actualiteit van zulk een verantwoording in twij
fel trekken. 

Het is geen synodaal rapport, ook geen he!rderlijk schrijven, het 
zijn overwegingen die ter discussie worden gegeven en waarmede 
de Synode overduidelijk nog niet tot een zekere decisie is ge
komen. 

Men zal vele vraagtekens willen plaatsen en niettemin dank-
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baar zijn, dat door deze proeve met de verantwoording een be
gin is· gemaakt. 

Welk standpunt wordt nu ontvouwd met betrekking tot de 
vraag die ons bezig houdt? 

Hoe worden kerk en poHtiek op elkaar betrokken? 
Beide (blz. 6) zijn verweven met en hebben een weg door de 

geschiedenis van een volk, een vooropstelling die de C.-H.U. bij
zonder aanspreken zal. Ook zij heeft, wat in de brochure van de 
kerk wordt gezegd ,weet van leiding en verantwoordelijkheid, 
zin en doelbewustheid in de geschiedenis". 

Toch stelt de dan volgende vertolking van het ,er is geschied" 
en de redengeving van het zinvol zijn van de geschiedenis -
overigens wel te verwachten- teleur, als aileen maar volgt dat 
zij, d.i. de geschiedenis is en wordt opgenomen in het Rijk van 
God, hier te begrijpen als de veelomvattende saroenvatting der 
gehele bijbelse boodschap. 

Wat zegt dit nu? 
Zoeken naar de leiding Gods in de geschiedenis der volkeren 

is geen eenvoudige, veeleer een netelige zaak. 
Dat bleek al uit de discussie rond artikel 5 van het beginsel

program betreffende het constitutionele koningschap als vrucht 
van de leiding Gods in de ontwikkeling van onze historie. De 
omwenteling in, gedurende een reeks van jaren gevestigde over
tuigingen op velerlei terrein als naspel van oorlogen, als gevolg 
van wijken voor de druk van dynaroieke jongeren of andere 
pressiegroepen, omwentelingen waaraan ook de kerk niet ont
komt, manen tot voorzichtigheid. 

Aan de vage idealisering der geschiedenis op blz. 6, hebben 
we dan ook niet veel. 

Belangrijker is wat volgt op bl. 11 dat de ,kerk en de staat 
ieder op onderscheiden wijze hun oorsprong en bestemming vin
den in Gods oorspronkelijk en uiteindelijk bedoelen en handelen 
met de wereld. Kerk en staat hebben ieder een eigen zelfstandige 
en niet tot die van de ander herleidbare verantwoordelijkheid in 
het koninkrijk Gods. Deze gedachte nader uit te werken6) is de 
eerste taak voor wie duidelijkheid zoekt in de verhouding van 
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kerk en politiek en aan de politieke verantwoordelijkheid der 
kerk gestalte wil geven". 

Anders dan in het Herderlijk Schrijven van 1955 7 ) wordt de 
beschouwingswijze van de politiek als een puur technische aan
gelegenheid niet langer juist geoordee1d. Want ,bij de ordening 
van het openbare leven gaat het altijd ook om mensen en geen 
staat kan zonder geestelijke achtergrond bestaan", blz. 18. De 
geestelijke achtergronden van de politieke orde zijn niet los te 
denken uit de geschiedenis van die culturen, die mede bepaald 
zijn door de bijbelse religie. V eelal spreekt men in de wereld hier
bij van de ,rechten van de mens". Deze en verdere overwegingen 
van hoofdstuk IV over de Staat verdienen naar ons inzie:il zeer 
de aandacht, al is men nu bij de beoordeling van het politieke 
bezig zijn wel van het ene uiterste, in het andere vervallen. 

v 
Ten aanzien van de politieke partij als consequentie der demo

cratie, waardoor de vrije staatsburger de gelegenheid heeft (en 
behoort te benutten) tot deelname aan het openbare leven en 
aan de daar vallende beslissingen, wordt (hoe zou het ook anders 
kunnen) gezegd dat de christelijke kerk die zienswijze aileen 
maar beamen kan (biz. 25). Wei mag die democratie er niet toe 
Ieiden het Voik te Iaten treden in de plaats van de overheid, of 
de gedachte te doen voeden zichzelf te regeren en zelf bron van 
aile gezag te zijn. 8 ) 

Maar de kerkleden, mondige en vrije staatsburgers, zullen 
zich met ernst moeten inspannen de stem van Christus in het 
ambtelijk spreken van de kerk te blijven horen en in eigen cri
tisch meedenken tot haar recht te doen komen. De kerk staat 
voor het verschijnsei van de partijvorming en de veelheid der 
partijen. Naar welke gezichtspunten, strevingen en belangen
bevorderingen mag de formatie en splitsing in zijn werk gaan ? 

In elk geval - zo wordt opgemerkt - dienen de partijen zich ·J· 
met de publieke zaak bezig t~ houden naar bewust geformuleer-
de en aanvaarde beginselen, ai siuit dit niet uit dat naar de 
aktualiteit van het ogenbiik concrete belangen of ze nu van so-
ciaal, economisch, cultureei of ander karakter zijn, de prioriteit 
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van de aandacht erlangen. Het sluit dit - ,de dynamische hou- '• . 
ding", biz. 33 - veeieer in. 

De zeker na het Herderlijk Schrijven van 1955 actueei geble
ven vraag van de voorkeur voor de christelijke politieke partij, 
wordt niet ontlopen als naast deze de mogeUjkheid van een alge
mene partij wordt gesteld. 

De overwegingen van de bladzijden 34-37 getuigen wel van een 
grote aarzeling bij het doen van deze keuze, maar zijn toch heel 
wat minder positief dan in het Herderlijk Schrijven werd ont
vouwd, in de zin van ,de Hervormde kerk kan niet inzien dat de 
eis om zich bij deze of gene partij aan te sluiten, kan worden ge
grond op inzichten en overtuigingen, die in exciusieve zin met 
het belijden der kerk en het christen-zijn samenhangen." 

Nu is er naast de eis, ook nog wenselijkheid, aan de ervaring 
v~ het actuele politieke leven getoetst en bovendien mag men 
hierbij, ofschoon dat op blz. 34-37 wordt gedaan, niet aan de 
landshistorie voorbijgaan, waardoor de daar gegeven overwe
gingen aan betekenis inboeten. 9) 

VI. 
Waar wordt nu dat oordeel der Christelijke kerk gevonden om 

ook daarin richtsnoer en toetssteen te vinden voor het politieke 
gebeuren? 

Het is duidelijk dat het daarbij niet is te doen om een bepaaide 
kerkelijke formatie - al moet men bij een zodanige veeiai zijn 
heil zoeken naar de praktijk van het menselijk gebeuren. 

De oecumene laat ons in de steek met haar fundamenteie on
opgeloste vraagstuk, dat aan de realisering van de politieke ver
antwoordelijkheid der kerk vooralsnog in de weg staat, zo wordt 
betoogd op biz. 15. In zekere zin is dit ook zo. 

De Oecumenische Raad van Kerken in ons land is te zien als 
een organisatie, die met dit vraagstuk worstelt; in hem werken 
een aantal voor ons voiksleven representatieve kerken van refor
matorische visie en de Oud-Katholieke Kerk samen om door 
studie, discussie, contact met zusterkerken in binnen- en buiten
land, met internationale organisaties en ook door praktisch werk-
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zaam te zijn, nader tot elkander te lromen en van de gescheiden
heid verlost te geraken. 

In verder verschiet is die samenwerking wel op eenworden ge
richt, al blijkt het besef ge-eerbiedigd dat kerkelijke verscheiden
heid ook weerspiegeling kan zijn van de veelkleurigheid der 
waarheid (Gods); het beeld is ontleend aan blz. 15 van de Over
wegingen. De O.Rd. is een beraadsinstantie, vooralsnog niet be
voegd om met kerkelijk gezag te spreken en zijn meervoudige 
achtergrond is ook al we·inig bevorderlijk om in politieke vragen 
de pas bij te houden met de politieke partij, gekenmerkt door 
dadendran:g als deze nu eenmaal is en ook zijn moet. 

Dit sluit natuurlijk niet uit dat er naar de vragen en noodzaak 
van het ogenblik, zeer wel aanle:iding kan zijn om de O.Rd. in 
overleg te betrekken, naast het al bestaande en zo gewaardeerde 
overleg in overheidszaken C.i.O., waarin ook de Gereformeerde 
kerken een werkzaam aandeel hebben. 

Aan het slot der Overwegingen, blz. 40, bevelen haar ontwer
pers aan studiegroepen en discussiekringen te vormen die zich 
met politieke vragen bezig houden, opdat bij de meningsvorming 
en strijd - waar zulks pas geeft - het kerkzijn tot zijn recht zal 
komen. 

Op zichzelf zijn dergelijke discussies zeker toe te juichen, mits 
men bedenke dat De Savornin Lohman, wiens studie ,De Scheids
lijn" daarvan doorlopen:d blijk geeft, steeds ervoor heeft gewaar
schuwd om politieke vragen niet met kerkelijke te verwarren. 

Staatkundige eenheid en partijorganisatie. 

Lohman: ,Gisteren" (het was juni 1924) ,heb ik de heer 
Colijn bij mij gehad en die betreurde het dat er zo weinig 
samenwerking was tussen A.R. en C.H. En toen heb ik ge
zegd: ,Ja Colijn dat bejammer ik ook. Maar zolang als 
door jullie geen voldoende waarborg gegeven wordt van 
scheiding van kerkelijke en politieke vraagstukken, zolang 
zal de scheiding blijven bestaan." 10) 

De grcndgedachte van de Scheidslijn: de Kerk verdeelt, het 
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Evangelie verenigt, moet leiden tot een staatkundig samengaan 
van allen, die dat verenigingspunt erkennen. En er was bij De 
Savornin Lohman een uitdrukkelijke wens tot hereniging, in elk 
geval tot de nauwst mogelijke samenwerking tussen de zuster
partijen, a1dus prof. dr. F. C. Gerretson in zijn rede van 1948 ter 
gelegenheid van het toenmalige jubileum der C.-H.U., Gedenk
schrift rblz. 16, waar hij verv:olgt ,met aangrijpende hartstocht 
vergde hij mij de belofte af, die gedachte trouw te zijn." 

Dit oordeel over de kerk moet vanzelfsprekend zto worden ver
staan dat het niet de kerk, d.i. de gemeente van Christus is, die 
verdeelt, maar die verdeeld is en haar verscheuring, aldus de 
Politieke verantwoordelijkheid der kerk biz. 15, heeft ,niet zel
den nieuwe punten van geschil in de politiek binnengebracht, 
met name in Nederland." 

V oor een protestants Christelijke partij is de kennisneming van 
het oordeel der reformatorische kerken tot richtsnoerr en toets
steen, van gelijke betekenis omdat de theologie d.i. dogma en 
wetenschapsbeoefening weliswaar dat ool'deel zal beinvloeden, 
maar voor de politieke partij niet van doorsla,ggevende beteke
nis is. Van die vragen dient de politiek zich afzijdig te houden. 
Ik weet dat Van Niftrik bij menige gelegenheid het tegendeel 
heeft betoogd, dooh in elk geval behoeft kerkelijke geschedden
heid aan politieke eenheid niet in de weg te staan. Zonder enig 
bezwaar bijv. telt de C.-H.U. haar !eden onder de onderrscheiden 
kerken die van de Oec. Raad deel uitmaken. Maail' ook onder ge
reformeerden, vrijmetselaars misschien ook humanisten. Hieraan 
doet nie;; af dat het ook kerkelijke gescheidenheid was rond de 
jaren 1886 die het politiek uiteengaan van 1894/1895 heeft bein
vloed. En ook valt niet te ontkennen dat het deze gescheidenheid 
is, die zich in verenigingsverband heeft voortgezet en voorlz,et, 
waardoor het klimaatsverschil is bevoroerd, waarover in dit 
verband bij herhaling is gerept. Zij vormt andere belangensferen, 
andere contacten, menselijk en zakelijk, zij cul,tiveert de groeps
vorming en mag zeker niet worden verwaarloosd in de o:verwe
gingen betreffende een samengaan, hoe dan ook. Uit de geschie
denis van het uiteengaan - overigens een dan nog beperkte 
groep der vrij anti-revolutionairen, later in 1903 en 1908 belang-
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rijk versterkt met de C.H. kiezersbond en de Friesch Christelijk
Historischen een enkel fragment: 

Lohman deed zijn best om duidelijk te maken dat er iets ha
perde in de denkbeelden van Kuyper aangaande de verhouding 
van kiezer en gekozene. 

Kuyper beweerde dat de laatste in het parlement zijn stem 
moest uitbrengen overeenkomstig de wil van de kiezer. WaarvOOT 
koos men anders? 

Niemand begreep destijds da t daarin een reden kO!Il worden 
gevonden voor brooders van hetzelfde huis om daarover zo te 
twisten. Maar het is duidelijk, zei Lohman, dat hieraan een be
ginselvraag ten grondslag ligt van het grootste gewicht: zal de 
leiding van 's lands zaken al dan niet liggen bij de leiders en hun 
kiiesverenigingen ? u) . 

In de historische oprichtmgsvergadering van 9 juli 1908 sprak 
Lohman van het verkeerde dat de recihtse partijen de antithese, 
die er nu eenmaal is, tot duurzame of normale partij-grondslag 
zouden maken. 

De antirevolutionairen aanvaaroen, zo zei hij, de stelling van: 
de Staat neutraal; van het alle geestelijke invloed overbrengen 
op particu1iere instellingen; niet van het denkbeeld dart elke re
gering onverschillig wat men persoonlijk gelooft, in Ohristelijke 
geest moet besturen. 

Neen: wij moeten de vrijheid van discussie behouden, mits een 
blijvende op de hoofdzaak, dat is het fundament. 

Dergelijke herinneringen zijn wel van belang om te gaan be
grijpen dat er destijds gegronde redenen waren voor de splitsing 
(niet scheiding, zei d.S.L.) van 1895. 

De actuele vraag naar herstel der politieke eenheid of liever 
naar samengaan wordt, zo mag men waarschijnlijk wel steUen, 
niet door aan de religie te ontlenen motieven beheerst. Het is 
deels een principiEHe vraag ook al zouden programma's in elkan
der kunnen worden geschoven, deels naar het tijdsgewricht dat 
aan de orde is, zaak van opportuniteit. De autoriteit en de macht 
van het beginsel (artikel 7) lrunnen ook bij ,gescheiden optrek
ken" .zeer wel worden gediend, wat het slot van artikel 7 trou
wens al vertklaart. 
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Het kan zijn dat het landsbelang in de zin waarin wij dat 
krachtens de doelstelling in ons program verstaan, door eenwor
ding wordt gediend. Het kan zijn dat de vorming van een prot. 
Christelijk blok in belangrijke mate aan beinvloeding van het 
volksleven dienstbaar wezen kan. Het kan ook zijn dat randkie
zers in groter getale aan ene partij de voorkeur gaan geven, dan 
zij thans aan onderscheiden partijen van re.ligieuze grondslag 
doen. 

Maar dat kan althans voorlopig net zo goed anders uitpakken. 
Nu gaa:t het echter om geleidelijke groei, meer dan om wat voor 
1967 of 1971 als waarschijnlijke consequenties kan worden be
rekend. 

Als wij ervaren, hoe de meningen wankelen en fluctueren -
lees daarover het als getuigenis bedoolde ,Waarom wij C.H. zijn 
en blijven" van 1958 en daarnaast wat volgens dagbladverslagen 
van een 6-tal jaren later de politieke arena ingaat, (het: ,,ik kan 
het mijn kinderen niet duidelijk maken" en dergelijke slrugzinnen 
hebben enige school gemaakt), dan is duidelijk dat, als er wat 
veranderen moet, hetgeen redelijkerwijze wei zo is, het erfgoed 
van de christelijk-historische voortrekkers met grote omzichtig
heid moet worden beheersd. Juist in dit opzicht zijn de stemmen 
onzer huidige volksvertegenwoordigers belangrijk. Zij toch zijn 
er in het dagelijkse politieke gebeuren het meest bij be;tJrokken 
im confronteren zichzelf daarbij op de partij-beginselen. 

De vraag naar de samenwerking wordt al dringender gesteld; 
zij vraagt beantwoording maar niet dan zodra de partij als geheel 
daarmede gereed is. Dat beslisse zij en geen ander, langs de or
ganisatorische weg. Een periode van gecombineerde lijsten voor 
gemeenten en provincies met gecombineerde verkiezingspropa
ganda zou aan die beslissing vooraf kunnen gaan. 

De medische weg van het genezings- of groeiproces schijnt mij 
beter dat~ de chirurgisch-juridische. 

Niemand heeft het recht hierbij van uitstel zoeken of niet wil
len te spreken. En ook bij dat medische proces behoeft een zeker 
tempo niet te worden afgewezen. 
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1) Uitg. N.V. Boekencentrum, 1964. 
2) ,Deze ordening ( d.i. in de H. Schrift geopenbaarde ordening Gods) 
behoort op staatkundig terrein in alles richtsnoer en toetssteen te zijn", 
program 1908 in Snoeck Henkemans, geschiedenis en beginsel der 
C.H.U., 1929. 

3) H. G. Groenewoud, lets over levensloop en beginselen van Dr. Ph. J. 
Hoedemaker, brochure 1950, biz. 15. 
4) Haitjema, het eigene van de C.H.U., in het Jubileumgeschrift 1958, 
biz. 60. 

5) Gesahiedenis en beginsel, van Beernink, uitg. C.H.U. 1953, biz. 31. 
6) dus die van elks afzonderlijke, eigen verantwoordelijkheid. 
7) biz. 16: de dienst die in het staatsleven van de Christen wordt ge
vraagd, zal allereerst en allermeest bestaan in het zakelijk bezig zijn 
ten bate van de mensen en hun menswaardig bestaan, in het zoeken 
naar middelen en wegen om de leefbaarheid van het bestaan te ver· 
zekeren en te verhogen. 
s) deze overwegingen naar de trant van het contract social van J. J. 
Rousseau doen wel wat ouderwets en uit voorbije dagen aan. Er zijn nu 
andere grootheden, pressure-groups, images-building, kartelmachten aan 
het werk, bij wie het vaak moeilijk is het goed van het kwaad te schei
den. 
D) briefwisseling over politiek en de ,doorbraak", in Wending, mei 1956, 
bldz. 125. 
1o) Ontleend aan H. van Malsen, A. F. de Savornin Lohman, ontwikke
lingsgang van denken en handelen" 1931, biz. 206. 
11) Van Malsen, denken en handelen, 1931 biz. 135, 140 en 165; en dezelf
de: Bijdragen tot de geschiedenis, op onderscheiden plaatsen. 
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·Jr. C. Staf 

DE OPENLUCHT-RECREATIE* 

Er wordt vandaag heel veel geschreven en nog meer gesproken over 
bet ond'erwerp ,recreatie". 
Dit is dan een vlag, die een zeer gevarieerde lading dekt. Het is echter 
niet zo eenvoudig om wat we recreatie noemen, te definieren. Nu is dit 
op zichzelf niet nodtig als we maar ongeveer weten, waarover we bet 
hebben. 
De recreatie is bet complement van onze arbeid en hangt dus samen 
met het maatschappelijk bestel. Het heeft lang geduurd V100r bet :rover 
was, vroeger werd rust gegeven om weer te kunnen werken, nu wordt 
gewerkt om vrije tijd te krijgen en deze ook te kunnen besteden. 
Maar naast deze ontwikkel.ing van bet maatschappelijk bestel is bet 
niet zo eenvoudig de grens tussen werk en recreatie aan te geven. Wat 
de een voor zijn verdriet nog niet wil doen, is vaak V'OOr een ander een 
bevrijdlende ontspanruing. Trouwens hoevelen zijn er niet heel bedrijvig 
bezig met de ontspanning van anderen en gelukkig zijn er nog tallozen, 
die in hun werk zoveel zelfontplooiing kunnen bereiken, dat ze recreatie 
nog maar nauwelijks behoeven. 
De recreatie heeft ook vele vormen. Ik wil mij beperken tot de open
lucht-recreatie en deze dan maar in de ruimste zin. 
nit betekent geenszins, dat ik deze van meer of minder belang acht 
dan de andere vormen van recreatie, maar de openlucht-recreatie neemt 
een bijzondere plaats in, bijzonder omdat er een direct verband bestaat 
met de benodigde ruimte. En deze bijzonderheid komt dan heel sterk 
naar voren als we ons realiseren, dat ruimte in ons land een schaars 
artikel is en nog steeds schaarser wordt. 
De grote belangstell:ing voor de openlucht-recreatie is ni'et bet gevolg 
van bet berijden van stokpaardjes, maar juist bet steeds groeiende 
ruimteprobleem en de zich steed'S uHbreidende bevolking leiden er als 
vanzelf toe, dat er nu zo de nadruk op valt. De behoefte aan openlucht
recreatie is ook niet nieuw, aLtijd heeft de mens behoefte gevoeld zich 
tie ontspannen en te verpozen door spel en sport en aan contact met de 
omdngende natuur. AI duizenden jaren geleden werden prachtige tuinen 
aangelegd en de beelden uit de oudheid leren hoe ons bestaan verweven 
was met spel en spor.t. 

* De bijdragen in dit tijdschrift vormen de inhoud van de referaten, gehouden op de 
recreatie-studiedag van de Christelijk-Historische Jongeren in Leeuwarden. Deze dag stond 
onder auspicien van de Plattelandscommissie C.H.J.O. 
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E•r zijn grote veranderingen opgetreden, vooral ook door de industriali
sati-e en zoals ik al schreef, gaat het er nu om, om voor zo weinig mo
gelijk arbeid zo veel mogelijk vrije tijd !e krijgen en deze in welvaart 
te kunnen best<eden. 
De huidige grote behoefte aan openlucht-recreatie is daardoor niet te 
verklaren, deze is vooral een gevolg van de verstedelijkdng van ons land, 
weike Wleer een geVIOlg is van de industriele revolutie. Het stede1ijk 
milieu geeft in onvoldoende mate gelegenheid afstand te nemen van de 
dagelijkse reaHteit. De stad is zo eenvormig geworden, dat de menselijke 
behoefte aan wat afwisseling niet of maar gebrekkig word!t vervuld. 
Hiernaast komen dan nog andere faotoren en wei in het bijzonder dat 
men tegenwoordig ook de stad uit kan, door de huidige verplaatsings
mogelijkheden, vooral mogelijk door de ges·tegen welvaart. De indus
trial<isering en de bevolkings-aanwas hebben dus in snel tempo tot ver
stedelijking geleld en we leven nu veel te snel, want de structuur van 
onze woon- en levensgemeenschappen hebben zich onvoldoende aan
gepast en ontwikkeld. 
De behoefte aan recreatie, aan ontspanning in de natuur blijft groeien, 
het platteland onderging nog maar in geringe mate de invloed van deze 
groei. Maar intussen gaan we met onze welvaart verder, hetgeen zich 
in dit verband dan uit in een stormachtige groei van bet gemotoriseerd 
verkeer. 
De verplaatsoingsmogelijkheid schept andere behoeften en de vr.aag 
naar recreatie-mogelijkheden in de natuur wordt groter. 
Er zijn ook andere wijzigingen, waarvan ik noem de ontwikkeling van 
het sociaal toerisme of beter gezegd van bet kamperen. 
Het kamperen ontwikkelde zich als een eenvoudige overnachtings
mogelijkheid voor minder draagkrachtige groepen, waardoor de vakan
tie buiten de woonplaats kon worden doorgebracht. Maar dit is nu op 
spectaculaire wijze veranderd, er is geen sprake meer van, dat kam
peren beperkt is tot minder draagkrachtige groepen. Daardoor zijn 
weer andere tegenstellingen naar voren gekomen, vroeger was de aan
trekkelijkheid voor de kampeerder, dat hij de stilte VIOnd en de primi
tieve verzorging verkoos, terwijl nu vele kampeerdens ruim comfort 
verlangen. Deze laatsten hc:bben ook geen behoe£te aan rust en stilte, 
zij vragen om gezeilligtheid en worden kriebelig van de stiLte. 
D1t brengt mij tot een oonflict op het ruimere terrein van de recreatie, 
de .tegens1e1Mng tussen de stille recreati'e met rust, stHte, wijdhei'd, na
tuurgenot en de moderne massa-recreatie met gezelligheid en vertier. 
Het is heel moeiiijk een scheid<i'ng aan te geven, slechts wil ik er wei 
nadrukkelijk op w.ij~n, dat de massa-recreatie aan een schreeuwende 
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behoefte tegemoet komt en deze ook zeker niet al:s van minder allooi 
zijnde mag worden bezien. 
De stedel;ing moet het genieten van en in de natuur nog leren, en het is 
eerst vooral de ruimte die door hem WQrdt ervaren. 
En zo komen we ertoe, dat eigenlijk de grote massa van deze ruimte 
het minst waagt en de enkeling het meest. De grote massa wi'l al:s er 
maar ruimte is, deze wei met anderen del en en bel even. 
Het is naar mijn mening goed maar geen krasse uitspraken te doen in 
de een of de andere richting; we moeten trachten ieder het zijne te 
geven. Daarbij kunnen we elkaar ook ontzien en dan komen we tot de 
noodZJaak V!an ruimtelijike ordening, dat is de afwe~ng van belangen 
en de waardebepa1ing van die belangen. 
Het iJs wei diUidelijk, dat we meer moeten weten van d'e problemen van 
de recreatie. Alles verandert vlug en we zijn bijna overrompeld door 
de meerdere vrije tijd na de invoering van de vijfdaagse werkweek. 
Daarnaast is er het vraagstuk van ruimte hetgeen eigenlijk is het 
vraagstuk van het grondgebruik. De grond is, zoals reeds gezegd, schaars 
in ons land en het is d'Us :raak het gebruik van deze schaarse grond 
zo doelmatig mogelijk te bestemmen en te verdelen. Dat is ruimtelijke 
ordening, waarbij het erom gaat de structuur en de achtergronden van 
de verschijnselen, d<ie aan gn~nd- en ruimt-egebrek ten grondlslag liggen 
te kennen en dan de optredcnd<e belangen tegen elkaar af te wegen en 
een zeloore rangorde toe te kennen. Een mgewikkelde zaak en een 
moeilijke materie, over ruimtelijke ordening bestaan trouwens nog vele 
misvattingen. In dit verband kan ik hierop niet ingaan, al is het wei zo, 
dat eigenlijk iedereen het erover eens is, dat voor de recreatie ordening 
nodig is. 
De overheid houdt zich intensief met deze zaken bezig, en door publi
caties van de Rijksdiens.t voor het Nationale Plan worden richtlijnen 
gegeven; de provinciale besturen stellen streekplannen vast. In vele ge
VIallen is Teeds een s'\menwerking tussen gemeenten tot stand gekomen 
en het i's te hopen, dat meer recreatiegemeenschappen zul:len worden 
gevormd. 
En dan zal er ook geld moeten kiomen om plannen ,te kunnen ·reaJ.iseren, 
veel ge~d ZJal hiervoor nodig zijn. 
Vanuit economisoh opzicht zijn 'dleze plarmen niet rendlabel, maar het 
gaat om he't mel]s zijn Jn de meest volled<ige zin, en dat ,is een remabiH
teit 'We nauwelijks naar waarde te schatten is. 
Zo moet de behoefte aan recreatie en hetgeen daaiVOOr moet worden 
gedaan, worden benaderd. Het gaat om de mentale gesteldheid van ons 
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volk, dat leeft in een land, dat zich deformeert tot een grote stedelijke 
~ongemeenschap. 

Al:s dit zo wordlt gesteld, dan ml het du.idelijk zijn, dat we onder land· 
schap nJiet al'leen de vanoud:s bekende cultuurlandschappen moeten 
verstaan, maar ook dat wij het stedelijke landschap, het landschap dus 
van een grote stad, in deze categorie moeten onderbrengen. 
Het verschil is een verschil van schakeringen, niet van wezenstrekken. 
mt •is op zichzelf geen Iiieuwe gedachte; al geruirne tijd kan men in de 
modeme stedebouw meningen en opvattingen ontmoeten, die vanuit dit 
ge21icbtspunt voortredeneren. Het is echter niet ondienstig, dilt in bet 
verband van de recreatie nog eens onder de aandacht te brengen. 
Wonen, werken, verkeer en recreatie zijn de vier pij'lers, waar de 
huidi'ge stedebouw op rust. Het oprichten van een fundament betekent 
echter nog llliet de voltooiing van de stad en een opeenhoping van men· 
sen Ievert n1og geen gemeenschap Vlail mensen op. 
De recreatie voert in verhouding tot zijn rijkdom van inhoud slechts 
een schamel bestaan. Het verkeer daarentegen legt een gewicht in de 
sohaal, dat soms buiten alle proporties raakt. Het moet mogelijk zijn 
een stad •te ontwerpen, .die een wezenlijke bijdrage geeft in de ont· 
plooiingsmogelij:kheden van de mens, Jn al zijn aspecten en betrek· 
kingen. 
Het begrip stad in zijn gangbare betekenis zal een aanmerkelijke ver
ruimin,g dienen te ondergaan om tot een woonrnilieu te geraken, dat 
niet altleen een minimum, maar een optimum aan mogelijkheden biedt. 
Er zijn tal van verschijnselen waar te nemen, die berusten op gevoelens 
van onbehagen ten aanzien van bet huid!ige stedelijke klimaat. In wezen 
valt de gehele ,trek naar bui~ten" hierop terug te voeren. 
Het probJ.eem V1an de recreati'e - en ik zou dit als pla>ttelander nog wei 
eens uitdrukkelijk willen zeggen - Iigt niet in de eerste plaats buiten 
de stad, maar schui!tt in wezen in de structuur van de stad zelf. Met die 
ste:delijke struotuur echter als een gegeven, dat reeds in bel:angrijke 
mat:e is bepaald, zal het nodig .zijn nieuwe wegen t'e openen, d:ie - zij 
het misschien 1angs een omweg - eveneens rot het gestelde doel kun· 
nen leiden. 
Zoals i'k al heb ge:regd, moeten we ook meer weten Vlan recreatie, de 
inhoud hiervan en de behoefte en dan wel vooral met betrekki'I1g tot 
de toekomst. 
Het is nog maar pas een ttiental jaren dat enigszins systematisch ge· 
gevens WJOrden verzameld en bewerkt. Ret meest tot de verbeelding 
sprekendc resultaat is voorlopig nog, dat deze onderzoekingen meer 
vragen opwerpen dan zij beantwoorden, wat geen beletsel is om er met 
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verdubbelde ijver mee voort te gaan. Het is in ieder geval duidelijk, 
dat er slechts weinig facetten van ons maatschappelijk bestel zijn, die 
niet met recreatie in verband kunnen worden gebracht. Verkeer, natuur
bescherming, economie, sociologie, jurisprudentie, bestuurlijke vraag
stukken, finanoien, bodemkunde, landschapsarchi<tectuur, stedebouw; 
het is maar zo'n handvol begrippen en termen, die ieder om de voor
rang strijden. 
Hiervoor heb ik reeds aangedurd, dat de overheid reeds vee! werk heeft 
doen verrichten om meer inzicht in de problemen met betrekking tot de 
recreatie te verkrijgen, waarnaast ook de A.N.W.B. en de Stichting 
Recreatie dienen te worden genoemd. 

Maar genoeg over de recreatie als zodanig, want ik meen nog wat ver
drer .te moeten ingaan op de verhouding tot het platteland en dan komen 
we v·anzelf tot de relatie recreatie en landbouw. 
In de landbouw is in verband met de gewijzigde economische en sociale 
verhoudingen, niet het minst door het E.E.G.-verdrag, een aanpassings
prooes in voile gang en de regering blijkt hoge prioriteit 1oe .te kennen 
aan die beleidsmaatregelen, die ter zake nod•ig worden geacht. 
De situatie, waarin de Iandbouw zich op dit ogenblti.k bevindt, vertoont 
een vrij somber beeld en dit beinvloedt ook de verhouding tot de 
recreatie. 
In de 1aatste twaalf jaar is h'et reele inkomen per hoofd van de be
VIOlking met ongeveer SO% gestegen. Aan deze omSttandigheid, die het 
gevolg is van de enorme productiviteitsvermeerdering in de industrie. 
drankt de recreatie zijn stormachtige ontwikkeling. Dit wei in tegen
stelling tot de landbouw, die juist gebukt gaat onder de afzetmoeilijk
heden, welke het gevolg zijn van de productieverhoging, die ook in de 
landbouw gepaard gaat met de verhoging van de productiviteit. 
Zowel in financieel opzid1t als wat de beschikbare tijd betref.t, is recre
atie mogelijk .geworden voor de massa. Deze ontwikkeling kan als be
moedigend worden gezien als men de gestegen welvaart van brede 
massa's van ons volk op het oog heeft. 
Maar nu komen ook de moeilijkheden; deskundigen, die zich in het 
bijzonder hiermedle bezig houden, hebben ons V'OOrgerekenrl, d'a.t bet 
besc.hikbare recreatiegebded veel •te klein i•s voor de toekomstige be
hoefte, ook bij betere ontsluiting en dat komt er dan op neer, dat 
gronden aan de landbouw moeten worden Olllt.trokken om een recrea
tieve bestemming te krijgen. 
En daarmee zitten we dan meteen in het reeds gesignaleerde probleem 
van het grondgebruik en in dat van de Iandbouw en de recreatie. 
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Nu moeten we ons er wei van bewust zijn, dat recreatie een van de 
vele oorzaken kan zijn waarom landbouwgronden aan hun bestemrning 
moeten worden onttrokken. Maar bet verschrl is, dat de recreatie nog 
niet zo algemeen als noodzaak is aanv.aard, roals dit bet geval is voor 
bijv. stadsuitbreiding, aanleg van wegen, industrieterreinen e.d. 
Het is helaas zo, dat bet westen des lanch: in vergelijking met de rest 
van Nederland uiterSit arm is aan natuurruimte. Er zal ruimte beschik
baar moeten komen en bet kan dan nilet anders, dan dat dit zal gaan 
ten koste van landbouwgronden. 
Hoe wij nu hierover ook mogen denken, ik meen dat deze ontwikkeling 
door de landbouw zal moeten worden aanvaard als een rroodzakelijk 
gevolg van bet feit, da.t wij met onze Z'eer dichtJe en nag steeds groeiende 
bevolking moeten !even op zo'n uiterst beperkte ruimte. 
In bet westen zijn de problemen het grootst en daarom zal moeten 
worden getracht de oudere landschappen in bet noorden, oosten en 
zuiden des lands, die daar veelal van nature aanwezig zijn ook aan de 
recreatie dienstbaar te maken. Maar bier doet zich nu veelal de on
ontkomelijke noodzaak Vloor, dat deze landschappen moeten worden 
hervormd, omd'at het landbouwbedrijf een vergroting van schaal eiSit 
als gevolg van nieUJWe werk- en productiemethoden. Hier ligt een bron 
van conflioten tussen recreatie en landbouw. 
De recreatie toch Z'OU hi'storisch gegroeide landschapsvormen zoveel 
mogelijk willen behouden, hetgeen niet past bij de noodzakelijke mo
dernisering van de agrarische bedrijfsvoering. 
Helaas beschouwen velen de reconstructie van bet landschap in bet 
kader van een ruilverkaveling, ondanks zorgvuldig opgestelde land
schapsplannen, nog te veel als een verlies. 
Te weinig wordt in stedelijke kringen beseft, dat slechts een wel
varende boerenstand een waarborg is voor de handhaving van een goed 
verzorgd cultuurlandschap. En wil die boerenstand welvarend blij-ven, 
dan vraagt dit een aanpassing van de bedrijfsroering aan de zich wij
zigende omstandigheden, hetgeen wei moet leiden tot een wijziging van 
bet ge21i'cht van bet agrarisch landschap. 
De landbouw zoekt bet niet meer in verdere ontginn.ing en rekent even
min op uitbreidting van het aantal bedrijven. Een gereoonstrueerd land
schap behoe£t bepaald niet aan recreatiev.e waarden te hebben ingeboet. 
Moeilijkheden ontstaan op bet gebied van de boerderijenbouw, waar de 
wens is bet s1vreekeigene volledig te bewaren, en waartegenover de boer 
een doelmatig bedrijfsgebouw vraagt. De eisen wm de recreatie :zrutHen 
in dit opz.icht beperkt moeten worden, men kan van bet platteland nu 
eenmaal geen mus,eum maken. 
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Het i·s een verheugend verschijnsel, dat er bij de landbouw een groe.iend 
begrip V'oor de behoeften van de recreatie valt waar te nemen. Blijkens 
t!al van artikelen in de landbowwpers en uit een enkel uit landbouw
kringen voortgekomen rapport is er sprake van een positieve benade
ring van het v·raags.tuk. Het p~atteland gaat meer stedelijk denken. 
En dan ,jog er zeker niet in de laatste plaats de rea1iteitszin van de land
bouwer, die tot begrip voert voor de noodzaak tot een billijke verdeling 
van de ruimte te komen. 
In de komende jaren zal heel wat grond uit dle produoti'e moeten wor
den genomen. Jammer genoeg is het zo, dat wij het hierbij niet voor 
het k1ezen hebben om daarvoor nu juist de slechtste gronden te be
stemmen. Waar de zich uiotbreidende steden dit vragen, zal grond be
schikbaar moeten komen of dit nu marginale dan wei hoogwaardige 
landlbouwgrond 2Jal zijn. 
Samenvat!tend rou ik wiHen zeggen, dat ik in de recreatie niet een al 
te grote belager van de agrarische ruimte zie. Uit anderen hoofde, met 
name vtan de stedebouw zal reel meer landbouwgrollld aan zijn be
stemmihg moeten worden onttrokken, en het verkeer zal ook het nodige 
opSJLokken als de toekomst er zo uitziet, dat in het joaar 2000 een op de 
drie Nederl.anders een auto zal bezitten. Tenzij de auto alweer is ver
ouderd. Want een bezwaar is er a:an het in de toekomst kijken: men 
dtoet dDt nu eenmaal uitgaande van de kennis, die men op bet ogenblik 
he eft. 
Ervan uitgaande dat we het vruchtbaarste volk van Europa zijn, zullen 
wij in het jaar 2000 i'n ons kleine landje met z'n 20 millioenen zijn. 
Als er dan geen oorlog komt en er verder ni·ets ernstigs gebeurt, lijkt 
Nederland een enorme toekomst tegemoet te gaan in een economische 
markt, die de nu nog niet goed wHlende funotionerende Euromarkt in 
de schaduw zal stellen. Tegen die tijd zal men met medelijden terug
dlenken aan die arme stakkers, die naast de zondag aileen maar over 
de vrije zaterdag beschikten. Veel TUimte zal er daardoor voor de 
recreatie worden opgei:Hst. 
Naar een dePgelijke .toestand zullen wij gelei'delijk toegroeien en het 
is te hopen dat de V!Oltrekking van di:t proces zo zal worden geleid, 
dat het met een miil!imum aan pijn geschiedt. 
In dtat geval mogen we verwachten, dat uiteindelijk onze welvaart tot 
een werkelij'k we1zijn zalleiden. 
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Mr. B. van Haersma Burna 

LANDBOUW EN RECREATIE 

Om te beginnen een plaatje, vrij naar ,Punch". Het stelt een weiland 
~'11 de hooitijd VIOOr. Zojuist is een caravan in bet hoog opgeschoten 
gras gereden. Het gezin installeert zich voor een gezellige vacantiedag. 
De k,inderen spelen versttoppertje in bet gras. Vader is bedrijvig bezig 
in een gebloemd weekend shirt (Uw tweede !even!), moeder in een 
vrolijk schortje. Op de achtergrond een rustiek boerderijtje met vrolijke 
luiken en een scheefgemkt rieten dak. Op die Iandweg nadert de boer, 
die dreigemd een stok in de hand houdt om de ind!rinwers van zijn plat
getrapte land te jagen. 
Bin dan bet onderschri1it! Dat Jaat de moeder zeggen: ,Ha, daar komt 
de boer! Die goeie man wil ons zelrer wat boter en eieren verkopen". 
Een aaneenschakeling Vlail1 misverstanden en onbegrip. Weten toeristen 
u.i.t de grote strul, wat een hooiland be1:ekent VIOOr de produotite van een 
boerenbedrijf? Weten zij wat van de moderne Iandbouw? Hun caravan 
is hun dome-in en bet p~atJteland hun tuin en hun park. 
Bn de boer? Weet die, dat leeglopend!e en losbolliwe VlaCCIIIl'tiegangers 48 
of SO weken per jaar hardc en nijvere werlrers zijn? Die er eaht niet 
op uit zijn om anderen aanstoot te geven of moed'\Wllig eigendom aan 
te taSJten, maar die o.ntspanning zoeken, meer niet? 
Als we on:re fantasie nog wat I•aten doorwerken, kunnen we een u1terst 
somber beeld ophangen van de verhouding tussen recreatie en Iand
bouw. 
Het Hjk!t me bet beste, daarom maar meteen man en paard te noemen 
en met de conclusie te beginnen. AI zijn allerlei wrijvingspunten en tegen
stJeUingen denkbaar, J.andbouw en recreatie staan positief tegenover el
kaar, kunnen elkaar in bepaalde opzdchten gunstig beinvl<oeden en juist 
dloor een posittJieve en redelijke benadering van elkaar beider bel:ang 
dienen. 

Landbouw en recreatJie maken in onze tijd een boeiende ontwikkeling 
door. Ze zijn beide sterk in bewegin.g, onderhevig aan ingrijpende SJtruc
tuuTV~eranderingen. 

De l·and•bouw eVIOlueert reer StD!el van het eeuwenoude .t:radl:ttionele boe
renbed.rijf naar een hoogwaard!ige economi:sche bedrijfs.tak, waarvan 
rationaL~satie en mechanisatie het aanz:en draSJtisch vera.nderen en 
waar bet moderne ondernemerschap hoogJtij vtiert, WTaar enerzijds 
schaalvergroting door stelselmatig groter wordende bedrijven - en 
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anderzijds intensivering op een zeer beperkt terrein- met name in de 
tuinbouw, op bescheiden schaal ook in de slachtkippenhouderij - plaats 
vtindJt. 
Aan structuurverbetering worden belangrijke bedragen besteed-meer
jarenlang voor de ruilverkaveling, 130 miljoen per jaar - en gelijktijdig 
~indt een voortgaande uitstoting van overtollige werknemeTs in de 
1and!bouw piaats. 
Bedroeg bet percentage werkenden in de landbouw op bet totaal aan
tai werkenden in 1947 nog 20, nu is bet tot omstreeks die heift daarvan 
teruggelopen, verwijl moo een voortgaande daling tot 5% of .lager ver
wacht. 
De opkomst V'an de recreatie is nog meer spectacuiai'r, voorai in ty
pische piattelandsgebieden, waarvan d!e recreatiemogeiijkheden tot voor 
kort niet of ternauwernood waren ontdekt. 
Het i:s duidelijk, dat bij een dergelijke dynam~sche ontwikkeling raak
punten en knelpunten bestaan. Bij d!e 90 of 95% zai wei eens bet geroel 
ontstaan, dat de landbouwende berolking over ruimte: werkelijk niet 
te kiagen heeft. De 5 of 10% dtie hun bestaan in de Jandbouw vinden, ge
bruiken i'mmers ruim % van onze bodem. 
Maar die Iandbouw voe1t zich nu ju1st bedreigd. Stadsuitbreiding, we
genaanleg, industrie en recreatie moeten in hun behoefite voorzien te:n 
koste V'an bet agrari:sch piatteiand. Zo ontS~taat bet gevoel, dat men 
,restgebied" is. 
Aldus is bet :reker te emotioneei en zakelijk ook niet jui'st gesteid. 
Nationaai gezien vindt teng•eVIOige van bet winnen van nieuwe agra
rische grond in de IJsseimeerpoiders tot 198U in bet totaie agrari'sche 
areaal geen afneming, maar verschuiv:ing plaats. 1) Wei is bet natuurlijk 
duidelijk, dat deze ontwikkeiing indtividuel-e personen voor grote probie
men kan stellen. 
Het verschijnsel van de recreatie is in dit verband zeker een nieuw 
elemtmJt, waarmee men rekening moet houden. Oniangs werd de treffende 
uitspraak gedaan: ,De piat!Jeiander is, vrijw.illig dan wei onvrijwillig, 
de gastheer". 
In bet VlOigende worden verschillende aspeoten nu nader beschouwd. 

1) Mr. J. V•ink, De behoefte aan grond voor niet-agra.rische doeieinden, 
Landlbouwkundig Tijd!schrift, december 1957, bl. 910. 
IT. Th. Quene, Verstedelijk·in.g; karakter en perspectief, Wetenschap en 
Samenievring, augustus 1964, bl. 107. 
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Landschapsschoon. 

Een gev10eli.g punt is de boerderijbouw. Sommige bewonen; van bet 
plal!te·land krijgen wei eens de indruk, dat op hun koS>ten door een aan
tal deskund!igen openluchtmuseumpje wordt gespeeld. Planologen en 
schoonheidscomrnissies moeten het daarbij vaak on.tgelden. Moet het 
platteland terwille wn wat romant>ische natuuiVereerdlers de dupe wor
den? Moet de moderne bedrijfsvoering worden gefnuikt door verou.der
de ideeen orer wat schoon en pass end is? 
Het is typisch een punt, wear men door in redelijkheid naa~r elkaar 
te luisteren, tot begrip kan komen. 
Het gaat hier in de eerste plaats om het welstandmoe.z.i.cht: het waken 
over wat goed, mooi, van aanzien aesthetisch verantwoord is. AI is op 
detaiJ.punten natuu.rlijk wei eens kritiek m.ogelijk, in grote lijnen heb
ben de schoonheidiSoommi·ssies in hun strijd tegen inferieure materia
len, lelijke of n.i'et V!era.ntwoorde constructies en gevelopbolliW, ons. land 
voor veel lelijks behoe·d. 
Di1t geldt rowel voor het platteland als voor de stad. Het welstands
toez'cht is roor OV!eral waar gebouwd of verbouwd wordt. Daarom kan 
men in zijn algemeenheid zeker niet zeggen, dat het platteland door het 
welstand'S'toezccht in een nadeJ.ige posit·ie wordt geplaatst in vergelij
king met de stad. 
Een andere vraag is, of de oude traditionele vormen abtijd herhaald 
moeten worden. Het platteland is in ontwikkeling, bevindt zich in de 
doorgaande stroom van de historie. Evenmin als de C.H.U. bij de Franse 
Revolutie, of bij Groen van Prinsterer blijft stilstaan, evenmin zijn 18de 
of 19de eeuwse vormen roor het platteland het defin.itieve schoonheids
ideaal. 
ledere tijd bouwt op zijn wijze voort. Tegen verantwoordle moderne 
boederijbouw valt daarom in redelijkheid geen bezwaar in te brengen. 
Maar dan moet het ook werkelijk bouwen zijn, streven na:ar zinvolle 
schoonheid, geen knutselen of broddelen met inferieure bouwsels be
neden de maat. 
Een apart probleem doet zich VIOOr wanneer een boerderij of een groep 
boerdlerijen, een polder, een terp, een dorpje, een monument vormt. 
Het is hetzelfde probleem, dlat zich voorooet met woni-n.gen en bedrijfs
gebouwen in hJstorische s·tadslrernen. Er is een onvervangbaar natio
naal erfgoed, WlaaTmee wij vrij VIOOrziohtig moeten omgaan. Een Sak
sisoh brinkdorpje als A•alden bij Zweeloo V!Ormt een uniek geheel, een 
cultuurgJOed, dlat met de grootste zorg moet worden behandleld. 
Naast de boerderijbouw roept de landts.chapsbescherming allerlei vra· 
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gen op. Ook de la·ndschap~ntwikkeling zal men niet S'tatiscb, maar 
d)'lllaiDisoh moeten zien. Nederland zou Nederl'and niet zijn geworden 
~Is de middeleeuwse graven van Holland het bouwen van molens zou
den hebben verboden om te voorkomen dat die wezensv.reemde elemen
ten de ruimtelijke structuur op niet-veran.twoorde wij.re zouden ver
storen (Franssens). Men moet er aan de andere kant in een tijd van 
s-neHe verandering voor oppassen, uit goedkope gema.kzuch.t oude 
schoonbeid te ontluisteren. · · 
Een slecbte klank heeft in dit verband de ruilverkaveling. Vroeger lleeft 
men i.nderdaad al te gemakkelijk de Iandscbappelijke verzor~g ver
waarloosd. In latere jaren is bierin door de verplicbting van een land
scbapsplan veel verbeterd. Het is bovendien moeilijk, de resultaten 
wm een ruilverkaveling spoedlig te beoordelen, omdat de beplantli.ng 
eerst moot kunnen opgroeien. In sommige gevaHen beeft de rui·Iverka· 
vel!ing zonder meer een aantrekkelijker landschap tot gevolg, zo in 
de veenkoloniale gebieden en de Iromgronden. In bet kader van bet 
ruilverkiavelingswerk kunnen soms op een aantrekkelijke manier re
creatieprojeoten worden uitgevoerd. 
Wei is bet de vraag, of bet niet noodzakelijk is, de ru.VIverkaveling 
een bredere wettelijke basis te geven dian thans bet geval is. 
Een speci'aal prob1eem gee£t de intensivering van de twinbouw, waar
mee een sterke toeneming Vlan die bouw van kassen gepaard gaat. In 
de grotJe tuinbouwcentra (WesHand·, de B-drieboek, Berkel-Bleiswijk
Bergscbenhoek) en ook elders gaat men steeds meer in deze richting. 
Ook bier staan verschlHende wensen en verlangens tegenover elkaar. 
Het is begrijpelijk, dat de tuinbouw geen beperkingen aangelegd wil 
Z:en. Anderzijd'S zijn zicb aaneen rijende glaswoestijnen ui.tgesproken 
lelijk en beslist niet overal toelaatbaar. De wijdse polder aan de voet 
van bet hi'storische Muiderslot is een wei zeer sprekend voorbeeld. In 
udtbreid~ngsplannen en s.treekplannen streeft men naar een zekere dif
ferentiatie. Op die wijze is met overleg in veel gevallen een oploss-ing 
te vinden. 

Gebruik en bes~emming van de grond. 

1 • Reeds werd gewezen op bet ge\'laar, dat bet pllatteland aileen als ,rest
gebied·" fungeert. Men rou de vraag kunnen opwerpen, of er niet meer 
bewust naar gestreefd moet worden, specifiieke gebieden a:an te wijzen, 
waar de l1and1bouw pvi'ID8!i.r is. Te denken valt aan gebieden waarroor, 
b.v. in ruilverkaveliingsverband, :reer boge investeringen zijn ged1aan. 
Om een voorbeeld te noemen: Overfl!akkee of grote delen van de Flevo
J>9lders. 
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In hoeverre kan het agrarische plattel•and worden ingeschakeld bij de 
recreatie? 
Het is in zekere zin al een oud vraagstuk. De buitens aan de Vecht en 
in Kennemerland zijn otide voorbeelden van de tweede woning op het 
platteland. Het probleem is nu V'OOral, in hoeverre de ruimte voor spe
ci£i'eke recreatiebestemmingeri moet worden onttrokken aan de land
bouw. Moet men niet eers.t aile rustige g:ebieden, di1e er nog genoeg zijn, 
beginnen te ontsluiten? Inderdaad zijn er veel meer mogelijkheden 
voor een verantwoordle ontsluiting. Maar tegelijk is een waarschuwing 
op zijn plaats om zuinig en voorzichtig te zijn met on;re natuurgebiederi. 
Wat ,rust en ruimte" betekenen is niet gemakkelijk in gdd uit te druk~ 
ken. Maar het zijn waarden, die er toe meewerken onze samenleving 
1eefbaar te houden. Het onafzienbare heideveld, de met rietkragen om
zoomdle plas, het ondoordringbare bos, re werken mee tot het scheppen 
van evenwicht en harmonie. 
Een · al:gemeen groeiendle overeenstemm:ing bestaa.t wei, dat voor aJI·er
lei recreatiedoeleinden submarginale gronden aan de landbouw moeten 
en .kunnen worden ontltTokken. De keuremogelijkheden voor dh soort 
terreinen zijn vrij ruim. Op het totale l<a:ndbouwareaal maak.t dit naar 
verhoudingveel mindfer uilt, dan op het 2!oveel kieinere areaal V'an .recrea
tiegebieden. Nationaal-eoonomisch bete·kent dit dan een betere beste
ding, maar ook voor de particuliere sector heeft gebruikt van de grond 
V'OOr commerai'eel te exploit•eren verblijfsaocommodatie 'V1aak econo
misch de voorkeur hoven agrarisch gebruik. 

Ecanamische perspectieven. 

De recreatie heeft V'Oor de ontvangende groep een niet te ver\vaarl!ozen 
economische kant. ,Wij verdienen meer aan de boterham die wij hier 
met borer besmeren dan aan het pakje boter dat wij uitvoeren"; 
Van clli·recte betekenis voor de boer is de mogelijkhei'd van pension
houden op de· boerderij en· Vlan de exploitatie van kampeerterreinen en/ 
of zomer- en weekendhuisjes. Over het algemeen ziet men nogal Wlat in 
de pensionhoudlerij. De pJattelandsvrouwenorganJsaties maken zich ver
dienstelijk door het organiseren van aursuss.en voor aspirant"Pension
houdsters. In Duitsl'and wordt het pensionhouden van ov.erheidswe-ge 
zelfs bevrorderd door in nieuwe boerderijen extra slaapruimte aan te 
brengen. 
Het bouwen V!an v.erspreide zomerhursjes !'evert meer problemen op. 
Men Vlrees.t het ·geVIaar, da.t een vl10ed WIOrdlt opgeroepen d1e llliet meer 
te keren is, waarbij de openheid van het landschap verloren gaat. In 
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Hierden (Gld.) wordt op hret ogenbl1k aan een proef gewerkt, waarbij 
onder bepaalde voorwaarden op de erven maximaa.l vijf zomerhuisjes 
mogen wordf.·n gebouwd. 
Ook indirect biedt de recreatie mogelijkheden. Van veel belang is de 
verbreding van de bestaansbasis van de plaatselijk verzorgende bedrij
ven. De nog steeds voortgaande daling van de bevolking op het platte
land ondergraaft die positie van de middenstand. In de recreatiegebie
den biedt nu de drukte van de zomermoonden voldoende tegenwicht. 
De recreatie heeft een injectie in de gel'dcirculatie ten gevolge, die niet 
aileen VIOOr de bakker tn de kruidenier, maar voor een Vteel wijdere 
kring van betekenis is. Daardoor wordt de Ieefbaarheid van het p~atte
l'and verhoogd·. 
Het is een mis.wrstand, dat de recreati'e ook een grote uitbreiding van 
de werkgelegenheid met zich zou meebrengen. De invloed daarop is 
beperkt. . . 
Ook in andere opzichten wordt de Ieefbaarheid door de recreatie be
vorderd. 
Zo resulteren de eisen van de volks.gezondheid - en van de vacantie
gangers - in goede s·anitaire voorZJieningen, soms ook in water en 
electrioiteit. Ben plezierig gevolg is ook de vergroting van de recreatie
mogelijkheden voor de eigen bevolking. 
Zeer belan.grijk is - zowel voor Iandbouw als recreatie - de noodzaak 
van maatregelen tegcn de verontreillliging van. het oppervlak:tewa.ter. 
Daaraan zal van regeringswege nog veel meer aan.daaht moeten wor
den besteed dan nu het geval is. 

De plattelandssamenleving. 

Hoe reageren recreatie en platteland op elkaar? In de ogen van veel 
vacantiegangers uit de stad is bet platteland de traditionele, onVter
stoorbare samenleving van de a1tijd voortploegende boer en zijn drome
rig kijkende trekpaard. 
Maar het platteland is het ,pl-atteland" nie1 meer. Met andere woorden: 
de .werk:elijkheid klopt niet mee:r met een Vlerouderd beeld van het pLat
teland. Het platteland ondergarut de invloed van de verstedelijking. Dat 
begrip is hier dan niet planologisoh, maar sociologisch bdoeld: het 
doordringen van de invloed van de moderne industriele maatschappij. 
De tegenstteK~n.g tussen. stad en plat•teland in de llln van modern tegen
over tradtifioneel is aan het vervagen. Televisie en bromfiets maken, 
dat instelling en gewooncten van stad en platteland meer en meer in 
elkaar overv-Ioeien·. · 
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Men kan dan ook stellen, dat de mod:erne plattelander, ook vanuit zijn 
e!gen samenlev.ing, helemaal niet zo onbegrijpend tegen de recreatioe 
aankijkt. Het omgekeerde is meer bet geval: Hoevelen zien bet platte
I·and inderdaad nog als een stukje voorbij rerleden en de boer aJs een 
wat primitief wezen uit een acbtergebleven gebied? 
Daarom is de ontmoeting van stad en platteland, die in de recreatie 
kan ontstaan, van zoveel betekenis. Dit geldt ook zeer concreet in de 
particuliere sfeer, waar de boerin baar pensiongasten ontvangt of de 
boer toeristen Uit de plaats zijn bedrijf laat zien, waar de plattelands
organisaties leren om de recreant niet aLs een toevallig neergelaten 
w-eemd element te bescbouwen, maar a1ls een mens die inpast in de 
samenllevling. 
Er zijn natuurlijk knelpuDiten. M1ensen ontmoeten elkaar met soms ver
schi<Hende normen ten aanzien van b.v. zondagsrust, vacantiekled·ing, 
baden, of eenvroud!ig bet produooren 'VIall lawaali .Goede roorlichting, 
waarbij - wederzijds - begrip wordtt gewelm:, is dan ook van veel ~ 
lang. 
En vtoor de vaoan•tieganger, en voor bet pla1iteland, kan de ontmoe· 
bing dan een wezenlijke rerrijking bellekenen. 

Geraadpleegde litteratuur: 
Landbouw en recreatie, nota van bet l.andbouwscbap, 1960. 
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Drs. D. H. Franssens, Het platteland en de recreatie, in Tijdschrift der Nederlandsche 
Heidemaatscbappij, Recreatienummer, zomer 1962. 
Recreatieruimten in Nedei'land, Rijksdienst voor bet Nationale Plan, 1963, biz. 168-173. 
Dr. A. K. Constandse, Invloed van de recreatie der stedelingen op de plattelandssamen
leving, Verslag Recreatie-studiedag A.N.W.B. 1963. 
Landbouw en recreatie, Nota Zeeuwse Landbouwmaatschappij. 
Drs. D. H. Franssens, Landbouw en recreatie, in Recreatie, orgaan van de Stichting 
Recreatie, 1964, nr. 6. 
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A. J. van Dulst 

LEVEN EN LATEN LEVEN ALS MENSEN 
MET MEER VRIJE TIJD1 ) 

,De staat wordt dikwijls aileen gezien 
als een belager der vrijheid, 
maar op velerlei gebied 
bevordert de staat de vrijheid, 
als zij tenminste 
niet aileen de vrijheid van de snoeken, 
maar oak die van de voorntfes bedoeW'. 
Motto op omslag van het nieuwe boek van M. Ruppert: .,De Wel
vaartsstaat" (Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen 1965). 

Ditt jaar werd in M~laan de grote wereklltentoonsteH.ing voor de vr.ije
tijd!sbesteding gehouden. 
Het was een enol'me expositie. Vele Ianden toonden er hun speoifieke 
bijdragen in de betevilng van de v.rije tijd. Zo was ongeveer a!Hes aan
wezig: toneel en mmirek, maar ook recreati:eVIOrmen 1n de wije natuur. 
Camvans d'us, hele campings, plastic zwembaden en kookpotten voor 
zelf geschoten wild. Binnenhuis-activiteiten evenzeer als -passiviteiten: 
TV en luie stoel. De sport in velerlei vertakkingen. Kortom: alles. 
De man aan wie ik de Milanese gegevens ontleen 2), stapte met een 
vee1belov.ende cataiogus bet terrein op: 6p naar die beerlijke vrijetijds
bes.teding, de re-creatie, de her-schepping ... Maar nauwelijks had hij een 
paar passen gezet in bet eerste paVtiljoen, of hij werd besproeid met 
gillende erectronische muziek en v.erdronk hij in een mal die aileen 
uit spiegels bestond. 
Daar stond hij: a.l!leen en tegelijk hon:derdvoudig weerspiegeld: links en 
rechts, voor, achter, van ond:eren en van boven: eenxaam met zichzelf 
temidden van een z6 hels lawaai, dat slechts een wens overbleef: 
vluchten, ,wegwezen"! 
Weg uit de eenzaamheid v.an bet grotestadsgewoel, vluchtte de be
zoeker naar bet volgende pavi:ljoen. Kor.te filmfragmenten, Wlilde ge-

1) Dit is, zo ongeveer, de tekst van een lezing, uitgesproken (na de lunch!) op een vrije 
zaterdag. Het is dus duidelijk niet primair een artikel, nog wei voor een wetenschappelijlt 
tijdschrift. Gelukkig kan er nu echter wei met voetnoten worden gewerkt, mede voor een 
verwijzing naar literatuur over het onderhavige onderwerp. 
2) E. Kupers Jr., gemeentelijk inspecteur lichamelijke opvoeding, Amsterdam, in het 
Maartnummer (biz. 23-24) van .,Landelijk Contact", officieel orgaan van de Landelijke 
Contactraad voor de Gemeentelijke bemoeiingen met de lichamelijke opvoeding en de 
sport. Redactie-adres: Oosterhamrlklaan 151, Groningen. 
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luiden, felle lichtflitsen schoten uit de zijkanten, en wierpen hem als
het-ware tegen de moderne, puur abstracte kunstuitingen. FeHe wanden 
met helle kleureri, glinsterende goudgele trappen dri.e in het oneindige -
niet eindligden, dTeven hem voort. Waarheen? Het kon niet schelen ... 
maar weg uit dre rake en harde confrontatie met de eigen dagelijkse 
wereld ... 
Deze subHeme vorm van uitbeel'CL'i:ng van de eenzaamheid van el!k mens, 
van zijn v1ucht naar de dromerijen v:an de film, 

naar de surrogaten van het Illi·et•bereikbare, 
was z6 werkelijk, z6 overweldigend, 
d'at in enkele mimiten de moderne maa.tschappij rich in zijn voile 
wreedheid openbaarde. 
Dat is de wer.efd waarin wij I even ... 

mens d'Urf te ]even .. . 
- en te Iaten !even .. . 
. . . als mensen met meer vrije tijd ... 

DRIVING FOR PLEASURE. 

Op die wereldtentoonstell1ng in Mtlaan vertellde Duitsland dat van ellke 
100 mensen 81 het theater zien als een i<teale verrijking, van genoeglij'k 
beleven van de vrije uren. 
Oostenrijk stelde de eigen muzikale activiteiten in het centrum; 
La:tijlliS-Amerika Vlindt het hoogste genot, al'thans in vrije uren, in fel
gekleurde hangmatten, en guitaren met smartJ.appen; 

•.' 

De Finnen gespen de ski's onder en verdwijnen in de eeuwig ruisende 
bossen; 
De Canadezen blijven aan de rand van hun bossen en bouwen er hun I 
houten bungalows; 
De Britten deelden met nauwelijks ingehouden trots mee da.t zij de ~· 
menshfild de sport en de spelen verschaften; 
Mexico, met over 3 jaar de Olympische Spelen, toonde nu al de prach
tige accommodaties, die er zijn voor praotisch elke tak van sport; 
It:ahle symboliseerde met 50 Fiat's de grote betekenis van het tiuto
verkeer. 

M!et dit l~aJtste zijn we uitera<ard bij het autoverkeer a.J:s recreatieve 
bezi'gheid. We nemen ct:t nu even als specimen. In Nederland zijn er 
~aar weimg gegevens over bekend. 
Trouwens: in geheel Europa wordrt aan de recreatie nog weinig reele 
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aandacht gegeven. Er is beslist onvoldoende documentatie en ongerichte 
informati'e. 
In Amerika, met zijn toekomstige 35-urige werkweek, zijn massa
motorisering en zijn relatief hoge levensstandaard, is de zorg voor de 
recreati.e .een levensnoodzakelijkheid geworden. Ik hoop straks nog aan 
te tonen, dat di.t voor ons al preci.es zo geldt, maar geef nu eerSJt in 
aansluiting op het voorgaande wat cijfers uit Amerika. Van al'le vormen 
VIall openluchtrecreatie heeft daar het ,Driving for pleasure" (niet te 
verwarren met joyriding ... ) verreweg de meeste aandtacht: 
De gemiddelde Amerikaan hoven de 12 jaar doet het 20,73 dagen per 
jaar, tegenover bijvoorbeeld 12,71 dagen sport en 3,53 dagen picknicken. 
Dit zijn gegevens uit 1962 3) en dus alweer achterhaald. 
Maar we kunnen er ~och. al meteen de stelling aan ontlenen, dat het 
recreatieVIerkeer bepalend dient te worden voor een belangrijk deel van 
het Nederlands.e wegennet, en voor de voorzienin:gen d!ie daaraan en 
daarbij getroffen moeten worden. Ook de uitbreid:ing van het Ned'er
landse autopark overtreft aBe prognoses... Men schat in de V.S., dat 
het i'Illterlocale vervoer in 1976 tweemaal zo groot zal zijn als thans, 
en tot 2000 opnieuw ~al verdubbelen. De condusie dat het recreati'e
vervoer stex:ker zal toenemen dan het totale vei'VlOer, ligt ook voor 
Nederland voor de hand, en in d!at kader moet ges•teld worden dat de 
overheidshand, zo al vind'end dan tOC\h naar nu reeds bestaande en nog 
komende behoefres te weinig d6ende bezig is aan het wegennet. 

ER IS HAAST BIJ ... 

Helaas moet deze constatering niet aileen gelden voor het terrein wn 
de wegenbouw. Het is, naar het mij voorkomt, over de hele recreatieve 
linie zo. In de Gemeenteraad van Hilversum heb ik dan ook onlangs 
een parafrase gemaakt op de woorden. van Rotterdams oud-burgemees
ter Van Walsum: ,Den Haag zeteH in ied'ere gemeenteraad". Je kunt er
aan toevtOegen, dat het d•an nog een wonder is dat er jui'St dank zij de 
gemeenten roveel gebeui't op recrea~iegebied, maar goed, het gaat nu 
om die parafrase: ,In Den Haag zi.t, voorzover het de sport bet<reft, 
steeds dezelfde regering". Wat het tekort aan sportaccommodatie be
treft, is na de bevrijdUng nog nimmeT sprake gew.eest van het wezenlijk 
inLopen van de ontstellend: grote achters•tand. In spor:t- en recreatie-

3) Outdoor Recreation Resources Review Commission: .,Projections to 1976 and 2000", 
Washington D.C., 1962. 
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beleid zijn de politici llliet meer dan ,dagjesmensen", die zonder enige 
planning hun vakantie stuk slaan: bier een hap, en daar een snap. De 
grote lijn, de grootse Vlisie, ontbreekt. 
Enkele jaren terug zei staatssecretar.is Vander Laar bij de opening van 
de tentoon&telling .,Het Hof van Holland": ,,Er is hatlst bij". Hij doelde 
daarmee op bet treffen van recreatieve voorziernn.gen, waarvan he:t 
evident is dat ze lllitet gem.ist kunnen worden. Diezelfde staatssecretaris 
heelit daarna meegedeekl, dat bet mini'sterie van O.K. en W. werkte 
aan een meerjarenplan voor de recreatie. De Viele provinoiale projecten 
zouden hierin naar urgentie worden gerongsohikt. Voor de realisering 
VWl a1 die plannen zou nodi'g zijn: twee mi'ljard gulden. Voor dit jaar 
~s 18 miljoen uitgetrokken. Als dat du.s zo doorgaat, word't bet MEER
jarenplan een HONDERDjaTenpJ.an, een eeuwplan, een eeuwig plan ... 
We willen graag mcedoen, maar- als bet effe kan, nou dan: -mag 
bet niet reel koStten. Dat was dan ook. ondanks noeste ijver en knappe 
improvisatie, bet en.ige speo:fieke wa.t te melden Vliel \'ian de Nederlandse 
deelname aan die wereldrtentoonstelling in Milaan. 

JEUGD VAN STRO EN PORCELEIN. 

In de jeugdrubriek van bet week.blad De Spiegel') kwam men onJangs 
tot deze slotconclusie: 

,Wie vroeger niet aan sport deed, moest toch zijn spieren 
gebruiken. Maar dit beeld is totaal verand'erd. Wie van ons 
in zijn vrije tijd n.iet aan sport doet, loopt gevaar te verwe
ken. Wij worden jongens van stro en meisjes van porcelein". 

De l'aatste twee jaar was van de officieren van ons leger de helft en 
van de soldaten zelfs tweederde, niet in staat te. voldoen aan de mini· 
mumeisen van de miiitaire vaard!igheitdsproeven. Naar aarr1eidling van 
vragen uit de Tweede Kamer over de medische conalusies die daaruit 
getrokken loonden worden, deelde de min:isrter van O.K. en W. mee diat 
hij bet voomemen had bet aarlltal wekellijk:se lesuren IJ.ahamelijke oefe
ni'n!g op de scholen van twee op drie te brengen ... 
Dat er tal van scholen zijn, waar hele kilassen geen of nauwelijks gym
nasti.ek-onderwijs krijgen, werd daarbij vergeten. En er werd nbg iets 
verwaarloosd. Het huidage tekort aan gymnastiekloka.len won:ltt name-

4) Nummer van 20 maart 1965. 
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Hjk geschat op minstens 1500. Bij een lesuur meer stijgt dat tekort 
tot ongeveer 4200 ... 
Investe11ingskosten: ruim 800 miljoen gulden. 
De gedacbte dat sport luxe zou zijn, leeft in ome kring nog altijd voort, 
maar rou op slag moeten stei'Ven. De bewegingsarmoede is namelijk 
een verschijnsel, waar we in onze maatschappij steeds meer mee te 
maken kTijgen. 

We lopen niet meer, maar brommen; 
we fietsen Illiet meer, maar rijden in auto's; 
,we" ravotten niet meer, maar bangen in bars of buigen 
ons over hu.iswei"k. 

Dat zijn grapJes, denkt iemand, maar 'tis pure ernst. We worden steeds 
meer zittenblijvers.&) In Duitsland telde men in 1886 nog 15 arbeiders 
op 1 kantoorbedli:ende. Nu zijn hert er 2. En ook die twee zi.tten veelal, 
bij lopende band of machine ... 
Tussen 1965 en 1970 rul in West•Dui't:S>land de verdeling van de beroeps
bevolking z6 zijn: 

32% werkzaam in ~ndUSitrie, 
8% in landbouw, en 

60% in admini!stratieve en dienstverlenende beroepen. 
Voor die stel1ke ve11Scbuivi111g naar .bet zittende beroep - nogmaals: 
met aileen op kantoor, maar ook i'll fabriek - hebben de Duitsers een 
woord: ZiviJisaHon&'Sahiiden - waar wij een here omschrijving nodig 
hebben: de schadelijke gevolgen van de civililsatie, de bescha'VIin.g ... 

Wat doen we ertegen? De sport plaaitsen aan bet ziekbed voan de jeugd? 
De jeugd waarvoan 33% aan motorische stiOringen lijdt en als ,\)nder
ontwikkeld" besahouwd moet worden als gevolg van bet gebrek aan 
speelruimte en mogelij.kheden om werkelijk creatief te zijn? •) 
Wat doen we eraan? 
Becijfero is dat er op bet gebied van lichamelijke opvoed'ing, sport en 
recreatie de vo~gende tekorten bestaan: 

3000 gymnaSitieklokalen; 7) 

5) Zie in ,.De Nederlander" van 16 april 1965: ,.Het boofd wordt bevorderd, bet lichaam 
blijft zitten ...... " 
6) Mej. Drs. W. J. Bladergroen, lector in de kinderpsycbologie aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen, noemde dit percentage en deze omscbrijving op een bijeenkomst in bet 
Rotterdamse Bouwcentrum over problemen inzake Ruimte voor de jeugd. Verslag o.a. in 
,.Landelijk Contact", maart 1964, pagina 17-18. 
7) De cijfers varieren, mede naar gelang men let op noodzaak vervanging verouderde 
lokalen. Om aan minumumeisen te kunnen voldoen, ontbreken in 1960 volgens een rege
ringsnota 2000 gymnastieklokalen. 



1600 sportve:!lden; 
125 zwembaden; 
115 sporthallen. 

Wat doenwe ermee? 
Gemeentebesturen leggen vele plannen ter goedkeuring roor. Ret re 
genlngsbeleid hondt echter uitroering tegen door het spaai'ZJamell.ijk 
verlenen wn de vereiste goedkeuringen. 
Van d'e projecten tot een bed'rag V'an 48 miljoen, aan:gevraagd op 1 
januar.i V'an het vorig jaar, werd ongeveer 1/6 goedgekeurd. In dit tem
po zijn we dus over 6 jaar rond met de plannen wn 1 januari 1964 ... s). 

Nu heb i'k cHt alles gest.eld tegen de achtergrond van lichamelijke con
d!iti!e, Dat impon:eert sommige CH-ers welll!icht meer dan het argument 
van de VRIJEtijdsbested:ing. En toah is dat een pol!itieke faotor, die 
ons s1teeds meer met de neus op de feiten zal drukken. 
Daarover nog een aa11Jtal opmerkingen. Aileen VIOOr de goede orde eerst 
nog diit: Het is duidcliJk dat we elkaar over het immense vraagstuk 
V'an de vrijetijdsbeleving ni'et alles kunnen zeggen. Zo :zwijg ik verder 
OV'Cr ruJimteJijke aspecten, na ahleen herinnerd te hebben aan een prog
nose van Prof. Ir .. Jac. Thijs.se·D): 

Door bevolklingsaanwas en mogelij'k ook de economische 
ontwikkeling van Europa krijgt ons !•and er in de komen:de 
35 jaar 8.000.000 inwoners bij. Negentien mil'joen van hen 
zuhlen wei in steden moeten wonen. Slechts een miljoen 
Nederlianders zal dus tegen d£1e tijd nog m landel'ijlre ge
bieden kunnen wonen. 

8) (Zie bijlage). In een Spiegel-interview .,Op de man af gevraagd" zei dr. W. van Zijll, 
alg. seer. van de Ned. Sport-Federatie geruime tijd geleden: ,.We kunnen er zeker nog 
zo'n 3000 gebruiken. ·Moeilijker wordt het wanneer men getallen wil horen t.a.v. sport
velden, omdat industriaiisatie, volkshuisvesting. en verkeer steeds meer beslag leggen op 
de reeds bestaande accomodaties. 5000 komen we er zcker nog tekort. Het aantal sport
hallen waaraan behoefte is, stel ik zeker op 200, terwijl we tenminste nog zo'n 125 tot 150 
zwembaden kunnen gebn,liken". 
(geciteerd uit ,.Het Vrije Yolk", 2 april 1965). 
9) O.a. geciteerd in ,.Uit en thuis", bijvoegsel van het dagblad ,.Trouw" van 31 maart 1963. 
,.Landelijk Contact" .van december 1964 citeerde Prof. Thijsse over soortge.Iijke gegevens 
~it een rede voor de Raad voor het Grootwinkelbedrijf. Prof. Thijsse stelde daar volgens 
een verslag, dat in 1984 waarschijnlijk de vierdaagse werkweek gemeengoed zal zijn. De 
hierboven genoemde getallen van 20-30 uur werktijd per week lijken mij bepaald te laag, 
o~ nu eens niet te spreken van: te optimistisch. Maar ja: het overrompelt ons allemaal 
zo, dat het niet onmogelijk is. 
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STEEDS MEER VRIJE TIJD. 

AI in 1984 zal - volgens Prof. Thijsse - ons inkomen het dubbele zijn 
van thans, en zal er twee- tot driemaal meer vri]e tijd zijn dan werktijd. 
Het onderwijs moet zich niet aileen bezighouden met de worbereiding 
op 20 tot 30 uur werktijd per week, maar ook met de voorbereicling op 
de 60 tot 70 uur vrije tijd til). 
Dat lijkt een vreemde zaak: 20 tot 30 uur werken per week. Maar in het 
eerste nummer van het nieuwe CH weekblad ,De Nederlander" kon ik 
m'n eerste recreatie-'artikel openen met de kop: 

,In V.S. wordt (in de allervoorste gelederen) 
al gevochten voor 25-urige werkweek . .. " 

.Er zijn mensen, die zich deze enorme hoeveelheid vrije tijd niet meer 
,gevuld" kunnen voorstellen. Een van hen is de Engelse hoogleraar 
Dennis Gabor, die in een boek voorspelde, dat de mensheid niet aan een 
plotsel:inge oorlog ten onder zal gaan, maar aan langzame verveling, 
toenemende criminaliteit en alcoholisme. 
Hoe men over deze voorspelling ook moge denken, feit is dat het je 
tot een benauwenis wordt, wanneer je eraan denkt, dat we op deze 
vloedgolf van vrije tijd en meer welv.aart evenmin zijn ingesteld, af
gesteld of opgesteld als onze voorouders destijds bij de industrii:!le 
revolutie. 
We Ieven in een cultuur, waar de prestatie veelal belangrijker wordt 
geacht dan de mens - het tempo voornamer dan de rust. De arbeid 
staat, zeker ook in het christelijk denken, vaak te centraal, en troont 
daardoor niet naast of onder, maar hoven de mens. In de moderne 
westerse wereld bieden we geen of nauwelijks weerstand aan dat eigen
aardige, overtrokken arbeidspathos. Een pathos dat Ieidt tot over
schattingen en overdrijvingcn, die aan het mens-zijn, juist in deze jach
tige tijd, tekort doen, en.daardoor wezenlijk schadle tt). 

10) In bet eerder geciteerde rapport van bet California Department of Water Resources 
wordt vermeld, dat een arbeider in 1958, slapen en eten niet meegerekend, over 1920 
eigenlijk arbeidsuren en 2643 vrije uren bescbikte. Voorspeld wordt, dat dit laatste getal 
in bet jaar 2010 opgelopen zal zijn tot 3261. 
11) Zie: .,Arbeid, vrije tijd, creativiteit", de boeiende bijdrage van Prof. Dr. R. F. Beer
ling aan de bun del opstellen onder dezelfde titel zeer onlangs uitgegeven bij Servire, ·Den 
Haag, met steun van bet Prins Bernhard Fonds. Belangrijk in bet kader van dit betoog 
ook: .,Scboling en creativiteit", in dezelfde bundel, van Prof. Dr. J. M. Aler. 
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ONZE SERIEUZE BEZIGHEDEN. 

Over de taak van bet onderwijs in deze veranderingen in de structuur 
van de maatschappij (maar helaas nog lang niet in dat van het denken 
en doen) citeerde ik Prof. Tbijsse al. In bet Creativiteit-nummer van 
,Wending" schreef Mevrouw Dr. H. Verwey-Jonker, ,dat bet de veel
zijdigheid van de opvoeding ten goede zal komen, als ze met meer ai
leen maar gericht is op bet toekomstige werk van de. maatscbappij" 12). 
En prof. df'. R. C. Kwant O.E.S.A. sloeg de recreatiespijker onlangs wei 
bijzonder goed op de onderwijskop. ,Wij zeggen", zo zei bij, ,dat wij de 
mogelijkheden van bet kind ontwikkelen in ons onderwijssysteem, 
maar in werkelijkbeid Ieiden wij in onze scho!en bet kind op om later 
onze serieuze bezigbeden over te nemen. Natuurlijk, dat moet gebeuren, 
maar bet is niet vol>doende voor mensen, die zullen bescbikken over de 
nieuwe vrijheid. In onze scholen leert men wetenscbap beoefenen, Ieert 
men bepaalde vormen van arbeid te verrichten, maar men l'eert besli'Sit 
onvoldoende bet spel van bet ]even te spelen" 1a). 
,Het programma van vele middelbare scholen", aldus prof. Kwant, .,is 
dikwijls zo ontzettend overladen en bet intellectuele Ieven legt op de ii 
kinderen zo zeer beslag, da.t juist op de middelbare school de mogelijk-
heid tot ludische vorming vaak in ontstellende mate ontbreekt. Boven-
dien is de situatie zo dat vee] ouders zich er eigenlijk veel meer voor 
interesseren of hun kind een diploma zal behalen dan dlat bet leert 
bestaan juist als mens en dat het spel van bet ]even Ieert spelen" a). 
Dit te signaleren is in bet verband van dit betoog zeker mijn taak. We 
zu1len immers moeten leren ]even als mimsen met meer vrije tijd. Dat 
vraagt een verandering van instelJing, juist ook bij jonge ouders. Echt, 
het is aardig bier ter conferentie te zijn, maar het i-s ook heel belangrij.k 
gewoon op stap te gaan rr.et je kinderen. En wat kan het ook voor 
vader en moeder ontspannend zijn gewoon eens ,er uit" te zijn, te 
re-creeren, tot jezdf te lromen ... 
De CHU 2lal bet, juist omda.t we geloven dat de mens geschapen is naar 

12) December-nummer 1964, pagina 627. Zie ook .,Nieuwe denkvormen in de opvoeding": 
samenvatting van drie colleges door prof. dr. C. A. van Peursen in de Pedagogische Ether· 
leergang van de N.C.R.V., verschenen in het begeleidend bulletin .,Random het kind", 
lde jaargang no. 2 (april 1965). 
13) Op Najaarsstudiedagen 1961 van het lnstitaut voor Bestuurswetenschappen. ReferatCB 
aver thema .,Overheid en recreatie" zijn gebundeld uitgegev.en door de Vereniging van 
Ned. Gemeenten, Paleisstraat 5, Den Haag. Citaat staat op pagina 21. 
14) Idem, pagina 29-30. 
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Gods beeld u), in politdois moeten opbrengen wezenlijke bijdragen te 
lweren, dat de overheid, dat de maatschappij, niimte maakt voor ant
spanning, voor de vorming van de mens om een goed gebruik te maken 
van die ndeuwe vrijheid, die hem ook in de tijd geschonken is. 
Vergeet niet, dat de introductie van de voetbalsport destijdos alleen kon 
aanslaan bij scholen en rooral intema.ten. Praotisch aileen daar zaten 
immers mensen met tijd en geld. Nu is voetbal niet meer de dienaar 
wn enkele bevoorrech.ten, geen privHege meer van het z.g. ,betere 
mi1i'eu", maar als Koning Voetbal volk.ssport no. 1. Ook dat is een ont
wikkeldng van de ndeuwe vrijheid, die grote en steeds grotere groepen 
van ons volk bevrijdde van een dwangsysteem, waarin alleen ruimte 
was V'Oor werken en slapen, slapen en werken - en de drank waarvoor 
Prof. Dennis Gabor nu zozeer gaat vrezen ... 

TAAK VAN GENERATIE. 

Ik houd van deze tijd, al ben ik er net zo goed ook wei eens bang voor. 
Het gaat allemaal zo razendsne.ol, dat we bet nauwelijks kunnen bij 
l'nuden. Als we in ieder geval maar de wil hebben bij te blijven, bij de 
ontwikkeling, de voortstuwing der tijden, waarin we geen toeval maar 
Gods Ieiding mogen zien. 
Het nieuwe kabinet moge, nu zonder Li.bemle rem op overheidsuitgaven 
en belastingbesteding, met een soepe.lheid als w.are in ministeriele jeug
d~n al sprake van ludische vorming, met ijver en vaa·m gelijk aan de 
dii1ifit van de tijd, werken voor de leefbaarheid van het bestaan met 
meer V!rije .tijd. 
Al zal bet dan helaas zonder personele CH-bijdlrage(n) zijn: laat er 
verander:ing moge lromen in mental:iteit, aanpak .en foLlow-up van het 
recreatiebeleid. In bet overheidsbeleid V'Ormt de recreatie zelden of 
nooit een sector van primair belang. Ben restpost van f 185.000,- voor 
ombouw van de verwarming van een scholencomplex of een half mil
joen voor een h66g cultureel doel zijn in de Gemeenteraad vaak hamer
stukken, maar dezelfde bedragen voor de aanleg van sportvelden of de 

15) Dat boudt voor de mens in een bezig-zijn met de wereld, een gebruik van alle moge
lijkbeden, aile vermogens, die in de mens en in de kosmos schuilen (vlg. prof. dr. H. 
Berkhof in ,De mens onderweg", biz. 46 v.v.). Tot deze vermogens beboren ook de ont
wikkeling en training van ons Iicbaam, de vreugde van bet spel, de beoefening van sport. 
Zie bet wei zeer interessante sescbrift over ,Kerk en sport" van de Raad voor de zaken 
van Kerk en Samenleving van de Ned. Herv. Kerk; Boekencentrum N.V. 1963. Met name 
boofdstuk S: De mens in bet sportgebeuren. 



bouw van sporthal ZIJn punteii om fijn lang· over door te ptateri 16), 

Maar we zullen moeten loskomen van het valse arbeidspathos, dat ons 
bij de ruimtelijke vormgeving gekluisterd houdt aan economische be
drijvigheid, woningbouw en wegenaanleg als de uitgangspunten 17). 
Natuu!'lijk: ruimten voor recreatieve voorzieningen ontbreken niet, 
maar ze zijn al te zeer afhankelijk van wat er aan beschikbare opper
vlakten is overgebleven. De recreatie telt nog niet vanaf het begin mee 
als volwaardige grootheid 1B). We zijn dan ook al'Smaar bezig achter- · 
standen d1ichterbij te halen. En zo blijven we, nog ni'et eens hijgend (was 
dat nog maar waar, zou je haas.t Z'eggen ... ) achter de situatie aanhollen. 

Leven als mfmsen me·t me•er vrije tijd: doe het, 
zie bet als een genade van de Heer. 
Laten Ieven als mensen met meer vrije tijd: 
zie het als de politieke opdracht van onze generatie. 
Durf die opdracht aan. 
Het m6et, ja, maar bereT nog: het mag. 
Doe er wat aan, en doe het met pleZJier. 
Lu:dische vorming kan ook in de politti.ek geen kwaad ... 

16) , ...•.. blijf ik van mening dat de elementaire voorz1emngen, zoals de bouw van een 
gymnastieklokaal, prioriteit hebben hoven andere, zoals bijvoorbeeld de aanschaffing van 
een waardevol schilderij, ook al dreigt bet bezit daarvan voor ons land verloren te gaan. 
Want vergeet u vooral niet, dames en heren, dat de jeugd, die door gebrek aan voldoende 
sportaccommodatie niet tot ontplooilng kan komen, een stuk onvervangbare waarde ver
tegenwoordigt, die ook dreigt verloren te gaan". 
(Dr. C. G. M. Miermans in boeiende discussie over zijn referaat ,Overheidstaken met 
betrekking tot recreatie" pagina 84, in brochure genoemd onder 11). 
Op de jaarlijkse (!) sportconferentie van de C.D.U. zei Dr. Georg von Opel, president van 
bet Duitse O!ympische Comite in 1964 o.a.: 
Gymnastieklokalen, zwembaden en speelvelden besparen ons op de duur ziekenhuizen en 
sanatoria. Gelden, die nu niet voor de aktieve gezondheidsverzorging worden uitgegeven, 
betekenen morgen een dubbele rekening voor bet herstel. Voor een kind zonder speel
mogelijkheden moet vroegtijdig invaliditeitsrente worden betaald! 
17) Zie pleidooi in ,De Nederlander", ,Recreatie bij de Big Four". 
18) Vgl. dr. C. G. M. Miermans in referaat over ,Overheidstaken met betrekking tot 
recreatie", met name pag. 66-67, in bundel genoemd onder 12. 
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Het bestuur van de Nederlandse Sport Federatie heeft de kabinetsfor
mateur Mr. Cals een nota met zijn opvattingen en wensen voor de 
komende regeringsperiode gezonden. Er wordt o.a. aandacht gevraagd 
voor de volgende punten: 

Het rijksgoedkeuringsbeleid ten aanzien van de bouw van overdekte 
en onoverdekte sportaccomodatie is als een zeer urgente aangelegen
heid te beschouwen. Mede als gevolg van het tot nu toe gevoerde beleid 
bestaat thans een zeer grote achterstand op het gebied van de bouw 
van zwembaden en sporthallen. 
De mogelijkheden voor de sportbeoefening in ons land, alsmede voor 
de lichamelijke vorming van de schoolgaande jeugd, aldus heet het in 
de NSF-nota aan de kabinetsformateur, zouden in hoge mate kunnen 
worden verbeterd en uitgebreid wanneer in ruimer mate dan thans het 
geval is goedkeuring van rijkswege zou worden verstrekt voor de bouw 
van bedoelde accomodaties. 
Dit geldt vooal voor die gevallen waarin zich geen moeilijkheden voor
doen ten aanzien van de financiering. 

Het blijkt voorts, dat als gevolg van de financiele verhouding tussen 
rijk en gemeente een aantal bijzonder waardevolle initiatieven van ge
meentebesturen en mogelijkheden van samenwerking van deze bestu
ren met het particuliere initiatief teniet worden gedaan. Het bestuur 
van de NSF pleit in dit verband voor het scheppen van ruimte door de 
centrale overheid ten behoeve van lichamelijke vorming en sportbeoefe
ning. Dit wordt niet aileen bedoeld in letterlijke zin, maar ook zo, dat ge
meentebesturen meer vrijheid zal worden geboden ten aanzien van de 
financiering van sportaccomodaties, waaraan alom in den Iande zo'n 
grate behoefte bestaat. 

(geciteerd uit ,Het Vrije Volk", 2 april 1965). 



Jhr. Mr. L. E. de Geer van Oudegein 

DE TAAK VAN DE OVERHEID INZAKE RECREATIE 

In 1963 publliceerde de Rijksdienst VlOOr bet Nation:ale Plan een rapport 
,Recreatieruimten in Nederland". In di•t rapport werd uitgegaan van 
bet begr.ip ,vrije tijd" als ,.de tijd die overblijft na aftrek van wat de 
mens nodig heef.t in c:Le sfeer v:an zijn levensonderhoud: werken, eten, 
slapen, kled'en, verplaatsing naar en van het werk enz.". In aansluiting 
hierop werd vervolgens bet begrip ,.recreaNe" omschreven als ,elke 
bezigheid of ervaring die men, binnen bet kader van dre maatschappe
lijke ord'e, vrijwillig onderneemt of onrlergaat gedurende de vr:ije tijd 
en d(e in de eerst•e p!aats gemotiveerd wordt d!oor de voldoening of 
bet genoegen dat daarvan verkregen Wlordt". 
Uitgaande van deze veelomvattende begripsomschrijving breng ik voor 
die opmerkingen, die ik ga maken, een tweetal beperki•ngen aan. 
In de eers.te plaats zal ik mij beperken tot de recreatie, die in de open 
l'LLCht wordt ondemomen of ondergaan, in tegensteUing tot die, welke 
zich binnenshuis afspeelt; men denke aan de eigen woning, de concert
zaal, bet museum en het clubhuis; d'ere laatste betrek ik dus niet in 
mijn beschouwingen. 
Mijn tweed'e beperkincg vind ik in bet buiten beschouwing laten v:a.n 
de recreatie binnen de woonkernen. Ik denk aan sport- en speelvelden, 
parken, zwembaden en dierentuinen, die specifiek een funotire vervuJ:len 
VIOOr de inwoners van de woonker.n. 
Deze twee beperkingen breng ik niet aan omdat de daarmede buiten de 
deur geplaatste recreatiegroepen van minder betekenis zouden zijn. Ik 
doe bet om bet gebicd, waarmede ik mij heb bezig re !J,ouden, wat klei
rrer te maken, hetgeen in bet kader van een studiedag met vier in
tei'dingen en een forumd'iscussie wei noodzakelijk is. Ik richt mijn aan
dacht op de openluchtrecreatie buiten de woonkemen omdat ik als 
provinciaal bestuurder (Utrecht) daarmede bet meest bemoeienis heb. 
Ik wil nu de vraag aan de orde stellen welke de achtJergrond is van de 
bemoeiingen V'an de overheid met de recreatie. Ik ben van mening, dat 
lreit proV'inciaal bestuur van Utrecht er uitstekend in geslaagd is daar
V'an een omsahrijV'ing te geven. In een nota van 15 september 1964 aan 
die provlinciale staten schreven gedeputeerd'e S·taten V'an die provincie: 
,Nimmer mag uit het oog worden verloren daJt vergroting van de ont
plooHngsmoge1ijkheden van de mens bet wezenlijke doel v:an ieder 
recreatiebeleid moot zijn. In onze gemechaniseerde, verstecdel'ijk.te en 
door ge- en verboden beheers•te samenleving met een arbeid1sproces, dlat 
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aan de werker helaas stee-d's mind'er arbeidsvreugde biedt, VIOrmrt de 
vrije tij,d dikwij1s de enige mogelijkheid tot vrije expressie en zelf
ontplooHng. Aldus v<ormt de wije tijd niet: slechts de tijd, waanin men 
nieuwe krachten voor de arbeid opdoet, doch veeleer een zelfstandig 
en zeer wezenHjk onderd'Ciel van het levenspatroon. De openlucht
recrea~tie kan hierbij een be~angrijke rol vervullen. Een werkelijk ver
antwoord recreatiebeleid ein'<ligt dan echter niet bij de aanleg van 
picknEckpl.aatsen, strandbaden en spartelvijvers met zijn onvermijde
lijke VlOOrschriften en verbodsbordjes, hoe nuttig en noodzakelijk deze 
aanleg ook is, maar is mede gericht op het openen van mogelijkheden 
tot werkelijke re-creatlie in de vrije natuur en op het aankweken van 
de gezindheid om v.an deze mogelijkheden gebrui'k te maken, teneinde 
op deze wijze een werkelijke bijdrage te leveren tot een waarlijk 
mens-zij.n." 
Wan-neer wij deze achtergrond als juist aanvaarden, komt daama de 
vraag aan de OI'de, waarin nu de taak van de overheid kan bes1taan. 
De genoemde nota v:an gedeputeerde staten van Utrecht zegt daar 
o,m. over: 
,De taak van de overhei'd op het gebied van de openluchtreareatie ml 
voomamelijk bestaan in vei!!•igSJtelling en w mogelijk uitbreiding van 
de huidlige recreatieru:mte en in bet bevorderen van een optimaal ge
bru:'k daa~rv~an door een goede ODJtsluiting en voldoende accommodatie 
V!oor dag- en rerblijfisreoreatie." 
Bij bet vervul1len van deze taak S'taan de overheid mogelijkheden ten 
dienste voor een negatief en een posiJtief optreden. 
Met een negatief optreden kan de overheid V\oorkomen, dat gebieden, 
die waarde hebben voor de recreatie, voor andere doeleinden worden 
gebruikt. Daarnaast valt hier te denken aan bet treffen van maat
regelen om tJe V\OOrkomen, dat ruimten, die wel voor de recreatie be
schikbaar zijn, worden misbruikit: op een zodani·ge wijze dat dit leid't 
tot onbruikbaarheid. Als middelen, welke ten dienste staan, kunnen 
genoemd worden de V!aststelliin:g van streekplannen en uitbreidings
pl'annen en, in bet kader van de nieuwe we1 op de ruimtelijke ordenimg, 
het regelen van de bestemming en bet gebruik van de grond in be
stemmilngsplannen. Een ander middel is gelegen in de wetgerende of 
verordenende beVIoegdheid. Ms voorbeelden VIall bet gebru:k, dat bier
van is gemaakt in bet kader V\ail de :rorg voor de openluchtrecreatie, 
noem i'k op rijksllliveau de Boswet, de Natuurschoonwet en de in voor
bereiding zijnde Natuurbesohermingswett, op proV'inaiaal niveau in de 
proVIinoie Utrecht de Molenverordeni'n:g, de Sohoonheidls'Verordening, 
oe Ontgr,c.mdmgsverordening, de V erord'ening waterverontreiniging, de 
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Woonschepenverordening en de Caravan- en tenrenverordening en op 
gemeentelijk nlveau kampeerveror.derungen, op de Boswet gebaseerde 
glellleentelijke kapverordelllingen en zomerhuisjesverordenlngen. In 
di't verband noem ik ook nog een tweetal door het Plas.senschap Loos
drecht en omstreken v.astgestelide verordeningen, te weten de Ver
ordeni'ng bescherm~ng plassengebied en de Verordening betreffende 
het va:r.en met motorboten iiil het gebied voo het PI·assensohap Loos
d'recht en ornstreken. 
Naast de mogelijkheden voor een 111egatief optreden zijn er - geluk:kig -
ook voor een positief optreden van de zijde van de overheid mogelijk
heden. 
Ik denk hierbij in d'e eerste plaats aan de noodzaak tot ontslruiting te 
komen van de gebieden, die voor recreatie geschikt zijn. Willen deze 
gebied'en nut kunnen afwerpen, dan i'S het nodig, dat de recreatie-zoe
kenden er kunnen komen zonder al te grote moeitlijkheden te onder
vinden. Een goed, aan de eisen die eraan gestelld word'en beantwoor
dend, wegennet is daarvoor onmisbaa:r. De recreat>ie-zoeker, die tussen 
zijn huis en het doel van zijn reis in een verkeersops<topping terecht 
komt, krijgt, zeker wanneer het om dagrecreatie gaat, niet wat hij 
hoopte. 
Een ander terrein voor acti'ef handelen van de zijde van de overheid 
is gelegen in het toegankelijk krijgen wm thans nog nitet toegankelijke 
gebieden. Er zijn hier twee mogdijkheden te onderscheiden. De ene 
bestaat in het verwerven van deze gebieden in eigendom. De kansen 
daartoe zijn vele. Menig pa:rticul.ier eigenaar is niet meer in staat of 
bereid zijn onrendabel bezit a:an te houden. Voor de overheid is hett 
dan· zaak een weg te Vlinden ddt voor dte gemeenschap te behouden en 
een recreatieve functie te doen vervullen. Een andere ook reer bruik
bare mogelijkheid is door orerleg met de particuliere eigenaar en 
soms door toekenning van een jaarlijkse wrgoedling aan dteze de open
steEling van zijn be2lh voor hett publiek te wrkrijgen. 
Een derde mogelijldleid voor poSiitief opl!reden v.in.d ik voor de overheid 
in het brWkbaar maken voor recreatie op grotere schaal van d'e ge
reservteerde, O!Il.ts'Loten en toegankelijlke gebieden. Ret is noodzakelijk 
hier en:ge onderscheic!l:ngen te maken. Denkt men aan d'e verblijfs
recreatti'e, d.w.z. de recreatie voor wart: langere duur, dian is er minlder 
redlen voor de owrhei.d 2lich belangrij-ke ui•tgaven te getroos·ten. Dit 
soort van recreahle leverrt: irnmers bMen op. Daar die baten de plaat
selij,ke gemeemchap ten goede komen, zou men weHioht nog wei kun.. 
nen denken aan gemeentelij1ke finanoiele offers. Delle komen dan ook, 
eventu.eel in samenJWer~ing met de pltaatselijke belanghebbelllden, veel-

28 \,.. 
t 

vul 
Ee 
En 
no 
kel 
va1 
ee1 
ka 
sti: 
Ik 
an 
da 
ee1. 
ov 
S\t( 

ee: 
ec 
Te 
a a' 
va 
te: 
\110 

tl'l 
E1 
dr 
df 
V'C 

ge 
df 

n 

~j 



vuldig v.oor. Anders ios het gesteld met de zogenaamdte dagrecreatie. 
Een groot deel daarvan brengt geen financiiHe voordelen mee. 
Bnig pal1ticulier initiatief valt dus niet te verwachten. En toch is het 
noodzakelijk, dat er van alles gebeurt. Ik noem de inrichting van par
keerterreinen, waar men de auto kan achterlaten bij het ondernemen 
van een wandeling, van picknickplaatsen, waar men bij het maken van 
een autotocht in een prettige omgeving rustig de meegenomen boterham 
kan verorberen, van spee~terreintjes Vloor de jeugd, d~e na geruime tijd 
stH in de auto gezeten te hebben dringend behoef,te heeft aan beweging. 
Ik denk ook aan de aanleg en het onderhoud van wandelpaden. lets 
anders is het geste1d met strandbaden en jachthavens. Voor het gebruik 
daarvan moet men betalen. De ervaring leert echter, dat in vele gevallen 
een slui.tende exploiltatie niet bereikt kan worden. Dan kan er VlOor de 
overheid een taak liggen om hulp te verlenen. Geheel anders is het ge
steld met de cafe's al of niet V'oorzien van speeltuinen. Ook deze hebben 
een functie in het totale recreatiebeeld. De exploitatie daarvan kan 
echter VlOHedig aan p.art.iculiere ondernemers worden overgelaten. 
Tenslotte nog enige opmerkingen over dte financierin.g in aansluiting 
aan wat ik reeds eerder daaromtrent opmerkte. Voor het bekostigen 
van de voorzieningen welke nodig zijn voor dag-openlucht-recreatie bui
ten de woonkernen mag op de gemeenten niet gerekend worden. Deze 
VlOOrzieningen worden niet i.n de eerste plaats voor haar inwoners ge
troffen en werpen voor deze inwoners ook overigens geen voord'elen af. 
Er zijn natuurlijk grensgevallen, waarin een zekere gemeentelijke bij
drage wel juist geacht moet worden. Over het algemeen moet hier in 
de eeTs1e plaats gedacht worden aan de rijksmiddelen. De hier bedoelde 
V'OOrzieningen worden getroffen voor aile Ned<erlanders, ongeacht de 
gemeente of de provincie, waarin zij wonen. Een zekere provinciale 
deelneming in de financiering laat zich zeer wei verdedigen op grond 
van de overweging, dat de inwoners van de provincie, waarin de voor
zieningen tot stand komen, enig extra profijt erVlan hebben. Te bedenken 
V!aLt, dat het bij de financiering niet aileen gaat om inv•esteringskosten 
voor de aanleg, maar ook om belangrijke jaarlijks terugkomende kosten 
voor de i:IlJSitandhouding Vlan de VlOOrzieningen. Wat de eerste betreft 
gaat het Vleelal ro, dat bet rijk en de provincie ieder 50% ervan dragen. 
Tot en met 1964 was het rijk ook bereid bij te dmgen in de koSJten van 
instandhoud!ing. Daaraan kwam met ingang van 1965 vrij abrup.t een 
e1nd, hetgeen beheerders in grote moei:lijkheclen bracht. De discuss.ie 
hierover is nog gaand'e. Ik zou mij kunnen VlOorsteilen, dat het eind
resultaat hiervan zou zijn, dat het rijk de investeringskosten volledig 
VJoor zijn rekernng rou nemen en de rorg Vloor de kos.ten VJan ins·tand-
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houding dan geheel aan de lagere overheid zou overlaten. Dat zou voor 
bet rijksapparaat een belangrijke vereenvoudiging in de bemoeiingen 
meebrengen. In dit verband valt ook nog de mogelijkheid te vermelden 
van bet aan.brengen van een verfijning bij bet vaststeHen van uitkerin
gen uit het gemeentefonds op grond van de in de betrokken gemeenten 
te treffen recreatievool"7Jieningen. Langs die weg zou er weiLi.cht toch 
nog een mogelijkheid ontstaan de gemeenten in nreerdere mate dan 
waar rk van ui.tging bij de finanoiening te beotrekken. De rijksbemoei
ingen op bet terrein van de fiinanciering zijn in de laatste 6 jaren wei 
belangrijk in omVIa.Ilig toegenomen; terwijl VIOOr d'i.t doe! in 1960 een 
bedrag Vtan 6 ·ton op de rijksbegro-ting V'OOrkwam, was dtt in 1965 9 
mi1joen. In de hierboven reeds geoiteerde nota van de provincie Utrecht 
werd begroot, dat aileen in deze pro\llinoie in de 7 jaren 1965 t/m 1971 
een inresterin.g van 24 miljoen nodig zal zijn, terwijl berekend werd, 
dtat in 1965 voor beheer en onderhoud f 100.000,- nodig ios, welk bedra.g 
in 1972 gestegen zal zijn tot f 250.000,-. Uit deze bedragen al1Ieen voor 
de provincie Utrecht blijkil: wei, dat op de rijksbegroting in de toekomst 
belangrijk hogere bedragen ulitgetrokken zulilen moeten worden dan 
thans bet geval is, Wlil de overhe:d de op haar weg gekomen taak, waar 
bet hioer over gaat, be\llredrigend verV'U!l.len. 
Ik eindig met de algemene opmerking, dat er voor de overheid nog een 
zware taak ligt, wil de Nederlandse bevolking de recreatiemogelijkheden 
krijgen, die zij nodig heeft. Dit is nJet allleen een ZJWa.re maar ook een 
mooie taak, waar\IIOor alom en zeker ook bij hen, die met overheids
gezag bek:leed· zijn, een groeienJd begnip bestru~~t. 
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EEN OUDE BRIEF 

Op 15 juli 1965 heb ik op de Christelijk-Historische Zomerconferentie 
in Woudlschoten een br:ief VIOorgelezen, die namens de C.H. Tweede 
Kamerfractie op 18 juli 1929 is verzonden aan de toenmalige Kabinets
formateur Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck. 
Uit deze brief bHjkit duidelijk, dat de C.H. Tweede Kamerf.iractie in 
1929 wars was vam. he1 ZJich binden aan een regeringsprogram. 
De na-oorlogse verhoud~ngen re•bben met zioh gebracht, dat hct in deze 
brief neergelegJde S1ballid9un:t niet meer voor 100% kon worden gehand
haafd. Tegen het vastleggen van enige hoofdpunten, tegen het uit
Sitippelen van enige hoofdrichtl~jrnen, waaromtren1 ondedinge overeen
stemming tussen de regeringspartners dient te bestaan, heeft de tegen
woordige C.H. Tweede Kamerfractie dan oak geen bezwaar. 
Toch zullen de gedaohten, neergelegJd in bovrenbedoelde br:ief, oak nu 
nog vre!en in onze kDing aans.preken. 
Op verroek van enkele conferentiegangers en met toestemming van 
Dr. Til1a>11us laat ik hderonder de ooks.t van de brief volgen: 

"Katwijk 
's-Gmvenhage 
• 19 Juli 1929 

Aan Zijne Exce.l~·entie 
Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck 
Laan Cope•s van Cattenburch 27 
's-Gravenhage. 

Van de mededeehing, vervat in Uwe missive d.d. 15 JuJti 1929, dat H.M. 
de Koningrn aan Uwe ExceHentie de opdracht heeiit gegeven tot de 
samenstelling van een Kabinet, steunende op de Rechterzijde, heeft de 
Christdijk-His•torische Kamerfracrie met belangstelLing en waardeering 
kennis gernomen. 
Zij spreekt de hoop uit, dat de samenstelling van het regeringspro
gram, en meer nog de u:ltV'Oening daaraan gegeven, en het ook buiten 
dat program gevoerde beleid, het haar steeds mogelijk zullen maken 
de in de opdracht bedoeLde steun harerzijds onbekrom.pen te verleenen. 
Verder meent zij intusschen nJet te moeten gaan. Me·t name moet zij 
er bezwaar tegen maken om, door Vlooraf instemm:On.g re betuigen met 
een Regee:ni.ngsprogDam of op de basis van ZJUlk een program srteun 
toe te zeggen, zich op eenige wijze te binden ten aanzien van hare 
in het parlement te V'Ol1gen gedTagsHjn. Haa·r program en beginselen 
zijn niet onbekend. Zij begrijp~t, daJt een Kabtinet, cUa.t beoog;t te steunen 
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op de rechterzijde, bet op prijs zal stclJen ook met hare beginselen en 
wensohen rekening te houden. Maar de wijze, waarop en de ma.te waar
in, bet di!t zal doen, ook in verband met de niet a:l:tijd evenwijdig 
loopende wenschen van anderen, meent zij in dit stadium aan bet 
l(abinet-zelf te moeten overlaten. Een overleg, hieromtrent geopend, 
rou trouw:ens - het overgel'egde program bevestigt dit naar het imli:en 
der fractie weder - een zeer grootle kans hebben, ten aanllien van 
meerdere punten te leiden tot mislukking of tot begrnselverzaking. 
De voUe verantwoordelijkhe:id voor bet regeeringsprogram zal, naar 
het oordeel der Chri'S'telijk-Hi&torische fraotie, bet te vormen Kabinet 
:zelf moeten dragen. De wetsontwerpen en andere maatregelen, welke 
van d.at program een uitvroe.i:sel zu.Hen zijn, ru.Hen hun kracht moeten 
Vlinden, niet in een vooraf gemaaklte afspraak met d'e partijen, waarop 
het Kabinet steun1, maar, V'OOrzoover niet in eenhehi v:an beginselen 
tuJSschen bet Kabinet en die partijen, in de goede argumenten, die daar
voor in het openbaar kunnen worden aangevoerd. 
Heeft derha.lve de ChriSltelijk-Historische Tweede Kamerfraotie be
zwaar tegen een Regeerin.gsprogram, waaraan zij vooraf haar goed-
keuring hee£t verleeilld1

, 2JOOWel haar gouvernementeele 2Jin aJ,s de waar- r 
deer.ing, waarmee zij een pariementair mini·sterie, dat op de reahter-
zijde bedoelt te steunen, ziet optreden, vormen waarborg, da.t haar 
Ie
1
dehn het 1KJab:tnh~ sdtee~s db.ij voorkeu: :rullen steunen en dat bes•trijd:ing . 

s ec ts za gesc Ie en m Ien overtu1ging hiertoe noopt." 

Namens de Chris.telijk-Hrstor.ische Tweede Kamerfractie, 
(get.) J. Schokking , Voorzitter. 
(get.) H. W. Tilanus , Secretaris. 

De omstandigheden van 1929 zijn bepaald niet die van 1965. 
De gees•t \llam. het schrijven uiJt 1929 zal echter, bet zij herhaald, menigeen 
uit onze kring - en ook velen daarbuiten - aanspreken. 
Ret debat O\ller de nota V1an Minlist·er Vrolijk betreffende het omroep
bes.tel hee£t aangetoond hoe weinllg er van een debat tus•sen regering 
en volksvertegenwoordi.ging uereoht komt, als de meerderheid van bet 
parrement, tot in aHerle:i detai'ls toe, is gebonden. Dat hraoht de A.R. 
heer Schake! tot zijn exalamatie: ,Ik ben er ook nog sterk bij bepaald 
hoe ge\llaarlijk die formatie-afspraken in detadl zijiil. Dat ben ik nu eens 
hclemaa~I eeru met mijn chris•tJelijk-hi•s•torische vrienden, die dat de 
jaren door al.tijd1 hebben beweerd". 1) Zou de gehe1e A.R. Tweede 
Kamerfractie er tijdens de Kabinetsformatie van maart/apri.I 1965 net 
:zo over gedtacht hebben, dan zouden de zaken beparud anders gelopen 
zijn dim nu gebeurd is! BEERNINK. 

1) Handelingen Tweede Kamer van 4 juli 1965, biz. 1803, rechterkolom. 



De 3e druk gaat binnenkort verschijnen ! 

MOETEN KLEINE ~KINDEREN 

WORDE,N GEDOOPT ? 
Ds. A. M. Lindeboom 

Nu in deze tijd hier en daar het verschijnsel van herdoop voor
komt, en, naar het gerucht gaat, zelfs predikanten ten aanzien 
van de kinderdoop aarzelen, heeft ds. A. M. Lindeboom uit Stap
horst er goed aan gedaan in bo¥engenoemde pocketuitgave de 
vraag naar de kinderdoop opnieuw onder de ogen te zien. 

Aanleiding voor de schrijver was een vraag over de kinderdoop 
die voor een vragenrubriek bij me binnenkwam. Dit was voor 
ds. Lindeboom het ogenblik waarop hij besloot en exegetisch en 
kerkhistorisch de kinderdoop opnieuw in studie te nemen. Het 
resultaat daarvan wordt in het boekje ,Moeten kleine kinderen 
worden gedoopt ?" hierbij algemeen verkrijgbaar gesteld. 

Het aanlokkelijke van dit geschrift is bovendien dat het zeer een
voudig geschreven is, en toch tegelijk op alle vragen ingaat. 
Vandaar dat het ook voor vele doeleinden geschikt is. 

Dit boekje maakt en door het belangrijke onderwerp zelf, en door 
de eigen aanpak van de schrijver, een goede kans om in heel 
Nederland een der best gelezen geschriften over de boodschap 
van de bijbel te worden. 

Als bewijs moge het feit blijken, dat reeds nu een geheel bijge
werkte 3e druk moet verschijnen ! 

124 pagina's omslag in twee-kleurendruk ........................ f 3,55 

Verkrijgbaar in de boekhand.el en bij : 

N.V. VOORHEEN VAN KEULEN PERIODIEKEN 

Laan van Nieuw Oost-Indie 271 Den Haag 



Begin oktober verschijnt : 

SCHOLEN .EN SCHOOLMEESTERS 

ONDER WILLEM I EiN II 
door dr. R. Reinsma 

Een gelukkig toeval bracht op het algemeen Rijksarchief een 
aantal verslagen aan bet Iicht over het onderwijs in ons land van 
kleuterschool tot universiteit. Van 1823-1849 was n.l. de inspectie 
van bet lager middelbaar en Latijns onderwijs opgedragen aan 
een man, Dr. H. Wijnbeek. Deze heeft zijn taak - toezicht houden 
en bezoeken van 5000 scholen - uiterst gewetensvol opgevat en 
stad en land afgereisd per voet, per diligence, per trekschuit, en 
tenslotte per trein. Provinciegewijs leverde hij telkens een !even
dig, zeer deskundig, verslag in bij zijn chef, de Minister van Bin
nenlandse Zaken. 

Zijn rapporten geven een uniek beeld van de praktijk van bet 
schoolleven. Schoolopzieners en schoolmeesters, lokalen en leer
boeken, dorps-, stads- en kostscholen passeren de revue. 

,Van Volendam staken wij over naar het eiland Marken. 
Daar vonden wij een laag en veel te klein lokaal. De bur
gemeester, een oude visscher, alszodanig met slaapmuts enz. 
uitgedost, verleende mij, met barsche stem gehoor" ........ . 

Op basis van deze tot dusver onopgemerkt gebleven verslagen 
heeft de acteur het werk kunnen schrijven. Ter wille van een 
,couleur locale" zijn dikwijls de levendige verslagen van de 
hoofdinspecteur onveranderd opgenomen. 
Zij geven aan de inhoud een bijzonder fris karakter. 

Omvang 272 pagina's, gebonden in Iinnen gestempelde band, .met 
stofomslag in twee-kleurendruk, formaat 14,5 em. x 23 em. 
Prijs geb. f 19,50. Ingenaaid f 17,50. 

Verkrijgbaar in de boekhandel en bij: N.V. v.h. VAN KEULEN 

PERIODIEKEN- Laan van Nieuw Oost-Indie 271 - Den Haag 
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Dr. H. A. Schuring * 

STUDIELOON: BIJDRAGE TOT DEMOCRATISERING VAN 
RET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ? 

A. DE HUIDIGE TOESTAND. 

Rijksstudietoelagen worden onder het huidige systeem uitgekeerd als 
beurs, als renteloos voorschot of als een combinatie van beide vormen. 

De beurs behoeft niet te worden terugbetaald. Slechts indien er op 
zeer duidelijke wijze sprake is van misbruik kan het bedrag a fonds 
perdu worden teruggevorderd. Het renteloos voorschot dient te worden 
terugbetaald, maar bij de aflossing van deze schuld - die zwaar drukt 
op het budget van jonge gezinnen - wordt een soepele regeling gehan
teerd. De aflossing bestrijkt een tijdsduur van ongeveer tien jaar. Des
gevraagd kan deze termijn worden verlengd. Aan wetenschappelijke 
ambtenaren, verbonden aan een universiteit of hogeschool, of aan die
genen die een volledige betrekking bij het middelbaar onderwijs heb
ben, wordt jaarlijks 20% van hun totale schuld kwijtgesoholden. 

Een renteloos voorschot bedraagt maximaal f 1200,-; wat men meer 
nodig heeft wordt in de vorm van een beurs uitgekeerd. 

Het is dus een beleidsinstrument van sanctionerend karakter, omdat 
het aan de overheid de mogelijkheid geeft bij onvoldoende prestaties 
van een student de aangevraagde beurs voor een volgend jaar te ver
anderen in een renteloos voorschot. Het huidige systeem is gebaseerd 
op twee pijlers: de persoonlijke studieprestaties van de student en het 
inkomen van de ouders. De overheid gaat dus uit van het principe, dat 
primair de ouders (en de student) verantwoordelijk zijn voor de keuze 
om te gaan studeren en daaruit vloeit volgens haar financiele verant
woordelijkheid van de ouders voort. 

In de Eerste en Tweede Nota inzake voorzieningen ten behoeve van 
studenten door de Minister van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen 
aangeboden aan de Staten-Generaal, worden twee oorzaken genoemd 
die de overheid voor de noodzaak hebben geplaatst in toenemende mate 
aandacht te besteden aan de financiele en andere omstandigheden van 
de studenten, namelijk: 

k met medewerking van W. A. Mateman 
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a. Vergeleken met de vooroorlogse jaren is het aantal van hen, die 
financieel in staat kunnen worden geacht hun kinderen een univer
sitaire studie te Iaten volgen, sterk teruggelopen; 

b. Onze maatschappij heeft een steeds grote aantal academici nodig. 

TEKORTKOM/NGEN IN HET HUIDIGE SYSTEEM. 

Hierv66r hebben wij een uiteenzetting gegeven van bet huidige sy
steem van rijksstudietoelagen, mede als inleiding op bet vraagstuk van 
de democratisering van bet W.O. Thans zullen wij wat nader ingaan op 
de financiele aspecten van studeren en student-zijn. 

Het hoofdmotief van de overheid voor bet verlenen van een rijks
studietoelage is de sociale rechtvaardigheid. Als uitvloeisel hiervan is 
de toekenning onafhankelijk van de vooruitzichten in de betreffende 
studierichting. 

De overheid ziet de toelage slechts als ondersteuning; zij legt de pri
maire lasten bij de student en zijn ouders (Minister Bot, 3 december 
1963 in de Tweede Kamer). Behalve bet systeem der rijksstudietoelagen 
bestaat er een regeling die een indirecte tegemoetkoming beoogt aan 
de ouders van studenten, ongeacht hun inkomens, nl. de meervoudige 
kinderaftrek voor de inkomstenbelasting en de meervoudige kinder
bijslag. 

Deze indirecte tegemoetkomingen vormen naar onze mening een aan
vaardbare overgangsregeling naar de invoering van een algemeen studie
loon, dat wij verderop zullen gaan bespreken. In welke vorm deze tege
moetkomingen dan gehandhaafd zullen kunnen worden ( waarbij wij 
denken aan de compensatie van gederfd inkomen der ouders) zal nader 
bezien moeten worden. 

In de ,filosofie" die ten grondslag ligt aan bet huidige stelsel - wij 
hebben bet reeds gememoreerd - wordt de student gezien als gezins" 
lid, d.w.z. afhankelijk van bet ouderlijk huis. Dit beginsel wordt ook 
toegepast t.a.v. gehuwde studenten. 

Tot welke merkwaardige gevolgen dit kan leiden wordt duidelijk in
dien we bedenken dat slechts 20-25% van aile studenten minderjarig is. 

Volgens de beer J. A. Jessurun, hoofd van bet Bureau Studentenar
beidsbemiddeling te Amsterdam, werkt van de aldaar geregistreerde 
studenten zeker 60% teneinde te kunnen beschikken over fondsen, waar
voor geen rekening en verantwoording aan de ouders verschuldigd is.l) 
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Prof. dr. G. C. Heringa merkt op: 
,Het zal U allen wei bekend zijn dat ongeveer 12% van de werkstu

denten het inderdaad doet uit werkelijke nood, uit bestaansnoodzake
lijkheid. Nu is voor het overgrote deel der werkstudenten in meer ol 
mindere mate het werkstudentschap het symbool van het feit: Ik ver
dien zelf geld, ik werk voor een klein gedeelte, als is het maar symbo
lisch, onafhankelijk van pa...... Het is een belangrijk fenomeen dat de 
student zijn economische en daardoor psychologische afhankelijkheid 
van zijn ouders niet meer wil. Het studentenhuwelijk is een uiting van 
dezelfde categorie, afgezien natuurlijk van het feit dat het studenten
huwelijk een van de consequenties is van de onverdraaglijke sexuele 
spanningen die op den duur ontstaan al gevolg van de steeds langer 
durende studies, kortom de psychologisch-biologische nood van het 
eindeloze celibaat ..... . 

Wanneer de vader zijn zoon niet toestaat te studeren schroomt de 
regering het ouderlijk inzicht in deze te doorbreken( ...... ). 

De economische relatie tussen student en ouders is een dubbelsnijdend 
zwaard. Het is voor de volwassen wordende student dikwijls een bij
zonder gevaarlijke factor. Deze binding kan een ontzaglijke rem zijn op 
weg naar de volwassenheid. Een groot aantal psychische stoornissen 
tijdens de studententijd hangt direct of indirect met deze remmingen 
samen. En dat geldt nog meer, wanneer tussen milieu van herkomst en 
het academisch milieu de afstand grater is".2) 

lnhaerent aan het huidige systeem is tevens de extra-selectie boven 
het eindexamen en later boven de studieprestatie, die t.a.v. de bursaal 
toegepast wordt. Wij zien hierin een grove onbillijkheid, daar de facto 
beide categorieen grotendeels op kosten van de schatkist studeren, ge
zien de grote en toenemende rijksinvesteringen in het W.O. 

B. DEMOCRATISERING. 

Wanneer men aanneemt dat in de hogere milieus de doorstroming van 
het middelbaar onderwijs naar het Wetenschappelijk Onderwijs in vol
doende mate plaats vindt, ligt de conclusie voor de hand dat het groter 
aantal academici in de lagere en minder draagkrachtige milieus gezocht 
zal moeten worden. 

De overheid zal dus in toenemende mate geconfronteerd worden met 
de financiele en sociale vraagstukken, die hier opduiken. Want dat hier 
eigenlijk aileen sprake is van een financieel probleem, dat door pas
sende financieel-technische maatregelen kan worden opgelost, is een vee! 
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verbreide opvatting, die scherpe bestrijding verdient, omdat zij ons ver
hindert de onderhavige materie juist te beoordelen. 

We zullen nu eerst stilstaan bij de zogenaamde democratisering van 
ons Wetenschappelijk Onderwijs. Onder democratisering verstaan wij 
het verkrijgen van gelijke kansen voor iedereen tot en tijdens de studie. 

Democratisering van het W.O. achten wij pas verwezenlijkt, wanneer 
elke Nederlander, ongeacht zijn maatschappelijke afkomst, gelijke kan
sen heeft om tot universiteit of hogeschool toegelaten te worden en om 
zijn gaven tijdens zijn studie te ontplooien, en wanneer uitsluitend 
criteria inzake intellect en karakter aan de selectie voor het W.O. ten 
grondslag liggen. 

De vraag dringt zich op, in hoeverre in Nederland democratisering 
noodzakelijk is. 

STUDENTEN AAN UNIVERSITEITEN EN HOGE SCHOLEN 
IN NEDERLAND NAAR SOC/ALE HERKOMST. a) 

Jaar Beroep van de vader 
Lager Totaal Hoger Middelbaar 

1936/'37 54 40 6 100 
1947/'48 49 44 7 100 
1949/'50 48 44 8 100 
1950/'51 47 45 8 100 
1954/'55 47 46 7 100 
1958/'59 49 43 8 100 

Het aandeel van de drie sociale categorieen in de beroepsbevolking 
bedraagt: hager milieu 5%, middelbaar milieu 30% en lager milieu 65%. 
De sociologen Van Doom en Lammers constateren dan ook.4) 

,De cijfers wijzen niet op een soort democratisering op grate schaal 
van het hoger onderwijs. Het aandeel van de hogere milieu's in de 
studentenbevolking is van 1936 tot 1954 slechts weinig teruggelopen, ter
wijl een toename van het aandeel der lagere sociale groepen in het ge
heel niet te bespeuren valt". 

Bij het V.H.M.O. liggen de verhoudingen iets beter, maar ook hier 
bestaat nog geen democratisering op grote schaai.s) 

Prof. de Wolff van het Centraal Planbureau heeft de zogenaamde be
gaafdheidsreserve voor het jaar 1960 berekend. In dat jaar hadden 39600 
jongens op grand van hun intelligentie naar het V.H.M.O. kunnen gaan; 
in werkelijkheid vonden slechts 24000 de weg naar deze schelen. Er was 
dus een begaafdheidsreserve van ± 15000, een reserve die vooral in de 
lagere milieus te vinden is. 
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In plaats van het neutrale begrip begaafdheidsreserve kunnen we hier 
natuurlijk ook de omschrijving ,intellectverspilling" gebruiken. 

Ook in het buitenland kampt men met dit probleem. De bekende 
socioloog Prof. Dr. Ralf Dahrendorf heeft hierover een serie artikelen 
geschreven in ,Die Zeit", te beginnen met het nummer van 19 juni 1964.&) 
Uit de door hem gepubliceerde cijfers blijkt het volgende: Elke tweede 
beroepsoefenaar in de Bondsrepubliek is arbeider; van aile duitse 
studenten die wetenschappelijk onderwijs volgen, is ongeveer 5,2% kind 
van een vader die tot een van de arbeiderscategorieen behoort. De helft 
van de bevolking Ievert dus niet meer op dan 1 /20ste deel van de stu
den ten. Dat is vergeleken met voorgaande periodes weliswaar een niet 
te verwaarlozen aantal (1893: 0,1 %; 1928: 2,2%; 1953: 4,7%) maar relatief 
genomen toch een uiterst laag percentage. 

Men kan de situatie ook schetsen door te beginnen bij de ,upperclass" 
van de Bondsrepubliek. Uit deze bovenste laag, die ongeveer 1 procent 
van de bevolking omvat, wordt niet minder dan een vierde deel van de 
studenten gerecruteerd. Nog sprekender wellicht is deze vergelijking: 
er zijn in de Bondsrepubliek 1 miljoen landarbeiders. Daaruit waren in 
het winterhalfjaar 1958;59 precies 80 studenten afkomstig. Er zijn even
eens een miljoen ambtenaren, maar daaruit kwamen in dezelfde periode 
52199 studenten voort. Een vergelijking met het percentage studenten 
uit arbeidersgezinnen in verschillende Ianden met dat van West-Duits
land Ievert het volgende staatje op: 

Land Percentage studenten uit lagere 
sociale milieu's: 

Engeland: Oxford-Cambridge 10 
Provinciale universiteiten 30 

Verenigde Staten 30 
Frankrijk 15 
D.D.R. (Oost-Duitsland) 50 
Bondsrepubliek 

Medische faculteit 
J uridische faculteit 
Filosofische faculteit 
Theologische faculteit 
Wis- en Natuurkunde 

5,2% 
2% 
3,4% 
6% 
6,2% (protestantse theologie) 
6,4% 

In West-Duitsland bezoekt een op de tien arbeiderskinderen een uni
versiteit, in Frankrijk 1 op 5, in Engeland en Zweden 1 op 3, in de Ver
enigde Staten 1 op 2. Ter illustratie hiervan zullen we hierachter een 
taoel afdrukken van de sociale herkomst der studenten in Zwecten.s) 
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Social origin Students 1953 Students 1956 
Men% Women% Men% Women% 

elementary schoolteachers 6 6 5 6 
academic professions 18 26 20 25 
officers in the armed forces 2 2 2 2 
higher-grade entrepreneurs 7 9 7 9 
lower-grade entrepreneurs 
and artisans 13 13 12 12 
higher-grade officials 17 16 15 15 
other officials 11 10 10 10 
farmers 10 8 10 7 
workers 14 7 16 11 
other professions 
unknown 2 3 3 3 

100 100 100 100 
Wat blokkeert de weg naar de universiteit? 

,Het Vrije Volk" gaf onlangs een ,bloemlezing van theorieen" die daar" 
over in officiele en andere rapporten rondwaren. 

Geef meer en betere studietoelagen plus een stevige voorlichting over 
wetenschappelijk onderwijs; volkomen gelijke kansen voor ieder 
kind dat studeren kan. 

- Sfeer en opvoeding in arbeidersgezinnen zijn niet gesohikt om jon
geren rijp te maken voor zwaardere studie: het eerste wat gebeuren 
moet is dat het sociale niveau van deze gezinnen stijgt. 

- Onze samenleving dreigt al veel te veel te ,intellectualiseren", de lief· 
de voor het witte boord moet niet verder worden aangekweekt, de 
maatschappij heeft meer behoefte aan vaklui dan aan intellectuelen. 

- Uit de middelbare en lagere milieu's valt geen intellect meer weg te 
selecteren, aile reserve aan intelligentie zijn uitgeput. 

- Geef iedere student die zich meldt studieloon en laat minder be
gaafden afvallen door vergelijkende examens en tests. 

- Het hele probleem komt neer op drempelvrees bij de arbeiders. 
De onderwijsredacteur van dit blad komt tot de volende conclusie: 

,Wie de theorieen bekijkt kan er deze wijsheid u~t putten: doorstroming 
van laag naar hoog is aiihankelijk van drie factoren, namelijk persoon
lijke geschiktheid, verstandelijke geschiktheid en financiele draag
kracht". 

Hij is van mening dat de lagere school voor velen de weg naar de 
universiteit blokkeert. Het ,toekomstvonnis" wordt op het twaalfde 
jaar immers al over het kind geveld. Reeds in dit stadium behoren de 
ouders behoorlijk voorgelioht te zijn en een eventuele drempelvrees 
tegen welke vorm van onderwijs dan ook te hebben overwonnen. 

De slotconclusie van het openhartige blad is even pregnant als on-
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juist: ,AI die uitspraken van redenaars en auteurs over het sluimerend 
potentieel bij de arbeidersbevolking zijn gebaseerd op ...... lucht". 

Met deze opmerking plaatst het socialistische blad zich diametraal 
tegenover prof. de Wolff van het Centraal Planbureau. Aan de hand van 
buitenlandse statistieken hebben wij immers aangetoond, dat de toe
stand in enkele Ianden aanmerkelijk gunstiger is dan hier te Iande, 
reden waarom wij hierna een pleidooi voor een nieuwe visie op het 
onderwijsbeleid zullen houden. 

Wat maakt ,Het Vrije Volk" zo pessimistisch? Kinderen uit de lagere 
milieus zouden een onvoldoende taalbeheersing en -schat hebben om 
een vorm van V.H.M.O. te kunnen volgen. Het blad baseert zich daarbij 
op wetenschappelijke onderzoekingen van de heer P. Post, eertijds direk
teur van het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van 
Amsterdam. Afgezien van het feit dat een onderzoek op volksscholen in 
de Amsterdamse wijk ,Kattenburg" niet representatief genoemd mag 
worden voor Nederland, vinden wij ook de moedeloze berusting van 
het dagblad onjuist. 

De volledige nadruk behoort te vallen op een beleid, dat over de in
strlHilenten zal beschikken om het aanwezige talent te activeren en een 
oplossing te vinden voor de ontegenzeggelijk aanwezige grote moeilijk
heden. 

Vaak wordt het argument gehoord dat democratisering van het W.O. 
weinig verandering in de sociale samenstelling van de universitaire be
volking zou brengen, gezien een nu eenmaal grotere erfelijke begaafd
heid van de hogere sociale milieus. 

Er zijn echter vele aanwijzigingen - een definitief oordeel valt niet 
te geven - dat de geringe vertegenwoordiging van de lagere sociale 
milieus op de universiteiten zeker niet voldoende door een in geringere 
mate voorkomen van intelligentie binnen die groepen kan worden ver
klaard.u) 

Volgens prof. Dahrendorf spelen bij dit vraagstuk een tweetal factoren 
een belangrijke rol, namelijk het gezin en het schoolsysteem. En in dit 
verband wijst hij op de noodzaak van grondig onderzoek naar wat hij 
noemt de ,Bildungsfreundliohkeit der Arbeiterfamilie" en de ,Arbeiter
freundlichkeit der Bildungseinrichtungen". 

Het ,Financiele Dagblad" van 16, 19 en 20 juli jl. bevat een uitvoerige 
bespreking van een onlangs door de Wiardi-Beckman Stichting uitge
bracht rapport onder de titel ,De Laagstbetaalden". Het bevat een uit
voerig ,Ten Geleide" van drs. J. M. den Uyl, de huidige Minister van 
Economische Zaken.to) 
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De conclusies van dit rapport zijn over het algemeen in mineur ge
steld. Er is weliswaar weinig of geen armoede meer in de strikt materi
ele zin, maar de laagste inkomenstrekkers blijken bijzonder weinig ont· 
plooiingskansen te hebben; er is een irrationeel bestedingspatroon, een 
Iaag aspiratieniveau voor zichzelf en voor de kinderen, een diepinge· 
vreten besef van sociale onrechtvaardigheid en de notie een tweede
rangsbestaan te leiden. 

Zij staan op de laagste sporten van de maatschappelijke ladder en be
seffen dat maar al te goed; hun maatschappelijke positie is - in tegen
stelling tot de geschoolden - over het algemeen lager dan die van hun 
vaders. Het door hen genoten onderwijs is minimaal. Hun kinderen 
boeken in dit opzicht wei vooruitgang, maar hun feitelijke en wenselijke 
onderwijspeil blijft zeker ook lager dan dat der geschoolden. Zo er 
onderwijsaspiraties bestaan, vormen L.T.S. en M.U.L.O. het doelwit bij 
uitstek; V.H.M.O. wordt nog al te vaak gezien als ,niet voor onze soort 
mensen"; in 10% der gevallen vonden de ouders hun eigen onderwijspeil 
voor de kinderen hoog genoeg. 

Het rapport beveelt de volgende remedies aan: Een beter en lang
duriger sohoolbezoek, het beter benutten van potentiele intellectuele 
reserves. Verschil in intelligentie kan uiteraard niet overbrugd worden. 
Daarom is volgens de schrijver in de eerste plaats de vorming in het 
geding en ook de vorm van het onderwijs. Dit zal barrieres moeten o:p
ruimen. Het huidige onderwijs van de kinderen in de laagstbetaalde 
groep vindt vaak plaats in oude buurten en scholen; het brengt althans 
in de grotere gemeenten een duidelijke sociale scheiding mee. Het as
piratieniveau is gering, soms zelfs door machteloosheid bij het onder
wijzend personeel. 

Onzes inziens ligt de toestand op het pla.tteland, ook wat betreft de 
laagstbetaalden, aanmerkelijk gunstiger, evenals in de kleinere steden 
(het W.B.S.-onderzoek beperkt zich tot Amsterdam). Bovendien dienen 
we in het oog te houden dat de door ons bedoelde lagere sociale milieus 
veel meer categorieen omvatten dan aileen de ,laagstbetaalden". Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek rekent namelijk tot de lagere sociale 
milieus het lager administratief personeel in overheidsdienst en in par
ticuliere bedrijven en instellingen en de industrie-arbeiders.u) 

Van Doorn en Lammers merken terzake nog op: 
,Hoewel de in sociaal opzicht zo eenzijdige samenstelling van de 

studentengroeperingen wellicnt ook ten dele een gevolg is van bepaalde 
erfelijke factoren is het alleszins waarsohijnlijk dat de sociale afstand 
tot academisch gevormde beroepsbeoefenaren een rol speelt in het re-
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cruteringsproces. Over het algemeen zullen kinderen uit de hogere 
soicale milieus veel frequenter dan kinderen uit lagere milieus inter
acteren met personen, werkzaam in een beroep waarvoor een acade
mische opleiding vereist is. Veelal is van een kind uit een boger milieu 
de vader zelf academicus en in ieder geval zullen zij - gegeven de in 
het vorige hoofdstuk besproken tendentie van mensen om ,ranggenoten" 
als kennissen en vrienden te selecteren - in hun naaste omgeving wei 
contact met zulke universitair geschoolden hebben. 

Ceteris Paribus zal dus ook de precisie van denkbeelden over de 
,hogere" beroepen en de intensiteit van gevoelen en motivering daar
omtrent onder de jongere generatie in het boger milieu boger zijn dan 
onder hun leeftijdsgenoten uit het milieu van kleine zelfstandigen, ar
beiders en agrariers. Hierom alleen is reeds de kans dat jongens en 
meisjes uit hogere milieus een beroep kiezen waarvoor een diploma van 
universiteit of hogeschool vereist is, vee! groter dan de kans dat kin
deren uit de lagere milieus een zodanige beroepskeuze zullen maken",t2) 

Daarom zijn we vooralsnog niet bereid onze mening, dat een geheel 
nieuwe onderwijspolitiek ter activering van het onmiskenbaar over
vloedig aanwezige talent vele vruchten zal kunnen afwerpen, te corri
geren. Eerder voelen we ons in onze opvattingen gesterkt. Hoe dit zal 
kunnen gebeuren willen we hierna uiteenzetten. 

In ieder geval hopen we met bovenstaande kanttekeningen bij het 
vraagstuk van de democratisering afgerekend te hebben met de gedach
te, dat alleen of zelfs vooral financiele drempels de toegang tot de uni
versiteit versperren. Hier is integendeel sprake van maatschappelijke 
barrieres die dan ook om doeltreffende sociale maatregelen vragen. 

STUDIEBEGELEIDING. 

Thans willen wij een tweetal vormen van schoolpromoting bespreken, 
die tevens thefbomen zijn om de zo hoog nodige democratisering op 
gang te brengen: Voorlichting en studiebegeleiding. 

In de Westduitse pe11s wordt sinds enige tijd een advertentiecampagne 
gevoerd (,Schick dein Kind Hinger auf bessere Schulen") teneinde het 
schoolbezoek en het verder-studeren te stimuleren. Een geslaagd initia
tief dat ook in Nederland overweging verdient.ta) 

Het belang van een geprogrammeerde informatie, d.w.z. systematische 
voorlichting, is overigens dermate evident, dat wij bier afzien van ver
dere bespreking. Wij willen nog even wijzen op de massacommunicatie-
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media, schooldekanen, beroepskeuze-adviesbureaus etc. Het hoeft geen 
betoog welk een centrale functie de onderwijzer bij het L.O. hier in
neem,t. 

Het vraagstuk van de zgn. studiebegeleiding heeft in Nederland nog 
lang niet de aandacht gekregen die het verdient. Een commissie uit de 
Nederlandse Studenten Raad geeft de volgende omschrijving van studie
begeleiding: ,Onder studiebegeleiding verstaat de commissie, dat het 
W.O. zodanig wordt ingericht, dat de student bij de studie geholpen 
wordt voor een doelmatige en op de zelfstandigheid gerichte afwikke
ling van deze studie en dat hem reeds vroegtijdig inzicht wordt ver
schaft ten aanzien van zijn vermoedelijke geschiktheid of ongeschikt
heid voor de gekozen studierichting".14) 

Nauw verbonden met de studiebegeleiding is de :z:ogenaamde studie
vrijheid. Aan vele faculteiten wordt de studievrijheid nog gezien als een 
onaantastbaar beginsel. In de prak.tijk betekent dit, dat angstvallig ge
waakt wordt voor het behoud van de huidige toestand. 

Studievrijheid, in deze zin opgevat, betekent dan een practisch onge
limiteerd recht om Diet te studeren. Dit achten wij een schijnvrijheid. 

Deze ,studievrijheid" dient scherp onderscheiden te worden van de 
academische vrijheid, d.i. de vrijheid van onderwijs. Deze dient te allen 
tijde gehandhaafd en verdedigd te worden. Geestelijke vrijheid voor het 
W.O. is een begrip van een ander en hoger niveau dan de vrijheid om 
niets te doen. De Vrije Universiteit bijvoorbeeld bedoelt niet een insti
tuut te zijn, waar niet gestudeerd behoeft te worden. 

Wat zeggen de studenten zelf ervan? 
,Studievrijheid is een relatief begrip. Meer begeleiding in de studie 

lijkt de commissie wenselijk om het studierendement te verhogen zon
der dat er aan het wezenlijke van de studievrijheid afbreuk gedaan be
hoeft te worden. Bovendien heeft invoering van studiebegeleiding aan
getoond dat de gemiddelde studieduur gunstig beinvloed wordt".l&) 

De studiebegeleiding heeft voornamelijk ten doe! de student tot het 
kandidaatsexamen tot hulp te zijn bij de studie. De N.S.R.-commissie 
heeft de volgende voorstellen: 
1. in samenwerking met hoogleraren en wetenschappelijke staf stellen 

de fakulteitsverenigingen een patronaatssysteem in. Elke eerstejaars 
krijgt een patroon toegewezen, die hem op de hoogte stelt van de 
studie. Deze patroon, een ouderejaars in het bezit van het kandidaats
examen, dient ervoor te zorgen dat de eerstejaars een werkelijk 
beeld krijgt van het reilen en zeilen aan de fakulteit. 

2. van universiteitswege worden voor de hoofdvakken tutoren benoemd; 
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wetenschappelijke ambtenaren, deel uitmakend van de wetenschap
pelijke staf. De tutor geeft een verplicht aantal werkcolleges aan 
kleine groepen studenten. De stof wordt in overleg met de desbetref
fende hoogleraar samengesteld, terwijl de tutor vrij is in de wijze 
van behandelen van de stof. 

3. van universiteitswege worden kandidaat-assistenten benoemd, die 
dezelfde funktie voor de bijvakken hebben als de tutoren voor de 
hoofdvakken. Zij dienen, evenals de tutoren, onder meer benoemd te 
worden op grond van pedagogische kwaliteiten. De kandidaat-assi
stenten zullen bovendien op hun taak voorbereid moeten worden 
door leden van de wetenschappelijke staf. Op deze wijze komt de 
funktie van repetitor bij universiteit. 

4. het aantal kolleges, gegeven aan kleine groepen studenten, werk
kolleges en praktika wordt uitgebreid. Afgezien van het feit, dat de 
pedagogische kwaliteiten van de hoogleraren vaak te wensen over 
Iaten, is de kommissie van mening dat op deze wijze de overdracht 
van kennis beter bewerkstelligd wordt dan door de grote hoorc 
kolleges. 

Uit het intensief contact tussen docenten en studenten als gevolg van 
studiebegeleiding vloeit voort, dat er een duidelijk beeld ontstaat van 
bet kunnen van de student. De begeleiding geeft dus aan de studenten 
hulp bij de studie en geeft bovendien de docent gelegenheid om tot een 
betere beoordeling van de student te komen. In het rapport ,Van lief
dadigheid naar recht op integrale studiekostenvergoeding", een publi
katie die eveneens afkomstig is uit de studentenwereld, wordt studie
begeleiding gezien als een noodzakelijk vervolg op bet recht op een 
zogenaamde integrale studiekostenvergoeding. 

,Tegenover het recht op een vergoeding staat de plicht om goed te 
studeren, om prestaties te leveren".t6) Studiebegeleiding wordt nood
zakelijk geacht ,opdat malafide studenten snel opgespoord en onschade
delijk gemaakt kunnen worden" wordt op laconieke wijze opgemerkt. 

Onder studiebegeleiding wordt verstaan ,in het algemeen het nauw
lettend volgen van de studieresultaten, de actieve hulp bij de studie 
door middel van een nauw contakt tussen docent en student".17) 

C. STUDIELOON ? 

In ,Elsevier's Weekblad" van 23 maart 1963 heeft prof. dr. J. E. An
driessen, de Christelijk-Historische oud-Minister van Economische Za-
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ken, enkele interessante ideeen gelanceerd, die de weg kunnen wijzen 
naar een beter en rechtvaardiger systeem. Het betoog van prof. An
driessen is een pleidooi voor de invoering van het studieloon, dat hij 
als volgt definieert: ,Studieloon is een door het Rijk te geven be
loning voor die studenten aan het Hoger Onderwijs, die regelmatig 
studeren en op de vereiste tijden hun examens doen". Deze definitie, 
alhoewel niet voldoende scherp, lijkt ons goed bruikbaar om het feno
meen ,studieloon" te karakteriseren. 

Andriessen voert twee argumenten voor het studieloon aan: a. het 
kan bijdragen tot de zo hoog nodige democratisering van ons weten
schappelijk onderwijs en b. er valt een verbetering van het studieren
dement van te verwachten. 

Het vraagstuk van de democratisering hebben wij reeds besproken. 
Wij willen er hier slechts aan toevoegen dat wij van studieloon vooral 
een verbetering naar de kant van de middengroepen verwachten. ,Een 
tweede argument voor het studieloon is de te verwachten rendements
verbetering van het wetenschappelijk onderwijs, die daaruit zou kunnen 
voortvloeien - wat niet wegneemt dat ook de andere maatregelen hier
toe zouden kunnen bijdragen" - aldus prof. Andriessen. 

Het studierendement in Nederland is relatief laag. Geschat wordt dat 
van aile aankomende studenten 40% het doctoraal niet zal behalen. In 
ieder geval ligt het aantal personen, dat een studie aanvangt maar niet 
afmaakt, tussen de 30-50%. Men kan zich voorstellen welke ongehoord 
grote sommen belastinggelden op deze wijze verspild worden. 

Terecht merkt prof. Andriessen dan ook op: ,Geen enkel produktie
proces zou zich een uitval in de orde van 30-50% kunnen veroorloven". 
Hij beklemtoont de prikkel tot prestatie, die uitgaat van studieloon. 
Daardoor kan de reeds genoemde studiebegeleiding intensiever worden. 
Een algemeen studieloon brengt voor iedere student de verplichting met 
zich mee op gezette tijden examens te doen. Van groot gewicht is een 
propedeuse als eerstejaarstoets (bepleit in het N.S.R.-Beurzenrapport 
1962). 

In het rapport ,Van Iiefdadigheid naar recht op integrale vergoeding" 
wordt eveneens een verhoging van het studierendement door invoering 
van studieloon verwacht. Overigens spreekt dit rapport niet over studie
loon, maar van een integrale studiekostenvergoeding, d.w.z. dat de ge
meenschap aile substantiele kosten van het studeren en student-zijn voor 
haar rekening neemt, en wei van aile studenten. ,Het studierendement 
zal sterk stijgen door het voorgestelde systeem, daar slechts zij studeren 
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die capabel zijn voor studeren en men ieder jaar bepaalde studiepres
taties moet leveren". 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek definieert het studierendement 
als volgt: ,Studierendement is het percentage studenten, dat binnen 
een bepaalde tijd na de eerste inschrijving slaagde voor het examen, 
waarop de studie was gericht". 

Een door het Britse Ministry of Education en het Scottish Education 
Department ingestelde staatscommissie ter bestudering van het beur
zenstelsel (de meest omvangrijke en grondige studie tot nu toe verc 
schenen) legde het volgende advies voor aan het Parlement:ls) 

,Public funds should not be used to finance the perpetuel student but 
graduates proposing to take a ,second first degree" should be given 
awards if the award-making body is satisfied about their intellectual 
ability and the importance of the object for which they seek the addi
tional qualification". 

Als onze mening zouden wij willen uitspreken dat voor elk examen 
een redelijk ruime tijd moet worden gesteld. Dat houdt in dat er naast 
de studie voldoende tijd moet overblijven voor ontspanning (sport en 
spel), algemene ontwikkeling en de cultivering van speciale interessen. 
Voor tijdrovende arbeid in studentenverenigingen (persoonlijkheidsvor
ming!) etc. behoren uiteraard uitzonderingen te worden gemaakt. Door 
de snelle aanwas van het aantal studenten worden, bij gelijkblijvend 
studierendement, de absolute aantallen van mislukkingen steeds groter. 
De financiele consequenties daarvoor voor de ouders, de student en de 
gemeenschap zijn zeer ingrijpend. 

Gezien de structurele opbouw van ons bedrijfsleven (vooral aange
wezen op man-power) kunnen we ons deze verspilling eigenlijk niet ver
oorloven. Daarom is prof. Andriessen voorstander van rigoureuze maat
regelen. 

Aan de door prof. Andriessen genoemde argumenten pro studieloon 
zouden wij er nog enkele willen toevoegen, die zeker van niet minder 
belang zijn.lD) Bij het studieloon staan primair de student en de door 
hem te leveren studie-prestaties. Daardoor wordt een zekere psycholo
gische en materiele zelfstandigheid t.o.v. het ouderlijk huis bereikt. On
gewenste verschijnselen als het werkstudentschap zullen op deze wijze 
beteugeld kunnen worden. Ook de rechtszekerheid van de studerenden 
zal scherper omschreven worden. De invoering van het studieloon zal 
gepaard dienen te gaan met een nauwkeurige omschrijving van de rech
ten en plichten der studenten, waarbij de overheid in overleg zal moeten 
treden met de vertegenwoordigers van het Nederlandse studentenleven. 
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Een regeling van de recbtspositie der studenten is in bet belang van 
de student zelf, van de overbeid en van de universiteiten. 

Een ander voordeel van bet voorgestelde systeem is dat de terugbe
taling van genoten renteloze voorscbotten verdwijnt. Deze terugbeta
lingen bezwaren bet budget van jonge gezinnen. Ter vermijding hiervan 
wordt wel eens voorgesteld alle renteloze voorscbotten na geslaagde 
beeindiging van de studie om te zetten in beurzen. Ook is het plan ge-
rezen om de bursalen die een renteloos voorschot genieten, een ver- ~ 
zekering te Iaten sluiten voor 20 a 30 jaar, met de staat als begunstigde. 

Studieloon zal een radicaal einde betekenen voor ,deze immorele in- ) 
stelling" zoals oud-Minister prof. Vander Leeuw bet renteloos voorschot 
noemde in zijn installatierede van de Staatscommissie tot Herziening 
van het Hoger Onderwij s. 

Nog een voordeel zien wij gelegen in bet feit dat de reeds eerder ge
memoreerde extra-selektie van bursalen zal gaan verdwijnen, omdat 
invoering van het studieloon een uniform stelsel van rechten en plich
ten voor iedere student met zich zal brengen. 

Tenslotte zien wij in de aan het studieloon ten grondslag liggende 
,filosofie" een logische consequentie van het principe van kosteloos 
onderwijs, een punt dat wel geen nadere toelichting zal behoeven.21) 

VORMEN VAN STUDIELOON. 

De vraag dient gesteld en beantwoord te worden waarom de invoering 
van het studieloon bij het wetenschappelijk onderwijs dient te beginnen. 
Daarvoor zijn twee redenen aan te geven: 
a. de misstanden zijn bier het grootst. De financiele en sociale bar

rieres zijn hier het hoogst;22) 
b. budgettair zijn er te weinig mogelijkheden om studieloon op korte 

termijn voor andere vormen van onderwijs te gaan invoeren. Oven
gens zullen de ervaringen van het W.O. van groot nut kunnen zijn 
voor andere onderwijssectoren. 

Studieloon is een recht, dat de student door toelating tot de universi
teit verwerft en dat hij, mits hij voldoende studieprestaties Ievert, zal 
behouden. Daarom zal het studieloon voor iedere student even groot 
moeten zijn. Op grond daarvan wijzen wij de in socialistische kringen 
levende gedachte aan een zgn. progressief studieloon, d.w.z. minder 
naarmate de ouders meer verdienen, van de hand. 

Oak prof. Andriessen is tegen een ,,means test" van de ouders. 
,Dit progressief studieloon zou een verscbil in beloning scheppen tus

sen studenten, die betzelfde moeten doen. In plaats van de huidige 
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discriminatie nl. een hogere belastingaftrek voor studerende kinderen 
naarmate men meer verdient, zou er aldus weer een discriminatie -
zij het een minder ernstige - naar de andere kant ontstaan. Dit is on
juist. Bij de salarisvaststelling van jongeren in het bedrijfsleven vraagt 
men ook niet wat hun vader verdient?" 

Bovendien zou een progressief studieloon geen einde maken aan een 
van de voornaamste tekortkomingen van het huidige stelsel: het gemis 
aan materiele en psychologische zelfstandighteid t.o.v. het ouderlijk 
huis. Het laatste gegeven is ook van belang indien er sprake is van 
kinderen uit welgestelde milieu's, die niet mogen studeren. Het lijkt 
ons onrechtvaardig de kinderen van welgestelden slechter te behandelen 
dan die van onbemiddelde ouders. 

Het algemeen studieloon heeft als groot voordeel op het progressief 
studieloon, dat het eerste meer gezien zal worden als een recht, dat 
persoonlijk wordt vel'Worven. Vaak wordt als nadeel tegen het algemeen 
studieloon (wij gebruiken deze term ter onderscheiding van het pro
gressief studieloon) gezien, dat hiervan ook meisjes zouden profiteren, 
en wei die meisjes die meer voor de keuze van een huwelijkspartner 
dan uit behoefte naar een universitaire vorming naar de universiteit 
komen. Wij kunnen bier kort zijn. Wij geloven niet dat het tot de staats
taak behoort te treden in een beoordeling van persoonlijke motieven 
om al dan niet te gaan studeren. Daarbij komt nog dat ook de bedoelde 
categorie meisjes studieprestaties zal moeten leveren om voor studie
loon in aanmerking te komen. 

DE SOC/ALE POSITIE VAN DE NEDERLANDSE STUDENT. 

De positie waarin de student leeft, is in vele opzichten moeilijker dan 
die van zijn leeftijdgenoten. Prof. Heringa schetst deze bijzondere so
dale omstandigheden als volgt: 

Ten eerste: het gemis aan een sociale status, naast het bezit van een 
deels op realiteit, deels op traditie berustend groepszelfbewustzijn. 

Ten tweede: de geleidelijke ondergraving van dit groepsbewustzijn 
door structurele wijzigingen in de maatschappij, in de studentensamen
leving en in de verhouding tussen deze beide. 

Ten derde: Tot lang na het bereiken van de volwassenheid leeft de 
student in een economische en psychologische afhankelijkheid van zijn 
ouders. 

Ten vierde: evenzo in een verlengde status van leerling-zijn. 
Ten vijfde: evenzeer in een staat van verlengde en aanzienlijk be

moeilijkte adolescentie. 



De student staat buiten het maatschappelijk prod.uctieproces en zijn 
werk wordt (nog) niet als arbeid gewaardeerd en gehonoreerd. Toch 
geldt ook voor de student dat hij door het niet verrichten van arbeid 
in zijn bestaanszekerheid wordt bedreigd. Vroeger vormden de studen
ten een bevoorrechte groep in de maatschappij, maar de maatschappe
lijke waardering voor de academische functies is aanmerkelijk gedaald. 
Werden de studenten vroeger hoofdzakelijk opgeleid voor de vrije be
roepen thans is dit geheel veranderd. 

De invoering van studieloon zal de universiteit weer doen aansluiten, 
gedeeltelijk alt:hans, bij de behoeften en eisen van de moderne maat
schappij. In de nabije toekomst zal er veel veranderen op onze univer
siteiten. 

Wij denken hierbij aan het klemmende vraagstuk van de bekorting 
van de studietijd, waarop wij binnen het bestek van dit artikel niet 
nader kunnen ingaan. Voorts aan vormen van studenten-medebestuur 
aan universeiteiten, waarmede in de Twentse Campusraad (T.H.-Twente) 
geexperimenteerd wordt. 

Het invoeren van studieloon biedt in verschillende opzichten een ant
woord op de uitdaging waarvoor ons onderwijs thans ,staat: het schep
pen van gelijke kansen tot ontwikkeling van talenten van iedere Neder
lander. 

FINANCIP.LE GEVOLGEN. 

Tenslotte nog een opmerking over de financiele consequenties. Een 
toelage van f 4000,- per jaar per student zou het budget belasten met 
een bedrag van 300 tot 400 miljoen gulden. Indien deze steun zou worden 
uitgebreid over aile studerenden ouder dan 17 jaar ( een dergelijke rege
ling kent Zweden) dan zou dat een bedrag van 700 miljoen gulden per 
jaar worden.23) 

Hierbij bedenke men echter, dat de totale overheidsuitgaven voor 1975 
door deskundigen op omstreeks dertien miljard geschat worden. 

De cost gaat voor de baet uit. 

NOTEN: 
1.) ,.Van liefdadigheid naar recht op integrale vergoeding", synthese van conceptrappor
ten, opgesteld door de commissies ,.Financiiile voorzieningen" van de afd. Amsterdam, 
Utrecht en Delft van de Nederlandse Studentenvakbeweging 1964, biz. 16. 
2.) ,.De sociale positie van de Nederlandse student", Iezing gehouden door prof. dr. G. C. 
Heringa op 29 juni 1963 voor studenten te Utrecht. 
3.) Centraal Bureau voor de Statistiek: Statistiek voor het Hoger Onderwijs 1960. 
4.) ,.Moderne Sociologie", J. A. A. van Doorn en C. J. Lammers, Spectrum Utrecht-Ant
werpen 1962, bladz. 255. 
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5.) ,Bij het V.H.M.O. was in 1960 de situatie aldus: Uit het boger milieu ging 67% der 
kinderen naar deze tak van onderwijs, uit het middelbaar milieu 25% en uit het lager 
milieu slechts 7%" (Dr. H. A. Schuring bij de behandeling van de onderwijsbegroting 
1963j64, Hande!ingen biz. 651). 
6.) ,Tijd en Taak", september 1964, J. J. de Wit. 
7.) ,Die Zeit", 19 juni 1964, prof. dr. Ralf Dahrendorf. 
8.) Publicatie van The Swedish Union of Students, Stockholm 1956: ,The Student in 
Sweden", pag. 2 
9.) Zie ook: Warner, Havighurst en Loeb: ,Who shall be educated", London 1944. 
10.) ,De Iaagstbetaalden" is een publikatie van de Wiardi-Beckman Stichting. Het is een 
verslag van een onderzoek naar de levensomstandigheden van een groep Iaagstbetaalden in 
Amsterdam. In totaal werden door Drs. G. L. Durlacher 178 adressen bezocht en kwamen 
126 volledige interviews tot stand. 
11.) Centraal Bureau voor de Statistiek: Statistiek voor het Hoger Onderwijs 1960. 
12.) ,Moderne sociologie", biz. 256. 
13.) De advertenties gaan uit van de ,Aktion Gemeinsinn" uit Bad-Godesberg. 
14.) ,Beurzenrapport", opgesteld door de A.S.V.A., uitgegeven door de Nederlandse 
Studentenraad, Leiden 1962, biz. 16. 
15.) Idem, biz. 16. 
16.) ,Van Iiefdadigheid naar recht op integrale vergoeding", biz. 12. 
17.) Idem, biz. 12. 
18.) ,Grants to Student" report by the Committee appointed by the Minister of aduca
tion and the Secretary of State for Scotland in june 1958. Presented to parliament by 
command of Her Majesty, May 1960, London, blz. 95. 
19.) In christelijk-historische kring is, afgezien van de artikelen van prof. Andriessen, a! 
vaker aandacht besteed aan het vraagstuk van de studentenbeloning. Op 27 november 1963 
heeft Dr. Schuring in de Tweede Kamer aangedrangen op de instelling van een commissie 
ter bestudering van bet studieloon, maar Minister Bot bleek niet bereid hieraan gevolg 
te geven (Handelingen Tweede Kamer, biz. 651, rechter kolom). 
Met instemming citeren wij hier verder een dee! van het betoog van prof. dr. J. W. van 
Hulst, lid van de Eerste Kamer voor de C.-H.U., gehouden bij de behande!ing van de 
begrating van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen op 6 mei 1964: 
,Dan is er ook het punt van het studieloon, ook een moeilijke zaak, maar wellicht geen 
onredelijke zaak. Een land als Luxemburg geeft aan iedereen, die voor onderwijzer stu
deert, een vaste toelage van 3000 francs per maand. In Nederland krijgt iedereen die z1ch 
op een bepaald beraep voorbereidt, tach ook een bepaald inkomen, uitgezonderd o.a. de 
onderwijzer en student. En tach meldt de redelijkheid hiervan zich met grate frequentie. 
Wellicht ziet deze regering hier een taak die zij op zich kan nemen. De tijd dringt. En al 
wil ik hier niet zeggen: Wij kunnen niet wachten, geen dag en geen uur, het mag geen 
zaak van jaren worden. Wei een zaak van twee of drie jaar en daarom: ligt er hier in dit 
opzicht geen mooie taak voor dit Ministerie? Ik heb een open oog voor a! datgene, wat 
ook voor de studenten is gedaan·, maar Iaten wij wei bedenken, dat de nationale mythe van 
de Nederlandse student definitief ten einde is." 
De heer Diepenhorst (A.R.P.) (de tegenwoordige Minister van Onderwijs en Wetenschap
pen): ,Is dit het stand punt van Uw fractie?" De heer Van Hulst (C.-H.U.): ,lk spreek 
namens mijn fractie, ja" (Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1964, biz. 785, 
rechterkolom). 
De fractievoorzitter van de C.-H.U. in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Mr. H. K. J. 
Beernink, heeft bij zijn beschouwingen n.a.v. de regeringsverklaring van het kabirret-Cals 
eveneens aandacht voor het studieloon gevraagd. Hiermede is de C.-H.U. de enige grate 
Nederlandse politieke partij die aandringt op een bestudering van het vraagstuk van het 
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studieloon. De C.P.N. heeft zich, bij rnonde van de beer Bakker, tegen studieloon uitge
sproken. 
20.) ,,De sociale positie van de Nederlandse student". 
21.) ,Over enige jaren kornt er natuurlijk een vorm van studieloon". Interview met de 
oud-Minister van O.K. en W., prof. dr. J. J. Gielen, in ,Vrij Nederland" van 20 augustus 
1965. 
22.) In ,Student", algemeen Nederlands studentenblad, uitgave van het Algemeen Stu
denten Persbureau werd op 30 augustus jl. een interview gepubliceerd met Minister 
Diepenhorst: 
,Wat is Uw mening over instelling van een studentenloon?" 
- ,Men moet goed bedenken, bij de instelling van een studieloon wordt eigenlijk onder
steboven gegooid een ontwikkeling in het student-zijn, die zich uitstrekt over nagenoeg 
de gehele historie van universiteiten en hogescholen. Want een studieloon brengt eigen
lijk het begrip werknemer heel dicht in de buurt van de student. De overheid wordt 
alsdan werkgever en terwijl in het sociale Ieven die verhouding werkgever-werknemer een 
zeer normale is, is die verhouding in de universitaire verhoudingen totaal nieuw. In elk 
geval is de bestaande universitaire situatie nog niet toegesneden op deze nieuwe ver
houding. Men kan zich aileen reeds uit dien hoofde afvragen of dit een gelukkige ont
wikkeling zou zijn." 
,Maar wat nieuw is behoeft toch niet fout te zijn?" 
- ,Ik zeg niet, dat het fout is. Ik zeg aileen dit, dat het een zeer ingrijpende verande
ring vraagt van het universitair bestel. Men krijgt zeker, dat een aanzienlijke mate van 
vrijheid voor de studenten, waar ze overigens blijkens hun uitingen nogal gesteld op zijn, 
zeker verloren gaat". 
23.) Zie Econ. Statistische Berichten, 8 sept. 1965. 

LUST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR: 
,Spreiding van het Wetenschappelijk Onderwijs", rapport uitgebracht aan de Jhr. Mr. 
A. F. de Savornin Lohman Stichting. 
,Vraag en aanbod academisch gevormden tot 1980" - Publikatie van het Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
,Rijksstudietoelagen: de huidige situatie in Nederland", Mr. A. P. L. M. Kreykamp, Kath. 
Staatkundig Maandschrift, jaargang 13 No. 2. 
,Rapport Commissie-Rutten: Voorzieningen ten behoeve van studenten 1956. 
Hurnanistisch Verbond: Rapport Studiekosten 1957. 
A. J. Woelders: Studiekosten 1963. 
,Aktivering van talenten", 1961, Katholiek Staatkundig Maandschrift. 
Mr. M. C. van Oriel: Studieloon, gelijke kansen, studietoelage, 1962. 
Stichting Mens en Samenleving: ,Studiekosten en studietoelagen" 1960. 
Dr. Wiardi Beckman Stichting: ,Gelijke kansen" 1959. 
,Democratisering van ons onderwijs", W. A. Mateman, Chr.-Historisch Weekblad van 23 
januari 1965. 
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Piet Korthuys 

VINDT DE CHRISTEN-KUNSTENAAR GEHOOR ? 

Christianity becomes merely a caricature of itself
sterile, lifeless, dried-out, irrelevant - when it is 
perverted into an ingrown religious system and divor
ced from ongoing, daily, momentary, crucial life si
tuations. 
The vital, outgoing, sacrificial, evangelistic, Christ
centred Christian life embraces the arts with thanks
giving and support. 

Reverend Malcolm Boyd, university-chaplain, 
Detroit, Michigan. 

Op de dag dat ik aan dit artikel begin heeft een Christen~kunstenaar 
eindelijk buiten de eigen kring der kunstbroeders de rechtmatige er
kenning gekregen. Kees Rijnsdorp promoveert tot eredoctor aan de Vrije 
universiteit in Amsterdam. Hij werd in september 72. 

Een merkwaardig voorbeeld, hoe zelfs de Christelijke wetenschappe
lijke wereld in Nederland pas heel laat de mens is gaan ontdekken die 
van zijn geloof uit creatief-artistiek werkt. Wat deze literair en muzi
kaal begaafde kunstenaar een halve eeuw lang voor de bewustwording 
en ontwikkeling van artistieke aanleg en vermogen in orthodoxe kring 
heeft gedaan, zal ik bier niet uiteenzetten. In verzen (reeds in Stemmen 
des Tijds), romans (o.a. ,Koningskinderen", ,Eldert Holier"), essays, 
letterkundige en muzikale critieken en recensies, radio-uitzendingen van 
een bijzonder karakter, lezingen en colleges, gaf hij blijk van een vitaal 
kunstenaarschap dat werd gestuwd door een Christelijke overtuiging. 
Zo was hij scheppend en dienend werkzaam voor een publiek van mede
reisgenoten naar ,de stad die fundamenten heeft", ,koningskinderen", 
die culturele verheffing, kunstzinnige vorming broodnodig hadden. 

Dat er een halve eeuw met alles omver stotende oorlogen en revolu
ties moest voorbijgaan sedert hij, enkele jaren na elkaar, met de prijs 
der critiek van de Maatsohappij der Nederlandse letterkunde en een 
doctoraat honoris causa werd vereerd, toont, hoe traag bet leven in ons 
land voortkabbelt, hoe buiten en binnen Christelijke kring bet traditio-
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nele slechts moeizaam wordt doorbroken en hoe vooral daarbinnen het 
artistieke leven maar op een heel zwakke stroom staat. 

De speelse ironie van de gesahiedenis verenigde Rijnsdorps erepro
motie in een plechtigheid met die van prins Bernhard (en anderen), 
zodat hij met Koningin en Prins in krant, op televisiescherm en film
journaal kwam. 

Toen de redactie mij vroeg of ik iets wilde schrijven over de vraag, 
hoe het zou zijn te verklaren, ,dat op het ogenblik in de literatuur de 
protestants-christelijke, of ruimer, de Christen-auteur zo weinig mee
speelt", dacht ik aan dit feit. Wanneer zulk een schrijver in eigen kring 
al zo moeilijk naar waarde wordt erkend en zo wenig aandacht krijgt, 
wat kan men dan van daarbuiten verwachten! 

Ik nam het verzoek graag aan, omdat hier toch ook weer een van de 
schaarse bewijzen was, dat men toch niet tevreden is met deze toestand. 
Er is aandacht voor politieke, staatkundige, economische, juridische en 
internationale zaken, de artistieke belangstelling is echter gering. Toch 
is er een soort onbehagen, een besef van een manco. Want het hart komt 
niet tot zijn recht. En zijn daaruit niet ,de uitgangen des levens"? En 
zoals ik boven dit artikel aanhaalde, het leven van de Christen, als het 
werkelijk Christus in het centrum heeft, omvat ook de kunst, met dank
zegging en ,support": steun en medeleven. 

Er is de laatste halve eeuw veel over het onderwerp dat hier aan de 
orde is gesproken en geschreven. Maar het is nodig, ons telkens weer 
met vragen als deze bezig te houden, al zijn er niet veel nieuwe gezichts
punten of ontwikkelingen. Dat deze dingen aandacht krijgen in een tijd 
en een samenleving die zo sterk intellectueel, zakelijk en technisch is 
gericht, is echter reeds bemoedigend. 

De weinige opmerkingen die ik hier wil maken, beperk ik niet tot de 
literatuur; de vraag die gesteld werd ten opzichte van de literatuur, 
geldt het gehele gebied van de kunst, muziek, beeldende kunst, toneel, 
film en dans. In al deze uitingen van artistieke scheppingsdrift - ja, 
ook op toneel en met de dans - zijn Christenen werkzaam of mogen 
zij het zijn, en misschien moet ik zeggen: is het hun roeping om het te 
zijn. Want heeft ds. Malcolm Boyd geen gelijk als hij zegt - zie de 
eerste aanhaling boven dit artikel: - ,Christendom wordt louter een 
caricatuur van ziahzelf - onvruchtbaar, levenloos, uitgedroogd, niet ter 
zake doende - wanneer het verwordt tot een naar binnen gegroeid 
religieus systeem afgescheiden van voortgaande dagelijkse, ogenblikke
lijke levenssituaties." Ik las dit toen ik deze zomer in Brits Columbia 
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verbleef, in een opstel ,Christianity and the arts", voorkomend in het 
40ste jaarlijkse rapport 1965 van de Board of Evangelism and social 
service der United Church van Canada, onder de titel ,Listen to the 
world". Boyds frisse gedachten troffen mij in bet bijzonder ook met 
betrekking tot ons onderwerp. Is in Nederland ook niet veel waardoor 
het Christendom tot een caricatuur wordt gemaakt? En heeft de Neder
landse Christenheid in veel van haar verschijningsvormen ook nog niet 
sterk de signatuur van ,een naar binnen gegroeid religieus systeem"? 
ff~r,.~.f'.: ~· , . 

En bier kom ik tot een van de oorzaken van een toestand die leidt 
tot de vraag, of de Christen-kunstenaar gehoor vindt, binnen en buiten 
zijn geloofskring. 

De gerichtheid van veel Christenen is in een soort overgodsdienstig
heid te zeer van de aarde af gewend (geweest) op de hemel. Theologisch, 
dogmatisch en mystiek was men met de ,hemelse dingen" bezig, maar 
niet artistiek. Want al wat buiten de enge grenzen ligt die verkeerd be
grepen vroomheid aan het Ieven van een Christen stelde en nog wei 
stelt, met name de kunst, spel en sport was ,uit en van de aarde", 
aards en dus veroordeeld. Zo kreeg - en heeft nog - veel Christendom 
in Nederland een puriteinse inslag. Maar merkwaardig genoeg onder
ging het tevens de invloed van het burgerlijke practische Ieven en zijn 
eisen, dat, vooral in kringen waar de zorg voor het dagelijks brood 
zwaar drukte, geen aandacht, noch plaats had voor hetgeen daarboven 
uit gaat. De Nederlandse Christelijke samenleving van de vorige en 
begin deze eeuw had te strijden voor een eigen plaats en erkenning in 
een maatschappij en staat die zich wel Christelijk achtten, maar in een 
voldaan soort ,liberalisme" waren verstard. Die strijd gunde geen aan
dacht, tijd noch geld voor iets anders dan het primum vivere, nog wei 
voor theologiseren maar zeker niet voor kunst die tach al werd be
schouwd als iets uit de verleidingswereld van de duivel. Toch wel op
merkelijk, daar men zou denken, dat een Ieven naar het hemelse paradijs 
een glans van boger licht over de dingen zou doen schijnen en iets van 
schoonheidsverlangen zou doen ontwaken. Men zag - en ziet dikwijls 
nog - alles wat niet in zijn godsdienstig schema past, als verwerpelijk; 
bovendien is de puriteinse geest bevreesd voor uiterlijkheid en sier. 

Er is een beter besef aan het groeien, opgewekt en versterkt door 
hetgeen theologen als prof. Van Ruler aan juister inzicht van de Bijbel 
- ik denk aan zijn exegese van psalm 104- verspreiden. Onze Christe
lijke samenleving - protestants en rooms-katholiek - komt echter 
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moeilijk uit haar taaie tradities los. De kunstenaar werkt daartoe -
onwiilekeurig en onopzettelijk door zijn arbeid - mee. Hij toont de 
dingen in een nieuw Iicht en andere dimensies. Maar wat als hij die 
,historische" Christenen nietjp. hun diepste wezen bereikt? 

,,~ 

Henk Krijger, schilder en graficus - er is ook een roman van zijn 
hand - heeft voor bet tweede congres van bet Christelijk Cultureel 
Studiecentrum op 13 februari 1965 te Amsterdam een levendige toe
spraak gehouden over ,De christen-kunstenaar tussen twee vuren". 
Zij is opgenomen in nr. 4, april1965, 2e jaargang van ,regelrecht", ,evan
gelische orientaties" (uitg. J. H. Kok, Kampen) en ik wil ieder, wien bet 
ernst is met deze zaken, de lezing daarvan aanbevelen. 

,lk moet als kunstenaar vanuit mijn geloof bepaalde dingen doen", 
zo zegt hij o.m., ,en daar heb ik mijn medegelovigen bij nodig. En ik 
meen dat zij mij nodig hebben." (cursivering van mij, P.K.). 

Ieder kunstenaar - maar vooral die uit christelijke kring - en elkeen 
met hogere en diepere belangstelling dan de dagelijkse actuele zakelijk
heid, zal bet hiermee eens zijn. Maar waar blijkt in onze huidige Chris
telijke samenleving, dat bet volk, zijn kring van geloofsgenoten - van 
welke kerk ook - zijn kunstenaars begrijpt, waardeert, aanmoedigt en 
hun bet geestelijk klimaat verschaft dat zij behoeven? 

Nu is dit niet een verschijnsel dat aileen in de Christelijke wereld te 
zien is. Ook daar buiten is onze maatschappij verzakelijkt en de een
heid des Ievens waarin de kunst organisch werd opgenomen - zoals 
bijv. in de middeleeuwen - verbroken. Het verlangen gaat uit naar 
,spelen", nu ,brood" geen zware bestaansstrijd meer vergt, en bet spel 
richt zich meer op sport en ontspanning dan op artistieke beleving. 
Waardering voor, bezieling van de kunstenaar is beperkt tot een betrek
kelijk kleine kring, en in de christelijk-kerkelijke samenleving tot een 
verhouding nog kleinere groep. In zulk een klimaat kan kunst niet ge
dijen. Waar de kunstenaar- dichter, componist, schilder, beeldhouwer, 
toneelspeler - aileen maar roept in een woestijn van onverschilligheid, 
wanbegrip en wantrouwen, kan hij nauwelijks ademhalen. Daar moet de 
artistieke aandrift wei bovenmenselijk sterk zijn wil hij creatief kunnen 
werken. En in de christelijke gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt, 
moet hij bet gevoel hebben in een ,gemeente" te staan, door een ge
meente met eenzelfde geloof zich gedragen weten. 

Dit is mijn land, mijn volk, 
Dit is de ruimte waarin ik wil klinken 
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kan elke kunstenaar de dichter H. Marsman nazeggen. En nog meer zal 
hij, in de huidige situatie, hem volgen als hij klaagt: 

Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt, 
Ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt. 
Zweig mij, smeek ik,- maar zij drinken niet; 
Wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet. 

Ik meen, dat het ontbreken van een klankbodem een van de oorzaken 
is, dat in Nederland zo weinig kunst in Christelijke kring is ontloken. 
En ook, omgekeerd, het feit dat deze gemeenschap zo weinige ,uitda
gingen" tot de kunstenaars richt, al zijn die er wei in de vorm van 
prijsvragen en opdrachten op verschillend gebied, ook voor de architect 
en de beeldende kunstenaar bij de bouw en versiering van kerken, 
scholen en verenigingsgebouwen. 

Men heeft weleens beweerd, dat het creatief vermogen onder Chris
tenen minder krachtig is dan onder andersgelovenden of ongelovigen. 
Dit lijkt mij te betwijfelen. In vorige eeuwen werden de grootste kun
stenaars bezield door de dynamiek van het Christelijk geloof, de tragiek, 
dramatiek en het visionaire dezer religie. En hoevelen van de kunste
naars van deze tijd komen niet voort uit Christelijke milieus en tra
dities, zelfs uit streng orthodoxe kring. Onder hen zijn er verschillenden, 
wien het in hun jeugd verboden werd zich met de kunst in te Iaten of 
onmogelijk gemaakt hun kunstzinnige verlangens te ontwikkelen in de 
dorre sfeer van een verstarde godsdienst; zij wendden zich af. De 
weinigen die bleven kwamen in de kilte van het onbegrip te staan, ver
kilden soms zelf door de onverschilligheid, de afwijzing en het wan
trouwen der ,gemeente" waarin zij door doop en ,onderrichting" waren 
opgenomen. Uit nood van ziel en lichaam moesten zij hun artistieke 
werk opgeven, omdat ook voor hen de eis van het directe Ieven, bet 
primum vivere gold. Overigens kunnen ook veel kunstenaars van niet
christelijke huize niet van hun kunst bestaan. Dr. De Visser en prof. 
Van der Leeuw hebben, als ik mij wei herinner, aandacht voor dit as
pect getoond en enkele auteurs zoals G. G. van As (G. Schrijver) en 
Seerp Anema zijn door eerstgenoemde geloof ik in posities geplaatst die 
hun materiele zorgen verlichtten en de gelegenheid voor creatief werk 
verbeterden. 

Doordat de Christen-kunstenaar als regel uit een on-artistieke afkomst 
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en achtergrond voortkwam, bleef zijn werk doorgaans ook beneden een 
aanvaardbare norm. Goethe heeft naar ik meen, eens geschreven, dat 
iemand die in een stai is opgevoed, geen kunstgevoei heeft, of dit althans 
moeilijk kan deelachtig worden. Christenen werden ais lieden van de 
nachtschuit beschouwd, ais achterlijken, ook in cuitureei opzicht - en 
vaak terecht. Wat van hen kwam kon niet wedijveren met hetgeen in 
,de vrije wereld" ontstond. En hetgeen werkelijk artistieke waarde en 
niveau had, drong pas Iangzaam naar de grotere openbaarheid. En in 
de eigen wereid werd dikwijls om buiten-artistieke redenen - vroom
heid, ,dierbaarheid", traditioneie inhoud en vorm - verheerlijkt wat 
echt zeifs een matige toets niet kon verdragen. 

Een der grote uitzonderingen van de Iaatste halve eeuw was de dich
ter Geerten Gossaert (Carel Gerretson). Zijn vader had hem al jong 
Goethe doen Iezen en de kunstzinnige Schmidt Degener was zijn vriend. 
En ais prozaist kan de predikant-auteur G. F. Haspeis worden genoemd, 
van wie prof. K. Heeroma zegt: ,Hij erkende aileen literatuur enerzijds, 
evangelieprediking anderzijds, en die twee in hemzelf een." Gossaert en 
Haspeis werden wei buiten hun eigen kring naar waarde geschat. 

De vraag waarom zoveei andere Christelijke auteurs- en kunstenaars 
van andere kunstrichtingen - buiten de eigen kring niet bekend zijn 
zou in het kort misschien met het noemen van de voigende feiten 
kunnen worden beantwoord: 
1. De christeiijke literatuur heeft (nog) niet het vereiste artistieke 

niveau bereikt dat ais minimum-norm moet geiden. 
2. Zeifs voor werk van goed artistiek gehaite heeft de ,buitenwereld" 

gewoonlijk weinig of geen aandacht als het uit dat milieu afkom
stig is. 

3. De christelijke auteur doet zijn boeken siechts bij ais christelijk 
bekend staande uitgevers verschijnen. 

4. Deze uitgevers geven zich niet steeds genoeg moeite om hun boeken 
ook buiten de orthodoxe milieus te doen verkopen; ze zenden veeial 
ook geen recensie-exemplaren aan ,neutrale" kranten. (De uitgaven 
zijn dit ook niet altijd waard). 

5. Sedert het christelijk literair tijdschrift ,Ontmoeting" na 18 jaar de 
verschijning moest staken wegens gebrek aan belangstelling - niet 
zozeer van Iezers als wei van de jongere auteurs - kent Nederland 
geen literair of cultureel tijdschrift van christelijke overtuiging. 

6. Ook bestaat er geen groep van christelijke schrijvers meer, zoals tot 
de tweede wereidoorlog de Christelijke Auteurskring en de dito Es-
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sayistenkring waar de kunstenaars contact met elkaar hadden. Even
min is er nog, als vroeger, een vereniging van cultureel belangstel
lenden zoals de Bond van Christelijke letterkundige kringen in Neder
land. 

De pragmatische instelling van ons Nederlanders vraagt altijd naar 
wat er te doen valt om een ongewenste toestand te veranderen. 

Ten opzichte van de uiteengezette situatie ben ik, geleerd door vele 
ontgoochelingen en teleurstellingen, niet optimist. Ons Christelijk Ieven 
in Nederland lijkt nog altijd niet los te komen, voor een groot dee!, uit 
dode traditie en verstarring. Er komt weinig wezenlijke bezieling uit 
voort. Berst wanneer de geest levend wordt en blijft, niet slechts in 
personen of kleine groepen, maar ook in heel de christelijke gemeen
schap, - dus ook onze rooms-katholieken landgenoten - in kerkelijke, 
wetenschappelijke en sociale kringen, zodat deze de kunstenaar in haar 
midden inspireert en uitdrijft om de grote werken Gods en de onuit
sprekelijke blijdschap daarvan, ook de schrik en verbijstering daarover, 
in nieuwe vormen uit te beelden, uit te spreken en uit te zingen, zal 
bet klimaat voor een opbloei van de kunst in christelijke geest gunstig 
zijn. Met de krachtige gedrevenheid die dan mogelijk is, zal zeker de 
aandacht van buitenaf komen en daarmee een afscheiding worden door
broken die geen reden van voortbestaan heeft. 

Met Henk Krijger stem ik in als hij zegt: ,Niet aileen de christen
mensen hebben een christen-kunstenaar nodig, maar ook de wereld, al 
zal die bet niet voetstoots willen toegeven." 

In bet juli-augustus-nummer van dit tijdschrift las ik met grote belang
stelling bet artikel van de beer A. J. van Dulst, ,Leven en Iaten Ieven 
als mensen met meer vrije tijd." Mijn beschouwingen volgen bier niet 
al te vreemd op. Want welk een kansen krijgt de kunst in de komende 
jaren. Mits de grond is bewerkt en de geesten ontvankelijk gemaakt 
kunnen worden. De gezindheid des harten is immers altijd weer bet 
voornaamste. Zal die bereid en ontvankelijk zijn? Of ...... ? 

De beer Van Dulst schrijft (biz. 21): ,We Ieven in een cultuur waar de 
prestatie veelal belangrijker wordt geacht dan de mens - bet tempo 
voornamer dan de rust. De arbeid staat, zeker ook in bet christelijk 
denken, vaak te centraal, en troont daardoor niet naast of onder, maar 
hoven de mens." 

En op de ~olgende bladzijde haalt hij van prof. dr. R. C. Kwant bet 
volgende aan: , ...... en het intellectuele lev en legt op de kinderen zo zeer 
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beslag, dat juist op de middelbare school de mogelijkheid tot ludische 
vorming vaak in ontstellende mate ontbreekt." ( Ik cursiveerde enkele 
woorden) (ludische vorming wil zeggen: opleiding tot bet ,spel", nl. de 
vrije uiting van de geest, in zekere zin bet scheppend vremogen). 

De beer Van Dulst schreef over ontspannend spel en noemde niet bet 
artistieke spelen. Doch ook voor de kunst komt er immers meer ,speel''· 
ruimte door de kortere en dikwijls minder inspannende werktijden. Is 
bet ook niet een taak van de volksopvoeding tot harmonieus Ieven, de 
vrijere mens naar kunstwaardering, kunstgenieting, wellicht kunstbe
oefening, te leiden? Juist voor de Christen moet dit geestelijke spelen 
van de nieuwe homo ludens de grootste aandacht hebben. Zo kan ook 
een goed tegenwicht worden geboden tegen de eenzijdigheid en mis
schien de verveling van !outer sport en spel ter ontspanning en tegen 
heel de vervlakking en de onvoldaanheid, bet onbehagen die onze mecha
niserende maatschappij in bet bonte gevolg van haar welvaartsoptocht 
meevoert. 

Er komen bier nieuwe kansen, maar slechts wanneer mentaliteit en 
opvattingen in ,onze kringen" veranderen, mag men hoop koesteren. 
Deze voorwaarden zijn niet gemakkelijk te vervullen: een totale wezen
lijke verandering van heel onze geijkte ingewortelde christelijk-burger· 
lijke levensstijl. Zelfs door de schok van de tweede wereldoorlog is deze 
echter niet aangetast. Een christelijke radio-omroep gaat nag steeds 
voort met ,dierbare liederen" uit te zenden in een taal en een stijl die 
voor elke artistieke en wellicht zelfs bijbelse analyse moeten bezwijken. 
Men gerieft hiermee misschien bepaalde luisteraars, maar doet in dit 
programma weinig om ze tot betere gedachten op te voeden, terwijl 
bovendien veel goeds dat ook wordt geboden, en aandacht krijgt ook 
,1van buiten", onherroepelijk wordt te niet gedaan. Dit is ,geen stijl"! 
Het feit, dat andere omroepen ook niet altijd uitmunten in muzikale 
(en andere) uitzendingen op niveau, ontslaat de christelijke omroep 
zeker niet van eigen verantwoordelijkheid haar luisteraars een juist 
normbesef bij te brengen. 

Maar deze opmerkingen slechts terzijde, om te verklaren, dat men 
niet al te hoge verwachtingen mag hebben, gezien ook bet gemiddelde 
beschavings- en belangstellings-peil van de grate massa. Op de duur is 
voor de volhardende strijder echter wei iets te bereiken. Dit toont 
Rijnsdorps jarenlange opvoedende arbeid om de mensen van de ,nacht
schuit" artistiek bewust te maken. Moeilijk is aan te geven, hoe ver 
zijn stem is doorgedrongen, maar getuige zijn erebul hebben literair 
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wetenschappelijke oren die tenslotte toch gehoord. En de langere vrije 
tijd schept tenminste een der voorwaarden dat meer lieden meer kun
nen lezen en horen van de roepstem der kunstenaars. En de ware ge
dreven artistiek scheppende geest zal zelfs in de dorre woestenij roepen 
en ook zonder directe klankbodem blijven arbeiden, want als hij waar
lijk Christen is heeft hij een sterk roepingsbesef. 

In het dagblad ,Trouw" van 10 april gaf J. van Doorne een beschou
wing over de ,Stand van zaken van het christelijk culturele leven". 
Daar zegt hij o.m. ,AI met al zit de christelijke kunstenaar, zo hij trouw 
blijft aan de gereformeerde gezindte, zonder publiek. De niet-christenen 
hebben nog niet geleerd, een uit de christelijke levensovertuiging ge
schreven roman mooi te vinden. Boeddhisme, dat gaat. Socialisme of 
communisme, dat gaat. Maar christelijk geloof? Kom nou. Van buiten
landers wordt het genomen, van Nederlanders niet. Een christelijke 
auteur moet zich wenden tot het niet-christelijke publiek. Dat is op 
zichzelf goed. Maar elke auteur wendt zich tot de totale gemeenschap. 
Het doet hem verdriet als een deel van zijn publiek, en juist dat deel 
waaruit hij voortkomt, hem niet beluistert. En zo is toch de situatie. 
Er voltrekken zich veranderingen, maar hoe traag gaat het." ( cursivering 
van mij, P.K.). 

En verder vraagt hij vertwijfeld, wat er moet gebeuren: ,Een christe
lijke akademie stichten? Nu nog? Vandaag, nu de tendens heerst, chris
telijke organisatie uit de tijd te achten? Vechten voor een volwaardige 
christelijke literatuurbeoefening? Zonger auteurs? Zonder publiek? En 
film, toneel, dans?" 

Hij acht het hard nodig. Maar eerst ,moet overwogen worden hoe het 
christelijk publiek te helpen aan een nieuw inzicht inzake kunst." 

En, met verontschuldiging voor deze aanhalingen, nog een laatste van 
de beer Van Doorne: ,Niemand denke, dat het christelijk geloof geen 
consequenties heeft op het gebied van de kunst, geen speciale inzichten 
zou verschaffen. Maar ook: niemand denke dat met dilettantisme wat 
bereikt kan worden. Daarom moet met kracht gewerkt worden aan het 
tot stand komen van een akademie. En opnieuw zal moeten worden ge
tracht te komen tot een tijdschrift, dat zich tot de geloofsgemeenschap 
richt en die gemeenschap haar feilen toont." Kan hier, zo vraag ik mij 
af, nu niet gezamenlijk met de rooms-katholieken iets worden onder
nomen? 

Wat VanDoorne betoogt ligt geheel in de trant van mijn beschouwin
gen. Ik haalde zoveel aan, om te tonen hoe toch dezelfde gedachten 
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1even, ongeweten en afzonderlijk van elkaar. Ook dezelfde zwakke ver
wachtingen. 

Bij mijn weten hebben zijn woorden geen echo opgeroepen. Ik vrees 
ook dat de mijne geen weerklank zullen vinden. Maar misschien ligt er 
hier of daar in de vaderlandse grond toch een zaad te ontkiemen. 
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De 3e druk is zojuist verschenen! 

MOETEN KLEINE KINDEREN 

WORDEN GEDOOPT ? 
Ds. A. M. Lindeboom 

Nu in deze tijd hier en daar het verschijnsel van herdoop voor
komt, en, naar het gerucht gaat, zelfs predikanten ten aanzien 
van de kinderdoop aarzelen, heeft ds. A. M. Lindeboom uit Stap
horst er goed aan gedaan in bovengenoemde pocketuitgave de 
vraag naar de kinderdoop opnieuw onder de ogen te zien. 

Aanleiding voor de schrijver was een vraag over de kinderdoop 
die voor een vragenrubriek bij hem binnenkwam. Dit was voor 
ds. Lindeboom het ogenblik waarop hij besloot en exegetisch en 
kerkhistorisch de kinderdoop opnieuw in studie te nemen. Het 
resultaat daarvan wordt in het boekje ,Moeten kleine kinderen 
worden gedoopt ?" hierbij algemeen verkrijgbaar gesteld. 

Het aanlokkelijke van dit geschrift is bovendien dat het zeer een 
voudig geschreven is, en toch degelijk op aile vragen ingaat. 
Vandaar dat het ook voor vele doeleinden geschikt is. 

Dit boekje maakt en door het belangrijke onderwerp zelf, en door 
de eigen aanpak van de schrijver, een goede kans om in heel 
Nederland een der best gelezen geschriften over de boodschap 
van de bijbel te worden. 

Als bewijs moge het feit blijken, dat reeds nu een geheel bijge
werkte 3e druk moet verschijnen ! 
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Eind november verschijnt: 

SCHOLEN .EN SCHOOLMEESTERS 

ONDER WILLEM I EN II • 
door dr. R. Reinsma 

Een gelukkig toeval bracht op het algemeen Rijksarchief een 
aantal verslagen aan het licht over het onderwijs in ons land van 
kleuterschool tot universiteit. Van 1823-1849 was n.l. de inspectie 
van het lager rniddelbaar en Latijns onderwijs opgedragen aan 
een man, Dr. H. Wijnbeek. Deze heeft zijn taak - toezicht houden 
en bezoeken van 5000 scholen - uiterst gewetensvol opgevat en 
stad en land afgereisd per voet, per diligence, per trekschuit, en 
tenslotte per trein. Provinciegewijs leverde hij telkens een !even
dig, zeer deskundig, verslag in bij zijn chef, de Minister van Bin
nenlandse Zaken. 

Zijn rapporten geven een uniek beeld van de praktijk van het 
schoolleven. Schoolopzieners en schoolmeesters, lokalen en leer
boeken, dorps-, stads- en kostscholen passeren de revue. 

,Van Volendam staken wij over naar het eiland Marken. 
Daar vonden wij een laag en veel te klein lokaal. De bur
gemeester, een oude visscher, alszodanig met slaapmuts enz. 
uitgedost, verleende mij, met barsche stem gehoor" ........ . 

Op basis van deze tot dusver onopgemerkt gebleven verslagen 
heeft de acteur het werk kunnen schrijven. Ter wille van een 
,couleur locale" zijn dikwijls de levendige verslagen van de 
hoofdinspecteur onveranderd opgenomen. 
Zij geven aan de inhoud een bijzonder fris karakter. 

Omvang 272 pagina's, gebonden in linnen gestempelde band, met 
stofomslag in twee-kleurendruk, formaat 14,5 em. x 23 em. 
Prijs geb. f 19,50. Ingenaaid f 17,50. 
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