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M. R. H. Calmeyer 
Luitenant-generaal van de Generale Staf b.d. 

NATIONALE OF INTERNATIONALE KERNBEWAPENING 

In het juni-nummer van dit tijdschrift werd een verkorte pu
blicatie opgenomen van de redevoeringen, gehouden op het begin 
februari van dit jaar door het bestuur van de Nederlandse 
Equipe van de Internationale Unie van Christen Democraten te 
,Woudschoten" belegde congres gewijd aan de,Verdedigingder 
vrijheid". Hiel'1bij wero grote aandacht besteed aan de ethische 
en politiek-strategische aspecten van de kernbewapening. Se
dertdien is de tijd voortgeschreden en is, naast de met een eerste 
succes bekroonde pogingen om dit vernietigingsmiddel inter
nationaal aan banden te leggen, binnen de Atlantische gemeen
schap in het brandpunt van de b'elangstelling de vraag komen te 
staan, hoe de kernbewapening der vrije wereld dient te worden 
georganiseerd. Hierbij spelen militaire en politieke factoren een 
rol en wordt geschermd met termen als ,multinationaal" en 
,multilateraal", die de begrippen onvolledig dekken. Nevenover
wegingen overwoekeren al te zeer de enige vraag, die eigenlijk 
gesteld zou moeten worden, n.l.: ,hoe worot het militair poten
tieel van de Atlantische gemeenschap het meest efficient geor
ganiseero om vrede en vrijheid veilig te stellen ?" Anders ge
zegd: ,hoe werkt de afschrikkingsmacht (,deterrent") het best?" 

Wij voldoen gaarne aan het verzoek der redactie hier een be
schouwing aan te wijden, onderstrepende, dat deze vanzelfspre
kend een strikt persoonlijk karakter draagt. Daarbij zal niet wor
den teruggegrepen op de algemene aspecten in de aanvang be
doeld. Slechts 'moge het heuglijke feit voorop worden gesteld, dat 
zich, sedert het begin van dit jaar, heeft voorgedaan wat zolang 
werd gehoopt en verwaoht, n.l. dat de kernbewapening ook in 
het Kremlin het besef zou wekken, dat een wereldoorlog geen 
geschikte voortzetting van de politiek met andere middelen 
meer is. Thans gaat het er om, dit besef niet te doen verslappen. 
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Evenmin als iets anders is ook het onderwerpelijke vraagstuk < 
zonder meer uit de lucht komen vallen. lntegendeel heeft het t 
zich geleidelijk ontwikkeld en daarom is ter inleiding een korte J. 

blik op de voorgeschiedenis noodzakelijk. l 
Toen 4 april 1949 de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie ~ 

tot stand kwam en de deelnemende landen onder verschillende I 
vormen hun strijdkrachten, deels voor geval van oorlog, deels in e 
beperkte mate reeds in vredstijd, ter beschikking van de Atlan-
tische Raad en het daaronder ressorterende Atlantische opper- ' 
bevel stelden, beschikte sleeihts een land over nucleaire wapenen v 
(de atoombom) en daarvoor geeigende overbrengingsmiddelen r 
(vliegtuigen), n.l. de Verenigde Staten. ~ 

Deze wapenen werden echter niet ter beschikking van de Al- a 
liantie gesteld, doch bleven onder uitsluitend gezag van de Pre- 1 
sident der Verenigde Staten. Dientengevolge kreeg de Navo een d 
,schild" van z.g. conventionele land-, lucht- en zeestrijdkrachten, e 
terwijl het daarbij behorende ,zwaard." in handen bleef van het ll 

staatshoofd van de grootste bondgenoot. Men vertrouwde er ech- e 
ter op, dat deze dit zwaard in het critieke· moment zou opheffen 
en ·ook zonodig zou doen neerdalen en kon dit te meer doen, om- b 
dat hieraan voor de V.S. geen enkel risico zou zijn verbonden. o 
Immers, deze bezaten het monopoUe van de atoombom. Ondanks s 
dit vertrouwen ging het Verenigd Koninkrijk (Engeland), ge- h 
steund door de sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog op C 
dit gebied bestaande Anglo-Amerikaanse samenwerking, voort n 
met een eigen ontwikkeling van het nucleaire wapen. In oct. 1952 v 
sprang de eerste Britse atoombom en in mei 1957 volgde een P 
Britse waterstofbom. Hoewel het Britse nucleaire potentieel S 
nooit meer dan omstreeks 50/o van het Amerikaanse heeft be- ~ 
dragen, verschafte het V.K. zich hiermede het status-symbool P 
van de moderne super-grate mogendheden en claimde, zij het v 
informeel, hiermede binnen het Navo-ve:rlband een plaats onmid- Zl 

dellijk na en in intiemere relatie met de V.S. dan de overige 
bondgenoten. rr. 

Deze gang van zaken raakte in het bijzonder de gevoeligheid Vi 

van Frankrijk en leidde er toe, dat dit land reeds in dec. 1954 zi 
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onder Mendes-France het besluit nam eveneens een atoombom 
te ontwikkelen. Zolang Frankrijk gebonden was door de crisis in 
Algiers en innerlijk zwak, kon van de uitvoering weinig komen. 
Het bewind van De Gaulle heeft deze echter met kracht ter hand 
genomen en in februari 1960 had de eerste Franse atoome·xplosie 
plaats, terwijl de verdere ontwikkeling van nucleaire wapenen 
en overbrengingsmiddelen sedert gestadig voortgang heeft. 

Inmiddels heeft de Oost-West verhouding zich t.a.v. de• kern
wapenen grondig gewijzigd. Door het toekennen van de hoogste 
wetenschappelijke en industri(He prioriteit en in het onbelang
rijke mate geholpen door spionnage wist Sowjet-Rusland in on
gedacht korte tijd de achterstand in te lopen. Midden 1949 we·rd 
aldaar reeds de eerste atoomontploffing vastgesteld, vier jaar 
later volgde de waterstofbom. Thans is de verhouding zodanig, 
dat, al beschikken de V.S. over het overwicht dat nodig is om 
een Russische aanva·l met een vernietigende tegenaanval te kun
nen beantwoorden, een nucleaire oorlog voor beide partijen tot 
een onvoorstelbare ramp zou leiden. 

Onder deze omstandigheden heeft zich bij de Europese Navo
bondgenoten een zekere beduchtheid geopenbaard t.a.v. de vraag 
of de V.S. wel steeds bereid zouden zijn in geval van een Rus
sische bedreiging te hunnen lbehoeve het uiterste te riskeren. In 
het bijzonder kwam dit tot uiting in Frankrijk, waar het De 
Gaulle stimuleert bij de vorming van zijn ,force de frappe", 
maar niet minder in de Duitse Bondsrepubliek, die, tengevolge 
van de Duitse deling, de kwestie Berlijn en de grenskwestie met 
Polen, zich in een antagonistischer positie bevindt t.o.v. het 
Sovjet~blok dan de andere NaV'o-landen. Aangezien de Bonds
republiek, bij haar toetreding tot de Navo in het verdrag van 
Parijs (23 oct. 1954), zich heeft verbonden geen atoomwapenen te 
vervaardigen zoekt deze een andere weg om een zekere mede
zeggingsschap over het Navo-zwaard te verkrijgen. 

De kleine en kleinste ibondgenoten hebben zich OV'er het alge .. 
meen neergelegd bij het feit, dat hun veiligheid afhankelijk is 
van de V.S., hoewel de herwinning van het Europese zelfbewust
zijn deze afhankelijkheid toch niet meer zo vanzelfsprekend doet 
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aanvaarden als na het einde van de Tweede Were,ldoorlog het 
geval was. 

Het hier meer daar minder aan den dag tredend gevoel van on
voldaanheid met betrekking tot een der beide componenten van 
ons aller veiligheidsverzekering is nog versterkt door de weten
schap, dat de bevelsregeling en de coordinatie der onderdelen 
aHerminst bevredigend k1onden worden geaoht, wat ook bij de 
meest vertrouwensvolle bondgenoten, waaronder Nederland wel 
mag worden gerangschikt, een gevoel van onzekerheid opriep. 

Tot goed begrip moet worden gesteld, dat het hierbij niet 
gaat om de wapenen, die men wei aanduidt als ,tactische kern
w:apens", beter gekenschetst als ,Jbattlefield" wapens, d.w.z. 
kernwapens die zijn bestemd om, naar gelang van de omstan
digheden, op het gevechtsveld te worden gebruikt, doch om z.g. 
,pre-targeted" wapens, minder juist dikwijls genoemd ,strate
gische wapens". Dit zijn de wapens, overgebracht door vlieg
tuigen of raketten met middelbare of zelfs intercontinentale 
dracht, die reeds in vredestijd opdracht hebben en gereed zijn 
om bij het uitbreken van vijandelijkheden een bepaald doel te 
treffen. 

Deze wapens zijn, zoals reeds gezegd, voor het overgrote deel 
in handen van de Verenigde Staten, voor een klein deel in die 
van het Verenigd Koninkrijk, terwiJl een Franse kernmacht zich 
aan het ontwikkelen is. Daarnaast beschikt de Atlantische Op
pel'lbeve}hebber (Saceur) over voor dit doel bestemde kernwa
pens, ingedee}d bij de aan hem toegewezen zee-, land- en vooral, 
luchtstrijdkrachten, w.o. de twee Nederlandse ,strike squa
drons". Inzet en bevelvoering dezer laatste categorie kernwa
pens berusten op het systeem van de twee sleutels, d.w.z. zij kun
nen niet worden gebruikt voor de President van de V.S., via Sa
ceur in diens kwaliteit van Amerikaans generaal, opdracht heeft 
gegeven de ene sleutel om te draaien, en zij worden niet gebruikt 
voor Saceur, in zijn Navo-functie, daartoe bevel heeft gekregen 
van de Navo-raad. 

Nog ongerekend de Franse kernmacht zijn bij de ,targeting", 
d.w.z. de bepaling welk der honderden in aanmerking komende 
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kernwapenen op welk doel zal vuren, dus in hoogste instantie 
drie autoriteiten betrokken, n.l. het Amerikaanse opperbevel, het 
Britse opperbevel en Saceur. Hoewel tussen deze drie een zekere 
coordinatie was tot stand gebracht, kon dit toch niet het ver
trouwen schenken, dat hier waterdichte arbeid werd geleverd. 
Toch ibetreft het hier een kwestie van Ieven of dood, daar het er 
in de eerste plaats omgaat in de kortst mogelijke tijd aile door de 
inlichtingendiensten onderkende lanceerplaatsen van vijande
lijke kernwapenen (vliegbases, raketopstellingen), radarstati
ons, e.d. te treffen en buiten werking te stellen. 

Het in het vorenstaande kort geschetste complex van bezwa
ren tegen de bestaande toestand op het gebied van de ,pre-targe
ted" kernwapenen van de vrije wereld heeft er toe geleid, dat 
van Amerikaanse kant voorstellen zijn gedaan om tot verbete
ring te geraken. De leidende gedachte hierbij is, aan de bezwaren 
van de bondgenoten tegemoet te komen en daardoor de vorming 
van afzonderlijke kernmachten te voorkomen of ongedaan te 
doen maken, onder behoud van het Amerikaanse zeggingsschap 
over het gebruik van de kernbewapening van het gehele Atlan
tische bondgenootschap. Het Britse zeggingsschap over ongeveer 
50/o van deze wapens ziet men daarbij liefst tevens verdwijnen, 
al aanvaardt men ten slotte deze Angelsaksische pink in de pap. 

Uit deze formulering van de Amerikaanse gedachtegang blijkt 
reeds, dat hier wordt gezocht naar de kwadratuur van de cirkel 
en het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat Frankrijk (het 
betreft hier zeker niet aileen De Gaulle), waarvan het bezwaar 
juist tegen de Angelsaksiche alleenheerschappij op dit gebied ge
richt is, afwijzend tegen deze voorstellen staat. Zij maken nog 
steeds voorwerp uit van diplomatiek overleg en levendige pers
polemieken. De grondslag tot het, deels reeds verwezenlijkte 
maar grotendeels nog in discussie zijnde, Amerikaanse plan werd 
gelegd in de op 23 dec. 1962 te Nassau op de Bahama-eilanden 
tussen de V.S. en Engeland gesloten overeenkomst, het accoord 
van Nassau, en wei in het bijzonder in de punten 6en8daarvan. 

In punt 6 wordt overeengekomen een multinationale, laterook 
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genoemd intergeallieerde Navo-kernmacht te vormen uit reeds ler 
bestaande ,pre-targeted" nucleaire wapens, waar zouden worden ge· 
ingebracht het gehele ,Bomber command" van het Verenigd Ko- bo· 
ninkrijk, een klein gedeelte van de Amerikaanse nucleaire ter 
macht en voorts de naar verhouding kleine onderdelen bewa- we 
pend met ,pre-targeted" nucleaire wapens, die andere bondge- ne1 
noten reeds onder Navo-bevel hadden gesteld, ZJoals de reeds ge- wo 
noemde twee Nededandse ,strike squadrons". Deze intergealli- ral 
eerde nucleaire Navo-strijdmacht zou, via een afzonderlijke on- ne1 
dercommandant met een intergeallieerde staf, onder bevel van scl: 
Saceur worden geplaatst. De onderdelen zouden hun nationaal i 
karakter behouden. Aan dit plan is intussen uitvoering gegeven. do< 
Het kan m.i. worden beschouwd als een belangrijke, zij het nog cri: 
slechts gedeeltelijke correctie op de van de aanvang af bestaan tro 
hebbende tweeslachtige positie van de Atlantische strijdkrach- tus 
ten, waarbij in het algemeen het ,schild" wel, doch het ,zwaard" Ge 
niet onder bevel stond van de Atlantische opperbevelhebber. ,m 
Opgemerkt client te worden, dat de Britse bereidwilligheid het roe 
gehele ,Bomber-command" onder Atlantisch bevel te stellen, I 
was voorbereid, om niet te zeggen geforceerd, door de Arneri- Na· 
kaanse beslissing de ontwikkeling van de Skybolt-raket, die voor zijr. 
de bewapening van de Britse bommenwerpervloot na 1965 was het 
bestemd, te staken, waartegenover Engeland Polaris-raketten en 
voor atoomonderzeeers kreeg aangeboden. ,Bomber-command" dez 
is dus een aflopende zaak ! stri; 

De ,targeting" van dit nieuw gevormde nucleaire Navo-onde1r- lan1 
deel is op een meer vertrouwenwekkende intergeallieerde voet mu: 
geplaatst. Een vele malen grater deel van de Amerikaanse kern- tel . 
macht blijft echter onder nationaal bevel, al is tevens de coordi- z 
natie hiermede verbeterd. De V.S. houden een der beide sleutels pla1 

van de Navo-macht in handen. De in opbouw zijnde Franse kern- mer 
macht blijft er geheel buiten. Het is dus een stap vooruit, maar Tur 
nog geen afdoende. ond 

Van verdere strekking is punt 8 van de overeenkomst van Nas- schi 
sau. Hierin wordt gesproken over de opbouw van een multilate- Bon 
raZe of supranationale Navo-kerrunacht, waarvan de onderde- (ge1 
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len hun nationaal karakter dus niet behouden, die zou worden 
gevormd uit de met Amerikaanse bulp te bouwenBritsePolaris
boten en uit een ten minste even sterke Amerikaanse bijdrage, 
terwijl aanvankelijk werd gehoopt op Franse deelneming, in 
welk geval ook dat land Amerikaanse raketten zou belbben kun
nen ontvangen. Als essentiele component zou bieraan moeten 
worden toegevoegd een ,mixed-manned force", d.w.z. Polaris
raketten opgesteld op voor gemeenschappelijke kosten der deel
nemende bondgenoten te bouwen onderzeeers of bovenwater
schepen met gemengde bemanning. 

Aangezien van Britse zijde bet vom:lbeboud is gemaakt, dat de 
door het Verenigd Koninkrijk bij te dragen boten in geval van 
crisis aan de ,multilateral force" moeten kunnen worden ont
trokken, en weder onder nationaal bevel gesteld, is het verschil 
tussen deze bijdrage en de multinationale kernmacht niet groot. 
Gebeel anders is bet ecbter met de tweede component, de 
,mixed-manned force", en deze heeft dan ook de meeste be
roering gewekt. 

De Amerikaanse bedoeling hiermede is, de niet-nucleaire 
Navo-landen en in feite de Duitse Bondsrepubliek- de anderen 
zijn ter zake maar figuranten - te lbetrekken bij de vorming van 
het nucleaire Navo-zwaard, daarvoor medeverantwoordelijkheid 
en dus ook een zekere medezeggingsschap te geven, daarmede 
deze Ianden a:lihoudende van de vorming van een eigen nucleaire 
strijdmacht. Het is tot dusver een open vraag of de deelnemende 
Ianden tevens zeggingsschap zullen krijgen over de inzet van de 
multilaterale nucleaire Navo-macbt, dan wei dat de tweede sleu
tel hiervan in Amerikaanse banden zal blijven. 

Zoals men beeft kunnen lezen, zijn de besprekingen over dit 
plan te Parijs begonnen, waaraan voorsbands wordt deelgeno
men door de V.S., de Duitse Bondsrepubliek, Italie, Griekenland, 
Turkije, Engeland en Belgie, voor wat betreft de beide laatsten 
onder uitdrukkelijk voorbeboud, dat dit gebeel vrijblijvend ge
schiedt. Entbousiasme is tot dusver aileen getoond door de 
Bondsrepubliek, die bereid is een belangrijke finantiele bijdrage 
(genoemd is 400fo) en in ve,rband daarmede een belangrijk con-
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tingent aan personeel te leveren. Van Griekenland en Turkije, 
wier defenS'ie voor een belangrijk deel worot bekostigd door de 
V.S. is generlei finantiele bijdrage te wachten, terwijl van Bel
gische zijde reeds werd geuit, dat deze in mindering zou moeten 
komen van het normale (reeds lage) defensiebudget. De Neder
landse regering heeft zich tot dusver afzijdig gehouden en wij 
hopen, dat zij in deze houdinrg zal volharden omdat aan het Ame
rikaanse plan o.i. overwegende bezwaren zijn verbonden, die als 
volgt kunnen worden samengevat. 

a. Volkenrechtelijk. 
Zolang er geen Atlantische souvereiniteit lbestaat is een multi

laterale of supra-nationale Atlantische strijdmacht een volken
rechtelijk monstrum. Een strijdmacht kan niet anders zijn dan 
het instrument der zwaardmacht van een souverein en de vol
kenrechtelijke status van ,mixed-manned" schepen onder een 
volkenrechtelijk niet erkende Navo-vlag, onder het gezag van 
een niet souvereine Navo-raad zou dan ook in hoge mate dubi
eus zijn. Op deze klip, een strijdmacht te willen vormen alvorens 
een souverein gezag is gevormd, is in feite de E.D.G. gestrand en 
het baart verwondering, dat men zich nogmaals aan deze steen 
wil stoten. 

b. Polit.iek. 
Hoewel de bedoeling van het voorstel is tot meer cohesie in de 

Alliantie te geraken, zal dit aileen worden bevorderd voor de 
deelgenoten die hier reeds thans naar streven, terwijl de landen, 
die een zekere nationale bewegingsvrijheid wensen te behouden, 
in de eerste plaats Frankrijk en Engeland, juist zullen worden 
afgestoten. Men kan zich voorstellen, dat de Franse ,force de ' 
frappe" te eniger tijd deel zal gaan uitmaken van een intergealli
eerde Navo-kernmacht, onder behoud van de mogelijkheid van 
terugtrekken voor nationaal gebruik (zoals trouwens tot dusver 
geldt voor alle Navo contingenten), maar het is moeilijk voor
stelbaar dat dit lander in zou bewilligen de nati:onale kernmacht 
op te doen smelten in een supranationale smeltkroes en zodoende 
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elke beschikk:ingsmogelijkheid hierover te verliezen. Ook van 
Engeland, zelfs onder een Labour-bewind, is dit m.i. nauwelijks 
te verwachten. 

De Duitse voorliefde voor het plan valt te verklaren uit het 
feit, dat hiermede aan dit land een achterdeur word geboden om 
de beperkingen aanvaard bij het verdrag van Parijs te omzeilen 
en, zonder eigen fabricage, deelgenoot te worden in een nucleaire 
macht. Het is de vraag of deze ontwikkeling bevorderlijk zal zijn 
voor een verdere ontspanning tussen de Atlantische wereld en 
het Sovjet-blok en of het in de Atlantische volkeren nog steeds 
latent levende wantrouwen te~gen de Duitse bondgenoot hier
door geen nieuw voedsel zal krijgen. Het tegenai1gument dat de 
Duitse ontwikkeling tot kernmogendheid op den duur toch niet 
valt tegen te houden, is o.i. niet afdoende om deze ontwikk:eling 
voortijdig te bevorderen. 

c. Militair. 
De Navo-verdediging heeft ten doel vrijheid en vrede te be

veiligen door een ,deterrent", een afst:hrikkingsmacht bestaande 
uit twee componenten: de z.g. conventionele strijdkrachten, inbe
grepen de nucleaire ,battlefield"wapens, en de nucleaire ,pre
targeted" strijdmiddelen, dikwijls aangeduid als ,schild" en 
,zwaard". Op laatstgenoemd gebied bezit de vrije wereld, i.e. de 
V.S., een groot overwicht, de sterkte der conventionele strijd
krachten voldoet eohter nog steeds niet aan de minimum eisen. 
Het is derhalve evident ondoelmatig een zeer kostbare uitbrei
ding te gaan nastreven van datgene, waarin men reeds een over
maoht bezit, hetgeen onvermijdelijk ten nadele zal gaan van het
geen, waarin men thans reeds te kort schiet. W eliswaar betogen 
de Amerikaanse woordvoerders, dat de kosten van de multilate
rale kernmacht hoven de normale defensiebegrotingen moeten 
komen, doch de practijk zal anders uitwijzen. 

d. Moreel. 
De kernwapenen vinden hun rechtvaardiging in hun noodza

kelijkheid als afschrikking van agressie, als meest konsekwente 
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vervulling van het Schriftwoord, dat, wie het zwaard opneemt, na 
door het zwaard zal vergaan. Door uit louter politieke overwe- lij 
gingen, als bindmiddel tussen de bondgenoten, een niet nood- slj 
zakelijke en zelfs schadelijke kernmacht te gaan vormen doet st 
de Navo geweld aan de hoge waarden, die zij verdedigt en 
zoekt zij de cohesie in de materie instede van in de geest. OJ: 

N, 

Het bovenstaande moge volstaan om aan te tonen, waarom de dE 
weg, die de V.S. thans het bondgenootschap tracht op te dringen til 
een dwaalweg is. De vraag is: ,welke andere weg dan wel ?" m 

Het antwoord is, zoals alle ware dingen, eenvoudig, maar, om ei 
met Clausewitz te spreken, juist daarom moeilijk. oc 

Terugkeer tot de aanvankelijke opzet van de Navo: dat zouden B< 
worden gevormd uitgebalanceerde strijdkrachten, van de geza- v~ 
menlijke sterkte nodig om de Atlantische wereld te beveiligen, ~ 
waarbij ieder deelnemer levert waartoe hij finantieel-economisch n 
en demografisch capabel en volgen8 zijn geografische ligging VI 

aangewezen is. Deze strijdkrachten zouden wol'den gesteld onder ri' 
de hoge autoriteit van de geallieel'de (niet-supra-nationale) Na- d< 
voraad en onder een geallieerd oppe:tfuevel. Door hier de e~igen rn 
kernmacht buiten te houden hebben de V.S. eerst bij Engeland, d~ 
toen bij Frankrijk en, zij het nog niet openlijk, bij de Bondsrepu-
bliek de drang opgewekt zelf over kernwapenen te beschikken. rn 
Eenhernieuwdestudie, waartoe de heer Stikker reeds het initia- bi 
tief heeft genomen, zou het militair noodzakelijke en het finan- d~ 
tieel-economische mogelijke moeten evalueren en tussen deze 
twee - nimmer te verenigen - een compromis moeten aanvaar-
den. Aannemende, dat hierbij een nucleaire zwaal'dmacht uit de 
bus komt van de huidi~ge orde van grootte, zou het, ter verhoging 
van de interne en extJerne geloofwaardigheid van de ,deterrent", 
o.i. aanJbeveling verdienen, dat deze niet bij uitsluiting wordt ge-
vormd door de V.S. doch dat hier contingenten deel van uitma-
ken van de beide grootste, daartoe capabele Navo-partners, En-
geland en Frankrijk (de Bondsrepubliek houdende aan het ver-
drag van Parijs), waarbij o.i. geen enkele reden bestaat tussen 
deze beide te discrimineren. Het intergeallieerde, niet supra-
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nationale karakter 2lOU de drie betrokken regeringen de uiteinde
lijke beslissing laten over de inzet van hun component, welke be
slissing een souvereine regering zioh, over welk deel van haar 
strijdmacht ook, o.i. nimmer uit handen kan en mag laten nemen. 

De bevelsstaf over de gehele nucleaire Navo-zwaardmacht zou 
op dezel£de wijze moeten worden samengesteld als de overige 
Nav10-staven, n.l. inte·rgealliee11d, in dit geval rekening houden
de met de totale Navo-bijdrage der landen, die bij de ,targe
ting" zijn betmkken. Hoewel de drie de componenten leverende 
mogendheden ongetwijfeld de belangrijkste posten zouden op
eisen, zou hier - gelet op de belangrijke Duitse bijdrage aan 
conventionele strijdkrachten - een gelegenheid zijn om de 
Bondsrepubliek het ve·rtrouwen te geven, dat bij de ,planning" 
van de nucleaiTe zwaardmacht der Navo haar belangen naar 
behoren tot geLding komen. De inzet zou moeten blijven be
rusten op het systeem van de twee sleutels, d.w.z. het daartoe 
vrij geven van hun contingent door de betmkken regering en de 
richtlijnen voor inzet :llomede de uiteindelijke beslissing daartoe 
door de Navoraad, buiten bespreking latende of de besluitvor
ming in deze raad niet op andere leest moet worden geschoeid 
dan thans. 

Wij ontvein:llen ons geenszins dat het vorenstaande niet zonder 
meer kan worden verwezenlijkt, doch het is o.i. een perspectief 
biedende weg, ook t.a.v. Frankrijk, terwijl thans een doodlopen
de dwaalweg dreigt te worden ingeslagen. 



Ir. M. EHon 
Wethouder van woningbouw en bedrijven in Wassenaar, 

oud pres. directeur der N.V. Ingenieurs-Bureau voor 
Bouwnijverheid (I.B.B.) 

HET PLURIFORM EN EXPANSIEF BOUWBELEID 

De nota van de Minister van Volkshuisvesting 
en Bouwnijverheid. 

Inleiding. 

De bouwnota, aangekondigd in de memorie van toelichting bij 
de rijksbegroting voor 1964, hoofdstuk Volkshuisvesting en 
Bouwnijverheid, werd. met grote verwachtingen tegemoetge
zien, zowel na de publicat,ie van het ,accool'd van Wassenaar" 
of, in meer officiEHe termen, van de definitieve tekst der op 
4 juli 1963 te Wassenarar gemaakte afspraken1), als na de rege
ringsverklaring van 31 juli 1963. Met name kwam daarin, naast 
een uiteenzettdng van het bouwbeleid, de verklaring voor, dat 
aan het woningbeleid boven andere desiderata voorrang zou 
worden verleend. Ten einde een zo goed mogelijke differentiatie 
van de woningbouw te waarborgen, zal volgens de regeringsver
klaring een onder:roek worden ingesteld naar de woningbehoef
ten der onderscheiden bevolkingsgroepen met een verd.eling der 
woningzoekenden naar het inkomen, alsook naar de aard der be
hoeften. Bij dit onderz.oek zul,Jen mede de samenstelling van de 
reeds aanwezige woningvoorraad en de inkomensverdeling van 
de gehele bevolking worden betrokken. 

Deze clausule sloot geheel aan bij de methodiek, die door mij 
werd. aangegeven in een artikel, dat op 13 apdl1963 werd geplu
bliceerd.2) 

De verd.ere inhoud van de gemaakte afspraken en de volledige 
paragraaf over het bouwbeleid in de regeringsverklaring hebben 
in ons land over het algemeen een uitstekende pers gehad. 

Minister Bogaers heeft met een bewonderenswaal'dige voort-
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val'endheid, die veel goeds belooft, zijn bouwnota van 3 oktober 
1963 gepubliceel'd. Uit een direct na zijn benoeming gepubHceerd 
interview3 ) had hij op de vraag wat hij het eersrte zou gaan doen, 
als vo1gt geantwoord: ,Vijf dagen in eenzaamheid met de belang
rijkste pubHcaties die de laatste jaren op bouwgebied zijn ver
schenen. Proberen die te integreren, daaruit principiEHe gerlach
ten te formuleren. Vervolgens diepgaande gesprekken met de 
veranrtwoordelijke ambtenaren en vooraanstaande mensen uit de 
bouwwereld." 

Het staat wei vast, dat er daarna op het Departement in koorts
achtig tempo is gewerkt en dat de minister vervolgens in een 
zeer groot aantal besprekingen met velen, die een bouwsteen 
zouden kunnen aandragen, tot een ~eer intensief overle,g is geko
men. Als gesprekspartners worden in de nota , genoemd de be
stuurders der werkgevers- en werknemers-organisaties op het 
terrein van het bouwbedrijf, de vertegenwoordigers van alle pro
vinciale besturen, de V ereniging van N ederlandse Gemeenten, 
de landelijke federaties van woningbouwcorporaties als op
drachtgevers van woningbouwprojecten, de architecten, de Ver
eniging van Systeembouwers, de researchinstituten en een aan
taJ andere deskundigen op het gebied van de bouwproiblematiek. 

Allen stelden het op prijs te worden ingeschakeld bij het aan
dragen der bouwstenen en zullen con amore mede-arbeiden aan 
de verdere voltooiing (waarvan, naar men moet vertrouwen, de 
bewijzen nog op tafel zullen komen). 

Gezien het aantal publicaties dat zich in de laatste jaren als 
een lawine heeft uitgestort en het feit, dat zelfs iemand met bo
venmenselijke werkkracht zich hierover nauwelijks in een zo 
kort toegemeten tijd een beZJonken oordeel kan vormen, moet 
men wei grote bewondering hebben voor het bereikte resultaat, 
maar mag men hieraan geen al te diepgaande eisen stel,len. 

Hierbij komt nog, dat de structuur van de bouwnijverheid ro 
ingewikkeld en zelfs verward is, (waarop ik later nog zal terug
komen), dat het verkrijgen van een scherp beeld van de in feite 
bereikbare mogelijkheden stellig geen eenvoudige zaak is. 

Het bijna hartstochtelijke beroep op het bedrijfsleven, dat in 
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de bouwnota is gedaan, om door middel van een moderne samen
werking tot een gezamenlijke krachtsinspanning, adequaat aan 
de huidige bouwnood, te komen tot een samenspel tussen de 
Overheid en het bedrijfsleven, verdient in een sfeer van bewo
genheid de meest mogelijke en oprechte medewerking en sym
pathie. 

Sinds de publica tie der nota hebben zich echter reeds een twee
tal verschijnselen voorgedaan., die maken dat men zich moet af
vragen water in de praktijk voor :mansen overblijven. 

Het is toch duidelijk dat dit beroep, dat in feite op het bedrijfs
leven van de bouwnijverhe:id wol'dt gedaan, geen werkelijk re
sultaat zal kunnen hebben, als niet de gehele industrie, ja zelfs 
het gehele land effectief achter het vnorgesteld beleid staan en 
niet met platonische liefdesbetuigingen, maar in daadwerkelijke 
bereidheid om zelf ook offers te brengen. 

Het is ze:mer, dat bij de hiervoor reeds genoemde ingewikkelde 
structuur der bouwnijveriheid het nieuwe beleid een pluriform 
(veelvormig) karakter zal moeten dragen en dat zeer terecht de 
noodzaak van expansie der bouwproductie en dus van een ex
pansief beleid zowel op korte als langere termijn aile aandacht 
verdient en dan ook terecht als een der uitgangspunten is ge
nomen. 

Zo lang er echter economische spanningen in ons land bij uit
breiding van een deel der totale productie ontstaan, mede ten 
gevolge van het nog te kleine arbeidspotentieel, betekent priori
teit voor de woningbouw, die door de burgers van ons land me,t 
aandrang wordt gevraagd, tevens beperking op ander gebied van 
menselijke wensen en behoeften. Waarom ook deze waarheid niet 
duidelijk gesteld en, om in termen te spreken, die sinds kort in
gang hebben gevonden, deZJe noodzakelijke beperking niet met 
,forse" middelen eenstemmig doovgeret ? 

De in de nota gestelde diagnose. 

Bij de studie van de inhoud der nota kan men zich niet ont
trekken 'aan de indruk, dat deze een openhartige opsomming 

14 

1 
1 
I 

t 

v 
b 
d 
g 
d 
v 



geeft van de hoogst zorgelijke omvang der problemen, terwijl 
het de vraag lijkt of sommige feiten niet toch nog te optimistisch 
zijn beschouwd. Zonder in te veel details te treden, wat in het 
kader van dit artikel onmogelijk is, moet met name ernstig wor
den betwijfeld of de raming van het jaarlijks aantal te vervan
gen woningen, waarvoor minimaal een cijfer van 15.000 wordt 
genoemd, niet belangrijk te laag is geschat, gezd.en het feit dat 
330/o onzer woningen van v66r 1914 dateert en eveneens 330/o 
sinds 1945 is gebouwd, zodat een te .grote discrepantie is ontstaan 
tussen de eisen, di·e thans en in klemmende mate in de naaste 
toekomst, aan een redelijke woning worden gesteld en de feite
lijke toestand van het totale woningbezit. Trouwens ook in de 
nota wordt opgemerkt, dat dit cijfer op den duur lang niet 
toereikend is. 

Denoodzakelijkewoningreserve,die op 1.50fo is geraamd, moet 
m.i. ook hoger zijn, vooral in het Licht van de noodzakelijke sane
ringen en de woning-differentatie. Aan de hand van een kwali
tatief onderzoek wordt het •aantal slechte woningen, waarvan de 
verbetering economisch niet verantwoord is op 10.60/o geschat 
van de woningvoorraad per eind 1962. Uit de nota blijkt, dat de 
situatie betreffende de achterstand in de woningvoorziening 
thans nauwelijks gunstig·er is dan in 1960! Voor het eerst wordt 
nu ook de vraag naar woningen voor de samenwonende of inwo
nendehuishoudensinhet woningtekort betrokken. Het totale wo
ningtekort in het geval 500fo de:zJer huishoudens een eigen woning 
zouden moeten hebben, wordt op 215.000 woningen gesteld, ter
wij·l het woningtekort volgens de officiele resultaten der alge
mene woningtelling van 30 juni 1956 na afvoer van de ,blijven
de samenwoningen" 187.444 bedroeg. 

Ook aan de ernsti:ge sociale aspecten van het woningtekort 
wordt aandacht besteed. Nog steeds zijn grote aantallen huis
houdens tot een niet door hen gewenste vorm van wonen ge
dwongen. Voor velen van deze honde:rxlduizenden, zo wordt op
gemerkt, is de woningnood een ondragelijke en dagelijkse ellen
de en voor de samenleving op de duur een ernstig kwaad. De 
voortdurende da1ing van de woningproductie in de laatste jaren 
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geeft de minister aanleiding tot ernstig'e verontrusting. Nog ver
ontrustender noemt hij het feit, dat de woningbouw ook ten op
zichte van de overige gebouwen zo ste:rk achterblijft. 

Zelfs de thans geprogrammeerde 90.000 woningen per jaar, zo 
wordt verklaard, zullen niet in staat zijn de woningproblematiek 
binnen redelijke tijd in voldoende mate te verlichten. De aange
houden aanvragen om rijksgoedkeuring, die op 1-1-1960 634 mil
lioen gulden bedroegen, waren op 1-7-1963 in versneld tempo op
gelopen tot 3019 millioen gulden! De lbouwbehoefte neemt ten 
minste evenredig toe met de bevolkingstoename. Uit de inmid
dels gepubliceerde statistiek van het C.B.S. is gebleken, dat 
laatstgenoemde toename van 1949 tot 1957 1 millioen zielen be
droeg en van 1957 tot begin october 1963 eveneens 1 mil1ioen, dus 
in 63

/4 jaar tegenover de 8 voorafgaande jaren! 
Hoe zorgwekkend de grote kloof tussen behoefte en capaciteit 

van de woningbouw blijkt te zijn, de minister wordt behalve 
door het min of meer permanente karakter van de woningnood 
nog in het lbijzonder verontrust door de sterk stijgende behoefte 
aan bedrijfsgebouwen, die de basis vormen voor de economische 
groei en de welvaartsontwikkeling. Het industriele bouwvolume 
zou zo snel mogelijk van 580 millioen gulden (prijzen 1962) moe
ten stijgen tot 710 millioen in 1967. Een exacte analyse moet nog 
nader worden gemaakt. 

De conclusie van de ,diagnose" is dat de pluriformiteit van 
het beleid in een scala van maatregelen ter vel'lhoging van de 
bouwcapaciteit tot uitdrukking zal moeten komen. Voor ,trial 
and error" zal voldoende ruimte moeten worden gelaten. 

Dit zijn alles nieuwe geluiden van Overheidskant en men kan 
deze analyse zien als een zeer belangrijk element van de nota, 
die in dit verband uitmondt in het beroep op overleg en samen
werking. 

In een door het Kon. Instituut van Ingenieurs gepubliceerde 
voordracht die ik in feibruari 1959 heb gehouden,4) besprak ik de 
z.g. volksvijand no. 1, en schreef toen: ,De woningnood legt een 
zeer ongelijke druk op de bevolking" en ik wees er op dat de re
gering er nooit in was geslaagd in ons volk ter bestrijding van 
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deze nood een geest van solidariteit op te wekken, zoals haar 
deze na de watersnood van 1953 als het ware vanzelfsprekend in 
de schoot was gevallen. 

In het onder2 ) genoemde artikel in ,BOUW" van 13 april 1963 
schreef ik o.a.: ,Heeft men ooit doelbewust getracht de handen 
ineen te slaan om te komen tot een waarlijk gemeenschappelijke 
poging om het woningbouwvraagstuk te onttrekken aan de po
litieke sfeer, waarin het is vastgelopen?" Uit de bouwnota krijgt 
men thans de indruk, dat de nieuwe minister dit zal trachten te 
doen. 

Men zal dan echter moeten zorgen, dat de inhoud tot een 
,new deal" wordt en niet tot een ,new dress". 

Alvorens de mogelijkheden daartoe te peilen, volgt eerst een 
summiere opsomming van de in de' nota behandelde ,hoekste
nen". 

De ,hoekstenen van het beleid". 

I. De verhoging van de sociale status van de bouwvakarbeider 
en de daarmede samenhangende aspecten. 

II. Het afstemmen van het toewijzingsbeleid mede op capaci
teits- en prroductie-overwegingen. 

III. De activering van potentieel aanwezige bouwcapaciteit. 
Hieraan wil de minister nog als vierde bouwsteen toevoegen: 

IV. Het tot staan brengen van de onrustbarende stijging der 
bouwkosten van de laatste tijd. 

Vele belemmeringen voor een ,efficiente uitvoering moeten 
worden weggenomen, zo verklaart hij en dit zal ieder, die inge
wijd is in dit vak, moeten toegeven. 

Zonder ook hierop thans diep in te gaan, komt als een ernstige 
leemte van de nota naar voren, dat vele vragen, die in uitgebrei
de publicaties reeds vroeger werden gesteld, buiten beschouwing 
zijn gelaten. Ook valt het op, dat enkele onderdelen der rege
ringsverklaring nu nog slechts in vagere termen of nauwelijks 
worden genoemd. De bouwnijverheid moet men nu eenmaal zien 
als een niet-zelfstandige productie-eenheid in het totaal der Ne-
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derlandse economie en in het kader van de sociale en politieke 
werkelijkheid, die zich in de afgelopen achttien na-oorlogse ja
ren onder kabinetten van verschi1lende signatuur als een kei
harde, nuchtere en zakelijke werkelijkheid hebben afgetekend. 

Het zou een irreele illusie zijn om b1ijvend de politiek-econo-. 
mische beleidslijn te omzeilen, zoals in deze nota zeer tactisch 
is geschied en kon gebeuren op basis van een tijdelijk bevroren 
politiek compromis van Wassenaar, voor wat de woningsoorten 
betreft. 

Men zou in het verleden een aantal beschamende feiten kun
nen noemen, zoals het touwtrekken over 5.000 woningwet- of 
premiewoningen meer of minder, maar nakaarten is zinloos. 

Reeds in de inleiding zinspeelde ik op een tweetal veTschijn
selen, die er op wijzen, dat reeds ernstig wordt getracht de basis 
van de nota, die uitdrukkelijk als een onverbrekelijk geheel van 
maatregelen is aangeboden, te ondergrav:en. Hiermede heb ik het 
oog op dena de publicatie bekend geworden 1oonpolitieke explo-. 
sie en het non-possumus der centrale werkgeversbonden inzake 
de prioriteit voor de bouwvaklonen.5) 

Wat het eersfe punt betreft zijn een tweetal opmerkingen no
dig. Men kan geheel in het midden Iaten of thans een ,forse" 
loonsverhoging als een begrijpelijk verlangen naar voren is ge
komen. In de bouwnijverheid, waarbij de prijzen van kleine en 
grote objecten vooraf door aanneming pleegt te geschieden, is 
het gebruikelijk dat de jaar-omzetten liggen in de orde van 5 of 
meer malen het eigen kapitaal. Schat men de zeer globale directe 
loonfactor in deze aannemingsbedragen op 115 deel van de aan
neemsom der werken, dan is die dus jaarlijks even groot als het 
eigen werkkapitaal. Een loonsverhoging van b.v. 80fo (inclusief de 
huidi,ge sociale lasten ca. 120fo) betekent dus een verlies op de 
lopende order-portefeuille in de orde van 120fo van het e[gen 
werkkapitaal, ongerekend de stijging der algemene onkosten. 
Welke solide en bonafide werkende onderneming kan zich een 
dergelijk verlies veroorloven zonder evenredige prijsverhoging? 

De normale industrie verkoopt dikwijls nadat de productie-
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kosten bekend zijn en heeft nog in meerdere gevallen de export 
als een risico-spreiding. 

Het lijkt mij dan ook, dat de aan de bouwnota ten grond.slag 
gelegde gedachte, dat wel de status van de bouwvak-arbeiders 
moet worden verhoogd, maar dat de ondernemer de hogere kos
ten door een theoretische besparing ten gevolge van het nieuwe 
beleid zal kunnen opvangen, als een op kortere termijn onwezen
lijke wensdroom moet worden gezien, nog geheel buiten be
schouwing latende, dat het e.v. ,openbreken" van lopende c.a.o.'s 
als een contractbreuk moet worden beschouwd. 

Men zal wellicht denken, dat hierin door de vroegere ,risico
clausule" kan worden voorzien, maar de ervaring, die enige tijd 
geleden werd opgedaan bij het door de Hoge Raad uitgesproker1 
vonnis en de daaruit blijkende opvattingen over het tegenwoor
dig geldende wettelijke recht, hebben het vertrouwen in dit 
soort regelingen dermate ondermijnd, dat ze geen aanvaardbare 
oplossingen meer bieden. 

Ruw gerekend is daarmede in de bedrijfstak in de afgelopen 
jaren een verlies van 40-50 millioen gulden geleden! 

Indien bij het nieuwe bouwbeleid de bouwnijverheid opnieuw 
als sluitpost bij het financiele overheidsbeleid zou moeten die
nen, had de bouwnota beter ongeschreven kunnen blijven. 

Nog enkele nieuwe of ontbrekende bouwstenen. 

Het zou overweging verdienen om te komen tot een bouwwet. 
Hierin zou de totaliteit van de noodzakelijke sanering der bouw
nijverheid en de fundering voor de opbouw van haar nieuwe ge
stalte geregeld kunnen worden. 

Op het ogenblik, dat de bouwnota is verschenen, verkeert de 
organisatie van de werkgevers in een overgangstoestand. De ge
dachte, dat de belangen van de meest uiteenlopende werkgevers, 
vanaf degenen, die Of een eenmansbedrijf zijn of slechts met en
kele werknemers arbeiden tot en met de industrieel georgani
seerde moderne bouwbedrijven, aileen volgens het oude zuilen
stramien georganiseerd kunnen worden, heeft in de bouwnijver-
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he:id zijn tijd gehad en is gebleken onmachtig te zijn om de pro
blemen van tegenwool'dig op te lossen. Bovendien valt de be
drijfstak uiteen in talrijke sohakeringen, zoals woningbouw, 
utiliteitsbouw, onderhoudspa troon, ,eigenbouw~onderneming", 
wegenbouw, waterbouwkundige en baggerwerken, om slechts 
enkele typen te noemen. Voorts kent men de z.g. systeembou
wers en de firma's die zelf projeden van a tot z tot ontwikkeling 
brengen en sinds lmrt ook de Federatie van ondernemingen, die 
volgens industrietHe methoden intern zijn georganiseerd. 

De architectenwereld is e>veneens zeer veroeeld. Het aantal 
bureaux, dat op de omvang der huidige problemen is ingesteld, 
kan verhoudingsgewijze zeer gering worden genoemd, terwijl 
niet aileen in de bouwwereJd over de positie van de architect of 
de bouwkundig ingenieur, maar ook daarbuiten ,pluriforme" ge
dachten bestaan, die tot uitdrukking zijn gekomen in jarenlang 
slepende meningsverschillen over de beroepsuitoefening en de 
titulatuur der arohiteeten, waarvan velen de creatieve kunste
naarsgedachte nog als enige basis van hun bestaan zien, terwijl 
ons land als het ware roept om ontwerpers, die de totaliteit van 
allerlei arohitectonische, kunstzinnige, technische, economische, 
sociologische, sociale en organisatorische problemen beheersen. 
In dit opzicht zijn de voorbeelden van buitenlandse bureaux van 
consulting-engineers ~eer belangwekkend. 

In de Nederlandse ingenieurswereld sohijnt soms een huive
ring te zijn om zich bij de bestaande verhoudingen te ,encanail
leren" met de producerende ondernemingen en aan wederzijds 
begrip ontbreekt soms veel. De aanbestedingsregeling en de 
prijsvorming zijn reeds vele jaren hangende problemen. 

Het eerste ontwerp van een overheidscommissie om te ko
men tot nieuwe uniforme algemene voorwaaroen bij de uitvoe
ring van werken is juist 10 jaren oud en volgens de bouwnota is 
de betreffende commissie nu met haar arbeid gereed gekomen, 
maar in feite bestaan tegen de nieuwe redactie van werkgevers
zijde nog enkele belangrijke bezwaren. 

Aanpassing van de huren aan de inkomens en een goed ge
meentelijk huurbe1eid zal slechts mogelijk zijn indien er een 
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wettelijke regeling zou komen in de geest van de Schoolgeldwet 
en de Schoolgeldnorm. 

Afschaffing van het niet efficient werkende en ongeplubliceer
de stelsel van de ,curveprijs" als toetsende maatstaf lijkt ook uit 
een oogpunt van rechtszekerheid en onderling vertrouwen tus
sen overheid en bedrijfsleven dringend gewenst. In plaats hier
van zou invoering van een wettelijk sytseem van de ,quantity
surveyor", zoals dat in Engeland bestaat en reeds herhaaldelijk 
werd bepleitU), een belangrijke basis kunnen zijn voor herstel 
van het vertrouwen. De ovevheid dient het toetsen van prijzen 
op eigen verantwoorde begrotingsbureaux te doen geschieden. 

Het statuut van de woningbouwverenigingen met bestuursle
den op vrijwillige basis, waarborgt in de huidige samenieving 
onvoldoende, dat hiervoor de juiste personen kunnen worden ge
vonden, o.a. omdat hun activiteiten tegenwoovdig zodanig aan 
batllden zijn gelegd, dat dit werk niet meer aantrekkelijk is. 

Een rijkscommissie die naar de werking van deze organisaties 
een onderzoek heeft ingesteld, heeft na lange jaren wel een rap
port uitgebraoht, maar het is nooit gepubliceerd. 

Het verplicht voorschrijven van z.g. keuzeplannen lbij een jaar
lijkse Rijkssubsidie van ca. 250 millioen gulden zou het voordeel 
kunnen hebben, dat door deze herhalingsbouw aan de hand van 
wettelijk te regelen volledige na-calculaties een inzicht in het 
werkelijke productiviteitsbeloop zou zijn te verkrijgen. 

Hetzefde geldt in meer of mindere mate voor deelplannen in 
de stedebouwkundige ontwerpen. 

Bij de vele Staatssecretarissen, die thans reeds in het Kabinet 
beschikbaar zijn, zou men zioh terecht kunnen afvragen of bij de 
,new deal" niet een geheel andere top-organisatie bij bet zo 
uitermate veelzijdige ministerie noodzakelijk is, waarbij proble
men zoals ruimtelijke ordening, sanering van bestaande stads
en dorpskernen onder afzonderlijke Staatssecretarissen zouden 
kunnen worden gesteld, zodat het ministerie, dat met het onder
werp, dat de eerste prioriteit bij de Regering heeft verkregen, is 
belast, een grotere steun zou verkrij,gen. 

Ik noem tenslotte nog eens met aandrang de gedachte van het 
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invoeren van wettelijke gemeentelijke woningcartotheken, met 
behulp van moderne automatische registratie-hulpmiddelen, die 
grote voordelen zou kunnen hebben.7) 

Het aantal aan te dragen bouwstenen is nog met zeer velen uit 
te breiden. Moge het door de bouwnota geopende perspectief een 
zegenrijk begin blijken te zijn van een nieuw voorspoedig be,leid. 

1) Noot in de Handelingen der Tweede Kamer van 31 juli 1963, biz. 122. 
2) ,Bouw", 13 april 1963. 
3) Algemeen Handelsblad van 23 juli 1963. 
4) ,Het woningbeleid in het Iicht der technische economie". Diagnose 

en therapie. 
5) ,De ondememing", 12 oktober 1963. 
&) Zie o.a. het onder 4) genoemde rapport van de Ver. van Delftse lnge

nieurs 1951. 
7) Ir. M. Elion, Bouw 1963 nrs. 15 en 30. Hoe zal de tweemillioenste 

woning er uit zien? 
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Dr. J. W. Beerekamp 

DE ALGEMENE BIJSTANDSWET EN HET 
SUBSIDIARITEITSBEGINSEL 

In het voorjaar 1963 doorliep het wetsontwerp ,Nieuwe 
regelen betreffende het verlenen van bijstand door de over
heid" met succes de laatste ronden van zijn constitutionele wor
dingsweg langs het Haagse Binnenhof. Met vier tegenstem
mers in de Tweede Kamer en geen enkele in de Eerste we·rd de 
onder ons volk mee·r en meer gerijpte overtuiging dat over
heidsbijs,tand aan daartoe lbehoeftigen recht is, en geen gunst, 
gecodificeerd. 

De technische details van de Algemene Bijstandswet, ond& 
welke roepnaam het geesteskind van Minister Klompe de so
ciale geschiedenis zal ingaan, kunnen in dit artikel, dat een 
gevarieerde lezerskring hoopt te bereiken, achterwege blijven. 
Liever laten wij de stralenbundel van onze schijnwerper wat 
bewegen langs de raaklijnen tussen enerzijds de overheids
plicht en anderzijds de taak van kerken, particuliere instellin
gen en familieleden, zoals die historisch en principieel op het 
terrein van de bijstand zijn aan te wijzen. 

De wijzigingen in het inzicht daarop kunnen het best wor
den weerge,geven door enk.ele wetsteiksten en officiele uitspra
ken zelve te laten spreken. De Algemene Bijstandswet zet in 
met dit artikel: 

,Aan iedere Nederlanderr, die hier te lande in zodanige om
standigheden verkeert of dreigt te geraken, dat hij niet over 
de midde•len bescihikt om in de noodzakelijke kosten van he·t 
bestaan te voorzien, wo11dt bijstand verleend door burgemees
ter en wethouders". 
Als de behoeftige een recht heeft, is de keerzijde van deze 

medaille dat de overheid een plicht heeft. 
De Armenwet van 1912 leefde nog in een ande·r klimaat. Die 

zei in art. 28: 
,Ondersteuning kan slechts worden verleend aan hen, die 
zich het noodzakelijke lervensonderhoud niet kunnen ver-
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schaffen, en het, hoewel een verzoek daartoe gedaan is, niet 
ontvangen van anderen, ingevolge de wet tot het verstrekken 
daartoe gehouden, of van kerkelijke, bijzondere of gemengde 
instellingen". 
Dat is het beroemde subsidiariteitsbeginsel. De overheid 

springt pas bij wanneer aHe andere instanties in gebreke blij
ven. 

De Armenwet van 1912 bertekende echter al weer een stap 
Vlooruit vergeleken met die van 1854. Die ging uit van deze 
visie, uitgedrukt in de memorie van toelichting: 

,Niemand heeft regt, onderstand te eischen van enig open
baar bestuur. Het ondersteunen van armen is ene zedelijke, 
geen burgerlijke plicht. In beginsel mag ieder, die ondersteu
ning behoeft, haar vragen aan zijne medemenschen". 
Maar omdat bedelarij gevaarlijk is voor de orde en rust in de 

Staat volgt daar dan op: 
,De Staat is verplicht tegen dat gevaar te waken en dus ene 
politie2lorg uit te oefenen met opzigt tot de armoede". 
Niet de armen hebben recht op bijstand, maar de rijken op 

bescherming tegen bede~aars. ,Aile denkbeeld van regt op on
derstand van de kant der armen wordt uitges1oten". 

Wannee·r wij zo ontdekt hebben, hoe een eeuw geleden de 
overheid slechts een politionele taak zag liggen t.o.v. de armen, 
moeten wij ¥oor twee gedachtenfouten oppassen. De eerste zou 
de mening zijn, dat de overheid pas heel laat, bijv. toen het 
denkbeeld van de subsidiariteit opkwam (voor 1912 dus), op 
de gedachte is gekomen dat bijstand een plicht jegens de be
hoeftigen zelve zou kunnen zijn. Want 1854 is een uitgesproken 
dieptepunt geweest. Dat leert een blik in de· StaatsregeHng 
voor het Bataafsche Volk van 1798. Art. 47 zegt: 

,De Maatschappij, bedoelende in a11es de welvaart van aile 
hare Leden, verschaft al'lbeid aan den Nijveren, onderstand 
aan den Onvermogenden". 
Wat klinkt dart laatste modern! Het is bijna een praeludium 

op de Algemene Bijstandswet van 1963. En nog verder terug
gaande komen wij Erasmus' geestverwant Johannes Vives te
gen, die in 1526 in zijn geschrift ,De subventione pauperum" 
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al een pleidooi voerde voor een algemene burgel"lijke armenzorg. 
De kerk had z.i. op dit terrrein geen directe taak! Dit wei erg 
radicale standpunt vond geen ingang. Wei heeft menige stede
lijke overheid in ons land direct of zijdelings instellingen van 
barmhartigheid in het Ieven geroepen. Niemand minder dan 
Karel V had dat al gestimuleerd door een placcaat van 1531. 
Dat bevatte een algemene regeHng voor zijn ,Officieren ende 
Wethouders" om ,het werk van Chatirate te meerderen ende 
te beteren". Deze enkele voorbeelden bewijzen duidelijk, da-t 
de overheidsbijstand oudere papieren heeft dan men uit de 
negatieve instelling van de Armenwet van 1854 2'JOU kunnen af
leiden. De curve van de overhe~dsbijstand stond nimmer zo laag 
als omstreeks 1854! 

Een tweede vergissing zou zijn dirt op rekening van het toen
maals oppermachtige liberalisme te willen boeken. Ongetwij
feld zullen vele liberale' regenten toen op dit gebied voor de 
overheid geen taak hebben zien liggen. Thorbecke was daar 
echter niet bij! Zijn ontwecrp Armenwet van 1851 (door de val 
vam. zijn kabinet nimmer wert geworden) wilde de overheid wei 
inschake,len. Juist van de conservatieven en van Groen van 
Prinsterer kwam het felste verzet. Luisteren wij even naar het 
betoog van laatstgenoemde in de tweede Kamer: 

,Wat verrlangen wij? Dat bij dit ontwerp de doodsteek worde 
gegeven aan de wettelijke' lie-:&ladigheid; niet regeling maar 
uitroeiing van de charite legale; elke kiem van dit verkeer
de, van dit volgens ons heilloze beginsel, moet uit deze wet 
worden gerukt, ook het minste, het gerringste hiervan zou 
voor ons zijn de doode vlie,g, die de apothekers zalve, dat is 
in dit geval: het wetsontwerp, bederft". 
Groen was dus tegen overrheidsbijstand als zodanig en daar

om ook tegen hert subsidiariteitsbeginsel. Door dat laatste be
ginsel wordt immers overheidsarmenzorg de jure en de facto 
mogelijk gemaakt. 1) 

Belangrijker dan de historische feiten zijn de principiEHe ar
gumenten. De tegenstemmers waren enkele afgevaardigden 
van de A.R.P. en van de S.G.P. Het toen nog niet in de kamer 
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vertegenwoordigde G.P.V. verklaa:rxle zich blijkens een adres 
van de Centrale V erbondsraad aan de kamer eveneens tegen. 
Deze protestantse politici meenden dat de Bijbel voor geen 
overheirdstaak ruimte laa t. 

De heer Kikkert haalde echter in het kamerdebat een uit
spraak aan van De Savornin Lohman, dat hij voor zijn con
creet handelen in een bepaa1de situatie nog nimmer een con
oreet voorsohrift in de Bijbel of in een Bijbeltekst had kunnen 
vinden. Onze situaties zijn niet identiek aan die van Oud-Israel 
of van de jonge kerk. Eveneens kunnen wij moeilijk op situaties 
uit de Gouden Eeuw temggrijpen. De sociologische verhoudin
igen zijn inmiddels te ingrijpend veranderd. 

Daarom hebben de schriftplaatsen bijv. uit het adres van het 
G.P.V. voor onze moderne maatschappijverhoudingen niet het 
laatste wool'd. Die zijn het vijfde gebod ,eert uw vader en uw 
moeder", het verwijt van Jezus tot de korban-zeggers die de 
tempel voor hun behoeftig ouders Heten gaan (Mk. 7 : 9 v.), 
de inzameling voor de arme .gemeente van Jeruzalem (Gal. 2 : 
19) en de verplichtingen tegenover ouders en grootouders die 
Paulus in 1 Tim. 5 : 4 inscherpt. Het Mozaische tijdvak werd 
immers gekenmerkt door een agrarische economie met een 
sterke familieband en een uiterst primitief overheidsapparaat 
(vgl. Ex. 18 : 17 vv. en Num. 11 : 24, d.w.z. de oversten uit Jeth
ro's advies en de 70 oudsten). Het tijdperk der koningen kende 
meer ve,rstedelijking en centralisatie, maar ook het ambtena
rencorps van Salomo was nog VToornamelijk op een goederen
huishouding gericht (vgl. 1 Kon. 4). Collectieve voorzieningen 
in moderne zin waren volstrekt onbekend. De eerste ahristen
gemeenten waren minderheden binnen een vijandige Umwelt. 
Wanneer dan de overheid verstek laat gaan in het opvangen 
van de armoede en de openbare mening niet ve:rxler komt dan 
de aanvaarding van de bedelarij met als keerzijde het stimu
leren van het aalmoezen geVTen, wat rest dan anders dan het 
appel op de solidariteit binnen de kleinste samenlevingsver
banden? De bijbelse richtlijnen correlleren met de toenmalige 
sociale verhoudingen. Zij geven dus geen concrete oplossingen 
voor de onze. 
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Nu is eeuwenlang het europese samenlevingspatroon niet zo 
veel anders geweest dan het bijbelse. Het kon dus de schijn 
wekken dat de bijlbelse directieven ook in hun concrete vormen 
voor aile tijden het laatste woord spraken. Het ideaal-typische 
patriarchale of grote gezin, dat duidelijk herkenbaar is in de 
oud-testamentische verhoudingen, kon men in allerlei vormen 
later nog overal terugvinden. Dat is het drie-generaties-ge.zin 
met inwonend personeel en in het gezin opgenomen ongehuwde 
familieleden. Allen sliepen onder een dak en aten van dezelfde 
dis. Ook het later opgekomen ambachtelijke gezinstype, minder 
autarkisch en meer productief gespecialiseerd, kon gemakke
lijk drie generaties omvatten (dus ook de bejaarde grootouder) 
en de .eenzame verwant of gezel onderdak en werk bieden. Ve
len van hen, die nu onder de bepalingen van de, Algemene Bij
standswet vallen, zouden vroeger in soortgelijke situaties ver
kerend in de familiekring zijn opgevangen. Op sociaal-psycho
logische en paedagogische gronden kunnen wij nu wel beweren 
dat daar veel tegen te zeggen is, dat de ,bijwoners" te weinig 
privacy en de kinderen teveel opvoeders gehad zullen hebben, 
maar in die tijd vond men de a1dus aan onderdak en onderhoud 
geholpenen beslist geen probleemgevallen. Natuurlijk had lang 
niet iedeveen zulk een ,oplossing" maar daarvoor waren dan 
weer hofjes, gasthuizen, diakoniehuizen en al die andere col
lectieve tehuizen. Was er dan nog een restgroep? Natuurlijk, 
talloos waren de vagebonden, de paupers en de stille armen. 
De goede, oude tijd is een sprookje. Maar omdat toch de mees
ten in familieverband of door de ,particuliere" barmhartig
heid opgevangen werden kwam de overheidstaak nimmer goed 
uit de verf. Bovendien lagen de familiehulp en de particuliere 
barmhartigheid zo keurig in het verlengde van de bijbelse situ
aties, dat men dat alles als de normale weg bleef beschouwen. 

Naarmate de levensverbanden groter en dus losser werden 
en ook de verstedelijking toenam moest dit systeem steeds min
der toereikend worden. In onze tijd komt riu steeds meer een 
derde gezinstype op, ook op het platteland, n.l. het moderne 
stadsgezin. In den regel is dat het kleinbehuisde gezin. Terwijl 
vroeger de inwonende grootmoeder 's avonds rustig in een der 
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bedsteden schoot, verlangt zij nu, en ~echt, de privacy van ga: 
een eigen kamer. Hoeveel huizen helbben nog die aparte de 
kamer? Wij kennen voorts de toegenomen horizontale mobili- to1 
teit. De families spatten steeds meer uit elkaar. Vroeger waren Di 
er altijd wei getrouwde kinderen vlak bij om immateriele hulp da 
te bieden. Nu moeten vaak dure hulpkrachten die taak verrich- in 
ten. Bovendien zijn onze minimum-eisen sterk verhoogd. Wij he 
nemen het niet meer dat de lbijstands-behoeftigen in aflegger- J 

tjes lopen of in armenwoninkjes zonder comfort Ieven. Wan- ga. 
neer wij de adressen zoeken van de bijstandsplichtigen mogen ve 
wij onre sterk 'gewijzigde leefgewoonten en gezinsverhoudin- m~ 
gen beslist niet veronachtzamen. Het is best mogelijk dat wij ge: 
daarnaast ook meer individualisme en minder solidariteitsbe- kr 
sef hebben. Dat zou overigens een onderwerp apart zijn. Dat rij 
alles is bovendien bijzonder moeilijk meetbaar en dus verge- eel 
~~~ ~ 

Ook de groteoo levens,gemeenschap van lbuurt en dorp is ver- nu 
anderd vergeleken bij vroeger. Vooral in de Saksische streken zij 
waren de naoberplichten een belangrijke uiting van materiele, va 
maar vooral van immateriele hulp. De vertechnisering van het ve 
Ieven en de urbanisatie vreten deze kans op bijstandsverlening lijl 
steeds verder aan. Zijdelings mag overigens worden opgemerkt en 
dat in diezel:&le streken nieuwe vormen van hulpverlening als pe 
gezins- en bedrijfsverzorging zo goed blijken aan te slaan. Men 
kan nu echter niet meer vlug even samen een verbrand huis 
opbouwen of een weduwe in een winkeltje aan de klandizie ste 
van de kennissen helpen. an 

Als derde levensve·rband kunnen wij op de kerk wijzen. Die ge: 
is plaatselijk nu niet meer compleet met een bedehuis, een pas- ho 
torie, een voorganger en een koster. Die vroegere simpele ou- lot 
tillage kon goeddeels nog gefinancierd worden uit het ke·rke- be 
goed en het ,zilveren koord" dat de overheid toewierp. Het lie 
levende geld kon toen dus grotendeels vloeien in de richting na 
van de armverzorging. Tegenwoordig moet een goed toegeruste 
kerkelijke gemeente zo'n variatie aan personeel, gebouwen en 
activiteiten opbrengen, dat het ruimer bedrag uit de offervaar-
digheid meer naar de kerkvoogdij en minder naar de diakonie 
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gaat. Heeft trouwens, door het achterblijven van de overheid, 
de kerk het diakonaat niet lang al te eenzijdig moeten beperken 
tot de armverzorging? Nu worden in de Ordinantie voor het 
Diaconaat bij de Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk ni.et minder 
dan 11 aspecten van het moderne diakonaat onderscheiden. Ook 
in andere kerken men wij precies diezrelfde uitwaaiering van 
het dienstbetoon. 

Het zou bij2londer interessant zijn om de nuanceringen na te 
gaan in de loop der eeuwen van de christelijke visd.e op het 
verschijnsel armoede.2) Niet aileen in de klooster-spiritualiteit, 
maar ook in andere kringen is de' armoede dikwijls juist bewust 
ge2lodht als ascetisoh ideaal. ,Naakt de naakte Christus aan het 
kruis navolgen!" Bij dit armoede-ideaal zag men armoede (en 
rijkdom!) vee I meer als een ethisch-religieus vraagstuk dan als 
een eoonomisch probleem. Stellig mogen wij dat ethisch-religi
eus aspect nu ook niet verwaarlozen, maar wij leggen daarnaast 
nu toch ook de klemtoon op het juridisch-economisch facet. Wij 
zijn ook niet meer tevreden, zoals vroeger, met het verzachten 
van de nood. Wij willen die zo mogelijk geheel opheffen. Dat 
verhoogt de bijstand ook kwantitatief en opnieuw is een verge
lijking met wat de kerk een paar eeuwen geleden deed onbillijk 
en de eis dat de kerk haar eerstgeboorterecht niet mag verko
pen een onmogelijkhetd. 

De 1agere minimum-eisen die men vroeger aan de bijstand 
stelde konden wei eens samenhangen met het feit dat men toen 
armoede als een soort vamzelfsprekendheid zag, een lot, een ho
gere beschikking zelfs. Tot de scala van rangen en standen be
hoorde nu eenmaal ook de onderlaag der armen. Men moest hun 
lot natuurlijk verzachten, dat was christenplicht, maar verder 
behoefde men toch niet te gaan. Dat werpt ook een bepaald 
licht op een besluit, dat de diakenen van Hoogeveen in 1807 
namen en dat in hun notulen a.v. is vastgelegd: 

,Is voorts besloten dat de gealimenteerden voortaan zullen 
verplicht zijn op hunnen arm een teeken te dragen, waardoor 
zij als gealimenteerden kenrbaar zijn - welk teeken de dia
lmnen nader be pal en zullen". 
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Dit besluit doet onze maatschappelijke oren pijn. Het wekt hi~ 
associaties op met de jodenster. Maar dit besluit was psycho- tir 
1ogisch mogelijk, omdat men een stand van armen vanzelfspre- m1 
kend vond. Waarom zou men degenen, die tot die stand behoor- he 
den, dan ook niet als zodanig stigmatiseren? Men deed het in te 
vele andere plaatsen wat minder doeltreffend door in de kerk bij 
aparte armenbanken neer te zetten, zodat zondag aan zondag zi< 
de armen duidelijk te kijk zaten. 

De afstand tussen het israelitische en oerchristelijke leefpa- ni: 
troon en het moderne is dus in de laatste generaties zo vergroot, ch 
dat het onmogelijk is geworden om de concrete, schriftuurlijke aa 
voorschriften zonder meer nog toepasselijk te verklaren voor 
onze situaties. Daar lmmt dan nu de overheid van 1963 te hulp 
met haar bere:idheid om de theorie van de subsidiariteit te ver- vr 
vangen door een feitelijke prioriteit. Wanneer zij ook een thea- ho 
retische, een principiele prioriteit zou vindiceren, zouden wij mt 
ons moeten verzetten. Iedere vorm van menselijke gemeenschap st1 
blijft gerechtigd tot bijstand aan haar daaraan ibehoeftige leden. ge 
Nu echter de nationale gemeenschap dit op materieel terrein de 
het meest doeltreffend kan doen, omdat door de ruime over- ho 
heidsfondsen aan ieder een bepaald minimum gegarandeerd bl: 
kan worden, is er niets op tegen, dat deze grootste gemeen-
schapsvorm in dit opzicht de feitelijke prioriteit verkrijgt. Er ve 
blijven immers voor de kleinere levensverbanden nog genoeg he 
mogelijkheden over, zowel op materieel gebied als ook, en daar in 
vooral, op immaterieel gebied. Het is niet Of-of, maar en-en. vr 

Wij kunnen inderdaad niet uitsluitend lofzangen aanheffen ka 
over het solidariteitsbesef onder ons volk. Zonder de overheids- te 
dwang kwam er niet zoveel van terecht. Maar aan de andere te: 
kant mogen wij dat solidariteitsbesef ook niet helemaal naar lij 
beneden praten. Bij noodsituaties doet een appel op de natio- st1 
nale offervaardigheid altijd nog wonderen. Wie denkt daarbij in 
niet aan het Rampenfonds, de actie ,Open het Dorp" en de ee 
wekelijkse opbrengsten van de Wilde Ganzen. Er sluimeren ieJ 
onder ons volk nog evangelische noties omtrent naastenliefde ka 
en barmhartigheid die, mits goed gestimuleerd en geleid, grate tu 
sommen bijeen doen komen. He't solidariteitsbesef blijkt ook ee 
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hieruit dat wij de overheidsdwang, wanneer die via de belas
tingheffing de miljoenen voor de Algemene Bijstandswet inza
melt, niet beschouwen als een ondragelijke tyrannie. Nude over
he~d bereid blijkt de veranderde inzichten in ons volk legisiatief 
te verwerken en zij dus haar verantwoordelijkheid jegens de 
bijstandsgerechtigden nieuwe dimensies geeft, is zij in dit op
zioht verchristelijkt. 

Anderen willen misschien liever reggen dat zij meer gehuma
niseerd is. Dat is echter geen absolute tegenstelling. Het ver
chri.stelijken en het humaniseren kunnen over geruime afstand 
aan elkaar parallel lopen. 

Er gaat met de overheidshijstand stellig ook iets veTloren. Het 
vrijwillige offer in de direct-persoonlijke sfeer staat ethisch 
hoger dan de meer onpersoonlijke belasrtingheffing en geregle
menteerde distributie. Een ander goed van hoog ethisch gehalte 
staat daar weer tegenover! De ovevheid heeft de reohtssfeer uit
gebreid ook tot die restgroep in ons volk, die tot dusverre van 
de caritas moest leven. Als het recht de liefde komt kussen be
hoort de laatste zich niet preuts te verweren maar zich te ver
blijden! 

Het subsidiariteitsbeginsel heeft op materieel gebied haar taak 
vervuld. Voor de immateriele bijstand ligt dat anders. Hoezeer 
het waar is, dat een mens niet in tweeen gezaagd kan worden, 
in een deel dat geld nodig \heeft en in een stuk dat andere hulp 
vraagt, de twee vormen van bijstand hebben toch ieder een apart 
karakter. Geld is nog enigermate kwantificeerbaar, aan normen 
te koppelen, administratief te regelen. Met de imma
teriele hulp komen wij echter zo diep in de zuiver persoon
lijke sfeer, dat het niet onhe1angrijk is wie deze bijstand ver
strekt. Bij bepaalde vormen van dienstverlening wordt een mens 
in nood zo intens hegeleid, ibij adviezen in noodsituaties moet 
een mensenleven zo transparant gemaakt worden, dat aileen 
iemand van gelijke levensheschouwelijke overtuigingen de beste 
kansen heeft om aanvaard te worden of begrip te krijgen. Na
tuurlijk doet een goed geschoold en warm bewogen helper uit 
een andere levensovertuiging zijn werk altijd nog beter dan een 
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geestverwante dilettant, maar ~o is de tegenstelling onzuiveT. 
Terwijl bovendien op het gebied van de materiele bijstand ker-

1 ken en particulieren door de bovengeschetste veranderingen 
steeds meer achterop moesten geraken in hun mogelijkheden 
in vergelijking tot de overheid, is dat lbij de immateriele bijstand 
niet het geV'al. Het kerkelijk en particulier initiatief heeft net 
zo goed zijn deskundigheid en helpers als de overiheid en als er 
financiele moeilijkheden zijn is er altijd nog de mogelijkheid tot d 
subsidie. Daamm kan het aileen maar worden toegejuicht dat \ 
de Algemene Bijstandswet positief staat tegenover de inbreng I 
van particuliere en kerkelijke zijde ten aanzien van de moge- c 
lijkheden van dienstverlening, zoals blijkt uit art. 2, lid 2 en 3: c 

,Desgewenst doen zij (n.l. burgemeester en wethouders) hem 2 

bemiddeling verlenen tot het verkrijgen van dienstverlening ~ 
door kerkelijke of particuliere instellingen of personen, dan 2 

wel door de overheid. ' 
Daarbij wordt zoveel mogelijk overeenkomstig zijn redeUjke E 

wensen gehandeld." ~ 

' Daarom is het te hopen, dat spoedig, als pendant van de Alge- 1 
mene Bijstandswet, een wet op het maatschappelijk werk tot 2 

stand zal komen. Daarvoor zal echter nog heel wat nagedacht 
moeten worden over de bijzonder tere problematiek van de r 
ve11houding tussen mens en medemens, tussen individu en col-
lecti vi teit. 

Aantekeningen: 1 
1. Nader h1stonisch materiaal is te vinden o.a. in ,Het Ontwerp-Alge- 1} 

mene Bijsrtandwet", uitgave nr. 23 van de Anti-Revolutionaire Partij-
stichting, biz. 8 vv. 
Artikel ,Enige aspecten van het ontwerp Algemene Bijstandwet" van 
Mr. H. J. Koerts ill Maandblad ,Diakonia", 30e jaarg., nr. 2, blaz. 35 v. 
Rede van Mevr. Heroma-Meil~nk op 2 apnil1963 in de Tweede Kamer, 
Hand. biz. 3914 vv. 

2. Uitvoerig kerkhistonisch materiaal in ,Die Religion in Geschkhte 
und Gegenwart", 3e Aufl., sub voce ,Armut", II, K!irchengeschicht
lich (L. Hardick). 
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Dr. H. v.d. Drift 

LOT EN VRIJHEID ONDER PSYCHIATRISCH PERSPECTIEF 

Extract uit een voo1draaht, gehouden voor theologische 
studenten. 

Het is mijn bedoeling enige orientatie in de psychiatrische 
denkwereld te geven. Daarbij zal het nd.et mogelijk zijn het 
vraagstuk van lot en schuld (resp. lbepaaldheid en vrijheid) uitt
puttend te behandelen. W el wil ik duidelijk proberen te maken, 
dat hier vragen aan de orde zijn, die iedereen raken. Wij kunnen 
ons eigen vak, de problemen van onze eigen dicipline geisoleerd 
zien, maar dan orienteren we ons niet op de werkelijkheid. Het 
gaat erom open oog te hebben voor die werkelijkheid, die wij 
zowel geesteswetenschappelijk als natuurwetenschappelijk ver
werken. Dat wil betreffende ons onderwerp zeggen: dit is niet 
een zaak, die aileen de psyahiater, de theoloog of de jurist aan
gaat; wij allen ontmoeten al denkend en handelend z:owel de ge
worpenheid (lot) als de vrijhe1id (sahuld). Lot en schuld zijn 
beide present in een wereld waarin mensen met elkaar, met 
ziahzelf en met die wereld in contact staan. 

Aileen over de verhouding v:an beide kan men natuurlijk lang 
met elkaar filosoferen. Practisch zijn lot en scihuld dialectische 
grootheden; ze maken elkaar ziahtbaar en mogelijk. Mens-zijn 
is gevangen vrijheid. Maar de vrijheid zou geen vrijheid zijn, als 
ze niet gevangen was. Ze hee:tit de gevangenschap nodig om zich 
als vrijheid te documenteren. Over de kwantitatieve verhouding 
kunnen we lang discussieren; maar om min of meer ervarings
maten aan te geven, zou ik kunnen zeggen (mij onwetenschap
pelijk uitdrukkend ! ) : bij de normale mens ongeveer 90% ge
lbondenheid en 10% vrijheid en bij de geesteszieke mens waar
schijnlijk 99% gebondenheid en 1% vrijheid. 

Dat lijkt een somlbere aangelegenheid. Ik wil U dit echter dui
delijk voor ogen stellen, om U te laten zien, dat hoe kleiner die 
vrijheid is, hoe wezenlijker zij wordrt. Wanneer we even een klein 
stukje geschiedenis op halen om de zaak scherp te stellen, dan 
zien we het volgende : toen men vroeger de overtuiging had : 
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geesteszieken zijn absoluut gebonden, geconditionneerd, zagen de 
inrichtingen er navenant uit, n.l. hopeloos. In Duitsland is Her
mann Simon uit Giitersloh de eerste geweest, die enig vrijheids
beginsel gevonden heeft in geesteszieken, juist doordat hij van 
de gedetermineerdheid, de gebonrlenheid, uitging. 

Door toch met de kleine factor vrijhe:id (al was het maar 1%) 
te woekeren, bracht hij ruimte en vergroott'e hij de vrijheid, zo
dat w:ij nu onze inrichtingen onherkenbaar vemnderd vinden. 
Psychiatrisch zouden we dus kunnen zeggen: bij de geesteszieke 
is meer vrijheid dan men denkt, en bij de ,normale" mens is 
minder vrijheid dan men wel eens graag zou wiUen denken. En 
dan is de vraag heel belangrijk: hoe komt het, dat dat niet een 
algemene notie is, dat dat niet algemeen aanvaard is? Dat komt 
door de verhulling van dit pmbleem. En ik meen, dat hier het 
meest essentiele van de situatie ligt: waarom is dit pmbleem 
eigenlijk verhuld ? Ik geloo£, dat ik het antwoord niet ver mis 
ben, wanneer ik zeg: door twee elementen: door de machtsbe
hoefte van de mens, en door zijn rechtvaardigingsbehoefte. 

Stel U voor: een bepaalde situatie van een mens is zijn lot, en 
ik stel dat verhullenderwijs voor als schuld, - dan doe ik een 
greep naar de maCiht, want als het schuld was had het imders 
kunnen zijn. De ingeschapen behoe£te van een mens om de 
schuldsituatie zo ruim te stellen, is een greep (en m.i. een onver
antwoorde greep) naar de macht. De verhulling zien we dus ten 
eerste door de machtsbehoefte: waar eigenlijk lot is, stelt men 
ten onrechte schuld. Men illusionneert daarmee zichzelf en de 
gemeenschap. 

De tweede verhulling is de rechtvaardigingsbehoefte, waar 
ook juristen wel mee te maken hebben: wanneer er in feite 
schuld is, stelt men lot, om zich te vemntschuldigen. Daarvoor 
zijn allerlei mechanismen denkbaar, zoals men vaak kan zien: 
transculpatie (de schuld op een ander gooien), generalisatie (al
gemeen maken van schwld), bagatelliseren (het klein maken van 
de schuld). Op de,ze wijze kan men dus, waar in feite vrijheid 
was het lot naar voren schuiven. 

Zo probeert men zich in deze moeilijke problematiek van lot 
en vrijheid te redden. 
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We zien dan de verhuJ.lingen optreden: wanneer het lot ons 
gaat beangstigen, stellen wij schuld, en wanneer we bevreesd zijn 
voor de schuld, trachten we lot te steUen. Zo zou ik een schema 
kunnen geven v:an mogelijkiheden, waarin mensen lot ( onvrij
willige beperking) en schuld (kwaad als vrijwillige keus) gaan 
verwisselen; of ze dat doen om zichzelf te misleiden, of zichzelf 
en de groep, of de groep - hoe ook, het blijven verhullingen. 

De vraag nu in dit doolhof Vian verhullingen is niet: is het lot 
Of schuld, maar is de zaak zuiver gesteld. W anneer de zielwrger 
leert onde~scheiden in deze doolhof, en leert zien, waar schuld 
voor lot gehouden wordt en vice versa, dan kan hij in de ziels
zorgelijke practijk wonderen doen. (In dit ve11band noem ik bv. 
het hoek van Bernanos: Sous le solei! de Satan). 

Er k!omen n.l. zeer spectaculaire verhullingen voor, soms ogen
schijnlijk ten bate van anderen. Zo k!on het volgende gebeuren: 
een patient lag op zijn uiterste en sprak zijn ,laatste woorden"; 
door een injectie echter kwam de hartactie net op tijd weer 
terug. Deze man, afkomstig uit een milieu, waar de gebonden
hetd en afhankelijkheid van de mens niet zo bekend is, zei ten 
overstaan van zijn vrouw (hij wilde ihaar niet beangstigen): ,ik 
heb me maar een beetje aangesteld". Dan is ihet dus in de schuld
sfeer gekomen en ziet het er minder afschrikwekkend uit; m.a.w. 
het had ook anders gekund. 

Het gaat er nu om, dat de mens zijn lot leert kennen en daar
mee zijn vrijheid. 

In de tijd, dat het idealisme der vrijheid hoogtij vierde, waren 
de toestanden in de inrichtingen op zijn slechtst. Het verlossende 
woord is juist gekomen uit de deterministische hoek. Simon, al 
eerder genoemd, heeft met zijn determinisme een aanzet tot be
vrijding van de geesteszieke geibracht. Eerst mg men: deze men
sen zijn ziek, - men heeft toen ontdekt, dat men aan die zieke 
een vraag kon stellen, - dat men niet onder alle omstandigheden 
z6 ziek was. Een groot aantal mensen, die vroeger dwangverple
gmg nodig hadden, hehben nu een zekere vrijheid. Door te be
ginnen bij de conditionaliteit kunnen we daarachter en daartus
sen de vrijheid ontdekken. We beginnen dus eerst met het ken
nen van de beperkende condities en dan pas kunnen wij daar 
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vragen aan stellen. Wie kende tot voor 40, 50 jaar meer gecon
ditionneerde mensen dan geestesziekten, en nu blijkt: de vrije, 
vraagstellende, ruimtebarende situatie blijft mogelijk; dan blijkt, 
dat als men met een kleine hoeveellheid vrijheid woekert, de 
were1d er totaal anders uit gaat zien. Maar dat gebeurt nooit 
dim, waar wij vrijheid gaan stellen, waar etgenlijk lot is. Dit is 
geen privegedachte, maar het is de wijze, waarop wij met gees
teszieken werken. Hun condiUepatroon kennende, stellen wij 
daar een vraag aan, en die vraag is (niet altijd, maar soms) crea
tief, d.w.z. er komt ruimte, vrijheid, de zieke gaat zich adequaat 
ged.ragen. Wij kennen dit uit onze ervaring. 

Het is een boodschap, die m.i. de moeite waard is. Dit geeft 
ons gelijk de gelegenheid te onderscheiden de primaire en de 
secundaire ethiek. De primaire ethiek is streng, stelt domweg 
eisen, zegt: zo m6et het: de secundaire ethiek is niet streng, maar 
ernstig en humorvol - zij ze1gt aileen maar: het moet anders als 
het ook anders kim. Zij stelt allereerst de vraag: kan dit ook 
anders? 

Het is bekend, dat Freud zich veel moeite heeft gegeven voor 
de onibewuste deterrninanten - dart is min of meer gemeengoed 
geworden: ied.er weet wat voor vader- of moederbindingen en 
vaderprotesten er kunnen zijn; maa:r een heel belangrijk gebied, 
waar de psychiatrie iets wezenlijks in ziet, is het gebied van de 
buitenbewuste factoren. Nu is het merkwaardige, dat die bui
tenbewuste factoren heel nauw samenhangen met de stofwisse
lingsprocessen, met de banen in het zenuwstelsel; ze hangen sa
men met onze aanleg, met een bepaald stemmingsleven, met de 
drift-<basis. Ze werken buitenbewust, maar als ze zich uiten, 
doen ze dat in bewuste en onbewuste motieven. Het zijn dus in
directe indicatoren van iets geheel anders. In de tijd, dat Freud 
kwam met de ontdekking van het onbewuste, dacht men nog, 
dat alles ,bewust" uitgelegd moest worden. Nu behoeft men 
geen Freudiaan in de zin van zijn levensbeschouwing te zijn, om 
te weten, dat Freuds leer van het onbewusrte juist is. Maar de 
ontwikkeling van het Freudianisme is bij sommigen in die rich
ting gegaan, dat men nu niet langs bewu.ste, maar langs onbe
wuste wegen de zaak in zijn macht meent te heibben. Dan doet 
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men echter geen reoht aan de buitenbewuste factoren, bijvoor
beeld, dat het een zenuwcel in onze hersenen behaagt zich on
regelmatig te gaan delen (tumor, glyoom). Nu kunnen we bij 
bepaalde psychische spanningen zeggen: de oorzaak daarvan is 
bv. een vadercomplex, maar dan rekenen we buiten de werke
lijkheid, dat die spanningen ook kunnen ontstaan door heel an
dere wetmatigheden. Zo ontstaan er b.v. geleidingsstoornissen 
in ons zenuwste,lsel, ro ontstaan er onder invloed van hormonale 
factoren abnormale functies. Maar bij deze dingen is het eigen
aardige: zo gauw de mens zich daarover uit, doet hij dat in ter
minologieen, die hij daarvoor tot zijn beschikking heeft. Om een 
voorbeeld te noemen: de epilepsielijder bv. is onderhevig aan 
een ontstemming, die puur van buitenbewuste origine is; die 
ontstemming kan met regelmatige tussenpozen terugkomen; in 
de curven zien we in die regelmaat een zekere rythmiek. Wan
neerde patient gevraagd wordt naarde oorzaakvan zijn ontstem
ming, dan ~ou hij bv. kunnen zeggen: dat komt omdat ik het ge
zicht van die man niet kan uitstaan; - hij geeft er dus een be
wust motief aan. Nu kan het gelbeuren, dat een psychotherapeut 
deze vergissing maakt: die ontstemmingen komen, omdat hij in 
dat gezicht van die man het gezicht van zijn vader ziet, met wie 
hij vroeger conflicten heeft gehad. De werkelijkheid is echter, 
dat de ontstemming eenvoudilg komt door een buitenbewuste 
oorzaak; die moeten we dan ook niet ~oeken in de bewuste of 
onbewuste motieven, die eraan gegeven worden; het hlijkt ook, 
dat wanneer men bij de patient op deze motieven ingaat, de ant
stemming blijft bestaan. 

Zo kennen we· taUoze voorbeelden, waarbij iemand domweg 
een bepaald dri:lltlerven heeft, een bepaalde karakterstructuur, 
een bepaalde stemmingsbasis - omdat de functie van zijn cen
traal zenuwstelsel dat zo conditionneert. 

Het gaat mij nu om die ruimte, die de buitenbewuste proces
sen toekomt, om de functionele processen van het centraal ze
nuwstelsel tot hun recht te Iaten komen, teneinde de misvatting 
te voorkomen, dat het psychische aileen uit het psychische voort
komt. We mogen ons nooit verbergen voor de realiteit. 

Het volgend voorbeeld illustreert de vervanging van de bui-
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tenbewuste factor (een lot, een bepaa1dheid) door schuld. Er 
komt een man met dwanglachen ter behandeling bij de arts. Het 
fenomeen dwanglachen komt voor bij een bepaalde aandoening 
van de hersenen. Deze man, die de arts twee jaar heeft kunnen 
observeren, beweerde iedere keer, als tegen hem gezegd werd: 
,dit is een hepaalde laesie in uw hersenen"- ,neen, het is mijn 
eigen schuld, het is mijn schaamteloosheid"; lotsbemachtiging 
door vrije wil dus, maar vollromen onjuist. Na zijn dood vond men 
bij sectie de haard van de ziekte in de hersenen, waardoor dat 
dwanglachen veroorzaakt werd. ,Mijn lot is niet mijn ziekte, 
maar mijn schuld", de zieke weigerde dus deze afhankelijkheid 
te aanvaarden, dat iemand, zonder zijn vrije wil, dit lot over
komen kan. 

Het is een zeer tragische zaak, wanneer we zien, hoe deze ver
hullingen tot ver in de ouderdom nog spelen. 

Er zijn ook voorbeelden van zelfrechtvaardiging, waar eigen
lijk schuld is, maar die zal ik u sparen, daar kan de jurist veel 
van vertellen, vormen van transculpatie, generalisatie, ba.gatel
lisatie. We zien ook, dat het mensdom collectief lot altijd door 
schuld vervangt ( denkt u maar aan ministers, generaals enz., 
die als enkeling als zondebok worden aangewezen, wanneer er 
iets mis gaat). Verwarren van schuld en oorzaak: dat doet de 
mens van nature. 

Een ander voorbeeld: een personeelslid van een bedrijf had, 
VToor hij in dat bedrijf kwam werken, een afwijking in de her
senen, wa.arvan de zenuwa.rts, die hem destijds daarvoor behan
deld had, hem gezegd had, dat hij dit in de gaten moest houden 
en zich geregeld onder oontrole moest stellen. De betrokkene 
zei hiervan niets bij zijn sollicitatie, werd aangenomen; hij 
kreeg allengs moeite met zijn chef. De hele bedrijfspaedagogie 
is daarbij te pas gekomen, hoe de zaak wei precies zat - er 
VTormden zich partijen fel pm en contra de chef, zoals dat meest
al gaat. Betrokkene kreeg toenemende hoofdpijnklachten; op 
een gegeven dag moest hij met spoed in het ziekenhuis worden 
opgenomen met een hersenbloeding, waaraan hij na drie dagen 
overleed. Dit voorbeeld is heel duidelijk: deze man werd s1or
dig in zijn werk, werd zorgeloos; zijn chef voelde wei, dat er 
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iets aan de hand was, maar omdat hij deze categorie niet be
heerste, kwam het wel eens tot een verwijt. De houding van de 
chef heeft echter met de ontwikkeling van het proces in de 
hersenen niets te maken, maar de volksangst, in casu zijn me
de-personeelsleden, zagen verband tussen de verhouding chef
arbeider en de ziekte (,overspanning"). Zelfs nadat na de 
dood duidelijk aangetoond was, dat het een hersenpi"oces ge
weest was, was het moeilijk zijn collega's te overtuigen, dat 
niet zijn chef hem aan zijn eind geholpen had, maar dat die 
tumor aanleiding geweest was tot moeilijkheden met zijn chef. 
Hier is dus sprake van een verhulling door de massa en ook, 
nog sterker, met een repercussie-effect: de bedoelde arbeider, 
die zelf over zijn kwaal ingelioht was, raakt door de spraak
makende gemeente zijn juiste orientatie over zijn toestand he
lemaal kwijt en meent, dat zijn hoo£dpijn aan zijn chef te wijten 
is; daardoor raadpleegde hij niet op tijd een dokter, liet zich 
suggereren door wat ,men" ook daoht, totdat hij ineens in een 
reeds hopeloze situatie opgenomen werd; z6 sterk moet men 
zich voorstellen, dat men zich verzet tegen dat bepaald-zijn van 
de mens door buitenbewuste factoren, die hem ,zomaar" mrer
komen. 

Wij kunnen dit ook vanuit de cultuur belichten. De heidense 
opvatting is, da.t de angst zich altijd dialectisch ten opzichte 
van het lot bevindt; dat zien we bijvoorbeeld in de Griekse 
drama's heel sterk. In feite gaat het daar over een schuldeloze 
schuld. De mensen zijn tragisch, maar niet schu1dig. Het hei
dendom neigt ertoe machten te erkennen, hen offers te brengen 
en te aanbidden. In het erkennen van machten willen wij graag 
met hen meegaan, in het aanbidden niet! Bij de J oden vinden 
we precies andersom: daar is het probleem van de schuld ge
zien, maar door heiden wordt de zaak vertrokken, m.a.w. in het 
he~dendom vinden we: schuld is eigenlijk lot en is dus schijn
schuld, in het Jodendom vinden we 1ot, dat als schuld gezien 
wordt, een schijn-lot. Denkt u maar aan de vraag van de disci
pelen aan Jezus: wie heeft er geZJondigd, deze of zijn ouders? 
(Joh. 9:2) bij de geschiedenis van de blindgeborene; - daar 
vinden we het heel duidelijk, de schuldvraag moet gesteld wor~ 

17 



den. Bij onszelf kunnen we dit ook herkennen; we vinden de 
heiden zowel als de Jood in ons, die ne:iJgt om beiden te over
trekken. 

Zoals de vrijheid zioh eenzijdig naar de toekomst kan keren, 
kan het lot zich eenzijdig naar het verleden keren. Ons lot 
speelt mee in onze edelijke aanJ.eg, in de functie van ons ze
nuwstelsel, de bouw en de functie van het zenuwstelsel in zijn 
interactie met het milieu (het zenuwstelsel is zeer sterk op het 
milieu ingesteld). · 

Ik noemde u dus de buitenbewuste factoren van het lichame
lijke - daarvan nader het centraal zenuwstelsel, de hormonen 
en de genen, de erfelijke factoren, die zich concretiseren in 1lo'n 
kern - en dit in zijn interactie met de omgeving, waardoor de 
mens bepaald kan worden. De mens in zijn historie documen
teert echter ook een stuk vrijheid en het merkwaardige is, dat 
dit stuk vrijheid ook weer niet noodzakelijk vrijheid blijft. Als 
ik mij aanwen elke morgen in vrije wil drie keer op mijn neus 
te krabben, en dit bijv. 20 jaar V'olhoud, dan is dit een reflex 
geworden. Dan is dus, wat vrijheid was, gebondenheid gewor
den. Daarom is de vrijheid hoog te houden, waar ze gereali
seerd kan worden. 

Waar werkelijk schuld (dus vrijheid) is, helpen boeterituelen 
niets. Iedere verduistering van Iicht, die voorkomen had kun
nen worden, is nooit meer goed te maken. Bijvoorheeld: wan
neer ik op het portaal voor mijn huis een lamp had moeten 
aansteken om het duister te verlichten voor eventuele bezoe
kers, en ik doe dat niet, waardoor een bezoeker zijn hoofd stoot 
of valt, maak ik het geheel niet meer g:oed, als ik daarna op 
mijn slaapkamer 7 kaarsjes ontsteek uit boete- daar heeft nie
mand meer iets aan. Zo is het ook met het boete-ritueel -
moedwillige verduistering is onherstelbaar. De Joden hadden 
hiervoor een scherp ethisch gevoel: schuld is in wezen onher
stelbaar. Ik wil op deze dingen vooral de nadruk leggen, omdat 
het om de practische werkwijze gaat. Wij bekijken als arts de 
reflex van de mens, zijn biochemie, zijn encephalogram, zijn 
actiestroom, -pas als we dat weten, stellen we de vraa,g: kan 
hij ook anders handelen en Ieven. We noemen dat de creatieve 
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Vl'aagstelling, die zich baseert op een kennen van de condition
nerende factoren, en deze laatste zijn nooit aan een eind. Men 
heeft noch de vrijhe,id, noch de bepaaldheid op een gegeven 
moment in zijn zak. De vrijheid is een dialoog met de determi
nanten! 

Tenslotte nog iets wat betreft die biologische bepaaldheid 
van de mens; wij zijn nl. ~o gewend in andere terminologieen 
te spreken en het van nobele termen te voorzien, dat we daar
door onze orientatie kwijt raken. Daarom is het heel goed het 
menselijk gedrag en zijn voorvorm, met enige fantasie gehan
teerd, te moeten zoeken en die te vinden in het dierenrijk! Het 
is zeer interessant te zien, dat het gezag in het dierenrijk al 
tegenwoordig is bij de kippen - denkt U maar aan het ver
schijnsel van de piklijst. Schjelderup-Ebbe heeft e!r in 1921 al 
op gewezen. 

Niemand van de ouderen onder ons zal willen zeggen: die 
piklijst ben ik nog nooit tegengekomen! Zo vinden we ook de 
voorvorm van het ,aanstoot nemen", nl. bij de meeuwen. Als 
een meeuw een ,rood" vlekje op zijn veren heeft, dan doen zich 
verschijnselen voor, die wij in de maatschappelijke kring en in 
de kerkelijke gemeente ook tegenkomen! Er komen een paar 
meeuwen, die het recht hebben te signaleren, dat er iets onge
woons (iets roods!) is - en er zijn er een aantal, die mogen 
zeggen: hier is een bevlekte meeuw! Dan is er nog een ander 
gezelschap, die dat mag dooPgeven - dat is het geklets - en 
tenslotte een groep meeuwen, die hem verschillende bestraffin
gen mogen doen toekomen; zij mogen hem kastijden, zij mogen 
hem boycotten, zelfs lynchen. Betrekt U dit nu even op de 
menselijke samenleving - ! (Friedrich Goethe schreef in 1940 
het artikel over ,het aanstoot nemen bij de meeuwen". lets 
dePgelijks kunnen we vinden bij de wolven, hetgeen een zekere 
Schenkel beschrijft. Deze heeft wolven bestudeero en hem 
blijkt bv. dit, dat ook wolven zo'n ,piklijst" hebben, waar we 
zoeven over spraken. De machtigste wolf, die het eerst ,pikt", 
heet de alpha - hij heeft het recht om te bijten als dit nodig is. 
Deze alpha-partner heeft de absolute macht, maar nu zijn er 
andere wolven, (we moeten hierbij bedenken, dat wolven kud-
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dedieren zijn) die, als enkele van hun collega's wat rondge
zworven hebben, voor eten of paring of anderzins, het recht 
hebben deze zwerf-wolven weer ,in te ruiken", m.a.w. te rui
ken of ze geen kwalijke, verkeerde geuren bij zich hebben. Het 
is dus n:iet de alpha-partner, die dat doet, het zijn in het alge
meen (ik heb dat bij duiven vroeger ook wel gezien) middel
matige wolven, waar weinig bijzonders aan is. Zij oefenen de 
tucht uit betreffende wat mag en niet mag, (,zo doet een wolf 
niet"). In het algemeen stelt dus de minst opvallende middel
maat de norm (uit veiligheid voor de groep). Daar hebben we 
dus een vnor-vorm van de norm. Zo'n wolf, die terugkomt in 
de kudde, biedt ziohzelf ook aan, onderwerpt zich aan de wol
ven, die dat controle privilege hebben; hij laat zich kastijden 
uit disgregatie-angst. De mens is voor een deel (hij is het niet 
alleen!) nog kuddedier, want hij heeft gemeenschappelijke vij
anden; hij heeft nog steeds honger, kou, de vijand of anderszins 
te bestrijden; maar daarnaast binnen de groep, hee·ft hij zijn 
rangvijand. Er is een heel eigenaardige balans tussen de rang
vijandschap en de vijandschap buiten. Wanneer er meer intra
societaire spanningen zijn, nemen de extra-societaire spannin
gen af of omgekeerd (bij een gemeenschappelijke vijand wordt 
de eenheid naar binnen groter). Dit zijn biologische wetmatig
heden, die we in de maatsohappij (ook in de kerkelijke gemeen
te!) moeten herkennen. De biologische orientatie leert ons, dat 
er al heel vroege vormen zijn van een zgn. ,geweten", die wij 
zouden kunnen vergelijken met het ,geweten" bij de wolven, 
met het ,schuldgedrag", de Bekenntniszwang. De wolven, die 
uit de kudde weggezworven zijn, voelen zioh niet rustig, als ze 
niet ,lbekend" hebben; de maatregelen tegen de overtredingen 
worden genomen door de middenmoot, maar als men zich dat 
niet laat welgevallen, komt de alpha-wolf eraan te pas om ze 
uit te voeren. Onze mensenmaatschappij wordt voor een groot 
deel door deze wetmatigheid bepaald. Met deze biologische ra
dicalen zullen we rekening moeten houden. De natuur ,na
tuurt"; ze is niet immoreel maar a-moreel, neutraal. Het gaat 
erom, hoe ze gebruikt en in regie genomen wordt. De natuur 
kent ook vormen van ,gezag" (de alpha-partner), ze kent de 
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,norm" (de veiligheid van de groep), ze kent de ,ootmoed" (de 
zwakkere wolf, de omega-partner, is gedwongen zioh ter beoor
deling aan te bieden aan de norm-partners de zg. weet-partner, 
ze kent de ,netheid" (een vlekje mag niet voorkomen - ,zo... 
iets komt in onze kringen niet voor"). Ze kent zelfs zoiets als 
de ,farizeeer",- het dier met de tarnkap (zich onzichtbaar rna· 
ken, zidh drukken). Een biologisoh principe - wanneer is men 
nl. onzichtbaar,- als men met een ander lbezig is. 

De middenmoot is al onzioh1Jbaar, maar houdt zich bezig met 
het falen van de andere wolf, ze zit min of meer in de tarnkap 
- we zouden haast zeggen: de bilologisohe voorvonn van een 
oermenselijk gedrag, nl. het farizeisme. Doe zo, dat er niets op
vallends aan je is, dat betekent: zuiver je vederdek, maar als 
de ander een vlekje heeft, zorg, dat de aandaoht daarop valt. 
Dat is een biologisohe veiligheidspositie; m.a.w. we moeten hier 
achter de farizeeers angstige, onzekere en zwakke mensen zoe
ken, die, biologisoh gepreformeerd, behoefte hebben aan de 
tarnkap. 

We zeiden al: het gaat er nu om deze biologische radicalen 
te onderkennen ( daaraan is ook de kerkelijke kudde onderwor
pen) om het humane vrij te maken; om zuiver te stellen: wat 
is het Evangelie meer en anders dan de natuur, waarin is de 
gemeente van Christus anders dan de natuurlijke kudde. Biolo
gisohe radicalen vallen niet samen met de Evangelische norm. 
Wanneer we die vergissing maken, vervallen we aan de natuur
theologie,- dan wordt de God de grote Alpha-partner, die in 
geen ding verschilt met de grote Wodan of met Jupiter tonans; 
dan wordt het wezenlijke van het Evangelie ontkracht. 

Vergelijk met de kudde van wolven Christus, die juisrt be
moeienis had met diegenen, die door deze normatieve midden
moot te licht bevonden waren, de zo:ndaars en de tollenaars, de 
bevlekte meeuwen ! 

Naar mijn gevoel kan de psyoh:iatrie en vooral ook de biologie 
een belangrijke bijdrage leveren tot het meer zuiver stellen van 
de bijbelse boodsohap, juist door het onderkennen van deze bio
logische wetmatigheden, die wij licht met de bijbelse norm 
dreigen te verwarren. 
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Het ging in deze bespreking om de verhouding lot-schuld 
en de verschilreeksen van de verhullingen daarvan, en vooral 
ook, waarom men ze gaat verwisselen. Daar zijn de bewuste, 
de onbewuste, de buitenbewuste factoren, vemonden aan het 
zenuwstelsel, de hormonologie, de erfelijkheidsmassa en aller
lei processen, die zomaar komen en soms ook zomaar gaan of 
zomaar blijven - en daar is nu deze mens door bepaald. En nu 
gaat het erom, niet angstig te worden, want ik geloof juist, dat 
de Evangelische boodschap hier haar kraoht heeft en ons de 
steun geeft. Wij keten, dat de machten sterk zijn, maar wij be
hoeven ze niet te aanbidden; wij weten, dat de·ze machten in 
Christus bedwongen zijn. Als natuur-mens voor de machten 
,knielen", is er voor capituleren. 

Van die noodzaak worden we door Ohristus bevrijd; maar wij 
moeten ze wei herkennen. Dat is de enige, (en tevens christe
lijke) werkelijkheidsorientatie. 
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OVERHEID EN HUMANISME 

Rapport van de studiecommissie, ingesteld door de 
Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting. 

1. INLEIDING 

Bij herhaling is in het poli:tieke gebeuren de vraag aan de orde 
gekomen welk s1tandpunt de C.H.U. krachtens haar program 
van beginselen heeft in te nemen tegen de opdringende krachten 
van het humanisme. Met name rees die vraag als de C.-H. af
gevaardigden in de Staten-Generaal zich voor een beslissing ge
steld zagen ten aanzien van concrete vragen als die van de gees
telijke verzorging der militairen, van de kinderbescherming, van 
subsidie aan tehuizen of bezinningscentra en het Humanistisch 
Verbond en zijn vertakkingen zich daarbij als van eigen wezen 
en karakter erkend en gelijkberechtigd wilden zien met de ker
kelijke en politieke groeperingen, welke ons volksleven ken
merken. Wat de kerkelijke groeperingen betreft, zij vinden haar 
oorsprong in de reformatorische beweging zoals die zich in de 
16e eeuw in ons land baanbrak; wat de politieke aangaat, moeten 
wij teruggaan tot de beweging die wij als het Reveil kennen, 
met Groen van Prinsterer en de zijnen als voortrekkers en initia
tiefnemers tot en organisatoren van een protestants-christelijk 
verenigingsleven, gevolg door de confessioneel-politieke organi
saties onder leiding van Kuyper, de Savornin Lohman, Brans
veld, e.a. enerzijds, onder Schaepman en de zijnen voorzoveel 
de Rooms-Katholieken aangaat, anderzijds. Met de tegenpolen 
van de sociaaldemocratie en het links'- en rechtsliberalisme, is
zij het nauwelijks- een glimp van het Nederlandse !evens
patroon van het einde der 19de en het begin der 20ste eeuw in 
schets gebracht. 
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2. HUMANISME 

Geleidelijk maakt zich een streven los dat meer een ethisch 
dan een politiek karakter dl'laagt en dat zich met aanvankelijk 
nog niet uitgesproken a-confessionele vooropstellingen, met de 
geestelijke bezinning gaat bezighouden. 

Zijn oorsprong zegt het te vinden in de strijd gedurende de 
eerste helft der 17e eeuw in ons vaderland op het kerkelijk ed 
tussen de calvinisten en de libertijnen, de ,preciezen" en de 
,rekkelijken" en in de veroraagzaamheid door toenmalige leiders 
der beschaving als Erasmus, Marnix, Coornhert e.a. gepredikt, 
die zij aanduiden als humanisme dat in die vroege jaren derhalve 
op een bijbels-Christelijke overtuiging was gegrondvest. In de 
voortgang van de tijd groeien de a-Christelijke tendenzen en 
komen stromingen op als die welke wij in het humanisme van 
onze dagen in ons vaderland ontmoeten en die zoals wij dat zien, 
in het huidige Humanistisch Verbond en andere organisaties op 
humanistiscihe grondslag overhee!"sen. Het is de gees,tesrichting 
die de mens en het menselijk vermogen in de levensovertuiging 
centraal stelt, een rationele levensbeschouwing, door Prof. Mr. 
I. A. Diepenhorst (Humanisme en humanistische ,geestelijke 
verzorging", 1952 blz. 42) als afval van God gekenmerkt. Deze 
qualificatie moet naar onze mening als juist worden aangemerkt. 

3. HET STREVEN VAN HET HUMANISTISCH VERBOND 

De C.H.U. moet krachtens haar beginselen het streven van het 
Humanistisch Verbond zien als een principieel stellingnemen 
tegen de beginselverklaring zoals die in artikel 4 van haar pro
gram van beginselen is geformuleerd en mitsdien als gericht 
tegen de doorwerking van de Christelijke geest in het volks
leven van Ned.erland. Het door hem beleden humanisme ziet de 
C.H.U. als een geestelijke orientering die aan de goddelijke open
baring zoals die ons in de Heilige Schrift is gegeven voorbijgaat 
en dus daartegen gericht is, een orientering die zich een duur
zame positie in het Nederlandse bestel zoekt te veroveren en 
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waar het daartoe de mogelijkheid ziet, propagandistische aktie 
voor die beginselen voert. 

,De humanist",- aldus Dr. J. P. van Praag op een congres 
van juridische faculteiten in 1956 te Nijmegen gehouden, ,be
schouwt de kerk als een gemeensahap van personen, van over
tuiging in naam van God bijeen te zijn. Het beeld van de Chris
telijke natie wor-dt door het optreden van het Humanistisch 
Verbond verstoord. Humanisten dienen niet als tweederangs 
burgers te worden beschouwd; zij willen erkend worden". 

Het recht tot zodanig streven mag aan het Verbond niet wor
den ontzegd ook niet door hen, die dat streven als een gevaar 
zien voor het volksleven, zoals de C.H.U. dat geleefd wil zien. 
Anderzijds dient te worden erkend dat wij het humanistisch 
streven met zekere waal'dering tegemoet moeten treden, waar 
het - niet zonder grond - mag zeggen het nihilisme te be
strijden en zich te keren tegen de opportunistische levens
houding, waaraan diepere bezinning niet of nauwelijks ten 
grondslag ligt. De praktijk van het hedendaagse humanisme 
richt zich in zijn propaganda tot het gehele volk en vertoont een 
met name op de buitenkerkelijken gerichte belangstelling, waar
bij niet van belang is of het ledental van het Humanistisch V er
bond meer of minder groot is. 

Deze speciaal gerichte activiteit ziet de Kerk als principieel 
onjuist, omdat haar apostolaire taak hierbij direct betrokken is. 

W el geeft zij daarbij blijk van gematigheid en tolerantie, die 
onder andere tot uitdrukking is gebracht in het van 1955 da
terende Herderlijk schrijven der Nederlandse Hervormde KeTk 
,Christen zijn in de Nederlandse samenleving", waarin gelezen 
wordt (blz. 20): ,Vrijheid van geweten, geloofsovertuiging en 
medeverantwoordelijkheid voor de vrijheid van de ander, zijn 
verworvenheden en waarden die wij als christenen tezamen met 
niet-christenen in het staatkundige en ook in het maatschappe
lijke leven hebben te verdedigen en te verdiepen. Met het oog op 
onze verantwoordelijkheid voor deze waarden mogen wij ook als 
christenen geen moeilijkheden in de weg leggen aan de humanis
ten als zij een eigen plaats vragen voor hun zorg aan de mens, 
in de strijdkrachten en op andere plaatsen in de samenleving". 
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Dit laatste achten wij in zoverre juist als hier dan ook positieve 
waarden in geding zijn. 

4. HET PROGRAM VAN BEGINSELEN DER C.H.U. 

Voor degenen die met de C.H.U. een overheid wensen, welke 
zich heeft te richten naar art. 1 van haar beginselprogram: 

,Bij 'de uitoefening van het gezag in de staat behoort richt
snoer en toetssteen te zijn hetgeen in de Heilige Schrift wordt 
geopenbaard, ongeacht de personen, die met enig overheidsgezag 
zijn bekleed", 
stelt het Humanistiscli Verbond een probleem van eerste grootte 
aan de orde. Het program van beginselen laat geen onduidelijk 
geluid horen: 

art. 3: 
,De overheid is geroepen de Christelijk-Historische grond

slagen van het volksleven te bevestigen en de Christelijke be
ginselen in het staatsleven te eerhiedigen. 

art. 4: 
1. In overeenstemming met de historische ontwikkeling van 
het Christendom op Nederlandse bodem moet Nederland be
stuurd worden als een Christelijke staat in Protestantse zin. 
2. De overheid dient Gods naam te belijden en de Grondwet 
behoort te erkennen, dat de ovel'heid Gods dienaresse is". 

5. ENIGE FEITELIJKE GEGEVENS 

Wij menen goed te doen bij hetgeen volgt duidelijk voorop te 
stellen dat wij met betrekking tot de humanisten geen bezwaar 
hebben tegen e·igen geestelijke verzorgmg van gevangenen die 
kerkelijke verzorging afwijzen, tegen een eigen voogdij
vereniging ter verzorging van de daarvoor in aanmerking ko
mende kinderen wier ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet 
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of ontheven, tegen eigen militaire tehuizen voor mmtairen die 
zulk een verzorging wensen. Het geestelijke goed der verdraag
zaamheid, der vrijheid van geestelijke overtuiging is zeker ook 
voor ons een der eerste beginselen waarnaar wij ons willen 
richten. De hier bedoelde eigen zorg met steun van de overheid 
is in ons land al een feit geworden. 

Enige uit de laatste jaren daterende wetten hebben veelal na 
aanneming van amendementen een zekere gelijkbereohtigdheid 
gebraoht en wel ten aanzien van: 

a) de geestelijke verzo11ging van militairen. 
Bij de behandeling van de defensie-begroting voor 1962 sprak 

pater Stokman namens de K.V.P.-fractie in de Tweede Kamer 
uit ,dat het beginsel van de politieke verdraagzaamheid ook van 
toepassing dient te zijn op een eventuele humanistische gees
telijke• verzorging in de kazerne", nadat bij een enquete ingesteld 
door het ,Humanistisch Thuis" 2215 leden van de krijgsmacht 
hadden verklaard prijs te stellen op humanistische geestelijke 
verzorging gedurende hun militaire diensttijd. 

De minister van Defensie heeft in april 1963 aan de Tweede 
Kamer een ,Nota inzake de invoering van de geestelijke ver
zorging vanwege het genootschap het Humanistisch Verbond in 
de s,trijdkrachten" toe,gezonden. De minister meende dat er aan
leiding is om over te gaan tot de aanstelling van een hoofdraads
man en 4 raadslieden (de benaming v10or geestelijke verrorgers 
vanwege het Humanistisch Verbond) voorlopig voor een periode 
van 3 jaren. Er blijft bij de door de minister voorgestelde rege
ling nog een verschil met de godsdienstige geestelijke• verzorging 
bestaan, in zoverre dat meerderjarige- en de ouders van min
derjarilge·- militairen schriftelijk moeten verklaren een huma
nistische geestelijke verzorging te wensen, hoedanige verklaring 
niet wordt gevraagd van hen die een godsdienstige geestelijke 
verzorging op prijs stellen. 

Deze nota is in de vergadering van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van 11 december 1963 behandeld en bij meer
derheidsbesluit aanvaard. 
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Betreffende de humanistische geestelijke verzorging in de 
krijgsmacht hebben Ds. 0. T. Hylkema en Dr. L.A. M. Goossens 
een nota opgesteld ten dienste van het interkerkelijk contact in 
overheidszaken, waaruit ons werd toegestaan ten behoeve van 
dit rapport, waar nodig, gegevens te ontlenen. 

b) de wet premie kerkenbouw. 
Hoewel de re,gering in de Memorie van Toelichting schreef 

dat ,de Kerken naar aard en wezen zo verschillend zijn van niet
kerkelijke genootschappen, dat een in de wet op te nemen gelijk
steUing niet aanvaardbaar zou zijn", berustte zij in de aanvaar
ding van een amendement tijdens de openbare behandeling in 
1962, dat ertoe strekte de,ze subsidie ook te verlenen aan ,rechts
persoonlijkheid bezittende genootschappen op geestelijke grond
slag, andere dan kerkgenootschappen, terzake van de stichting 
van gebouwen bestemd tot het houden van openbare bijeen
komsten om zich te bezinnen op de aan die genootschappen ten 
grondslag liggende levensovertui,ging". 

c) de kinderbescherming. 
Bij de behandeling in 1961 van de ,Beginselwet voor de Kin

derbescherming" werd met 64-59 stemmen een amendement' aan
vaard waarbij aan de in de rijksinriohtingen opgenomen minder
jarigen niet aileen gelegenheid wordt gegeven aan de godsdienst
oefeningen deel te nemen en godsdienstonderwijs te ontvangen, 
maar ook om ,deel te nemen aan bijeenkomsten onder Ieiding 
van geestelijke verzorgers van vanwege onze Minister toegelaten 
genootschappen op geestelijke grondslag". 

d) het onderwijs. 
In de wet op het voortgezet onderwijs werd in 1962 bij amen

dement met 118 tegen 21 stemmen een afzonderlijk artikel (47) 
opgenomen dat a.o. bepaalt: 

,Aan de openbare scholen worden op ver~oek van door ons 
tot dit doel toegelaten genootsohappen op geestelijke grondslag 
de leerlingen, wier ouders of verzorgers daartoe de wens te 
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kennen geven, in de gelegenheid gesteld in de schoollokalen 
vormingsonderwijs te volgen van leraren, daartoe door deze ge
nootschappen aan te wijzen". 

Het Humanistisch V erbond had tevoren o.a. aan de Raad voor 
de zaken van Kerk en School der Hervormde Kerk een adhesie
verklaring gevraagd. In antwoord daarop verklaarde deze Raad: 
,vanuit de overtuiging dat slechts in het gehoor geven aan het 
Evangelie het heil van ons volk gelegen is, dient de Raad voorop 
te stellen, dat het mede tot de opdracht van de Nederlandse 
Hervormde Kerk behoort, het Nederlandse volksleven vanuit 
dit Evangelie te lbegeleiden en ·te dienen; daarom kan het uit 
dien hoofde niet op de weg der Kerk liggen de gevraagde 
adhesiebetuiging te geven en daarmede het geven van humanis
tisch-levensbeschouwelijk onderwijs op scholen voor voortgezet 
onderwijs harerzijds actief te bevorderen. 

Hierbij is de kerk van oordeel- in het licht der genadige 
lankmoedigheid Gods ten aanzien van de mensheid- dat de 
overheid haar onderdanen ruimte moet laten ook om humanist 
te zijn en deze levensbeschouwing gestalte te geven, wat in Uw 
voorstel immers wordt beoogd. 

Deze tolerantie berust vanuit de kerk niet op formeel staats
rechtelijke overwegingen, maar op haar opdracht de ander in 
zijn anders-zijn vanuit het Evangelie mee te dragen in haar ver
antwoordelijkheid en hem dus de ruimte tot dit anders-zijn niet 
met machtsmiddelen te ontnemen. 

Dat niet een ieder het Evangelie aanvaardt, laat de kerk als 
Kerk van J ezus Christus niet met rust, maar tegelijkertijd erkent 
zij de vrijheid tot dit niet aanvaarden. Darom meent de Raad 
vanuit de medeverantwoordelijkheid der Kerk voor de gewetens
vrijheid van de ander te moeten uitspreken, dat naar zijn mening 
aan de verwerkelijking van uw voorstel geen moeilijkheden in 
de weg mogen worden gelegd". 

De Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 
ging met 24 tegen 22 stemmen akkoord met deze verklaring. Het 
stemmencijfer wijst overigens wel op grote reserve. 

Hoewel de C.-H. Kamerfracties zich unaniem tegen iedere 
gelijkstelling verzet hebben, waren haar leden bij de eind-
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stemming over deze wetsontwerpen ten aanzien van de gelijk
lberechtiging dikwijls verdeeld. 

Zij die tegen stemden wezen op artikel 4 van het beginsel
program der C.H.U. Van een overheid die van de daar ge
stelde opvatting uitgaat kan niet worden verwacht of veronder
steld dat zij bevovdert dat met subsidie uit de overheidskassen 
een instituut als het Humanistisoh Verbond, dat zeer duidelijk 
Gods Naam niet wenst te belijden, wordt gesteund. 

Tegen de opmerking dat zij te weinig begrip toonden voor vrij
heid en verdraagzaamheid, stelden zij dat ook vrijheid en ver
draagzaamheid haar grenzen hebben en dat een ondubbelzinnig 
-en principieel ondersoheid dient te worden gemaakt tussen 
,godsdienstige aanbidding en verheerlijking Gods" ener- en 
,levensbeschouwelijke bezinning" anderzijds. 

De voorstemmers uit de C.-H. fracties voelden sterk de span
ning tussen theocratie en democratie, die in het staatkundig 
Ieven bij onderwerpen als waarom het in deze gaat, kan ontstaan. 
Of- zo vroegen zij - is het hier maar een schijnbare spanning, 
want theocratie is erkenning van de God van de Bijbel door de 
Staat. Deze God gaat tot op aanzienlijke hoogte op de wijze van 
de vrijheid met de mens om. Daarom moet in een staat, die deze 
God erkent, ook tot op aanzienlijke hoogte de vrijheid van de 
mens ontzien worden. Kan nu, in 1964, nog door de C.H.U. ge
steld worden dat het taak van de Overheid zou zijn alles wat 
niet-christelijk is, tegen te gaan? 

Deze voorstanders van een gelijk-berechtiging menen aan
rakingspunten in ons prog·ram van beginselen ook te vinden, 
waar daarin wordt gezegd dat de C.H.U. zich verzet tegen een 
groepering des volks in twee delen naar godsdienstige onder
scheiding. Wij gevoelen ons immers medeverantwooroelijk voor 
geheel het volk, dus ook voor hen, die de autoriteit van het 
Woord Gods niet aanvaarden. In gelijke zin wordt in art. 10 van 
ditzelfde program uitgesproken dat de overheid ieders recht om 
zich van een kerk los te maken dient te beschermen. 

Nog wat dieper gaat Mr. Delfgaauw, Subsidiering van het 
humanistisch werk (Chr.-Historisch Tijdschrift, april1961 blz. 4) 
op dit standpunt in en schrijft: 
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,Voor alles dient het gewicht van ons christelijk-historisch 
beginsel als uitgangspunt voor staatkunde gewogen te worden. 
De christelijke politiek is hierbij in het geding. Het ernst maken 
met het schriftuurlijk geloof als norm voor politiek handelen 
staat daarbij op het spel. 

Hoe het christelijk-historisch beginsel ook omschreven moge 
word·en, het gaat in ieder geval om de ,erkenning van de waar
heid dat Nederland niet door de Revolutie van de 18e, maar door 
de Reformatie van de 16e eeuw een nationale stem pel ontving". 1) 

Ons staatsreoht, aldus nog steeds Mr. Delfgaauw, is met deze 
waarheid niet in overeenstemming. Ware dat wel zo, dan zou er 
geen sprake kunnen zijn van de neutrale overheid. In feite blijkt 
onze staat in dit verband meer meegekregen te hebben van de 
18e en 19e eeuw dan van de 16e eeuw. Wat is er terecht gekomen 
voor wat de nationale instellingen betreft van de wenselijkiheid 
van de door Groen van Prinsterer geformuleerde toestand: ,voor 
de individu vrijheid, voor de nationale instellingen handhaving 
van het Christelijk-Historisch karakter der Nattie"? 

Als hiertoe onze staatsinstellingen mogen worden gerekend, 
zoals in onze grondwet omschreven, dan zijn we wel zeer ver van 
de oorsprong van onze staatswording verwijderd geraakt. 

Het verlangen, om dan tenminste nog te reddden wat er te 
redden valt, zou wel eens het elan van de christelijk-historische 
politiek kunnen worden. Dit komt hierop neer, dat de positie van 
het ongeloof in christelijke zin niet moet worden versterkt. W elk 
lot de aanvragen om subsidie ten behoeve van humanistische 
activiteiten dan beschoren is, is duidelijk. Als het einddoel niet 
bereikbaar is, eist praktische politiek dat hetgeen het ideaal 
steeds verder weg schuift, geen bestaan krijgt. 

Mijn bedoeling is echter- aldus Mr. Delfgaauw- aan te to
nen dat het antwoord bevestigend moet luiden. Wat is het geval? 
Ons volk is niet doordrongen van wa t het met de hervorming 
ontvangen heeft- ik heb heel ons volk op het oog -. De au tori-

1) Hoedernaker: ,Noch rechts noch links, maar den koninklijken 
weg", Amsterdam 1905, pag. 68. 
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teit van het Woord Gods is voor zeer velen niet aanvaardbaar, 
in iedeT geval wordt zij niet aanvaard. 

Was ons volk het geloof toegedaan (geweest) dat, hetgeen in 
de 16e eeuw openlbaar werd als de Reformatie, van Godswege is 
geschied, Nederland zou zijn nationale stem pel blijvend aan ge
beurrtenissen van die eeuw gevormd hebben. 

Ik ben van opvatting dat wij de groepen in ons volk die niet 
zijn doordrongen van het besef van de waarden in de Her
vorming ontvangen, of die daar zelfs beslist afwijzend tegen
overstaan, volkomen ernstig moeten nemen. 

Ontkennen wij haar rechten en brengen wij dit tot uitdruk!king 
in het niet toekennen van het recht daarop, wij zouden met een 
machtsmiddel vooruit grijpen op de toestand, waarin ons volk
ons gehele volk- zou komen te verkeren als het wel voor de 
Reformatie gewonnen zou zijn". Tot zover Mr. Delfgaauw. 

Hier verdient vermelding dat de Generale Synode der Neder
landse Hervormde Kerk in haar ve!"gadering van november 1963 
niet zonder verzet van een minderheid (28 tegen 16 stemmen) 
een interim-rapport aanvaardde over de verhouding kerk en 
humanisme, waarin een zekere erkenning van het humanisme 
tot uitdrukking wordt gebracht uit overweging dat de kerk zich 
voor de schijn van machtspretentie heeft te hoeden. Het argu
ment komt ons niet erg klemmend voor, zeker niet om bij de 
overheid het humanisme te bevorderen, oak al is daarmede be
doeld in positieve zin op te komen voor zijn aanspraken. Dan 
immers dient de vraag zich aan welke aanspraken dan bedoeld 
zijn, niet door het Humanistisch Verbond maar door de Synode. 
Het is overigens nog maar een synodaal interim-standpunt. 

6. CONCLUSIES 

Wij hebben rekening te houden met het besef dat men in de 
politieke zaken naar de werkelijlrlleid waarin wij Ieven, ook met 
de staatkundige meerderheid heeft te rekenen en met een zekere 
neutraliteit der overheid, voor wie in beginsel gelijkberechtiging 
van levensovertuiging geldt en tot op zekere hoogte oak gelden 
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moet. Ook gaan wij ervan uit dat het Humanistisch Ve·rbond 
met de geestelijke variaties die het vertoont niet maar mag be
schouwd worden als een organisatie van anti-kerkelijke in
stelling. Hierbij dient nevens de praktijk van zijn handelen, zijn 
statuut in het oog te worden gevat. Het verbond wil de ver
dieping, verdediging en verbreiding van de humanistische 
Ievens- en wereldbeschouwing bevorderen en streeft ernaar een 
ol'ganisatie op te bouwen die in staat is in geestelijk, cultureel, 
pedagogisch en sociaal opzicht Ieiding te geven aan het buiten
kerkelijke deel van het Nederlandse volk. 

Aldus luidde de tekst in 1946, die in 1955 in dier vroege is ge
wijzigd dat het Humanistisch Verbond ernaar streeft een geeste
lijke eenheid te vormen voor hen die niet godsdienstig zijn. 

Dit laatste is naar ons inzien eer een uitbreiding dan een in
perking van de werkingssfeer. 

,De geestelijke verzorging", aldus Dr. J. P. van Praag, Gees
telijke verzorging op humanistische grondslag, blz. 10, ,houdt 
zich bezig met de ontwikkeling van de geestelijke vermogens 
met betrekking tot de levenspraktijk; dat heeft zij met de gods
dienstige verzorging gemeen, maar zij roept ook op - evenals de 
godsdienstige verzorging - tot een bestaan, waarin het Ieven 
zinkrijgt in het totaal van het zinsverband. 

Geest is hier niet het tegendeel van lichaam of stof, maar het 
kenmerk van het menseUj·ke, dat het gehele menszijn doordringt 
en betekenis verleent. Zij is gericht op overwinning van ego'isme 
en egocentriciteit en doet daardoor de mens ten voile deel heb
ben aan het leven en voorbereid zijn op de dood". 

Toegegeven moet worden dat deze bewoo!'dingen niet zozeer 
een anti-kerkisme als wei bestrijding van een geestelijk nihilisme 
op de voorgrond stellen. Echter van doorslaggevende betekenis 
met betrekking tot onze houding kan dit niet zijn, want het gaat 
hierbij niet maar om een accentverschil. 

De humanistische geestelijke verzorging moge dan noch anti
godsdienstig noch anti-christelijk zijn, maar kan tach ook geen 
positieve bijdrage leveren tot opbouw van het volksleven op de 
grondslag zoals het beginselprogram dat wil. 

Vasthoudende aan art. 4lid 2 van ons beginselprogram en uit-
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gaande- van de overtuiging dat ook bij het optreden der ovel'heid 
de geloofswaarheid in geding is, blijven wij ons verzetten tegen 
een nevenschikking van de kerken en de organisaties der huma
nisten in haar beweren representante te zijn van de leden van 
het NedeTlandse volk die niet godsdienstiJg zijn. 

Dat bij herhaling van de zijde van het Humanistisch Verbond 
wordt betoogd dat het niet mede beoogt een tegen de kerk ge
richt aktie te bedrijven, komt ons weinig overtuigend voor, ge
zien de praktijk van zijn optreden en zijn principiele gerichtheid. 

Ook al willen wij met Dr. H. Kraemer de humanisten als 
,feindliche Bruder" aanmerken, Kerk en Humanisme, 2e druk 
1956 blz. 94, en het accent op het ,Bruder zijn" pogen te leg;gen, 
zo blijven wij van oordeel krachtens onze beginselverklaring met 
reserve te moeten staan tegenover de boven geschetste algemeen 
gerichte doelstelling der humanisten, al willen wij voor hun be
strijding van het nihilisme waardering hebben. 

Het politieke leven en samenwerken plaatst bij herhaling voor 
praktische vragen van samenleving en dat doet ook het huma
nisme. Gelijk wij schetsten moet het standpunt der C.H.U. vol
strekt afwijzend zijn, als het gaat om het trekken van de princi
piele lijn ten aanzien van de taak der Overheid, zo dikwijls van 
deze wordt gevraagd, directe of indirecte medewerking aan het 
propageren van de beginselen van het Humanistisch Verbond. 

Dit neemt niet weg dat, als aan de orde zijn concrete beleids
vragen waarbij zich een uitgesproken maatschappelijke behoerfte 
aan verzorging demonstreert, dan wel- zoals bij de genoemde 
takken van zorg- de gelijkheid der burgers ten aanzien van 
concrete maatschappelijke lasten erkenning vraagt, eerbied voor 
de overtuiging van anderen en ware verdraagzaamheid tot niet
discrimineren moet leiden. Scherp onderscheiden en waakzaam
heid betrachten zullen hierbij voortdurend van node zijn. 

En tegelijk ook zich hoeden voor een verkeerd begrepen ver
draagzaamheid. 

En hiermede geeft de Commissie de resultaten van haar over
leg gaarne ter verdere discussie. Het vorenstaande moet geacht 
worden in de principiele lijn het inzicht van al haar leden weer 
te geven. 
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Mr. H. Rijpstra. 

ENKELE ASPECTEN VAN MODERN 
GEMEENTEBELEID 

In het naschrift bij het fboek ,de Burgemeester" van Claudius 
Prinsen besteedt Dr. Kortmann aandacht aan het versohil tussen 
- wat hij noemt - de gemeentebestuurder naar oude en naar 
nieuwe snit. 

,Rustige overweging van woord en daad, beschouwing over 
beginsel en rechtstoepassing, nauwkeurige afwe,ging van belan
gen, karakteriseren de eerste. Hij is een voorzichtig spreker; hij 
wikt de maat van zijn gemeente en past zijn bestuur daarbij aan; 
sterk is daarom zijn maatgevoel, tactisch zijn bestuurlijke actie". 

,De j onge coli ega is een en al beweeglijkheid, hij waardeert 
de beweging reeds om de beweging, de g:roei van de stad schijnt 
hem good om de groei zelf. Hij heeft angst voor stilte en Sltil
stand; hij kijkt niet om, maar vooruit; zijn instelling richt zich 
direct op de handeling; hij is snel met woorxl en werk; moed ligt 
voorop, voorzichtigheid blijft aohter; maatgevoel is niet zijn 
sterke kant, hij ziet zijn eigen gemeente als door een vevgroot
glas en is bevreesd niet breed genoeg te projecteren" . 

. industriele ontwikkeling 
Een der hedendaagse pmblemen, dat de aandacht van deze 

,manager-gemeentebestuurder" bijzonder boeit is dat van de 
voortsohrijdende industriiHe ontwikkeling. 

Tot het einde van de laatste wereldoorlog werd over het alge
meen het standpunt ingenomen, dat de taak van een gemeente
bestuur met betrekking tot de ontwikkeling der industrie passief 
moest zijn en beperkt diende te blijven tot de zorg voor behoor
lijke land- en waterwegen, rioleringsvoorzieningen, alsmede gas
en electriciteitsaansluitingen. 

Van directe medewerking door middel van meer actieve en 
financii:He deelname hadden de gemeenten zich te onthouden. 

Mocht zulks hier en daar al nodtg zijn dan behoorde dit tot de 
taak van de rijksoverheid. 

Na 1945 treedt een kentering in en kan men in menige gemeen-
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te een duidelijk gerichte gerneenrtelijke politiek ter bevordering 
der locale industriele activiteiten aantreffen. 

In bladen van betekenis leest men advertenties van gemeente
besturen, welke zich, als een bruid getooid in het mooiste gewaad 
en rijk aan beloften aan de onbekende en daardoor reeds hemin
de bruidegom aanbieden. 

Een der meest belangrijke opgaven, waaraan een gemeente, 
welke zicih industrieel wil ontwikkelen moet voldoen, is het pro
jecteren en in gereedheid brengen van industrieterreinen . 

Bij voorkeur zullen dit bouwrijpe terreinen moeten zijn, wa,ar
onder ik terreinen versta, welke door de aanleg van toegangswe
gen, afwaterings- en rioleringssystemen, door aansluitingen voor 
electriciteit, gas en waterleiding gereed zijn voor de bouw van 
nieuwe bedrijven. 

Bij het projecteren van de:lle terreinen dient er naar gestreefd 
te worden, dat zoveel mogelijk goede cultuurgrond wordt ge
spaard. Een gericihte planologie en een juist kennen van de gren
zen der eigen mogelijkheden is hierbij een eerste vereiste. 

De ervaring leert, dat het projecteren dezer industrieterreinen 
ernstige moeilijkheden kan opleveren met gedupeerde landbou
wers of landbouworganisaties, welke - naar mijn gevoelens te
recht - opkomen voor de verdediging der eigen belangen. Ver
heugend is het hie11bij te mogen bespeuren, dat men begrip toont 
voor de nieuwe ontwikkeling en dat men via overleg wil mede
werken aan een zo goed mogelijk realiseren der plannen, welke 
voor de desbetreffende gemeenten, ja zelfs voor de gehele regio 
van bekenis zijn. 

Wie enigszins op de hoogte is van de grote investeringen voor 
de aanleg van industrieterreinen, weet, dat het niet mogelijk is, 
dat iedere gemeente het tot haar taak kan rekenen industrieen 
aan te trekken. 

Bij het regionale industrialisatiebeleid heeft de rijksoverheid 
hieraan reeds een zekere richting willen geven door het aanwij
zen van z.g. ontwikkelingskernen, daarbij geleid door de erva
ring, dat het industrialisatieproces in het algemeen het best ver-
1oopt in plaatsen, waar reeds een zeker industrieel klimaat met 
een gunstig woonklimaat samengaat. 
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Door de als gevolg daarvan toenemende bevolkingsconcentra
tie zal bovendien het maatschappelijke en culturele leven ter 
plaatse tot ontplooiing kunnen komen en het ontwikkelingspro
ces een aanvang nemen. 

Aan producerende en daarmede gelijk te stellen bedrijven, 
welke zich in de genoemde ontwikkelingskernen vestigen, wordt 
onder bepaalde voorwaarden een premie verleend. V erder be
staan er mogelijkheden voor deze bedrijven tot het verkrij,gen 
van een reductie van 50% op de prijs van aan te kopen industrie
terrein, indien dit in overeenstemming met de Minister van Eco
nomische Zaken daartoe is aangewezen. 

De ontwikkelingskernen zelf genieten bepaalde subsidies bij 
de uitvoering van werken tot verbetering van de infrastructuur 
en de leefbaarheid der gemeente. 

Wil men van deze door het Rijk getroffen stimulerende maat
regelen ten voile profiteren, dan zal de gemeentelijke overheid 
er naar moeten streven gegevens in up to date vorm permanent 
aanwezig te hebben. 

Ik heb geleerd, dat men in ondel'handelingen met de indus
trieen ten deze nuchter en oprecht moet zijn, omdat het niet mo
gelijk en niet verantwoord is op dit punt een slag in de lucht te 
maken. 

Aileen betrouwhare gegevens bewijzen hun nut. 
Kan een en ander vergezeld gaan van een of meer sprekende 

folders over de plaats van vestiging, dan zullen de kosten daar
voor gemaakt in de meeste gevallen wei worden gehonoreerd. 

infrastructuur en leefbaarheid 
In het kader van deze bijdrage mocht ik reeds wijzen op het 

verlenen van subsidies bij de uitvoering van werken tot verbete
ring van de infrastructuur en leefbaarheid. 

Het wool'd infrastructuur is van militaire oorsprong. Daar be
tekent het: onderbouw van de logistieke organrisatie, omvatten
de de blijvende onroerende voorzieningen als wegen, bruggen, 
oefenterreinen, opslagplaatsen, pijpleidingen, enz. 

In de zevende industrialisatienota van de Minister van Econo
mische Zaken, worden de hoo:fdlijnen aangegeven van een infra-
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structuur-programma, dat ten doel heeft de objectieve vesti
gingsfactoren in de probleemgebrieden te verbeteren. 

Er zij op gewezen, dat daarin in principe aileen extra voorzie
ningen worden opgenomen voor werken, welke voor de regio
nale industrialisatie van belang zijn en welke zonder speciale 
voorzieningen niet of pas later tot stand zouden kunnen worden 
gebracht. 

Het begrip infrastructuur in onze betekenis omvat dan het ge
heel van waterstaatkundige en aanverwante werken, waarvan 
de uitvoering van oruniddellijk belang is voor de bevordering 
van de industrialisatie. 

Als voorbeelden van werken, welke voor subsidiering in aan
merking zijn gebracht, zou ik willen noemen o.a. de industrie
waterleiding Delfzijl, de industriele afvalwaterleiding in de ka
naalzone van Z.-Vlaanderen, imnals- en verbindingswegen te 
Terneuzen en aanleg van bruggen in Groningen en Drenthe. 

Naast het begrip infrastructuur kent het huidige overheidsbe
leid in Nederland nog een ander begrip, waarvoor de naam leef
baarheid is gekozen. Onder de leefbaarheid van een plaats v~r
staat men de geschiktheid om er op een prettige en goede wijze 
te kunnen wonen. 

Onder de vel'lbetering van deze leefbaarheid begrijpt men dan 
het nemen van zodanige maatregelen op sociaal-cultureel, so
ciaal-economisch en sociaal-hygienisch gebied, dat de geschikt
heid om het leven in de gemeente te passeren verbeterd wordt. 

Primair wil ik in dit verband deze leefbaarheid betrekken op 
de industrialisatie, omdat van gemeentebesturen, welke voor in
dustriele ontwikkeling geplaatst worxlen ten deze grote oplet
tendheid en inspanning gevraagd wordt. 

Vele van deze dingen zijn echter ook van toepassing op ver
schillende andere gemeenten welke immer, hetzij groot of klein 
duidelijk ervaren, dat de vel'lhoging van het woonklimaat essen
tiele voorwaal'lde is voor het vasthouden van de bevolking. Hier
bij dient er naar mijn gevoelen rekening mede te worden gehou
den, dat in verschillende kleinere plattelandsplaatsen de bevol
king en vooral de jeugdige bevolking in de loop der jaren onher
roepelijk zal wegt,rekken. 
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Ter bewaring van een vast hestand zullen echter zekere voor
zieningen blijvend nodig zijn. 

Op dit terrein wil ik dan uiteraard denken aan de woning
bouw, welke ten nauwste samenhangt met een verantwoorde 
planologie. 

V oorts onderstreep ik het nut van goede voo-rzieningen op het 
terrein van het onderwijs. 

Helaas treft men in vele kleinere gemeenten nog scholen aan, 
welke zorgvuldig de relatie met de vorige eeuw handhaven. Laat 
men ten deze niet te zuinig zijn, maar denken aan de belangen 
van het kind. 

verhouding tot de pers 
Een belangrijk punt voor het aantrekken van nieuwe indus

trieen lijkt mij het op de juiste wijze verzorgen van zogenaamde 
,public relations". Een gemeentebestuur, dat zich met deze za
ken occupeert dient te bedenken, dat men in de meest zakelijke 
zin des woords ,service" moet verlenen. Het zal van betekenis 
zijn, dat goede contacten tot stand gebracht worden met de ver
schillende vertegenwoordigers van de rijks- en provinciale over
heid voor wie de gemeente, waarvoor men verantwoordelijk is, 
een bekend begrip moet worden. 

Hetzelfde moet gezegd worden met betrekking tot allerlei an
dere organen op het economische, sociaal-economische of sociaal
culturele terrein werkzaam, waarvan men kan aannemen dat sa
menwerking in welke vorm dan ook ten nutte der gemeente kan 
zijn. 

Ook wil ik in dit verhand accentueren dat goede betrekkingen 
met de pers van belang zijn. In erkentelijkheid mag geconsta
teerd worden, dat in vele gemeenten de betrekkingen met de 
pers onderwerp van studie en organisatie zijn geweest. 

Verschillende grote steden in ons land hebben eigen zelfstan
dige diensten gecreeerd, terwijl in diverse middelgrote gemeen
ten onder de afdeling a:lgemene zaken of bij het kabinet van de 
burgemeester functionarissen zijn aangesteld, die voor het con
tact met de pers speciale belangstelling hebben en daartoe een 
opleiding ontvingen. 

In de kleinere gemeenten, welke om diverse redenen ten deze 

5 



geen speciaal toegeruste functionarissen kunnen aanstellen, zal 
het werk op dit terrein in eerste instantie wel hehoren tot de 
taak van de burgemeester. Zoals deze de figuur is, die de belan
gen der gemeente hepleit bij de provinciale overheid en bij de 
vertegenwoordigers der diverse departementen van algemeen 
bestuur, zo zal hij ook de figuur moeten zijn, die in vele gevaJlen 
het contact met de pers onderhoudt. 

In die contacten- zo hoort men wel van perszijde- wordt 
somtijds te weinig tegemoetkomendheid van de zijde der ge
meentelijke bestuurders ondervonden. Ik geloof, dat deze klacht 
niet geheel ongegrond is. 

Terecht kon Professor Rooij dan ook opmerken, dat de gemeen
tebestuurders niet te vroeg tegenover de pers hun ,hoogheidspo
sitie" tot gelding moeten brengen. 

Het moet niet zo zijn, dat, wanneer de persvertegenwoordiging 
hinnenkomt, het lijkt also£ een gordijn valt. Het zal noodzakelijk 
zijn, dat wordt uitgegaan van een sfeer van vertrouwen en open
heid, hetgeen, naar de ervaring leerde, mogelijk is. 

Zijn bepaalde ontwikkelingen - welke niet per se geheim ge
houden moeten worden - op handen dan behoeft het geen be
zwaar te ondervinden, berichten daarover onder een embargo 
aan de pers vrij te geven. Nadrukkelijk dient in zulke gevallen 
afgesproken te worden, dat binnen zekere termijnen geen publi
catie kan geschieden. Hetzelfde kan uiteraard gedaan worden bij 
het toezenden van raadsvoorstellen. V eelal moe ten deze door de 
pers bewerkt worden alvorens zij voor publicatie geschikt zijn. 
Dit vereist v66rstudie, zodat de pers er belang bij heeft de raads
voorsteHen tijdig te ontvangen. Nog nimmer heb ik gemerkt dat 
een dergelijke procedure tot moeilijkheden aanleiding gaf. 

De hier bepleite tijdige toezending brengt mij bij een ander 
punt, dat ik van belang acht voor het contact met de pers. Dat is, 
dat men vooral vroegtijdig de contacten legt. Bedacht moe,t wor
den dat er werkelijk slechts weinig zaken lang geheim gehouden 
kunnen worden. Geruohten ontstaan nu eenmaal gemakkelijk en 
vele gemeentezaken, waarvan verwacht zou mogen worden, dat 
ze niet bekend zijn, blijken meestal op de een of andere man~er 
toch uitgelekt te zijn. Natuurlijk ~an niet vergeten worden- dit 
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zij slechts zijdelings opgemerkt- dat in een juist hanteren der 
vroegtijdige informatie ook de gemeenteraad dient te worden be
trokken, omdat dere soms vrij gauw geneigd is aan te nemen, dat 
het dagelijks bestuur der gemeente de zaken op eigen houtje af
doet. 

In de contacten met de pers zal deze vanuit de overheid gecon
fronteerd moeten worden met tegenspelers, die terdege weten 
waar ze over praten en die de dispositie hebben voor het gesprek. 

Deze dispositie houdt m.i. ook in, dat de gemeentebestuurder 
zelf kan luisteren en het kan verdragen, dat vragen gesteld wor
den, welke misschien in bestuurders-oren als onbescheiden en 
onfatsoenlijk klinken, doch welke in journalistieke kringen als 
vanzelfsprekend worden aangemerkt. 

Wanneer ik het heb over de deskundigheid van de gemeente
bestuurder of gemeentelijke functionaris, ga ik ervan uit, dat de 
pers ernaar streeft ze~lve ook deskundi~ge vertegenwoordigers 
voor dit contact aan te wijzen. 

In de praktijk mankeert ib.ier soms veel aan. 
Vooral in de kleinere gemeenten, waar dikwijls persvertegen

woordigers woonachtig zijn, die van hun vak totaal geen ver
stand hebben. In dergelijke gevallen lijkt het mij gewenst con
tact op te nemen met de hoofdredactie van de desbetreffende 
krant om te trachten hierin verbetering te brengen. 

progressief en zakelijk 
Ik moge deze bijdrage, welke niet pretendeert volledig te zijn, 

besluiten met aandacht te vragen voor een uitdrukking, eens ge
bezigd door de heer Mitchell, president van de Pennsylvania 
Electrische Apparatenfabriek in Amerika, als volgt luidend: ,We 
want a local government, that is alert, progressive, understan
ding, clean and business-like. We like to see balanced budgets 
with good municipal facilities". 

Wellicht kan bij het aanvaarden van vele uit Amerika over
waaiende ideeen - zowel goede als slechte - het hier gestelde 
een impuls zijn voor een nieuw creatief denken van de gemeen
telijk bestuurder, van wie juist vandaag veel gevraagd wordt. 
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EEN JURIDISCH PROEFSCHRIFT OVER HOEDEMAKER'S 
,CHRISTELIJK-HISTORISCH STAATSRECHT" 

door 
Prof. Dr. Th. L. Haitjema, Apeldoorn. 

G. J. J. A. Delfgaauw, De Staatsleer van Hoedemaker. 
Een bijdrage tot de kennis van de Christelijk-histori
sche staatsopvatting. Diss. Vrije Universiteit Amster
dam, 1963, 173 blz. Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen. 

Niet de compositie en structuur van dit geschrift zijn op zich
zelf oorzaak, dat ik met goed recht van een belangwekkenat 
dissertatie spreken mag. Wie, om te beginnen, de inhoudsopgave 
op blz. 179-180 rustig doorleest, en nagaat hoeveel pl,aatsruimte 
voor elk der vijf hoofdstukken beschikbaar werd gesteld, moet 
b.v. wel heel gauw een somber vermoeden in zich voelen opko
men, dat de opbouw van dit proefschrift niet de sterkste zijde er
van uitmaakt. Zowel het eerste hoofdstuk over ,Hoedemaker en 
de problemen van zijn tijd" als het laatste over ,De invloed van 
het staatkundig beginsel van Hoedemaker" zijn nogal mager uit
gevallen, terwijl ik ook niet begrijp waamm de kritiek van de 
schrijver op Hoedemaker's staatsleer reeds in de betiteling van 
Hoofdstuk III ,Kritische beschrijving van de staatsleer van 
Hoedema:ker" zo nadrukkelijk ruimte moest krijgen, hoewel de 
kritiek in het daarop vol,gende hoofdstuk IV ,De ontvouwing 
van de staatsleer van Hoedemaker uit zijn organisohe staats- en 
geschiedbeschouwing"' eigenlijk nog veelvu1diger, en in ieder ge
val scherper, vrij baan krijgt. Om van de wel zeer ,kritische" 
terugwijzing van Hoedemaker's verdediging van Artikel XXXVI 
der Nederlandse Geloofsbelijdenis als nog altijd actueel ,archi
tektonisoh beginsel" van Christelijk-Historisch staatsrecht voor 
een Protestantse natie, zoals die in het Besluit van Delfgaauw's 
boek (lblz. 156-161) uitgewerkt wordt, maar te zwijgen. 

Neen, het belangwekkende van dit proefschrift schuilt veel 
meer in een drietal bijkomende omstandig1heden- bijna schreef 
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ik: bijkomstige, omdat men de doorslaande betekenis van uitge
rekend deze omstandigheden bij de beoordeling van een weten
schappelijk proefschrift zou kunnen pogen te ontkennen, -
waaronder de schrijver van deze dissertatie zijn promotie in de 
juridische faculte!it aan de Vrije Universiteit voor1bereidde. 

Aan de eerste omstandigiheid gaf ik hiermede feitelijk reeds 
uitdrukking. Een wetenschappelijk eerstelingswerk van een ju
rist over de staatsleer van een pur sang theoloog, Dr. Ph. J. Hoe
demaker, ligt hie:r voor ons. En deze jurist, die bij de kennisma
king van verschillende geschriften van Hoedemaker gegrepen 
was door het ,boeiende" van diens staatsrechtelijk denken, 
waaraan deze niet ze1den vorm gaf in een schrijfwijze, welke 
,heel puntig en zeer geest!ig was" (blz. 9), heeft zich tot het ui
terste ingespannen, om Hoedemaker in zijn ,wetenschappelijk 
uitgangspunt" juist als theoloog volkomen ernstig te nemen 
en zich er vooral voor te wachten om van deze theologische 
staatsopvatting een karikatuur-tekening te geven. Het juridisch 
denken, dat met zijn begripsverduidelijkingen door omschrijvin
gen steeds maar al te gene!igd is om in antithesen te redeneren, 
loopt dientengevol,ge altijd groot gevaar om theologische stellin
gen van een kant te benaderen en dikwijls ook aan te vallen, 
waarbij tegen wil en dank alleen formida~ele slagen in de lucht 
groot gerucht maken. Door veeljarige ervaring in de kerkelijke 
strijd en in po1itieke standpuntbepaling heb ik geleerd, hoe moei
lijk het vaak is om de theologische vooronderstellingen der staat
kunde aan juristen van het vak z6 door te geven, dat zij de bete
kenis daarvan als gehaltevol willen laten gelden en b.v. het theo
cratisch visioen in de sfeer van de volle openbaringsrealiteit 
leidstar voor het politieke en maatschappelijke leven willen laten 
zijn. 

En nu is Delfgaauw zonder enige twijfel een jurist, die de 
theoloog Hoedemaker als een figuur wilde benaderen ,die lou
ter theologich dacht" (biz. 63) en die men daarom ook moest 
laten uitspreken van uit zijn kerkelijk-theologisch uitgangspunt, 
zodat de uitzuivering van ,het revolutiebeginsel" in de kerk
vorm, zowel als in het staatsrecht, diende aan te vangen hi.j 
kerkherstel door reorganisatie van de ganse inrichting der 
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kerk (blz. 60). Een ,Staat met de Bijbel" kan er voor het Neder
landse Gemenebest eerst dan met een principiele Grondwetsher
ziening binnen de gezichtseinder der verwerkelijking komen, 
nadat de reorganisatie der kerk als het eerst nodige een feit ge
worden is (blz. 51, 72, 85). 

Hoezeer wij echter ook deze ingetogen objectiviteit van de 
jurist Delfgaauw gaarne willen waarderen om n.l. de theoloog 
Hoedemaker geheel en al zichzelf te laten zijn, toch moet ik het 
betreuren, dat hij deze ,loutere theologie" van zijn held soms 
weer niet anders dan als ,theorie" kan zien. Op blz. 117 van 
zijn hoek b.v., waar hij Hoedernaker ten aanzien van de achter
gronden van diens ,ovganische staats- en geschiedemsbeschou
wing" met de jurist Groen van Prinsterer vergelijkt, noemt 
Delfgaauw Hoedemaker ,de theoreticus" en Groen ,de werke
lijk practicale Groen". Ik had hier wel gaarne wat meer existen
tiele openheid voor Hoedemaker's theologie des Woords en 
diens visie op de H. Schrift, die slechts in de kerkelijke verkon
diging aansprekend W oord kan worden, aanwezig gezien bij 
deze jurist, die zich gewonnen wil geven aan het unieke gezag 
van de H. Schrift voor alle terreinen des levens. Delfgaauw wil 
wel niet ontkennen, dat ,Hoedemaker ook praktisch wilde zijn" 
(blz. 138), maar hij maakt er deze toch eigenlijk een verwijt 
van, dat hij dit practicale streven consequent onder de restric
tie stelt, ,dat wij altijd de vraag: moest of moet het? aan de 
vraag: kim het? vooraf laten gaan" (t.a.p.). De auteur mist bij 
Hoedernaiker iedere behandeling van het thema van de grens 
van de overheidsmacht in het antirevolutionaire staatsrecht 
kennelijk tot zijn leedwezen. 

Hoedemaker wordt er geheel ten onrechte van beschuldigd, 
dat hij Art. XXXVI van de Nederlandse Geloofsbelijdenis ,tijd
loos" zou geinterpreteerd hebben (blz. 137) en dat hij daarom 
niet concreet, naar Schrift en belijdenis, de weg zou gewezen 
hebben voor onze Nederlandse situatie in de tweede helft der 
19e en het begin der 20e eeuw (blz. 45). De schrijver acht, dat 
Hoedema:ker zich dan ook ten onrechte zou verzet hebben tegen 
de verhoudingen in het bestaande grondwettelijk bestel tussen 
Ove:rheid en Volksvertegenwoo:rdiging, waarbij de ,rhachtsvol-
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komenheid" van de V orst zozeer dubieus werd in het stelsel der 
parlementaire democratie (blz. 57, 71, 87). 

Tegenover Del:flgaauw zou ik willen staande houden, dat Hoe
demaker als theoloog van het W oord Gods, enige normerende 
norm voor geloof en le·ven, er geen ogenblik aan gedacht heeft 
om een ,hernieuwde toetsing" van Art. 36 (der Nederl. Con
fessie) aan de Schrift (blz. 161) niet open te laten, maar dat 
deze juist de ,tijdgebonden bestanddelen" der geloofbelijde
nis steeds ten voile in rekening wilde brengen, aangezien aileen 
het aansprekende, wijl Schriftmatige W oord der kerkelijke ver
kondiging in de presentie van de bedeling van die Geest, die 
in de Gemeente woont, Openbaringswoord kon zijn. 

Zo moet mijn conclusie bij deze overpeinzing van het feit, dat 
de schrijver van deze interessante dissertatie after all tocih te 
zeer jurist bleef, ten slotte wei deze zijn, dat in dit juridiscih 
denken toch de ,tijdsgebondenheid" in de staatsrechtelijke ver
houdingen in Nederland te veel dominant dreigt te worden, 
waarin de altijd actuele Historie der Godsopenbaring naar het 
tweede plan gedrongen wordt ten behoeve van de historische 
(met een kleine h!) ontwikkeling van de secularistiscihe staats
rechtelijke verhoudingen. 

Wei moet ik Delfgaauw toegeven, dat het existentiele gehalte 
van Hoedemaker's geloofsdenken soms minder duidelijk wordt, 
wanneer hij met voorliefde op ,de wettige consequentie, afge
leid uit Schrift en belijdenis", zich beroept (blz. 63, 128). 

De tweede bijkomende omstandigheid, die dit proefschrift be
langwekkend maakt, schijnt mij het feit, dat de schrijver aan
stonds in zijn ,Voorwoord" vermeldt: dat hij n.l. over Hoede
maker's staatsleer zijn wetenschappelijk onderzoek begon ,op 
weg naar de Reformatie", d.w.z. toen hij ibezig was uit de 
Rooms-Katholieke Kerk over te gaan tot de Kerk der Hervor
ming. 

Zeg ik te veel met als mijn vermoeden uit te spreken, dat 
juist dit Rooms-Katholieke verleden van de schrijver hem bij
zonder geschikt maakte om onze ogen wijd te openen voor het 
kenmerkende van de reformatorische, Protestants-Gerefor-
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meerde staatsleer in tegenstelling met de staatsopvatting van 
het Rooms-Katholicisme, welke niet aan het unieke Schrift
woord, maar aan het natuurrecht georienteerd is? Het is mij 
ten minste wel opgevallen, dart Delfgaauw heel vaak en zeer 
nadrukkelijk op het Nederlandse volk als Protestantse natie 
onze aandacht vestigt als een typisch-Hoedemakeriaanse ge
dachte (blz. 57, 64, 73, 78, 120, 122-123). En dart doet hij dan z6, 
dart hij menrgmaal aanthalingen geeft uit Hoedemaker's geschrif
ten, die nog tot op de dag van vandaag zeer actueel en leerzaam 
voor alle mede-Christenen in de Protestants-Christelijke poli
tieke partijen zijn. 

Ik moge daarvan een frappant voorbeeld geven. Delf.gaauw 
schrijft op blz. 73: ,Israel en Rome kwalificeerde hij (d.i. Hoede
mader) religieus. Hij bleef hierin consequent, ook bij zijn voor
stelling, dart het Nederlandse volk een christelijke, d.i. protes
tantse, gereformeerde natie was. De·ze mening berustte niet op 
de uitslag van een volkstelling of op het resultaat van wart wij 
nu een statistisch-sociologisch ·onderzoek zouden noemen. AI zou 
het Nederlandse volk voor tweederde uit rooms-katholieken 
bestaan, en al ware het resterende derde deel voor de helft pro
testants en voor het overige niet-christen, dan nog bleef ons 
volk een protestantse natie." 

Hoedemaker achtte het dan ook - zoals Delfgaauw op blz. 22 
onderstreept - te betreuren, dart bij de Grondwetsherziening 
van 1815 wegens de vereni~ging met Belgie de bepaling wegviel 
uit de Grondwet van 1814, dart de koning belijder van ,de Chris
telijk-Hervormde godsdienst" moest zijn. Met de Reformatie 
waren voor het Nederlandse Gemenebest de instellingen gezui
verd van Roomse dwalingen, of wel voor het eerst opgericht in 
reform a torische gees.t; ( ZondaJgsviering·,. U ni versi tei tsinstellingen. 
blz. 55). 

Delfgaauw wijst ook met nadruk op het ondersche1d, dart 
Hoedemaker maakte tussen de Kerk van Rome en het hof van 
Rome. ,De eerste aanvaardt de drie oecumenische geloofsbelij
denissen, neemt de Heili>ge Schrift in zijn goddelijk karakter 
aan, bedient het Heilig A vondmaal en de Heilige Doop. . . . Het 
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hof van Rome echter houdt vele met het Woord Gods onver
enigbare dwalingen in stand" (biz. 68). 

Op grond van deze onderscheiding tussen ,Kerk van Rome" 
en ,hof van Rome" kon Hoedemaker met reden weigeren anti
papist genoemd te worden. Als de Katholiek de handhaving 
van de drie oecumenische symbolen, omdat zij overeenstemmen 
met de Heilige Schrift, inderdaad voorstaa:t - zo haalt Delf
gaauw met grote instemming Hoedemaker aan - ,was hij daar
in Mm met de Protestant". En moest hij eigenlijk ook open 
staan voor het Historisch-Nationaal be1ginsel van een ,Staat met 
de Bijbel" in de leer van het staatsrecht (blz. 141). Het hof van 
Rome wil echter ,de vrijheid van de Bijbel" niet geeerbiedigd 
hebben (blz. 130) en loochent de perspicu'itas (,doorzichtelijk
heid") van de H. Schrrift, ook voor een vrije en ona:fhankelijke 
Overheid in een Christelijke staat. 

Natuurlijk is er aan Delfgaauw's Rooms-Katholiek verleden 
ook wel een schaduwzijde ten aanzien van de rechte uitlegging 
van Hoedemaker's staatsleer. Zij schuilt m.i. hierin, dat de 
schrijver waarschijnlijk te sterk de nawerking van de natuur
rechtelijke staatsleer nog gevoelde, en daarom te eenzijdig een 
volk en een natie in hun Iicht te personificeren eenheid ziet als 
een scheppings-idee van God (blz. 105, 123) in plaats van als 
een ,Siindeno:rdnung" in overeenstemming met Art. XXXVI 
van de Nederl. Geloofsbelijdenis. 

Over de derde bijkomende omstandigheid, die de uiteenzet
tingen van Delfgaauw over Hoedemaker's staatsleer beslissend 
beinvloedde sleohts een enkele korte opmerking. 

De schrijver is aan de Universiteit van Kuyper, de Vrije Uni
versiteit te Amsterdam, gepromoveerd en verbloemt de radi
cale tegensteUing in de staatsopvatting tussen Kuyper en Hoe
demaker geens,zins. Keer op keer komt de schrijver terug op 
wat hij Hoedemaker's staatkundig hoo:fidbezwaar tegen Kuy
per's antirevolutionaire politiek vindt, n.l. dat daarin de dwa
ling van de nieuwere staatsrechtwetenschap overgenomen is 
en modern-democratiscih de eenheid der natie opgeofferd wordt 
aan de veelheid van individuele staatsburgers en partij-groe-
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peringen van deze. Zodat aileen ,volksdelen" overblijven, maar 
geen ,Staat met de Bijbel" in reformatorische geest meer bd.n
nen de gezichtseinder komen kan (blz. 52, 58, 66, 79, 82, 84, 132-
135, 146). 

Maar al wil Delfgaauw dus geen tegenstellingen tussen Kuy
per's en Hoedemaker's staatsopvattingen bagatelliseren, hij 
heeft toch intens genoeg in de sfeer van de Gereformeerde 
wetenschapsopvattingen aan de Vrije Universiteit geleefd, om 
de kritiek van Hoedemaker op Kuyper's gravamen tegen Art. 
XXXVI onzer Confessie van de nodige vraagtekens te voorzien. 
Wij hebben dat in het begin al even laten doorschemeren. 

En gelukkig heeft Delfgaauw ons ook gewezen op voorbeel
den van een milde kritiek op Kuyper bij Hoedemaker als een 
diepzinnig-synthetische figuur, die heel goed wist, dat politiek 
ook de ,kunst van het mogelijke" beoefenen moet in haar 
actueel-practische programs (blz. 122). 

Voor de ontwikkeling der juiste verhouding tussen de Anti
revolutionaire Partij en de Ohristelijk-Historische Unie in de 
tegenwoordige tijd schijnt mij daarom de aandachtige lectuur 
van dit proefsahrift van niet te onderschatten betekenis. Terwijl 
ook het oecumenisoh heimwee in de Geref. kerken in Nederland 
en de Nederl. Hervormde kerk daardoor gezuiverd en verdiept 
kan worden, als politieke ,verontrusting" ook de kerke1lijke 
verontrusting opnieuw doet oplaaien. 
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Op ver:wek van de redactie kwamen de winnaars van de prijs
vraag ,Theocratie en democratie", de heren Ir. H. ]onkers te 
W ageningen en A. Pol te Emmeloord, bijeen ten huize van Dr. 
Elderenbosch te Amersfoort in een pogen tot een gezamenlijk 

artikel te komen. 
Toen bleek, dat de mogelijkheid daartoe ontbrak, werd be

sloten tot een briefwisseling over te gaan, met onderstaand 
resultaat. 

THEOCRATIE EN DEMOCRATIE 

Beste C.H.-vriend Pol, 
Bij het nadenk.en over het thema ,theocratie en democratie" 

doet zich de vraag voor of de theocratie voor jongeren tot een 
droombeeld is geworden, of dat er als visioen inspiratie vanuit 
kan gaan bij politiek handelen. Ook of de theocratie te verenigen 
is met de democratie en in hoeverre een tiheocratische visie con
creet is te maken in ons democratisch staatsbestel. 

Voor wij echter daarover van .gedachten kunnen wisselen, lijkt 
het mij nodig om eerst zo duidelijk mogelijk aan te geven waar
over we willen praten, omdat de begrippen tiheoc:rratie en demo
cratie een lange voorgescihiedenis hebben en soms ongrijpbaar 
lijken. 

Het woo:rrd theocratie, van theos = God en kratos = kracht, is 
afkomstig van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die 
daarmee de situatie typeerde van het volk IsraEH onder Mozes. 
God koos Israel als Zijn eigen natie waarover Hij Koning wilde 
zijn; dit vroeg geloof en vereiste een volk dat zich naar Gods ge
bod schikte. Mozes diende als tussenpersoon. 

Onder democratie, afkomstilg van demos = volk en kratos = 

kracht, kunnen we als staatkundig begrip verstaan die rege
ringsvorm waarbij het volk, georganiseero in partijen die polli.
tieke beginselen verdedigen, door middel van vrije, geheime ver
kiezingen de regering en het regeerbeleid bepaalt en waarbij de 
ministers verantwoo:rrding schuldig zijn aan de volksvertegen
woo:rrdigers. 

In het bijbelboek Richteren blijkt dat de theocratie, zoals die 
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toen aardse vormen aannam, te gronde ging. Maar toch is er 
theocratisch besef in de geschiedenis levend gebleven: bij Augus
tinus, Cons.tantijn en Karel de Grote, de Middeleeuwse Kerk, 
Calvijn en in deze eeuw in Nederland bij Hoedemaker, Lingbeek, 
Gravemeyer, Haitjema, Van Ruler, Rasker en anderen. In feite 
ziet ook de R.K.-Kerk de theocratie als ideaaJ. 

Als we nu nagaan wat er in onze tijd onder de theocratie ver
staan wordt, dan wil ik dat doen door enkele citaten te noemen: 
a) De wijze waarop de heerschappij van God en Zijn Openbaring 
in het menselijk gemeenschapsleven vertegenwoordigd wordt en 
gestalte aanneemt. (Berlcllof). 
b) Een systeem dat staa t en regering erkent als een deel van de 
were1dorde en berust op de Almachtige God en aan Zijn wetten 
onderworpen is. (Van Leeuwen). 
c) De politieke vormgeving van het leven met een ordening der 
were1d vanuit de kerk, die zich. met het Woo11d Gods richt tot de 
overheid die van Godswege over het volk is aangesteld en als 
dienaresse van God hee£t te regeren in het licht der Bijbel (Van 
Ruler). 
De omschrijvingen a) en b) spreken mij aan, maar bij c) rijzen 
direct vragen, waarop we later ongetwijfeld terugkomen. In elk 
geval blijkt wel dat er bij een nadere omschrijving van de theo
cratie al spoedig verschil van mening optreedt en inderoaad wor
den dienaangaande veel gesprekken en artikelen door enige 
vaagheid gekenmerkt. Of zie ik dat te somber? 

Waar vindt de democratie haar oorsprong? Volgens sommigen 
in de godsdienst, ervan uitgaande dat ieder mens persoonlijk ver
antwoordelijk is voor zijn leven tegenover God en daarom in de 
gelegenheid gesteld moet worden om zoveel mogelijk eigen leven 
te bepalen. Vaker wordt er echter uitgegaan van de natuurlijke 
gelijkheid van alle mensen, die bestaat in de begaafdheid met 
rede. Het is zeker dat een democratie pas na lange groeiperiode 
wordt bereikt. De grenzen der democratie zijn nogal vaag en het 
woord wordt bijvoorbeeld misbruikt in Oost-Europa, wanneer 
gesproken worot over de volksdemocratie, het,geen overigens 
zelf al een erbarmelijke uitdrukking is. · 

Wat wil de theocratie? Aan de staat een geestelijke grondslag 
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geven en aan de God der Openharing de rechte plaats en eer 
doen toekomen. De aanhanger der theocratie zal opkomen voor 
het christelijk karakter van de staat, onder erkenning dat dit niet 
de verplichting inhoudt om de godsdienst met macht te bevorde
ren of om toe te zien op naleving door de onderdanen van de 
beide tafelen van Gods Wet. De theocratie wil heel het volk op
roepen tot bekering en erkenning van Christus' heerschappij. 
Koningschap bij de gratie Gods onderscheidt zich van volkssou
vereiniteit. Grote kracht ontleent de theocratie, zeker in Neder
land, aan de onrust over de verdeeldheid van het volk, een ver
deeldheid die als noodtoestand moet worden gezien; er is verlan
gen naar het gehele volk, naar de ene kerk. De theocratie kent 
het visioen en geeft een achtergrond, die de democratie naar 
mijn mening mist. 

Graag zou ik willen weten of u de betde begrippen in boven
staande omschrijving herkent. Bij onze mondelinge discussie 
bleek dat u 'bezwaren hebt tegen de theocratie en veel meer voelt 
voor de democratie. Is het u mogelijk daarop hier in te gaan? 
Met belangstelling zie ik naar uw brief uit. Vr. gr. 

H. JonkeTs 
Geachte vriend Jonkers, 

De vele artikelen over theocratie en democratie geven ook mij 
het gevoel in een doolhof te dwalen, waarin het ZJoeken naar een 
uitweg een schijnbaar hopeloze zaak is. Er is inderdaad vaak 
sprake van vaaghe1d en ri.ndien onze correspondentie enige zin zaJ 

hebhen, dan zal het in ieder geval de bedoeling moeten zijn de 
zaken zo concreet mogelijk te stellen. 

De democratische staat. 
De formulering, die U van de democratie geeft, herken ik als 

een mogelijk uitgangspunt en in eerste instantie daarover enkele 
opmerkingen. Uw onbehagen over de democratie komt voort
als ik het goed begrepen heb - wit het ontbreken van een geeste
lijke grondslag, die U wel in de theocratie meent te vinden. Toch 
heeft de democratie wel bepaa·lde grondslagen, al ben ik het met 
U eens dat de christelijke grondslag niet de enige is en dit laatste 
moet ik - historisch gezien - wel accepteren. Wat is n.l. het ge-
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val? De democratische regeringsvorm is historisch gegroeid en 
dat betekent, dat in diverse stromingen- nationaal en interna
tionaal - in het verleden tal van gedachten leefden, die later 
resulteerden in een democratisch bestuur. Enkele van deze stro
mingen zijn b.v. Renaissance en Humanisme, de Reformatie, Ver
lichting en Liberalisme. Zo is de Nederlandse democratie veel 
meer dan een lriberale conceptie van Thorbecke aileen. 

De conclusie kan als volgt luiden: christenen en niet-christe
nen droegen bij tot bovengenoemde regeringsvorm. Het betekent 
voor he>t heden, dat in vele lagen van onze bevolking over de 
grondslagen van de democratie niet gelijk gedacht wovdt. Voor 
sommigen is het de godsdienst, voor anderen de rede of de mens 
in zijn totaliteit. 

Als U thans het christendom tot de enige grondsla<g zoudt wil
len pvoclameren wudt U- historisch gezien- een slag in de 
lucht slaan. 

Voor U persoonlijk - voor mij trouwens ook - zal de demo
cratische regeringsvorm wel haar diepere grondslag vinden in 
Gods Wooro, maar dat kan evenwel niet betekenen, dat dit uit
gangspunt ,imperialistisch" wordt opgelegd aan aile Nederlan
ders. 

Zo is ook het eisen van een belijdenis van de Overheid en 
de opname daarvan in de grondwet eigenlijk een zaak van geeste
lijke dwang. Dan vraagt een christelijke partij reeds meer, dan 
de democratie kan bieden. Let wei: ik geraak hierooor persoon
lijk niet in gewetensnood, omdat b.v. de Overheid voor mij ook 
2'lOnder een opname hiervan in de grondwet Gods dienaresse 
blijft. 

De mogelijkheid van een ohristelijke partij zijn in een demo
cratie aan de ene kant zeer groot, maar anderzijds is de keer
zijde van de medame, dat er tal van beperkingen zijn - spel
regels - die ernstig genomen moeten women. 

Zijn deze beperkingen te groat dan dient de christelijke partij 
een betere regeringsvorm te ontwerpen. 

Mijn positieve houding t.a.v. de democratie vloeit o.a. voort uit 
het feit dat juist het gehele volk mee mag beslissen, terwijl de 
democratische geest van vrijheid een weerspiegeling is - een 
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zeer zwakke weliswaar - van de evangelische vrijheid. 
De gespreksvorm tussen regering en volksvertegenwoorcliging 

roept associaties op tot de God- mens relatie in het geloof. 
Ondanks deze positieve instelling zie ik persoonlijk ook wel be

.. waren, beperkingen en gevaren, maar ik acht deze vorm van 
bestuur nog steeds het hoogst bereikbare in de huidige, door de 
tragiek van de zonde getroffen wereld. 

De theocratie en de theocratische visie. 
Het is bijzonder moeilijk een duidelijk beeld te vormen van de 

vele variaties, die er zijn t.a.v. de theocratie. Toch hoop ik, datU, 
daar met U instemming een formulering van Berkhof en van 
Van Leeuwen citeert, Zli.ch nog duidelijker uitspreekt over deze 
zaak. Een meer concrete uitwerking zou de discussie zeer kun
nen vergemakkelijken. 

De theocratie naar het voorbeeld van Calvijn, van Hoedemaker 
of van Van Ruler moet ik persoonlijk afwijzen op practische en 
principiele gronden. 

Het tolerantieprolbleem aileen al geeft aanleiding tot niet te 
overziene moeilijkheden. De theocratie van deze theologen is ze
ker niet te verenigen met de democratie. Zij kunnen de uitvoe
ring van hun Godsregeriil!g nooit afuankelijk stellen van een 
democratische helft plus een formule. De meerderheid kan im
mers dwalen - vergelijk Bar-Abbas' vrijspraak tegenover Chris
tus. De uitspraken van Hoedemaker over de democratie - hij 
noemde het een verfoeilijk systeem - laten aan duidelijkheid 
niets te wensen over. 

Het is evenwel mogelijk dat U een betere conceptie van de 
theocratie hebt zodat nieuwe perspectieven worden geopend. 

Bij voorbaat moet mij evenwel van het hart, dat ik bijzonder 
wantrouwend ben als er over een theocratie wordt gesproken, 
terwijl toch een theocratisohe visie mij persoonlijk niet vreemd 
is. Het klinkt erg paradoxaal en inconsequent, maar het bekende 
spreekwoord over het consequent zijn, dat naar de duivel voert, 
zou een vingerwijzing kunnen zijn. 

Het wezenlijke verschil waar het hier om gaat is het feit, dat 
in het persoonlijke leven scherpe lijnen getrokken kunnen wor-
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den, terwijl in de politiek altijd een compromis gesloten moet 
worden. De solidariteit met de anders-denkende is het juiste uit
gangspunt voor een vruchtbaar politiek optreden. 

Christus' koningschap strekt zich uit over alle levensterreinen, 
maar een christen kan daarmee s.lech.ts persoonlijk ernst maken. 
De erkenning van dat koningsC!hap is een zaak van het hart en 
niet een zaak die via een grondwet opgelost kan worden. Een 
dergelijke fraaie vlag - Christus' koningschap verkondigd via 
de grondwet - zou vaak een inferieure lading moeten dekken 
en daarmee onherroepelijk een devaluatie van Gods Woord ten 
gevolge hebben. 

En dan tenslotte: kan vanuit de theocratische visie geen be
paalde ,inbreng" in de democratie plaats vinden? Deze vraag 
zou ik zeker niet bij voorbaat negatief beantwoorden. In een vo~
gende brief zal het hoe ter sprake kunnen komen, zonder een 
bepaa:lde theocratie te willen verwerkelijken. 

De ondertoon van deze brief wil een appel zijn aan het adres 
van calvinisten om besche1dener en voorzichtiger te zijn in de 
verbinding van Gods naam met de staatkundige zaken, en ook 
om zich minder krampachtig aan abstract theologische concep
ties vast te klampen. 

Zonder Luther op staatkundig terrein te willen volgen zou 
diens volgende citaat voor sommige calvinisten toch orp zijn 
minst een waarschuwing kunnen zijn: ,Ein Christ muss zwei 
Personen auf Erden tragen, Christperson und Weltperson". 

Met zeer hartelijke groeten, A. Pol. 

Zeer geachte Heer Pol, 
Terwijl ik op het punt sta een antwoord te formul&en op uw 

brief, krijg ik het laatste nummer van ,Woord en Dienst" (7112/ 
63) onder ogen en daarin is een veTslag opgenomen van een be
spreking door de Hervormde Synode over het rapport ,De poli
tieke verantwoordelijkheid der ke·rk". Eim der deelnemers aan 
de discussie vroeg daar of de kerk niet moet kiezen tussen theo
cratie en democratie. Volgens de·ze spreker moet de democratie 
in dienst staan van de theocratie, waarbij de overheid wel door 
de democratie wordt gekozen, maar zodra dit heeft plaats ge-
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vonden in de eerste plaats verantwoovding schuldig is aan God. 
Uit deze bespreking blijkt hoe belangrijk ons onderwerp is, maar 
ook op welk glad ijs we hier sohaatsen. 

In uw betoog roept u bij mij de vraag op of het niet vreemd is 
om een democratische regering als dienaresse van God te be~ 
schouwen, wanneer die regering dat zelf niet doet, of althans 
niet expliciet. Dit lijkt mij nu een soort inlegkunde, die juist in 
grenssituaties tot grote problem en voert. W anneer kan ik de 
overheid niet meer als de dienaresse van God beschouwen, wan
neer moet ik als christen de alarmklok luiden? Als er gevraagd 
wordt om erkenning in de grondwet van de regering als diena
resse van God, dan acht ik dit niet gelijk met het eisen van een 
belijdenis en geesteHjke dwang. Ik wil het zien als een voort
durend appelleren aan het geweten en een blijvende oproep en 
bepaald niet als een vlag met sleohte lading. 

De democratie kan ik niet aanvaarden als hoogst-bereik!bare 
trap van staatsontwikkeHng. Daarvoor is er te veel besef van een 
,Ieven als gasten en vreemdelingen die een vaderland zoeken". 
Een historisch gegroeide situatie kan best tegen Gods Wil in
gaan. Een christen zondigt naar mijn mening in de democratie 
als hij bij arbeid op staatkundig terrein niet de roep laat horen 
tot onderwerping aan Gods gezag. Dit neemt niet weg dat hij kan 
samenleven met niet-gelovigen en ook constructief zal samen
werken, voor zover er geen besluiten worden genomen tegen het 
geweten van de christen in. 

Juist in de theocratie zal er terdege rekening gehouden worden 
met een minderheid. En als minderheid zullen theocratisch den
kenden op basis van het christelijk geweten inga;an tegen de me
ning van de meerderheid, zo nodig door het aanvaavden van mar
telaarschap. Een theocratie mag bepaald nooit leiden tot een stal
ling van vaste vormen, maar moet zorgen dat christelijke begrip
pen levend blijven en paraat zijn. U ziet de theocratie die mij 
v<oor ogen staat als te onverdraagzaam, terwijl toch elke vorm 
van geestelijke dwang als verfoeilijk beschouwd moet worden. 

In hoeverre is een theocratische visie nu anders dan een de
mocratische en kan men aan eerstgenoemde gestalte geven? De 
belangrijkste zaak is dat de benadering van tal van vraagstuk-
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ken anders zal zijn. De gerechtigheid, door verantwoordelijkheid 
voor de naasrte, zal steeds weer moeten uitgaan boven het groeps
belang. In de sociale vraagstukken zal de theocratische ove~heid 
haar solidariteit moeten tonen met alle mensen. Bij de straf
rechtspleging en de huwelijkswetgeving ml theocratisch den
kend aan hogere normen worden vo1daan dan aan de mening van 
de meerderheid der bevolking, zoals die bij een onder2loek door 
een instituut voor de publieke opinie naar voren kan komen, bij
voorbeeld over de doodstraf of over de gronden voor echtschei
ding. Juist hierin komt naar voren dat een theocratie uitgaat bo
ven het kennen van en regeren volgens de ideeen van een meer
derheid. Is dit u te vaag? Is er met deze gedachten in het staat
kundig leven niet te werken, of verwacht u bij de theocratie een 
vast omlijnd plan voor het staatkundig handelen? 

Met vr. groeten, H. Jonkers. 
Geachte vriend Jonkers, 

Naar mijn gevoel dreigen we in een enkel opzicht langs elkaar 
heen te praten: ik heb b.v. niet gesproken over grenssituaties, 
waarin het moeilijk zou zijn om te beoordelen of de overheid al 
of niet als Gods dienaresse optreedt, maar over de oplossing van 
normale politieke prob1emen. Ook heb ik niet gesuggereerd, dat 
een historisch gegroeide situatie- in casu de democratie- naar 
Gods wil zou zijn. De Bijbel spreekt niet over een bepaalde rege
ringsvorm, die beantwoordt aan Zijn wil en zo is ook in de demo
cratie het kwaad en de zonde veroisconteerd. Men zou b.v. kun
nen zeggen, dat de neutraliteit van de staat in een democratie
m.i. slechts als een theoretisch uitgangspunt mogelijk - een 
kwaad is, al kan het dan zeer wel een kwaad zijn, dat erger moet 
voorkomen. De volmaakte regeringsvorm zal nooit gevonden 
worden. Met de historische inleiding in mijn vorige brief had ik 
de bedoeling duidelijk te maken hoe de concrete situatie is ge
groeid en dat de theocratische school met deze realiteit rekening 
moet houden. Het is mogelijk een parallel te trekken met de op
vattingen over de fundering van de staat; ook daarover wordt in 
de verschillende be·volkingslagen- ook onder protestanten -
totaal verschillend gedacht. U is daar, dacht ik, iets te gemakke
lijk overheen gestapt. 
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U stelt thans concreet aan de orde, dat de overheid Gods diena
resse is en dat dit opgenomen moet worden in de grondwet. Het 
C.H.-beginselprogram - verg. art 4 - gaat nog verder en eist 
daaraan voorafgaand het belijden van Gods naam. Die volgorde 
lijkt mij theologisch gezien ook juister. Dit zou dan misschien 
als het begin van een Nederlandse theocratie gezien kunnen wor
den, al moeten we wel bij voorbaat vaststeilen, dat er slechts 
sprake is van een schim van Israels theocratie en een sohaduw 
van Calvijns Godsregering. Maar zelfs tegen dit begin heb ikon
overkomelijke bezwaren; omdat een dergelijk belijden- princi
pieel verschilt dit weinig van een getuigenis - een zaak van de 
kerk en het persoonlijke geweten is. 

Een huidige opname in de grondwet betekent bovendien 
geestelijke dwang en daarover eerst iets meer. Een constitutie 
moet een weerspiegeling zijn van wat leeft in de volksconscientie 
en dat betekent dat de grondwet nooit christelijker kan zijn, dan 
wat leeft in een bepaalde gemeenschap. Degene die meer eist 
kan dit aileen bereiken door geestelijke dwang. De democratie 
is voor mij juist de bruikbare methode die een dergelijke weer
spiegeling mogelijk maakt ZJonder dwang. 

Over de diepere fundering van het recht, het gezag, de vrij
heid, de overheid, kan in de grondwet niets geregd worden, om
dat daarover grote verdeeldheid heerst, afgezien nog van het 
feit, dat deze kwesties slechts in eigen geweten opgelost kunnen 
worden. 

In die verscheidenheid moeten we elkaar leren verdragen en dit 
is gelukkig een der wezenskenmerken van ons volksgeweten. U 
tast de vrijheid en verdraagzaamheid aan, als U een kamerlid, 
b.v. een niet-christen, de eed, op de naar Uw eis gewijzigde 
grondwet, die dan tevens een geloofsbeslissing inhoudt, laat af
leggen. Er is tegenwoordig terecht keuze tussen de eed en de be
lofte. (verg. art. 53 en 97 van de grondwet). 

Als tenslotte het theocratisoh begin aileen van de helft + een 
zou afhangen zou een samenwerking met Rome op langere ter
mijn misschien nog uitkomst kunnen geven, - zo probeerde o.a. 
Boissevain de theocratie te verbreden - al verwacht ik daar per
soonlijk niets van. Rome baseert zijn staatsopvatting op het na-
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tuurrecht en de s~taat krijgt pas zin door de kerk als het heils
instituut. Hoe gevaarlijk dat kan zijn weten wij uit het verleden 
en helaas in sommige landen nog uit het heden. 

Het is voor mij duidelijk dat een theocratie slechts practische 
mogelijkheden biedt, wanneer de geestelijke structuur van een 
volk nagenoeg gelijk is en dat is voor N·ederland een wensdroom. 

Ondanks bovengenoemde bezwaren kunnen vele tiheocra ten -
en misschien ook U - het ,christelijke idee" van de Godsrege
ring niet prijsgeven. Toch is er ook over dit idee - afgezien van 
de practische realiseerbaarheid dus - wel iets meer te zeggen. 
Zo wil b.v. Karl Barth, al is hij een verdediger van de christo
centrische staatsgedachte, van een belijden van de overheid niet 
weten; dat is een zaak van de kerk, meent hij. Kerk en staat vin
den beide hun middelpunt in Christus en zijn te vevgelijken met 
twee concentrische cirkels, die, onailllankelijke banen beschrij
vend, Christus als middelpunt hebben. Barth vraagt zich verder 
af of de overheid, als collectief lichaam, wel kan belijden. Hij 
wijst dit in ieder geval af. Persoonlijk kan ik aan deze ernstige 
critiek niet zomaar voorbij gaan, al ben ik een volslagen leek op 
dit terrein. Ik zie wel het gevaar dat door de theocratie het evan
gelie gemakkelijk kan devalueren tot een politieke heilsleer, om
dat teveel vooruit gegrepen wordt op wat Christus bij Zijn we
derkomst beloord heeft. De secularisatie van het christendom is 
een niet te onderschatten risico. 

Er kan in Nederland aileen maar sprake zijn van ,verkondi
gingstheocratie", een woord voor 't eerst ge'introduceerd door 
prof. H. Berkhof, naar ik meen. Tot die ,verkondiging" geeft de 
democratJie de volledige vrijheid en slechts in zoverre mag deze 
regeringsvorm dienstbaar zijn aan de theocratische school. De 
kerk zal de meest zuivere theocratie mogen prediken in de vorm 
van het komende Godsrijk en ons politiek optreden - ge'inspi-. 
reero door de toekomende dingen - zal zich slechts kunnen rich
ten op het realiseren van de tijdelijke vrede, van een gebrekkige 
solidariteit met de naaste, en van een rechtspraak, waarbij reke
ning wordt gehouden met de zonde en de ,hardigheid des 
harten". 

Het moet voor ons ook een historische les zijn, dat de theocra-
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tieen in het verleden geen verheffend beeld vertoonden- zelfs 
niet in Israe,l waar de relatie tussen God en Zijn volk toch uniek 
was- zodat we met een nieuw principieel begin uitermate voor
zichtig moeten zijn. In het Nieuwe Testament is er geen sprake 
meer van een theocratie. Het heeft me enigszins verbaasd, datU 
een getuigenis in de grondwet wilt laten opnemen, terwijl U an
derzijds een stolling in bepaalde vormen van de theocratische 
gedachte afwijst. 

Nog enkele losse opmerkingen over enige punten in Uw brief: 
U wenst een overheid, die zich in eerste ins!tantie verantwoorde
lijk weet tegenover God. Met deze wens kan ik instemmen, maar 
iets dergelijks kan nooit door een verplichting worden opgelegd. 
Bovendien zou dit niet mogen leiden tot een recht van de Over
heid om aan te blijven, als zij b.v. in strijd handelt met de par
lementaire meerderheid, door zich op een ,Goddelijk recht" te 
beroepen. U moet n.l. niet vergeten, dat de democratie mede ont
staan is uit een worsteling met het absolutisme, waarin de vorst 
zich juist beriep op een ,droit divin". Een dergelijk Goddelijk 
recht, opgenomen in de grondwet, is een eerste stap op weg naar 
de willekeur. 

De laatste opmerkingen in Uw brief waren niet te vaag, maar 
misschien iets te hoog gegrepen. Bijzonder huiverig ben ik b.v. 
voor Uw belofte, dat in een theocratie aan hogere normen zal 
worden voldaan t.a.v. de strafrechtspleging en huwelijkswetge
ving. Achteraf blijkt zo vaak, dat de christenen helemaal niet 
aan de hogere normen voldeden. De bekende historicus en filo
soof Karl L6with beweert zelfs- en dat na zoveel eeuwen van 
christendom -: ,De wereld is nog precies eender als in de da
gen van Alarik; slechts onze middelen tot onderdrukking en ver
nietiging - en tot wederopbouw - zijn heel wat volmaakter 
geworden". 

Met hartelijke groeten, A. Pol. 

Geachte C.H.-vriend Pol, 
Voor uw laatste brief ben ik bijzonder da~aar want deze 

werkt verhelderend door het begrip ,verkondigingstheocratie" 
van prof. Berkhof. Hiermee wordt toch wel een kernpunt aange-
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raakt, geloof ik. Komt het denken over de theocratie niet vooral jui 
voort uit de onrust over de mogelijkheid om in een democratie, ral 
met een ,gesmeerde" ordening van de samenleving, volkomen op 
langs de kern van het bestaan heen te lopen? De theocratie wil va1 
toch juist wijzen op de betekenis van de stem van een roepende, mi; 
ook in staatszaken, een stem die niet wenst rekening te houden I 
met het volksgezegde: ,Geloven doe je in de kerk, hier moet je wo 
het vast weten". De theocratie kan ,de zuilen" niet accepteren eer 
als vaststaande afbakeningen en wil appeleren aan het gehele val 
volk door te wijzen op barmhartigheid en gerechtigheid uit een uit 
besef tot hogere roeping. Juist hierin wil de theocratie meer val 
zijn dan de democratie, zonder verder afbreuk te willen doen < 
aan de vele goede kanten der democratie. em 

Zowel in de theocratie als de democratie speelt de verdraag- toe 
zaamheid, en hoe daarmee omgesprongen wordt, een grote rol. cr~ 
In uw laatste brief komt u daar volkomen terecht telkens bij uit. ne1 
Hoe kan men met een theocratische gedachtengang recht doen ge· 
wedervaren aan de stem van een athe'ist? Kan men die als vol- le' 
komen gelijkwaardig beschouwen? Kan men in een democratie acl 
verdraagzaam zijn tegenover hen die de democratie volledig ver- l 
werpen? Geeft men aan communisten in onze maatschappij ge- la~ 
lijkwaardige kansen om zich te uiten als aan de voorstanders der 
democratie (denk aan de politieke radio-uitzendingen)? Het 
tolerantieprobleem is een kernpunt in de theocratie, vooral ook 
als men besef heeft van de ,dienstknechtgestalte" waarin het eel 
handelen van God tot ons komt. ne 

Een ander verwant punt, even belangrijk, is de solidariteit met he 
de medemens, waamp u herhaaldelijk zinspeelt. Als ik uw ge- ne 
dachtengang goed volg, dan vindt u een aanhanger der demo- ko 
era tie meer solidair met zijn medemens dan 'n pleitbezorger der To 
theocratie. Daaraan twijfe1l ik ernstig. Wordt solidariteit in de 
nood gevraagd, dan volmondig ja, echter niet in de hoogmoed, in ge 
de geldzucht, om maar enkele kleinigheden te noemen. leE 

Steeds wanneer ik denk aan een concretere gestalte voor de 
theocratie, dan is het eenvoudiger om aan te geven wat niet ce1 
wenselijk is, dan het tegenovergestelde. V erwerpen moet ik de al 
strakk'e band tussen kerk en staat, zoals in Spanje. Evenmin ve 
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juich ik een houding toe zoals die tot uiting komt bij orthodoxe 
ra})bi's in Israel en hun pogen om het gehele land hun leefregels 
op te leggen. Daarin is weer te veel onvrijheid en ,stolling tot 
vaste vormen", die volkomen de beweeglijkheid der democratie 
mist. 

Is bij de theocratie de gedachte aan het waarom iets gedaan 
wordt niet sterker dan bij de democratie? Het gericht zijn op 
een punt in de' verte? Moet niet steeds blijken voor het forum 
van het volk dat al het handelen in staatszaken moet voortkomen 
uit de verantwoordelijkheid voor de naaste en niet uit het geven 
van de boventoon aan groepsbelangen? 

Geachte vriend, ik wil graag mijnerzijds een punt achter deze 
correspondentie zetten. Onze bespreking heeft toch wei aange
toond dat de theocratische gedachten, met behoud van de demo
cratische voorrechten, perspectieven bieden en inspirerend kun
nen werken. Vooral zal deze gedachtengang dat kunnen als ze 
gevoed wordt door een persoonlijke omgang met een lblociende, 
levendige ohristen-gemeente, die door haar gewetensvorming 
achtergrond geeft aan het hande,len der staatslieden. 

Met beste groeten en dank voor het overleg, zie ik uit naar uw 
laatste bijdrage. H. Jonkers. 

Geachte vriend J onkers, 
Na analyse van de concrete situatie is het bijkans onmogelijk 

een theocratisch begin in Nederland ernstig in overweging te 
nemen. Het is onbevredigend, datU daaraan zo weinig aandacht 
hebt besteed. Het standpunt wordt n.l. wei verdedigd, dat, wan
neer een dergelijk begin in de praktijk en ook in de nabije t~ 
komst niet mogelijk is, een verdere discussie niet meer zinvol is. 
Tooh wil ik deze stelling niet geheel voor mijn rekening nemen. 

Daarom zou ik in deze laatste brief nog iets meer willen zeg
gen over theologische aspecten van theocratie en democratie. Als 
leek durf ik slechts enkele hoofdlijnen te trekken. 

De theologen discussieren reeds lang over de vraag of het ac
cent in de Bijlbel ligt op God als de Heer der Schepping, die over 
al onze levensterreinen wil heersen - met de meeste nadruk 
verkondigd in het Oude Testament en helder uiteengezet door 
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prof. Van Ruler- of op de ,dienstknechtgestalte" van Christus, 
die de weg van smaad en vernedering, zelfs de kruisdood heeft 
onde:rgaan. 

Er kan een parallel getrokken worden met de opvattingen, dat 
enerzijds hard gewerkt moet worden aan de verchristelijking 
dezer wereld - God wil immers heersen ove·r alle levenster
reinen - terwijl anderzijds theologen als b.v. prof. Barth alle 
zin aan ons menselijk handelen ontnemen, omdat aileen door de 
vervulling van Gods heilsplan de menselijke chaos kan worden 
overwonnen. We zullen in ons politiek optreden open moeten 
staan voor beide aspecten en de theocraa.t moeten wijzen op het 
te eenzijdig accentueren van de eerste gedachte. Ook zullen we 
de gedachte van Barth moeten afwijzen, omdat hij te weinig 
rekening houdt met de incarnatie van Christus in deze wereld; 
God is in Christus mens geworden. De christen z:al dit dualisme 
moeten aanvaarden: aan de ene kant het weten, dat Zijn rijk 
niet van deze wereld is, maar aan de andere kant de opdracht 
bij de schepping gegeven, dater gebouwd moet worden aan deze 
voorbijgaande wereld. Het eenzijdig accentueren van een dezer 
aspecten is een gevaar, dat de christen niet altijd op de juiste 
wijze onderkend heeft, zodat een middenweg de enig mogelijke 
oplossing lijkt. 

Een tweede theologisch probleem is de benadering van de 
staat. In reformatorische kringen is steeds de staat als een schep
pingsordinantie gezien, die mede betrokken is in Gods heilplan 
(behalve misschien door Luther). De redenering i.v.m. ons poli
tiek optreden is thans vaak als v:olgt: de christen kan dit als in
dividu moeilijk ontkennen, de confessionele partij moet dan ook 
de s1Jaat in Christus funderen en deze partij moet tenslotte de 
eis aan de staat stellen, dat dit uitgangspunt in de grondwet 
wordt rbeleden. 

Deze redenering is mij te simplistisch. Als christen kan ik in
stemmen met de christocentrische staatsgedachte, maar met de 
tweede stap heb ik reeds moeite gezien het collectieve karakter 
van een partij, terwijl de derde stap onmogelijk door mij ge
maa.kt kan worden. De staat is een ,Biirger,gemeinde", die- al 
is dat te betreuren- geen collectief aanvaard bewustzijn tot de 
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Schepper bezit. De theologische consequentie van deze laatste 
afwijzing is, dat de individuele mens slechts als uitgangspunt 
genomen kan worden en dat is voor de theocraat een verwerpe
lijke zaak, omdat het moet gaan om de hele natie, de staat. 

Dit laatste nu kan ik slechts als een ideaal zien, waar we naar 
toe moeten werken, maar waarvan we nooit uit mogen gaan, ook 
vanwe,ge de theologische bedenkingen. De oproep tot bekering, 
door Ohristus gedaan, heeft in het Nieuwe Testament immers 
vooral betrekking op de individuele mens. Het is zelfs opmerke
lijk dat Israel, na het volbrachte werk in Christus, als natie in 
de diaspora ten onder gaat. En met nadruk moet toch gezegd 
worden, dat er Bijbels gezien geen nieuwe Goddelijke band ont
staat met een bepaald volk. De band God-Nederland-Oranje is 
b.v. een gevaarlijke profanering. Christenen kennen voortaan 
juist een internationale band ongeacht hun nationaliteit, hun ras 
of stand. Wanneer nu door de theocraat van de staat- d.i. van 
de hele menselijke gemeenschap - een belijdenis wordt ge
vraagd, dan suggereert men impliciet die bepaalde Goddelijke 
band met heel de natie. Dit laatste lijkt me theologisch niet ver
antwoord. 

De democratie is vooral gebaseerd op de mens als individu en 
dat is voor prof. Barth geen belemmering om zich zeer positief 
over deze methode uit te Iaten. ,Wenn ich auf den tiefsten und 
zentralsten Inhalt der neutestamentlichen Ermahnung blicke, so 
meine ich, wir diir:fen von der Exegese her mit Recht die demo
kratische Auffassung des Staates als eine berechtigte Auswei
tung des neutestamentlichen Denkens ansehen". 

Maar wat dan met de fictie van de neutraliteit der staat? Dat 
is toch theologisoh ook moeHijk te aanvaarden. Voor de christen 
is dit inde!'daad erg moeilijk. Toch mogen we niet vergeten, dat 
er met dit theoretische uitgangspunt nog ter dege iets goeds te 
bereiken is. In theorie lijkt een ander uitgangspunt dan in hoofd
stuk acht van de grondwet aangegeven is een onmogelijkheid. 
Dat is een van de beperkingen, die de democratie ons oplegt. In
dien de neutraliteit als een kwaad gezien moet worden, dan zou 
dit kwaad wei eens nodig kunnen zijn om een erger kwa~ad te 
voorkomen, n.l. het kwaad van de religeuze dwang. 
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Tenslotte zou ik nog willen opmerken, dat de discussie over de ded 
staat als een abstracte aangelegenheid nooit tot een theologisch den 
bevredigende oplossing zalletden, omdat men er juist te abstract zon 
mee bezig is. Laten we nooit vergeten, dat ons politiek denken in ave 
eerste instantie gericht moet zijn op de mens als beeiddrageT voo 
Go&. b~ 

Thans enkeie siotopmerkingen over de C.H.U. Onze partij eve 
heeft de keuze tussen democratie en theocratie nog steeds niet heti 
gedaan, hetgeen blijkt uit art. 2 en art. 4. Het niet maken van corr 
een keuze is op zichzelf ai onverantwoord, ai is het wei begrijpe- sior 
lijk gezien de grote invloed van de theocraat dr. Hoedemaker. ond 
Ik zie geen ander alternatief dan een democratie, die slechts Ti 
ruimte biedt aan de ,verkondigingstheocratie", terwij'I een theo- zod 
cratisch begin nooit te verenigen is met de democratie. D 

Ik had gra~g gewild, datU zich duidelijker had uitgesproken en< 
over dene zaak. Met de inieiding van Uw Iaatste brief kan ik ,vo 
veelal instemmen, zoda t ons beider denken over theocra tie en 
democratie niet meer zo ver uit eikaar ligt, ais ik aanvankelijk 
dacht. 

De democratie zal niet opgevat mogen worden in de zin van 
een ,wij hebben het nu definitief bereikt", maar ais een methode 
die telkens gecorrigeerd moet worden. De democratische metho
de mag nooit tot een statisch begrip Ieiden, omdat er teikens 
sprake moet zijn van voortgaande democratisering. Er is b.v. in 
sociaal en economisch opzicht nog wei iets te verbeteren, Op deze 
terreinen zal naar een harmonisch evenwicht tussen de indivi
duele rechten en het gemeenschappelijke belang gezocht moeten 
worden. 

De confessionele partij zai haar activiteiten in de eerste piaats 
moeten richten op de mens en zal ernst moeten maken met het 
bereiden van de weg des Heren. De mens wordt in onze tijd in 
't bijzonder zo gemakkelijk de siaaf van de materie, de weivaart 
en de techniek. Een der middelen om de mens daarvan gedeei te
lijk te bevrijden is de bevordering van de recreatie. Een partij 
mag nooit vergeten, dat aileen de kerk door haar verkondiging 
de volledige vrijmaking kan geven. 

Er zal ook waakzaamheid moeten zijn ter bescherming van de 
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democratie, al moet het ontnemen van het vrije woord - U 
denkt in dit verband misschien aan de communisten- een uit
zondering zijn. Dit laatste ook, omdat deze methode vaak een 
averechtse uitwerking heeft. Het bestrijden van het athe'isme is 
voor een politieke partij in een democratie uiterst moeilijk. Deze 
bestrijding moet overgelaten worden aan de kerk, al behoeft 
evenwel geen passieve houding te worden aangenomen, omdat 
het werken aan een gezonde en le·vende gemeenschap een betere 
communicatie tussen God en de mens kan bevorderen. De confes
sionele partij zal het gevaar van ,het heersen" terdege moeten 
onderkennen en meestal de weg van ,het dienen" moeten kiezen. 

Tenslotte: onze samenleving wordt steeds gecompliceerder 
zodat alle beschikbare kraohten gemobiliseerd moeten worden. 

De theoloog zal het politieke handelen kunnen transcenderen 
en daardoor wezenilijke zin kunnen geven aan ons optreden. Het 
,voorlichten" van de theoloog is onontlbeerlijk, al is het in de 
practijk dan vaak een schemerig licht. Een probleem van de eer
ste orde dat b.v. opgelost moet worden is de theologische vraag 
of het Godsrijk in het verlengde va:ri de historie en ons menseilijk 
handelen ligt of dat er sprake is van een radicale vernietiging 
van al onze aardse bouwwerken. 

De historicus zal materiaal moeten verschaffen voor een ana
lyse van de concrete situatie, terwijl de socioloog mee kan wer
ken aan de analyse van die· concrete situatie. De politicus zal 
daarop zijn werkprogram moeten bouwen. De wetenscihappelijke 
aanpak van wijlen president Kennedy kan als voorbeeld dienen. 
Zijn idealisme spra:k de mensiheid teV'ens aan, omdat hij de con
crete nood zo scherp aanvoelde. Hij was daardoor in staat om 
aan zijn solidariteit met de naaste concreet gestalte te geven. 

De politicus moet n.l. niet vergeten, dat de transcendentie door 
de theoloog gegeven geen doelstelling kan zijn van het aardse 
politieke program en zo zal de vervulling van de ware Theocra
tie slechts plaats kunnen vinden aan het einde der tijden. 

Beste vriend Jonkers: we hebben bij voorbaat tegen elkaar ge
zegd, dat de problemen niet tot klaarheid gelbracht zouden wor
den en in deze overtuiging beeindig ik - onder dankzegging 
aan U - deze correspondenie. A.Pol. 
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Mr. Joh. C. Z. Pelleboer-Beuker 

DE VERENIGDE NATIES 

Op 26 juni 1945 besloten 51 natie·s te San Francisco ,o112e 
pogingen te verenigen om door oprichting van een internationale 
organisatie welke de naam zal dragen van Verenigde Naties, 
:le wereld veilig en beter te maken", en ondertekenden daartoe 
het Handvest dat de grondwet vormde van de meuwe orga
nisatie. 

Sindsdien komt ieder najaar de Algemene Vergade·ring meest
al op de derde dinsdag in september, een datum die toevallig 
samenvalt met de opening van onze Staten-Generaal, bijeen te 
New-York, de stad die al spoedig tot zetel der Verenigde Naties 
werd aangewezen. In ± 3 maanden tijds wordt dan, zowe!l in de 
plenaire vergadering als in de 7 commissies een agenda van 
soms meer dan 100 punten a£geihandeld. 

'Dhans is het aantal lidstaten met de toelating in december 
van Kenia en Zanzibar gestegen tot 113 terwijl de verwachting 
is dat in de eerstV'olgende jaren met een uitbreiding tot ± 126 
leden gerekend moet worden. 

In dit overzicht moeten wij ons beperken tot de Mgemene 
V evgadering, het voornaamste beraadslagende orgaan der V er
enigde Naties, waarlbij wij het werk van andere hoofdorganen, 
zoals de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad, het 
InternaUonale· Ge·rechtshof en van de gespecialiseerde organi
saties, waaronder de Internationale Arbeidsorganisaties, de 
Voedsel- en Landbouworganen, en die voor Onderwijs, Weten
sohap en Cultuur, aileen maar, volledigheidshalve, kunnen 
vermelden. 
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Het is te begrijpen dat er bij de behandeling der talrijke 
internationale politieke vraagstukken tussen het grote aantal 
leden dikwijls belangrijke tegenste!llingen blijken te bestaan, 
waarbij een zekere groeps:v:orming valt te constateren. Gloihaal 
zijn de 113 leden der V.N. te verde1en in de volgende b11.okken: 
24 Westeuropese en daaraan verwante (zoals de Verenigde Sta
ten, Canada, Australie, Nieuw-Zeeland) staten, 11 communis
tische staten, 57 Afro-Aziaten (in 1945: 12) en 21 Latino's. 

In de laatste jaren is het zwaartepunt meer en meer bij de 
regionale groepen komen te liggen, waarbij de dominerende 
positie van Afrika opva1t. De Afro-Aziaten (de z.g. A.A.
landen) die geregeld gezamenlijk bijeenkomen, beschikken 
over de meerderheid der stemmenden, maar daarbij moet wor
den bedacht dat in deze 2 werelddelen 66% der wereldbevol
king woont en dat voor belangrijke lbeslissingen en resoluties 
steeds een tweederde meerderheid ve·reist is. Bij bepaalde 
vraagstukken, zoals de kolonisatie, valt er wei een grote een
stemmigheid tussen de A.A. landen te constateren, maar er be
staan ook grote verschillen. Er zijn de taalverschillen, waar
door ook in de groepsvergadering het gebruik van tolken nood
zakelijk is, maar er is ook een groot ideologisch onderscheid 
tussen b.v. Japan, de Verenigde Arabische Republiek, Ghana, 
Mongolie, Turkije, Tanganjika en China (Formosa). Deze groep 
is zo groot geworden dat de 14 Aziatische en de 35 Afrikaanse 
staten overwegen in de toekomst apart te vergaderen, wat de 8 
Arabische landen reeds een enkele maal, vooral als het over op
treden tegen Israel gaat, doen. 

Als de sfeer van de laatste Algemene Vergadering kan gelden 
als thermometer voor de bestaande spanningen in de wereld, 
kan danklbaar worden geconstateerd dat deze voor het eerst na 
vele jaren aanleiding gaf tot een zekere optimisme. De toon van 
de debatten, ook bij de communistische landen was duidelijk 
minder aggressief dan in vorige bijeenkomsten en er was een 
duidelijke neiging aanweztg de verschillen niet op de spits te 
drijven maar ook emg begrip op te brengen voor het standpunt 
van de tegenpartij en aan het totstandkomen van constructieve 
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oplossingen mede te werrken. Ten aanzien van de 3 belangrijkste 
vraagstukken die aan de orde waren: ontwapening, de kolonisatie 
en ontwikkeling, was men vooral ook in de 1ste Commissi.e (voor 
politieke- en veiligheidszaken) dankbaar gestemd over het tot
standkomen van een directe telefoonlijn tussen Washington en 
Moskou, alsook over het in 1963 tot stand gekomen verdrag 
waarbij werd afgezien van proeven met nucleaire wapenen bo
vengronds en onder water, dat reeds door een 100-tallanden was 
ondertekend, al betreurde men het dat Frankrijk en commu
nistisch China weigerden hieraan mede te werken. 

De 2de Commissie waarin de economische zaken aan de orde 
komen, verwachtte veel van de grote V.N. Conferentie voor Han
del en Ontwikkeling die dit voorjaar in Geneve is gehouden. 
Algemeen werd gehoopt dat men daar overeenstemming zou be
reiken over de manier waarop de kloof tussen rijke en arme Ian
den het meest efficient en bevredigend kon worden overbrugd, 
zodat er naast de moeilijke Oost-West verhoudingen in de wereld 
niet een nieuwe tegenstelling Noord-Zuid tus8en ontwikkelde
en ontwikkelings-landen gaat ontstaan. Bij de debatten in de 4de 
Commissie (voor trustsohapszaken en niet-zelfbesrturende gebie
den) bleef men wel even ful gekant als vroeger tegen met name 
de politiek van Zuid-Afrika en Portugal, maar men ging toch 
niet zover als tevoren bij de Internationale Arbeidsorganisatie 
waarbij de deelneming van Zuid-Afrika aan de iberaad8lagingen 
onmogelijk werd gemaakt. 

Nederland heeft aan de vredesrol van de V.N. bijgedragen door 
tijdens het algemene debat bij monde van Minister Luns een pa
rate eenheid mariniers beschikbaar te stellen, dus van hetzelfde 
corps dat in 1935 bij de volksstemming in het Saargebied onder 
toezicht van de Volkerenbond al internationale politieke dien
sten bewees. Dit contingent kan binnen 24 uur op verZJoek van 
de Secretaris-Generaal der V.N. gezonden worden naar een 
plaats in de wereld waar de vrede in gevaar dreigt te komen. In 
de laatste jaren zijn er verscll:Hlende van deze al of niet militaire 
,Vredebewarende operaties" uitgevoerd o.a. in Congo, Kashmir, 
Midden-Oosten, Nieuw-Guinea en Jemen, alsook in Malaysia een 

3 



mis,sie tot peiling der opinies' in Sabah en Serawak. Door ons 
land zijn voor sommige van deze V.N. vredesoperaties krachten 
beschikbaar gesteld: destijds participeevden wij in het V.N. waar
nemers corps in Libanon met een groot aantal officieren, terwijl 
thans ook 13 officieren verbonden zijn aan de UNTSO, we,lke 
moet toezien op handhaving van de wapenstilstandsovereenkom
sten tussen Israel en de Arabische Ianden. Aan de V.N. presentie 
in Jemen (UNYOM) neemt Nederland met een viertal officieren 
deel. Aan de Kongo-operatie droeg Nederland bij met een medi
sche eenheid en enkele officieren en onderofficieren voor me
disch stafwerk. De gedachte dat er reeds een zekere mate van 
spanning in de wereld moet bestaan v66r er van vrede-fuewaren 
sprake kan zijn en dat het daarom gewenst is dat eventuele wrij
vingen in een vroeger stadium onder de aandacht komen, heeft 
gele~d tot het Nederlandse voorstel om de stichting van een in
ternationaal centrum voor het onpartijdig bestuderen van be
paalde situaties, een ,fact-finding institute", een constateringsor
gaan, in sturdie te nemen, welke resolutie door de Algemene Ver
gadering is aanvaard. 

De kosten van sommige der door de V.N. ondernomen acties 
wovden door de betrokken Ianden zelf betaald, zoals b.v. in Je
men en Nieuw-Guinea. De vredesmissie op Cyprus wordt nu ge
financierd uit vrijwillige bijdragen, want het merkwaardige feit 
doet zich voor dat de financiering van de vredesoperaties die 
voor rekening van de V.N. zelf komen, de Congo en het Midden
Oosten, een van de voornaamste twistpunten van de volgende 
Algemene V ergadering dretgt te worden. 

Door een groot aantal Ianden, waaronder de Sowjet-Unie en 
Frankrijk, wo:vdt namelijk g:eweigerd mede te betalen aan de 
contributie waaruit deze operaties worden betaald. De totale 
achterstand van de Sowjet-Unie lbedraagt 52 millioen en die van 
Frankrijk 16 millioen dollar, waarmee de financiiHe moeilijk
heden waarmee de V.N. te kampen hebben, worden verklaard. 
Nu bepaalt art. 19 van het Handvest dat een staat die een ach
terstand in contributiebetaling heeft van meer dan 2 jaar geen 
stemrecht meer heeft in de A1gemene Vergadering, tenzij deze 
besluit het stemrecht te Iaten behouden, omdat de achterstand 
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is ontstaan door omstandigheden buiten de sclmld van de be
trokken staat. Bij de eerste stemming in de Algemene Vergade
ring van dit najaar zal dan ook de stem der ± 18 alsdan meer 
dan 2 jaar achterstallige leden niet kunnen worden meegeteld. 
Volgens de Sowjet-Unie zijn de uitgaven voor de vredesoperaties 
geen gewone uitgaven van de V.N. in de zin van art. 17, het enige 
artikel van het Handvest waar de kosten van de organisatie ter 
sprake komen. Deze kwestie is indertijd voorgelegd aan het In
ternationale Gerechtshof te 's-Gravenhage dat in juli 1962 met 
9 tegen 5 stemmen heeft uitgesproken dat het hier normale uit
gaven betreft waar aile !eden naar verhouding aan mee moeten 
betalen, met welk advies zioh een besliste meerderilieid van de 
Algemene Vel'lgadering in het najaar van 1962 heeft verenigd. 
Helaas hebben nog lang niet aile leden van de Verenigde Naties 
de uitspraken van dit Hof als bindend aanvaard. De Nederlandse 
opvatting is dat art. 19 duidelijke taal spreekt en dat moet wor
den vastgehouden aan de automatische en verpliohtende werking 
daarvan. Het is te hopen dat de werkgroep van 21 landen, waar 
ook ons land deel van uitmaakt er tijdig in slaagt vooral voor de 
toekomst een meer algemeen aanvaardbare financieringsrege
ling voor vredesacties te vinden . 

Dankbaar kunnen wij constateren dat de wereld thans aan min
der hevige internationale politieke spanningen is onderworpen 
dan in jaren het geval is geweest. We[l zijn er op verschillende 
plaatsen nog vuurhaarden genoeg die tot een wereldbrand kun
nen oplaaien, zoals b.v. in Cuba, Cyprus, Berlijn, China, Malay
sia, Zuid-Vietnam en de Arabische wereld vooral in zijn verhou
ding tot Israel; de koude oorlog tussen Oost en West is nog lang 
niet geeindigd. Op het ter11ein van de ontwapening is nog maar 
bedroevend weinig 1bereikt, maar tooh hebben de Verenigde Na
ties zich thans een vaste plaats in de wereldpolitiek verworven. 
Deze wereldorganisatie was niet bedoeld als een wereldregering. 
Zij bezit niet de machtsmiddelen nodig om een wereldoorlog te 
voorkomen, maar zij heeft zich ontwikkeld tot een onmisbare 
ontmoetingsplaats waar oude en nieuwe spanningen kunnen 
worden afgereageerd, waar politieke stoom kan worden a£gebla
zen en waar de lid-staten zowel in de openbare beraadslagingen 
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a:ls tijdens het onderling contact daarbuiten, gelegenheid hebben 
tegenstellingen en incidenten uit te praten. 

AI vormen de V.N. geen wereldregering en blijven zij een ver
eniging van afzonderlijke souvereine staten, zij vormen toch een 
kritisch orgaan ten aanzien van de politieke gedragingen van 
ieder land afzonderlijk, waardoor het in de wereld steeds moei
lijker wordt een volslagen nationaal georienteerde buitenlandse 
politiek te voeren, los van de repercussies die deze in de inter
nationale publieke opinie, zoals deze o.a. in de Algemene Verga
dering tot uitdrukking komt, oproept. Zo heeft zij bij verschil
lende gelegenheden de kansen op chaos en zelfs op het uitbreken 
van oorlog weten te voorkomen. En hierdoor hebben de V er
enigde Naties in de 19 jaren van hun bestaan toch iets weten te 
realiseren van wat hun voor ogen stond toen in de Preambule 
van het Handvest werd verklaard: 

Wij, de volken van de Verenigde Naties, vastbesloten komende 
geslachten te beveiligen tegen de oorlogsgesel, die tweemaal ge
dure:nde ons leven onuitsprekelijk leed over de mensheid heeft 
gebracht, en 

opnieuw het vertrouwen in de grondreohten van de mens, in de 
waardigheid en waarde van de menselijke persoon, in de gelijke 
rechten van mannen en vrouwen, alsmede van grate en kleine 
volken te bevestigen, en 

voorwaarden te scheppen, waaronder gerechtheid en eerbied 
voor de verplichtingen, die uit verdragen en andere bronnen van 
internationaal recht voortvloeien, gehandhaafd kunnen worden, 
en 

sociale vooruitgang en beter levensstandaarden in grotere vrij
heid te bevorderen, 

en te dien einde 

verdraagzaamheid te betrachten en te zamen in vrede met elkan
der als goede naburen te leven, en 

onze krachten te verenigen om internationale vrede en veilig
heid te handhaven, en 
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door de aanvaarding van beginselen en de instelling van metho
des te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden gebruikt 
behalve in het algemeen lbelang, en 

ter bevordering van de economisch.e en sociale vooruit,gang van 
alle volken een internationaal apparaat te gebruiken, 

hebben besloten onze pogingen te verenigen om deze doeleinden 
te bereiken. 
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Jkvr. Mr. C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen 

DE RAAD VAN EUROPA 

De weg naar een verenigd Europa gaat niet over rozen. Het is 
een lange weg met steeds meer moeilijkheden. 

Dat het moeilijk zou zijn, hebben ,Europeanen" altijd beseft; 
dat het moeilijker zou worden naarmate men het doel meer na
derde en de afspraken in rechtsgeldige besluiten zouden worden 
omgezet heeft men waarschijnlijk niet voorzien. Het veranderde 
politieke klimaat in Frankrijk vormt wellicht het voornaamste, 
maar zeker niet het eni,ge obsta:kel op de weg. 

Mij is gevraagd U iets te vertellen van de oudste politieke or
ganisatie in dit verband: de Raad van Europa. 

De grote stoot tot de oprichting gaf het Europees congres te 
's-Gravenhage van 1948. Daar kwamen verschillende bewegingen 
die alle de Europese eenheid beoogden bijeen en werd de lijn 
uitgestippeld. Churchill's rede herinneren velen zich nog als een 
klaroenstoot. 

Reeds op 5 mei 1949 werd te Londen het Statuut van de Raad 
van Europa getekend. Het is de moeite waard de considerans van 
dit Statuut hier in herinnering te brengen: 

Overtuigd, dat de bevestiging van de vrede gegrondvest op 
rechtvaardigheid en internationale samenwerking, van vitaal 
belang is voor het behoud van de samenleving en van de be
schaving; 
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helbben de ondergetekend.e regeringen, 

opnieuw bevestigende haar gehechtheid aan de geestelijke 
en zedelijke waarden, welke het gemeenscihappelijke erfdeel 
zijn van haar volken en de ware bron van persoonlijke vrij
heid, van de vrijheid van politieke overtuiging en van de heer
schappij van het reciht, welke beginselen de grondslag vormen 
van elke waaracihtige democratie; 

gelovende, dat voor de instandhouding en verdere verwezen
lijking van deze idealen en in het belang van economische en 
sociale vooruitgang een behoefte· bestaat aan hechtere eenheid 
tussen aile gelijkgestemde Ianden van Europa; 

overwegende, dat, teneinde tegemoet te komen aan deze be
hoefte en aan het tot uiting gekomen streven in dit opzicht van 
haar volken, het noodzakelijk is, onverwijld een organisatie 
in het Ieven te roepen, welke de Europese staten in hechter 
verband met elkander zal brengen; 

dientengevolge besloten een Raad van Europa op te richten. 

,Hechtere eenheid tussen zijn leden" deze woorden uit ar
tikel 1 van het Statuut, d.w.z. de Grondwet van de Raad van 
Europa, geven wei het meest kenmerkende doel aan, waaraan 
het gehele ingewikkelde apparaat dienstig moet zijn. 

Het begon met 10 lidstaten, het zijn er nu 17 waamnder Cy
prus. Een van de moeilijkste conflicten van deze tijd, de kwestie 
Cyprus, kwam ook tot uiting in de laatste vel'lgaderingen van de 
Assemblee, de Raadgevende Vergadering van de Raad van Euro
pa. Daarover straks meer. 

De Raad van Europa heeft nl. twee organen: het Comite van 
Ministers, bestaande uit vertegenwoordigers van de regeringen 
van de aangesloten Ianden, en de Raadgevende Vergadering die 
de parlementen vertegenwoordigt. 

Het Comite van Ministers, en dat zijn dan meestal de ministers 
van Buitenlandse Zaken, vergadert enige malen per jaar. Het is 
natuurlijk niet mogelijk dat de ministers permanent in Straats
burg aanwezig zijn. Zij hebben daar wat men noemt hun perma-
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nente vertegenwoordigers; dit ,comite van plaatsvervangers" is 
in feite het uitvoerende orgaan. Zijn leden kunnen geheel optre
den namens de ministers, want hun besluiten staan gelijk aan 
besluiten van de ministers. Ofschoon zij natuurlijk hun instruc
ties krijgen van ,thuis", is het toch van groot belang wie een lid
staat als permanent vertegenwoordiger bij de Raad van Europa 
plaatst. Wij mogen met trots vermelden dat de vorig jaar afge
treden permanent vertegenwoordiger van Nederland een vrouw 
was, nl. Mej. Mr. M. Z. N. Witteveen, buitengewoon gezant en 
gevolmachtigd minister, die met ~grote vaardigheid deze zware 
post enige jaren vervuld heeft en steeds met ere genoemd wordt 
te Straatsburg. 

Ik noemde Straatsburg zonder nadere aanduiding, veronder
stellend dat iedereen weet dat de Raad van Europa in de hoofd
stad van de Elzas gevestigd is en tot een begrip geworden is. 

Hier vergadert de Raad van Europa, maar ook het Europese 
Parlement; hier is een Europa-Huis waar de administratie van de 
Raad gevoerd wordt. Hier vinden elkaar Frans,en en Duitsers, 
spreken Engelsen mee en komen Scandinaviers. En dat alles 
reeds sinds 1949, terwijl de later gestichte Europe~se Gemeen
schappen het slechts tot ,de Zes" gebracht hebben. En de moei
lijklheden om hier een zevende, nl. Engeland, bij te krijgen zijn 
zo overbekend dat ik daar niet op in behoef te gaan, trouwens 
da t behoort tot een ander hoofdstuk. 

Eerst wil ik U iets meer vertellen van de Raadgevende V er
gadering, het parlementaire orgaan van de Raad van Europa. 

Juist door dit parlementaire orgaan onderscheidt de Raad van 
Europa zioh van alle internationale organisaties die tot de op
richting van deze Assemblee in het leven waren geroepen. Dus 
vanaf 1949 worden parlementsleden geroepen om als zodanig een 
rol te spelen in een instituut dat internationale en wel Europese 
samenwerking ibeoogt. 

De parlementen van de lidstaten rbeslissen over de wijze waar
op de vertegenwoordigers naar de Raadgevende V ergadering 
worden aangewezen. Dat behoeft dus niet in ieder land hetzelfde 
te zijn. Het bevolkingscijfer bepaalt het aantal afgevaardigden 
voor ieder land. Nederland heeft er zeven, met zeven plaatsver-
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vangers. Deze laatsten hebben recht van spreken en kunnen in 
de plaats van de afgevaardigden stemmen. In de Commissies 
worden zij als gewoon lid bes~houwd. 

Volgens het Statuut vergadert de Raadgevende Vergadering 
niet langer dan een maand per jaar. Dit is in de practijk verdeeld 
over voorjaar, herfst en winter. 

Het eerste punt op de ag,enda van de Assemblee is altijd een 
rapport van het Comite van Ministers, een politiek document, 
waarin verslag wordt uitgebracht over de activiteit van het 
comite in de afgelopen periode. 

De debatten van de Assemlblee zijn openbaar. Men spreekt 
over alle aspecten van de Europese problemen op politiek, eco
nomisch, sociaal, cultureel en juridisch gebied. 

De commissies bereiden deze debatten voor. Er worden over 
de vraagstukken rapporten uitgebra~t die meestal uitmonden 
in resoluties of aanbevelingen. Aanbevelingen zijn bestemd voor 
het Comite van Ministers. Resoluties zijn veelal van wijdere 
strekking en beogen soms de aandacht van bepaalde landen of 
instanties te vestigen op speciale onderwerpen die hun aangaan. 

De Assemblee heeft ook een Permanente Commissie. De leden 
van het Bureau, d.w.z. de voorzitter en de zeven vice-voorzitters, 
de voorzitters van de commissies en een aantal daartoe aangewe
zen parlementariers komen daarin samen; zij oefenen de be
voegdheden van de Assemblee uit, wanneer deze niet bijeen is. 

De commissies zijn een belangrijk onderdeel van de Raadge
verlide Vergadering; het zijn er elf en zij vel"gaderen buiten de 
zittingsperioden in de verschillende aangesloten landen. Zo kan 
het voorkomen dat ik voor de juridische commissie enige dagen 
naar Oslo moet en voor de commissie voor de gemeentebesturen 
naar Sicilie. Zeer tijdmvend en vermoeiend, maar wel heel 
boeiend. 

Natuurlijk staat achter de Raad van Europa een ambtelijk ap
paraat. Er is een Secretaris-Generaal met enige honderden amb
tenaren die uit alle landen komen die in de Raad vertegenwoor
digd zijn. Men kan zich voorstellen dat dat soms wel eens eigen
aardige moeilijkheden met ziah brengt om iedere nationaliteit 
tot zijn recht te doen komen. 
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De Secretaris-Generaal is een hoge functionaris, die de schakel 
vormt tussen de Assemblee en het Comite van Ministers. Was 
dit aanvankelijk een diplomaat, tegenwoordig kiest men voor 
deze functie bij voorkeur een politicus. Hij wordt op aanbeve
ling van het Comite van Ministers door de Raadgevende Verga
dering benoemd. In januari 1964 werd hiertoe benoemd de heer 
P. Smithers, een Engelsman die als parlementarier het werk van 
de Raad van Europa reeds had leren kennen. Men zal begrijpen 
dat alle ambtenaren, maar in het bijzonder de Secretaris-Gene
raal, hun ambt vervullen zonder zich te laten be'invloeden door 
overwegingen van nationale aard. Men is dus bij het aanvaarden 
van een functie bij de Raad van Europa allereerst ,Europeaan" 
in het werk. Natuurlijk bshoudt men de eigen nationaliteit -
en bij de benoeming wordt daarmede ook wel rekening gehou
den ter verkrijging van een zo evenredig mogelijke verdeling 
van de posten over de versohillende landen - maar de ambte
naar mag zich niet beschouwen als vertegenwoordiger van zijn 
land. 

Wat komt er nu uit die goed opgezette organisatie? Is het ai
leen maar praten, zodat men wel eens spreekt over Praatsburg 
in plaats van over Straatsburg? Neen zeker niet, al is praten met 
16 andere landen op zich zelf ook al heel nuttig. Wat kende men 
van andere parlementen v66r 1940? Wat had men voor contac
ten? Aileen via de Interparlementaire Unie, maar dat is een par
ticuliere vereniging van kamerleden die, de gehele wereld om
spant. 

Op Europees gebied moest alles nog groeien, om maar te be
ginnen met de Europese gedaohte. Daar moeten velen nu nog 
aan wennen. 

De bevoegdheden van de Ra:ad van Europa zijn inderdaad als 
het er op aankomt niet groot, maar er is wel een prestige ge
groeid dat niet onderschat mag worden. 

Nu we naderen tot de resultaten van het werk van de Raad 
van Europa is daar allereerst: de Europese Conventie ter be
soherming van de Rechten van de Mens. Vaak verward met de 
Universele Verklaring van de Recihten van de Mens welke tot 
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stand kwam in het kader van de Verenigde Naties. Men heeft 
wel de te beschermen rechten aan deze Universele Verklaring 
ontleend en daar een drietal andere rechten aan toegevoegd, nl. 
het eigendomsreoht, het recht van de ouders om te beslissen over 
de opvoeding van hun kinderen. Tenslotte het recht op vrije en 
periodieroe verkiezingen. 

De Universele Verklaring heeft, gelijk haar naam al aangeeft, 
een ,declaratoir" karakter; dit betekent, dat zij weliswaar niet 
zonder juridische betekenis is, maar de burgers kunnen er geen 
directe rechten aan ontlenen. Dit is nu wel het geval ten aan
zien van de Conventie, te meer nu ook ons land het ,individuele 
klachtrecht" heeft erkend. De bepalingen van de Conventie die, 
b.v. met betrekking tot de vrijheid van informatie, vaak van ver
dere strekking zijn dan de desbetreffende artikelen van onze 
Grondwet, hebben in ons land dezelfde rechtskracht als een na
tionale wet. 

Er werd een voorstel gedaan tot het instellen van een Euro
pees Hof voor de Rechten van de Mens en tot het scheppen van 
een Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Zulke 
voorstellen vergen veel tijd. Er moet veel aan gedokterd worden 
voor men het eens is over een definitieve tekst. Als wij beden
ken hoe moeizaam zelfs onze nationale wetgeving soms tot stand 
komt, behoeven wij ons hierover niet te verbazen. Het Comite 
van Ministers en de Assemblee ontwierpen telkens nieuwe tek
sten, maar er kwam tenslotte iets uit de bus. Op 4 november 1950 
ondertekenden de Ministers de Europese Conventie ter bescher
ming van de Rechten van de Mens. De drie veeds genoemde on
derwerpen, die natuurlijk sterke politieke verschilpunten uit
maken, kwamen er toen nog niet in voor. Pas op 20 maart 1952 
werd te Parijs een aanvullend Protocol getekend waarin het 
eigendomsrecht, het opvoedingsrecht (waaronder begrepen de 
vrije keu:zJe voor de ouders van het onderwijs voor hun kinde
ren!) en het recht op vrije verkiezingen werden erkend en vast
gelegd. 

Wanneer er dus een schending van vrijheden en rechten zich 
voordoet, voorziet de Conventie in een procedure. De Europese 
Commissie voor de Rechten van de Mens wordt ingeschakeld; 
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vervolgens kan de zaak aanhangig gemaakt worden bij het Euro~ 
pese Hof voor de Reahten van de Mens. Ook kan het geding bij 
het Comite van Ministers komen dat moet beslissen als de com~ 
missie niet tot een minnelijke schikking is gekomen en de zaak 
niet naar het Hof is verwezen. 

De Europese Commissie voor de rechten van de Mens is een 
onpartijdig internationaal orgaan dat klachten moet onderzoeken 
en de verzoeningspoging moet doen. De commissie heeft dus de 
bevoegdheid om klachten tegen de aangesloten staten te behan~ 
delen als zij worden beschuldigd van schending der in de Con~ 
ventie vastgelegde vrijheden en rechten jegens een aan hun 
rechtsmacht onderworpen individu. De commissie kan van een 
klacht slechts kennis nemen, als voor de klager alle nationale 
rechtsmtddelen zijn uitgeput. In 1954 kwam de commissie tot 
stand en sedert juli 1955 houdt men zich bezig met het onder
zoek van individuele klachten. Dat is dus een niet geringe zaak. 

De leden van het Hof zijn pas benoemd op 21 januari 1959 door 
de Raadgevende Vergadering. Acht landen moesten nl. de rechts
macht van het Hof erkend hebben alvorens ib.et kon gaan werken 
Dat duurde nog al lang, maar is tenslotte gelukt. Uit ieder land 
wo:rdt een rechter benoemd. Deze zijn op 20 april 1959 beedigd 
in een plechtige zitting van de Raadgevende Vergadering ter ge
legenheid van de tiende verjaardag van de Raad van Europa. 

Wordt in de Conventie inzake de Rechten van de Mens in juri~ 
dische vorm neergelegd hetgeen in de Preambule wordt ge
noemd: ,het gemeenschappelijk erfdeel der aangesloten landen"; 
in het z.g. Sociale Handvest, eveneens een Raad van Europa-Con
ventie, zijn de sociale grondrechten vastgelegd. 

Voor ons land bevat deze Conventie betrekkelijk weinig dat 
niet reeds in onze sociale wetgeving is geregeld. Toch kon zij tot 
vandaag de dag nog niet ter goedkeuring aan de Tweede Kamer 
worden voorgelegd omdat wij b.v. nog niet ten voile kunnen 
vo1doen aan het vereiste van gelijke beloning voor man en vrouw 
voor gelijkwaardige arheid. 

Voor landen als Italie, Griekenland en Turkije is deze Con
ventie van grote sociale betekenis. 

Verder zijn er in gemeen overleg tussen parlementaire Assem-
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blee en Ministerscomite nog tal van conventies tot stand ge
komen. Om slechts een greep te doen op het terrein van de 
Europese cultuur: de algemene erkenning van universitaire 
diploma's. 

Het vraagstuk van de internationale vluchtelingen valt onder 
de bevoegdheid van de Verenigde Naties wier Hoge· Commissaris 
in nauw contact werkt met de speciale vertegenwoordiger van 
de Raad van Europa en aan de Raadgevende V ergadering telkens 
mededelingen verstrekt over alle mogelijke activiteiten. Die 
speciale vertegenwoordiger is door het Comite van Ministers in 
1954 benoemd op wens van de Raadgevende Vergadering. In 
december 1956 heeft - om nu eens op een practisch resultaat 
te wijzen - het Comite van Ministers een subsidie gegeven aan 
de Oostenrijkse Regering als bijdrage tot de onderhoudslrosten 
van de Hongaarse vluchtelingen. 

Wanneer wij nu het instituut Raad van Europa en de resul
taten in vogelvluoht behandeld hebben, dan blijft iets te ver
melden over de gang van zaken in de practijk. 

Wie in Straatsburg aankomt is eerst niet ge'imponeerd. Het is 
bepaald niet zo dat men het gevoel heeft in de hoofdstad van 
Europa te zijn. Straatsburg is een bloeiende handels- en industrie
stad en het ontleent zijn welvaart veeleer aan zijn functie als 
Rijnhaven dan aan de Raad van Europa. Wei drukt, vooral tij
dens de parlementaire zittingen, de Europese activiteit een zeker 
stempel op de stad. Het is trouwens niet een typisch-Franse stad; 
zijn ligging op de grens niet aileen van twee Ianden, maar ook 
van twee cultuurstromingen, is allerwege merkbaar. Ongeveer 
400/o van de bevolking is protestant, deels Luthers, deels Calvinis
tisch. Voorts is er een vrij grote Joodse bevolkingsgroep die in 
het aanvankelijk onbezette deel van Frankrijk de Hitler-terreur 
heeft overlee£d. 

Het contact tussen de bevolking van Straatsburg en het 
ambtenarencorps van de Raad van Europa is bepaa1d niet innig. 
Hetzelfde kan trouwens gezegd wo11den van aile steden ter 
wereld waar internationale organisaties gevestigd zijn. Ook de 
toevallige omstandigheid dat de burgemeester van Straatsburg, 
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Frankrijks oud-premier Pierre Pflimlin, tegenwoordig tevens 
voorzitter van de Raadgevende Vergadering is (hij heeft voor de 
M.R.P. zitting in de Assemblee Nationale) vermag hieraan 
weinig te veranderen. 

De heer Pflimlin is ongetwijfeld een hoogst bekwame voor
zitter, die de traditionele Franse parlementaire welsprekendheid 
paart aan een straffe leiding, hoewel het hem uiteraard niet altijd 
gelukt de in elk parlement nu eenmaal onvermijdelijke breed
sprakigheid in de juiste banen te leiden. 

Zelf heb ik onlangs ervaren van hoeveel betekenis een be~ 
kwame en ervaren president is toen ik, door loting aangewezen, 
deel uitmaakte van de ,Commissie voor het onderzoek der ge
loofsbrieven". In de regel is het werk van deze commissie I outer 
een formaliteit, maar doordat het Cypriotische parlement bij het 
aanwijzen van zijn vertegenwoordiging in de Raadgevende Ver
gadering uitsluitend leden van de Griekse bevolkingsgroep had 
aangewezen met voorbijgaan van de Turkse groep - welke laat
ste groep op Cyprus aanspraak mag maken op 1/3 van het aantal 
zetels, ook in de commissies - laaiden de hartstochten plotseling 
hoog op. Uren heeft de commissie erover vergaderd; het resultaat 
kan hier onbesproken blijven, maar dank zij de voorzitter werd 
voorkomen dat de zaak in de openbare vergadering tot een ,rel" 
uitgroeide. 

Het grootste deel van de plenaire vergaderingen wordt in be
slag genomen door een politiek debat en een economische dis
cussie. De laatste jaren worden beide wel eens gecombineerd, 
omdat het belangrijkste interne politieke probleem voor Europa 
wel is de verhouding van de E.E.G.-landen tot de rest van het 
vrije Europa. Hierin moet dan ook op het ogenblik de grootste 
politieke betekenis van de Raad van Europa worden gezocht: hij 
vormt het enige forum voor een openbare discussie tussen de 
,Zes" en de overigen (met name de ,Zeven" van de Europese 
Vrijhandels Associatie). 

Voor het overige houdt de Assemblee zich bezig met culturele, 
sociale, juridische en nog tal van andere vraagstukken van ge
meenschappeHjk belang. Boven bleek reeds dat uit de discussies 
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vaak Europese conventies voortvloeien, die bij elkaar een Euro
pese wetgeving van respectabele omvang vormen. 

Het valt niet te ontkennen dat de Nederlandse openbare 
mening zich betrekkelijk weinig om de Raad van Europa be
kommert. Dit is wel verklaarbaar: het dynamische Europese 
beleid, welks resultaten ook veel duidelijker merkbaar zijn in 
het dagelijks leven, speelt zich af in de Gemeenschappen van de 
Zes en met name in de E.E.G. De Atlantische politiek wordt be
dreven in het kader van de N.A.V.O. en, voor zover het econo
mische zaken betreft, in dat van de O.E.S.O. Het is dan ook op
vallend dat de Raad van Europa de openbare mening meer aan
spreekt in de niet-E.E.G.-landen en vooral in die, welke ook 
buiten de N.A.V.O. staan, gelijk Oostenrijk, Zweden en Ierland. 
Intussen mag nimmer vergeten worden dat het de Raad van 
Europa is geweest en vooral zijn Raadgevende Vergadering, waar 
de eerste grote debatten hebben plaats gevonden die tenslotte 
tot het samengaan van de Zes hebben geleid. 

Oschoon dus niet kan women ontkend dat de politieke be
tekenis en het politiek gezag van de Raad van Europa sedert 1953 
en vooral sedert 1956 minder zijn geworden, toch hoop ik met het 
bovenstaande te hebben aangetoond dat het evenzeer onjuist 
zou zijn het belang van deze organisatie te onderschatten. V oor 
de toekomst kan het onderhouden van deze band tussen het 
,kleine Europa" en de rest van het vrije Europa nog van onschat
bare waarde blijken. 
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Prof. Dr. J. W. van Hulst 

HET EUROPESE PARLEMENT 

Inleidende beschouwing 

De opdracht over het Europese Parlement te schrijven is ge
compliceerder dan men vermoedt. De parlementen van Navo en 
Benelux plus de Raad van Europa zijn alle drie veel meer als 
zelfstandige eenheden te beschouwen dan het Europese Parle
ment. Dit laatste heeft momenteel als voornaamste taak de werk
zaamheden van de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (E.G.K.S.) 
en van de Europese Gemeenscihap voor Atoomenergie (Euratom) 
'kritisch te begeleiden. Dit betekent dus, dat het nauwelijks zin 
heeft over het Europese Parlement te schrijven, indien niet te
vens aandacht geschonken wordt aan de wordingsges,chiedenis 
van deze drie gemeenschappen. Het Europese Parlement (E.P.) 
is ten nauwste betrokken geweest bij de gigantische ontwikke
ling die zich sinds 1950 bezig is in ons werelddeel te voltrekken. 
Een verhaal over het E.P., waarin gezegd wordt, dat het 142 
leden telt, die momenteel nog door en uit de nationale parle
menten van de zes gekozen worden, en waarin het aantal vaste 
commissies wol'dt opgesomd, blijft volkomen in het luchtledige 
hangen, als de ontstaansgeschiedenis van dit parlement niet ge
zien wordt in onmiddellijke relatie met ontstaan en gl'oei van wat 
gemakshalve de ,Europese gemeenschappen" wordt genoemd. 

Reden waarom dit artikel allereerst Uw aandacht vraagt voor 
de nieuwste Europese geschiedenis. 
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Een voor-de-hand-liggende vergelijking. 

Beschouwen wij de zes Europese landen (Benelux, Bonds
republiek, Frankrijk en Italif~) in 1948, dan maken zij toch eigen
lijk een nog desolate indruk. Het verscheurde Duitsland bloedt 
nog uit duizend wonden; in Itam~ enorme werkloosheid; Frank
rijk staat aan het begin van een periode, waarin de ene inflatie 
de andere zal volgen; Nederland, dat zo uitermate zwaar geleden 
had in de jaren 1940-1945, stond na de bevrijding voor bijna 
wanhopig grote taken: de eigen wederopbouw en het vinden van 
een solutie met Indonesie; wellicht was Belgie er nog het best 
aan toe: de Belgische frank begon reeds tot de harde valuta te 
behoren en in de Congo was het totnogtoe rustig. 

Stellen wij daar eens de Verenigde Staten tegenover. Deze 
vergelijking is verantwoord. Het grondgebied van de ,zes" is 
ongeveer evengroot als dat van de V. St., terwijl het aantal in
woners elkaar niet veel ont1oopt. Ook wat de grondstoffen en 
bodemopbrengst betreft, kunnen ,de zes" een vergelijking met 
de V. St. in veel opzichten doorstaan. 

Maar als wij op het verschil in levensstandaard letten, dan 
ondergaan we bijna een schrikreactie. We geven - zij het onder 
enige reserve- daarover een paar cijfers, betrekking hebbende 
op de tijd rond 1950. 

Stellen wij de consumptie van de gemiddelde Nederlander in 
1950 op 100, dan moeten wij voor de gemiddelde Amerikaan het 
cijfer 228 aannemen. Dit verschil zou verklaarbaar zijn, indien 
voor de verrichte arbeid van Nederlander en Amerikaan dezelfde 
cijfers zouden gelden (Dus: de Nederlander 100, de Amerikaan 
228). Maar het tegendeel was het geval. Zouden we de door de 
gemiddelde Nederlander verrichte arbeid op 100 stellen, dan 
moeten we voor de Amerikaan het cijfer 80 noteren! 

De conclusie ligt voor de hand: hoewel de Amerikaan belang
rijk minder hard werkte dan de Nederlander, was zijn welvaarts
peil ± 2250/o van het N ederlandse. Deze cijfers betreffende de 
verhouding van arbeid en welvaart golden eveneens voor ,de 
zes". Nu laat de volgende vraag zich niet meer onderdrukken. 
Zou het niet mogelijk zijn, dat de zes Europese landen, die toch 
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in vele opzichten een vergelijking met de V.S. zonder enige 
twijfel kunnen doorstaan, tot eenzelfde welvaartspeil komen als 
Amerika? Het antwoord is duidelijk. Natuurlijk is het mogelijk, 
maar de dwingende voorwaar:de is: de eenwording van Europa. 
,De zes" hebben deze weg gekozen. Deze weg is bewandeld met 
vallen en opstaan. En dat behoeft ons nauwelijks te verwonderen, 
want de vijanden van eerste en tweede wereldoorlog moesten 
nu als partners samenwerken. Bovendien had elk der landen een 
eeuwenoude nationale historie en traditie achter zich. En in de 
nieuwe samenwerkingsvormen zouden bepaalde nationale ver
worvenheden prijsgegeven moeten worden. Het zou menigmaal 
een touwtrekken worden, om nationale voordeeltjes. Niettemin 
is de weg die de zes gekozen hebben een goede weg gebleken. 
Het was zelfs de enig juiste weg. Zander de ,gemeenschappen" 
is Europa niet meer denkbaar. Wie op 't ogelllblik aan het Europa 
van de zes het advies geeft de zo moeizaam verworven samen
werking weer ongedaan te maken, moet zich terdege bewust zijn, 
dat hij de zes landen een advies tot zelfmoord geeft. 

Z6 scherp moeten we deze zaken stellen. 

De jongste geschiedenis. 
T.erwille van de documentaire waarde van dit artikel zullen 

we de historische feiten van de Europese wordingsgeschiedenis 
zo exact mogelijk weergeven. Dan zal daaruit tevens blijken, 
hoe het E.P. geboren werd. Op de problemen achter de feiten 
kunnen we nauwelijks ingaan. 

Het is de onvergankelijke verdienste van de Franse staatsman 
Robert Schuman geweest, dat hij als eerste de• moed heeft gehad 
Europa voor te houden, dat het z6 niet langer ging. Op 9 mei 
1950 lanceert hij zijn historische voorstellen, om de Franse en 
Duitse kolen- en staalindustrie te stellen onder een gemeen- ~ 
schappelijke supra-nationale macht, een hoge autoriteit. » 

Schumans rede heeft niet meer of minder dan een politieke lJ 
aardverschuiving tot gevolg gehad. De gebeurtenissen volgen 
elkaar dan in snel tempo op. 

Zonder op volledigheid aanspraak te maken, zullen we toch de 
voornaamste Europese feiten hier weergeven. 
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Op 18 april 1951 wordt als onmiddellijk gevolg van Schumans 
voorstellen het ve·rdrag van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal (E.G.K.S.) te Parijs ondertekend. Dan duurt het 
meer dan een jaar alvorens de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. 
haar arbeid in Luxemburg kan beginnen. Als Jean Monnet als 
eerste voorzitter de eerste vergadering opent, schrijven we 10 
augustus 1952. Precies een maand later (10 sept. 1952) komt in 
Straatsburg de eerste Gemeens·chappelijke Vergadering bijeen, 
die de dynamische Belgische politicus Paul Henri Spaak tot haar 
eerste voorzitter kiest. Deze VergadeTing is te beschouwen als 
de onmiddellijke voorgangster van wat zes jaar later het Euro
pese Parlement zal heten. Nauwelijks een half jaar later (10 
februari 1953) noteren we de eerste konkrete resultaten: de ge
deeltelijke inwerking-treding van de gemeenschappelijke markt 
van de E.G.K.S. voor kolen, ijzererts en schroot. 

Reeds in die tij d bleek de belangstelling van het Verenigd 
Koninkrijk voor de door niemand voor mogelijk gehouden ont
wikkeling op het Europese continent. Naast deze Engelse be
langstelling zien we echter onmiddellijk de Engelse reserve. 

Een supra-nationaal gezag over Engelse industrieen is voor
alsnog onaanvaardbaar. Vandaar dat het Verenigd Koninkrijk 
niet vel'der kan komen dan een associatie-overeenkomst met de 
E.G.K.S., welke op 21 dec. 1954 te Londen wordt ondertekend. 

De jaren die nu volgen tonen een koortsachtige activiteit die 
zal moeten leiden tot de beslissende stap: op 25 maart 1957 wor
den in Rome de V erdragen tot oprichting van de Europese Econo
misohe Gemeenschap en de Euratom plechtig ondertekend. 

Bepaald werd, dat op 1 januari 1958 deze verdragen in werking 
zouden treden. Op die datum vingen de E.E.G. en de Euratom 
hun werkzaamheden in Brussel aan. 

Het is nu tevens duidelijk, dat de Gemeenschappelijke Ver
gadering van de E.G.K.S. totaal van karakter moest veranderen. 
Er moest nu een vergadering van parlementariers komen, die de 
werkzaamheden van de drie gemeenschappen kritisch kon be
geleiden. Zo ontstaat het Europese Parlement, dat op 19-21 maart 
1958 zijn eerste zitting in Straatsburg houdt en dat Robert Schu
man tot zijn eerste president kiest. 
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Intussen hebben ook de Ver. St. de Europese ontwikkeling met 
belangstelling gevolgd. Resultaat: op 8 november 1958 komt een 
overeenkomst tussen de Ver. St. en Euratom tot stand. Engeland 
sluit een dergelijke overeenkomst op 4 januari 1959 en Canada 
op 6 oktober van dat jaar. Tussen deze bedrijven door (1 januari 
1959) had de E.E.G. de eerste tariefsverlaging afgekondigd en 
was de gemeenschappelijke markt voor kernmaterialen ingesteld. 
Groot Brittannie was nooit verder gekomen dan ,overeenkom
sten" met E.G.K.S. en Euratom. Nu was het E.E.G.-verdrag een 
open verdrag. Reeds toen duidelijk werd, dat ,de zes" het over 
de verdragsbepalingen eens zouden worden, is onmiddellijk ge
dacht aan de toetreding van Groot Brittannie. Een uitnodiging 
tot ondertekening, aan het V erenigd Koninkrijk gericht, werd 
echter negatief beantwoord. Een volgende uitnodiging onderging 
hetzelfde lot. De geijkte uitdrukking die voor dergelijke he
slissingen wordt gebruikt is: ,de tijden zijn er nog niet rijp voor". 
Toen echter in Engeland de tijden er wei rijp voor waren, was 
er op het Europese continent ,iets" veranderd. Op 10 augustus 
1961 hadden Groot Brittannie, Ierland en Denemarken om onder
handelingen verzocht, die zouden moeten leiden tot het volledig 
Hdmaatschap van de E.E.G. Maar Generaal de Gaulle liet in 
goed verstaanbaar Frans ,sein grosses N ein" horen en op 29 
januari 1963 werden de onderhandelingen afgebroken. 

V66r Engeland bedoeld verzoek bij de E.E.G. had ingediend, 
had het echter zelf een soort economische gemeenschap opgericht 
waarin -het - gelet op de krachtsverhoudingen - een meer dan 
dominerende rol speelde: op 20 november 1959 kwam de E.F.T.A., 
de Europese Vrijhandels Associatie 1), tot stand met als leden 
behalve Groot Brittannie, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, 
Portugal, Zweden en Zwitserland. De rol die de E.F.T.A. in de 
wereldhandelspolitiek speelt, moet totnogtoe als bescheiden 
beoordeeld worden. 

De E.E.G. ging in deze jaren, door goed en kwaad gerucht, 
haar gang: het tijdschema voor de gerneenschappelijke markt 
werd versneld (mei 1960), de tweede etappe trad in werking (1 

1) European Free Trade Association. 
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januari 1962), er kwam - in principe althans - een akkoord 
over de gemeenschappelijke landbouwpolitiek (eveneens 1-1-'62), 
terwijl de zo moeilijke G.A.T.T.-onderhandelingen tot een succes
vol einde werden gebracht; de E.E.G. besloot tot een verlaging 
van 200fo van het gemeenschappelijk buitentarief. 

In deze jaren bleek in de wereld een toenemende belangstelling 
van een reeks van landen, om te komen of tot associatie, of tot 
lidmaatschap van de E.E.G. Om associatie vroegen Oostenrijk, 
Zweden, Zwitserland (15 dec. 1961), Portugal (4 juni 1962), 
Suriname, de Nederlandse Antillen, Griekenland, Turkije, Israel. 
Noorwegen wilde zelfs het volledig lidmaatschap: 30 april 1962. 
Ret zou de aan dit artikel gestelde grenzen in belangrijke mate 
oversohrijden, indien we gedetailleerd zouden weergeven, hoe 
een groot deel van deze aanvragen, zij 't vaak na moeilijke en 
moeizame onderhandelingen, nochtans met succes bekroond 
werden. Het tot-stand-komen van de overeenkomsten met Suri
name en de Antillen (en feitelijk ook met Israel), mag als een 
groot N ederlands succes beoordeeld worden. 

Het Europese Parlement. 
Ret zal de kritische lezer duidelijk zijn geworden, dat men 

onmogelijk over het E.P. kan schrijven, indien men de wordings
geschiedenis elimineert en indien men de voornaamste gebeurte
nissen van het nieuwe Europa ongezegd laat. 

Ret E.P. is een parlement van de drie gemeenschappen en het 
heeft als zodanig geen onbelangrijke rechten. Onder de 142 leden 
tellen we 14 Nederlanders: Blaisse, Van der P1oeg, Schuyt, La
dinois, Van Campen (5 K.V.P.), Vander Goes van Naters, Post
humus, Vredeling, Nederhorst, Kapteyn (5 P.v.d.A.), Berk
houwer, Baas (beiden V.V.D.), mej. Rutgers (A.R.) en Van Hulst 
(C.R.). De 142 leden zijn uitsluitend parlementariers door de 
nationale parlementen gekozen. 

Men moet deze situatie als een voorlopige beoordelen, al weet 
ieder, hoe langdurig tijdelijke maatregelen kunnen zijn. De drie 
verdragen willen echter de huidige situatie laten overgaan in een 
nieuwe, waarbij gedacht is aan een groot E.P. met 284 leden. 
Riervan zou slechts de helft uit parlementarH~rs bestaan, terwijl 
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dit komende parlement door rechtstreekse Europese verkiezingen 
gekozen zou moeten worden. 

Wil echter deze situatie bereikt worden, dan moet o.i. aan twee 
voorwaarden voldaan zijn: 

a. het E.P. moet in de denkwereld van het Europese kiezersvolk 
een levend begrip worden; 

b. aan het E.P. moeten reele bevoegdheden, vooral op budgetair 
gebied worden toegekend. 

Het is ook zonder nadere adstructie duidelijk, dat deze twee 
voorwaarden elkaar onder ling ten sterkste beinvloeden. Alvorens 
daar nader op in te gaan, eerst nog iets over de politieke partijen 
in het E.P. De grootste fractie is die der christen-democraten 
(voorzitter de Fransman Poher), dan volgt de socialisltische· 
(voorzitster Kathe Strobel) en daarna de liberale (voorzitter 
Plevin). Vervolgens zijn er nog enkele Gaullisten en enige niet 
aangeslotenen. De parlements-vergaderingen worden in het im
posante Maison de l' Europa in Straatsburg gehouden, waar de 
ieden der verschillende fracties, ongeacht hun nationaliteit, bij
een zitten. 

De bevoegdheden van het E.P. liggen voornamelijk in de 
consultatieve en adviserende sfeer. De drie executieven (van 
E.E.G., E.G.K.S. en Eurotom) zijn namelijk volgens de verdragen 
verpliciht jaarlijks verslag uit te bvengen aan het E.P. van al wat 
zij deden. Deze verslagen worden in de plenaire zittingen van 
het E.P. openbaar behandeld; maar er is heel wat aan vooraf 
gegaan alvorens het zover is. De bedoelde verslagen worden 
namelijk in de verschillende commissies van het E.P. uitvoerig 
en grondig geanalyseerd. Een eindrapporteur integreert deze 
diskussies en biedt zijn rapport aan het E.P. aan. 

Een dergelijk verslag eindigt met een aantal resoluties, op
gesteld door de rapporteur in samenwerking met de commissies. 
Het E.P. heeft het reaht deze resoluties aan te nemen, te wijzigen 
of zelfs geheel te vervangen. In de resoluties is in 't kort samen
gevat, hoe het E.P. over de executieven oordeelt. 

Is het oordeel zeer ongunstig, dan kan uit de resoluties een 
motie van afkeuring resulteren. W ordt deze motie met twee 
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derde meerderheid aangenomen, dan is de betrokken executieve 
verplicht om af te treden. 

Behalve met deze jaarrapporten houdt het E.P. zich eigenlijk 
met alle werkzaamheden van de drie executieven bezig; alles 
wordt als 't ware op de voet gevolgd. Maar ook hier geldt weer, 
dat de eigenlijke arbeid door de 13 commissies wordt verricht; 
we noemen de volgende commissies: de politieke, de sociale, de 
economische, de landbouw, het vervoer, de juridische, de cul
turele, de ontwikkelingslanden, de gezondheid, enz. Er gaat vrij
wel geen week voorbij, of er vergaderen een of enkele com
missies. Deze commissies k;omen samen tijdens de zittingen van 
het E.P. in Straatsburg en verder veelal te Brussel. 

Over elk onderwerp van enige betekenis maakt een commissie 
een rapport, waarvoor een rapporteur wordt aangewezen. Deze 
aanwijzing geschiedt echter niet door de commissies, maar door 
de politieke fracties. Mede daardoor wordt het politieke karakter 
van het E.P. lbepaa1d. Het is dus ook duidelijk, dat de politieke 
visies niet alleen in de plenaire zittingen tot uiting komen, maar 
vooral ook in de commissies. Daaruit volgt tevens, dat zeer veel 
werk door het parlement verricht, niet in de publiciteit komt, 
daar de pers geen toegang heeft tot de commissie-vergaderingen. 
Het E.P. is met de hem toegemeten rechten echter niet tevreden. 
Wat begrijpelijk is. Het E.P. vraagt met name om budgetaire 
bevoegdheden, zoals ook de nationale parlementen deze hebben. 
Daarmede is eigenlijk het cruciale punt gesteld. Het E.P. leeft 
onder het Europese volk in feite nog veel te weinig. Nederland 
maakt daarop helaas geen uitzondering. De situatie is begrijpelijk 
als we letten op de weinige essentiele macht van het E.P. 

Europese verkiezingen zullen pas zin hebben, indien het E.P. 
een reele macht is tegenover de executieven en tegenover de 
Raden van Ministers. Deze Raden heblben als opdracht te zorgen 
voor voldoende coordinatie tussen het nationale en het gemeen
schapsbeleid. In deze Raden hebben Frankrijk, Duitsland en 
Italie elk 4 stemmen. Belgie en Nederland elk 2 en Luxemburg 1. 
Minister Luns heeft zich, vooral de laatste jaren, veel moeite 
gegeven om het E.P. groter bevoegdheid te verlenen. Ook in dit 
opzicht kan zijn Europees beleid de toets der kritiek doorstaan. 
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In de paragraaf De jongste geschiedenis hebben we betrekkelijk 
uitvoerig stilgestaan bij de gigantische ontwikkeling die zich 
bezig is in Europa te voltrekken. We zijn er ons terdege van 
bewust, dat we daarin voornamelijk de feiten en niet de pro~ 
blemen achter deze feiten hebben toegelicht. Daarvoor ontbrak 
de ruimte. We hebben echter deze facticiteit gegeven, opdat dui~ 
delijk zou worden, dat het E.P. zich metal deze· gebeurtenissen 
-en met de daarachterliggende problemen- krachtens de hem 
verleende opdracht ten ernstigste moest bezig houden. En het 
E.P. is in deze taak stellig niet tekort geschoten. Mede daardoor 
heeft het E.P. enig recht verworven, om te vragen om groter 
bevoegdheden. Maar zolang Generaal de Gaulle neen blijft zeg~ 
gen, zal hiervan wel niet veel komen. 

N og een enkel woord over de kosten van de nieuwe Europese 
gemeenschappen. Vooral niet ingewijden verzuchten vaak: het 
kost alles zoveel geld. 

Natuurlijk kost het geld, veel geld zelfs. Topfunctionarissen 
kunnen we niet met een mager loon afschepen. Ook de reis- en 
verblijfkosten van 142 parlementariers zijn niet gering. Voeg 
daarbij nog de uitgebreide vertaaldiensten (ieder spreekt in de 
vergaderingen zijn eigen taal) dan komt men op een vrij groot 
bedrag. Deskundigen hebben eens berekend, dat de gemeen
schappen in 10 jaar evenveel verslinden als een dag oorlog kost. 

En dat is niet gering. 
Laten wij er ons echter in verheugen, dat in deze gemeen

schappen de vijanden van de• tweede wereldoorlog nu al vele 
jaren bouwen aan een werk van vrede, welvaart en sociale ge
rechtigheid. Daaraan te mogen medewerken kan nauwelijks een 
taak genoemd worden. Het is een roeping. 
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Ir. M. A. Geuze 

DE RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE 
BENELUXRAAD 

Benelux. 
De naar Londen uitgeweken regeringen van Belgie, Nederland 

en Luxemburg in ballingschap hebben in 1944 de grondslag ge-
legd voor het ontstaan van de Benelux-samenwerking door het 
sluiten van een Douane-overeenkomst. Uit de inleiding daarvan 
blijkt het verlangen van de drie regeringen om de meest gunstige 
voorwaarden te scheppen niet alleen voor het ,herstel van de 
economische activiteit" maar ook ten aanzien van de ,latere 
verwezenlijking van een economische unie". Enerzijds was dit 
een eerste, met ver vooruitziende blik gedane, stap in de richting 
van de Europese integratie. Anderzijds was dit een bezegeling 
van de - op eeuwenoade grondslagen berustende - saamhorig
heid tussen deze drie landen. Zoals in de eerste vergadering van 
de Interparlementaire Beneluxraad de voorziter, de heer Van 
Cauwelaert, het uitdrukte: 

,Benelux is de belichaming voor een volkengemeenschap, die 
door de geschiedenis in hare ontwikkeling werd gestoord, maar 
die, zelfs verdeeld en onvolledig, een eigen en aanzienlijke• rol 
heeft gespeeld in de welvaart en het culturele leven van het 
oude Westen. In een nog hechtere verbondenheid wil zij de 
kracht vinden om haar eigen persoonlijkheid, ook in een geinte- , 
greerd Europa, te handhaven en te laten gelden. Deze behoefte •. I 
aan een nauwere samenwerking onder de ,lage landen bij de 
zee" werd sedert lang aangevoeld .... Het was evenwel slechts 
in het uur van de hoogste nood dat de behoefte van de Benelux-
landen aan een ware levensgemeenschap tot haar volle uit
drukking kwam. Onze regeringen, die te Londen het Unieverdrag 
hebben ontworpen en ondertekend, mogen op onze blijvende 
dankbaarheid aanspraak maken, omdat zij het beslissende uur 
van de geschiedenis niet ongebruikt hebben laten voorbijgaan". 



Deze in '44 gesloten overeenkomst was van economische aard, 
gebaseerd op een vast geloof in een belangengemeenschap van 
de drie landen. 

Aanvankelijk had deze Benelux voor de openbare mening in 
onze landen in 't algemeen slechts symbolische betekenis, maar 
de praktijk van de afgelopen jaren heeft geleerd, dat de grond
leggers het wezenlijke belang van hun conceptie toch niet heb
ben overschat. Benelux bleek ondanks- vergeef ons het woord 
- groeistuipjes wel levensvatbaar, en van groot belang, niet ai
leen voor haar afzonderlijke leden maar ook als geheel. Was het 
werkterrein aanvankelijk beperkt tot de samenwerking tussen 
Belgie, Nederland en Luxemlburg onderling, langzamerhand 
kreeg Benelux als geheel een functioneel accent in en tegenover 
de eenwording van West Europa, zij het dat dit accent vaak aan 
zwaarte te wensen overliet en overschaduwd werd bovendien 
door combinaties, b.v. in de E.E.G. 

Ontstaan van een democratische vertegenwoordiging. 
Er zijn in de loop der jaren vele organen in het leven geroepen, 

die Benelux gestalte moeten geven, doen functioneren en uit
bouwen, o.a. het Comite van Ministers, de Raad voor de douane
regeling, de Raad voor de Economische Unie. Zij staan groten
deels op ambtelijk niveau. Dit is begrijpelijk omdat het Benelux
verband van overheidswege, van bovenaf, is ontstaan. Doch daar
naast memoreren wij het Benelux-Comite als vrije organisatie, 
dat er in geslaagd is door samenkomsten, publicaties en con
ferenties stimulerend en coordinerend op te treden en in steeds 
ruimere kring belangstelling voor de doelstellingen en resultaten 
van Benelux te wekken. Onze regeringen helbben echter al vrij 
spoedig de overtuiging gehad, dat de Benelux-gedachte slechts 
dan bij de burgers van de drie landen tot werkelijk leven kan 
komen wanneer er uit deze burgers een parlementaire vertegen
woordiging is, waarin de afzonderlijke en gemeenschappelijke 
belangen en wensen in het openbaar besproken en naar voren 
gebracht kunnen worden en waar kritiek op de regeringen geuit 
kan worden: het toezicht van de openbare mening op wat de 
3 regeringen gezamenlijk ondernemen. Dus wanneer onze demo-
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cratische beginselen op de Benelux van toepassing zijn. Eerst dan 
pas kan tussen de bevolkingen het saamhorigheidsgevoel ont
staan, dat een allereerste vereiste· is voor een werkelijk samen
gaan van onze landen, voor het grae-ien van een belangengemeen
schap. De verwezenlijking van deze democratische gedachte 
vergde uiteraard een periode van ontwikkeling. In 1950 gaven de 
regeringen te kennen een Raadgevende Parlementaire Commissie 
in het leven te zullen roepen. Maar in de nationale Parlementen 
en in de Interparlementaire Beneluxconferentie werd bij her
haling aangedrongen op een zelfstandige en vrije parlementaire 
Beneluxvertegenwoordiging. De conferentie van Benelux-minis
ters in 1953 aanvaardde het beginsel van een bijzondere door de 
Parlementen gekozen Raad, maar ook deze conceptie was nog te 
beperkt in de ogen van onze volksvertegenwoordigers. Tenslotte 
werd op 5 november 1955 tussen de 3 regeringen de overeenkomst 
gesloten tot instelling van de Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad. Met grote eensge,zindheid werd deze overeenkomst 
in de parlementen goedgekeurd. Zij trad een jaar later in 
werking. 

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad. 
De leden van deze Interparlementaire Beneluxraad - in het 

vervolg van dit artikel zullen we spreken van de Raad - worden 
gekozen uit en door de parlementen van de drie landen, en wel 
21 uit en door het Belgische parlement, eveneens 21 uit het 
Nederlandse en 7 uit het Luxemburgse. In totaal zijn er dus 49 
leden. Deze leden behoren niet te vormen een eenheid, waarin 3 
nationale delegaties naast of tegenover elkaar staan. 

Het moeten zijn 49 personen in een raad vergaderd, om daarin 
de lbelangen van het gezamenlijk territoir te behartigen. Het zal 
echter duidelijk zijn dat de Raad zich nog in een beginstadium 
van haar ontwikkeling bevindt en uiteraard niet reeds in het 
hiervoor weergegeven ideale eindstadium. 

Het wezen van deze Raad ligt besloten in art. 3 van de overeen
komst luidende als volgt: 

,De Raad is bev:oegd te beraadslagen en adviezen uit te bren
gen aan de drie Regeringen onder meer in de vorm van een aan-
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beveling met betrekking tot vraagstukken, die rechtstreeks ver
band houden met: 

de totstandkoming en de werking van een economische unie 
tussen de drie Staten; 

de culturele toenadering tussen de drie Staten; 
de samenwerking tussen de drie Staten op het gebied van het 

buitenlands beleid; 
de eenmaking van het recht in de drie Staten. 
Met instemming van de drie Regeringen gezamenlijk kan de 

Raad beraadslagen en adviezen uitbrengen onder meer in de 
vorm van een aanbeveling over andere vraagstukken van ge
meenschappelijk belang". 

De regeringen van de drie landen hebben zich in art. 4 ver
plicht om jaarlijks aan de Raad over deze vier onderwerpen een 
gezamenlijk verslag uit te brengen. Dit verslag wordt openbaar 
gemaakt. Voorts zijn de regeringen bevoegd gezamenlijk het ad
vies van de Raad in te winnen, indien zij een overeenkomst over 
een van deze onderwerpen zullen sluiten, over het ontwerp van 
die overeenkomst. Ook kunnen zij advies inwinnen omtrent 
andere vraagstukken van gezamenlijk belang. 

Geen wezenlijk parlement. 
Het wezen van de Raad is dus de adviesgevende functie. De 

regeringen zijn verplicht jaarlijks verslagen uit te brengen en de 
Raad beraadslaagt daarover en brengt advies uit, doet aanbe
velingen. Het is duidelijk dat hieruit ook terstond de beperking 
van de Raad blijkt. De Raad hee.ft geen wetgevende bevoegdheid. 
Dit kenmerk van een werkelijk Parlement ontbreekt. Evenzo het 
kenmerk van de MinisteriiHe verantwoordelijkheid. De Ministers 
zijn verantwoording schuldig aan hun nationale parlementen en 
niet aan de Raad. De Minister van Buitenlandse Zaken van 
Luxemburg, de heer Bech, onderstreepte deze, in zijn ogen 
thans nog onvermijdelijke, maar daarom wei te betreuren, be
perking in de eerste vergadering van de Raad op 22 fe!br. '57 
met de volgende woorden: 

,Voor het ontluiken van dit saamhorigheidgevoel is de parle
mentaire actie van ongemeen belang, al heeft deze uiteraard 
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slechts een raadgevend karakter, uitsluitend bevoegd tot het doen 
van aanbevelingen. Het staat naar mijn mening vast, dat deze 
beperkingen aan de Europese parlementaire activiteit, hoewel 
in het huidige tijdsbestek weliswaar onvermijdelijk, desniettemin 
het voornaamste zwakke punt van de bestaande organisaties 
vormen. Een hecht en definitief contact met de brede lagen van 
de be~volking zal slechts dan worden gevestigd, als er een Euro
pese Vergadering zal bestaan, welke rechtstreeks en met al
gemeen kiesrecht is verkozen. Vanaf dat tijdstip zal ieder burger 
zioh rekenschap geven van de Europese solidariteit en wel op het 
moment, dat hij zijn vertegenwoordigers zal aanwijzen en aldus 
een werkelijke invloed kan uitoefenen op een politiek tot ver
eniging der Europese volkeren. Deze beslissende stap zal on
getwijfeld niet in de naaste toekomst worden gezet. Het is der
halve des te meer noodzakelijk, dat het optreden van de huidige 
parlementaire instellingen steun en medewerking verleent aan 
een beleid dat erop is gericht een steeds hechtere saamhorigheid 
tussen buurvolkeren als Belgie, Nederland en Luxemburg te 
smeden en dat deze tussenkomsrt van onze parlementaire ver
tegenwoordigers van dien aard mage zijn, dat het volk diep wordt 
overtuigd van onze onverbreekbare belangengemeenschap en de 
gewettigde hoop koestert uit deze Unie een verbetering van het 
levenspeil te zien groeien". 

Reeds in de eerste vergadering van de R~ad wees men ook op 
het gevaar, dat uit dit beperkte karakter zou kunnen voort
v1oeien, nl. dat de Raad wel onderling beraadslaagt en debatteert, 
maar uit het oog verliest, dat in een parlement het debat moet 
gaan tussen enerzijds de volksvertegenwoordigers en anderzijds 
de regering, de ministers. Aanwezigheid van Ministers persoon
lijk in de vergaderingen moet als een voorwaarde gezien worden 
voor het welslagen van de Raad. De overeenkomst van 5 nov. '55 
tot instelling van de Raad zegt hiervan slechts - naast de ver
plichte jaarlijkse verslaggeving door de drie regeringen gezamen
lijk - dat de leden der drie regeringen en andere door een dier 
regeringen aangewezen personen toegang hebben tot de vergade-
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ringen van de Raad en desgewenst in de gelegenheid worden ge
steld het woord. te voeren. Het Reglement van Orde gaat iets 
verder door voor te schrijven dat de voorzitter de regeringen ver
zoekt een of meer van haar ministers aan te wijzen om het ver
slag aan de B.aad mondeling in te leiden. In de praktijk is ge
bleken dat de aanwezigheid van regeringswoordvoerders zeer 
belangrijk is voor een goed functioneren van de Raad. Gebrek 
aan evenwicht en dientengevolge onvoldoende discussiemogelijk
heid zijn fnuikend. In dit opzicht leert men al doende en de 
laatste januarivergadering, waarin vele Nederlandse bewinds
lieden acte de presence gaven, werd dan ook gekenmerkt door 
een grote levendigheid, hetgeen de leden meer bevrediging gaf. 

Alvorens iets nader in te gaan op de werkzaamheden van de 
Raad nog enkele opmerkingen over haar samenstelling, werk
wijze etc., zoals deze ook nader is geregeld in het op meer
genoemde overeenkomst berustende Reglement van Orde. 

Samenstelling. 

Zoals reeds gezegd worden de .leden uit en door de nationale 
parlementen gekozen. Onze Eerste en Tweede Kamer machtigden 
hun voorzitters de afgevaardigden aan te wijzen en wel14 uit de 
Tweede Kamer en 7 senatoren. De politieke kleur is zo nauw
keurig mogelijk een weerspiegeling van de politieke samen
stelling van ons parlement. Het mandaat duurt in beginsel tot 
nieuwe kamerverkiezingen hebben plaats gehad. 

Voor de aldus verkozen leden worden op dezelfde wijze plaats
vervangende leden aangewezen. 

Men zal zich afvragen op welke wijze de politieke groeperingen 
in de Raad gevormd worden, daar deze in ons parlement en in 
dat van Belgie en Luxemburg niet dezelfde zijn. Het Regl. van 
011de schrijft hiemver, dat de afgevaardigden naar politieke ge
zindheid fracties kunnen vormen; voor een erkende fractie zijn 
5 leden nodig en niemand kan lid zijn van meer dan een fractie. 
Dit heeft geleid tot 3 fracties nl. een liberale, een ohristen-demo
cratische en een socialistische. De samenstelling is thans als volgt: 
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Christen-Democraten 
Socia listen 
Liberalen 

Belgie 
10 
9 
2 

Nederland Luxemburg 
12 3 
7 2 
2 2 

Wat de verhoudingen betreft kan men vooralsnog spreken 
van een getemperd klimaat. De Raad immers, een grotere afstand 
tot de kiezers kennende dan de eigen volksvertegenwoordiging, 
zal een geringe behoefte gevoelen om ,op de vuist" te gaan. Men 
zou zich kunnen indenken dat een andere samenstelling der drie 
regeringen tot een andere situatie zou kunnen leiden. 

Werkwijze. 

De Raad komt tenminste eenmaal 's jaars in gewone vergadering 
bijeen, terwijl de voorzitter verder buitengewone vergaderingen 
kan beleggen. De zitting van de Raad duurt van deze eerste 
vergadering in een kalenderjaar tot de eerste in het volgende 
jaar. De vergaderingen zijn - al naar de Raad beslist - in 

· Brussel, Den Haag of Luxemburg. De voorzitter wordt door de 
Raad gekozen voor een zittingsjaar. En het gebruik is ontstaan, 
dat de vergaderingen het ene jaar in Brussel, het volgende jaar 
in Den Haag en vervolgens in Luxemburg wol'den gehouden, ter
wijl dienovereenkomstig een lid van de Belgische, resp. Neder
landse, resp. Luxemburgse delegatie het voorzitterschap be
kleedt. Zo vinden dit jaar de vergaderingen in Den Haag plaats 
en is mevr. Mr. J. M. Stoffels- van Haaften voorzitter. Ook is het 
gewoonte, dat het voorzitterschap per land rouleert naar politieke 
kleur. De hu~dige voorzitter behoort tot de liberale fractie, 3 jaar 
geleden was het Mr. van Thiel van de christen-democratische 
fractie en in 1958 Mr. Burger van de socialistische. Naast de 
voorzitter staan 2 onder-voorzitters, gekozen uit de resp. 
andere delegaties. 

Van de vergaderingen worden beknopte verslagen en Han
delingen uitgegeven, opgesteld in de officiele talen van de Raad: 
Frans en N ederlands. 

Een Permanent Werk- en Organisatie Comite uit de Raad zorgt 
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voor de organisatorische gang van zaken, terwijl er voorts nog 
7 andere commissies zijn ingesteld, nl. 
een commissie voor de buitenlandse vraagstukken, 
een voor de fiscale aangelegenheden en de douanekwesties, 
een voor de land!bouw, voedselvoorziening en visserij, 
een voor culturele aangelegenheden, 
een voor de economische aangelegenheden, 
een voor de burgerlijke, de handels-en de strafwetgeving, 
een voor de sociale aangelegenheden. 

In elke commissie hebben 7 leden zitting (3 Belg., 3 Nederl. en 
1 Luxemb.), en in het Perm. Werk- en Org. Com. bovendien nog 
de voorzitter en 2 onder-voorzitters. 

Het vaste secretariaat van de Raad is te Brussel gevestigd, 
in het Paleis der Natien. 

Arbe.idsterrein. 

'.Dhans nog iets over de werkzaamheden van de Raad. Hier
boven - sprekende over de adviserende functie - gaven we 
reeds aan over welke vraagstukken de Raad in beginsel zal be
raadslagen. In de overeenkomst van 5 nov. '55 zijn deze concreet 
aangegeven. Zoals gezien wordt hiermede overigens wei practisch 
het gehele terrein van de maatschappelijke samenleving be
streken. De regeringen in Londen in '44 hadden als voornaamste 
punt voor Benelux wei de economische eenwording voor ogen, 
maar ook toen reeds ging men in gedachten verder. Bij de in
stelling van de Raad was dit een uitgemaakte zaak: culturele 
toenadering, samenwerking op het gelbied van het buitenlands 
beleid en eenmaking van het recht waren evengoed taken van 
Benelux. 

Een opsomming van de onderwerpen die in de Raad in dit 
kader zijn besproken zullen we uiteraard de lezer besparen. Hij 
kan zich daarvan zelf eigenlijk wei een voorstelling maken. 

Enkele punten willen we echter nog noemen. In een van de 
eerste vergaderingen in '57 kwam aan de orde het ontwerp ver
drag van de Economische Unie van de 3 staten, dus het aan
vankelijk hoofddoel van de Benelux. Na aanneming door de 
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nationale parlementen is dit op 1 nov. '60 in werking getreden. 
In de debatten over de economische unie heeft de landbouw vaak 
een belangrijk onderdeel gevormd, zijnde een van de moeilijkste 
pr01blemen in Benelux. Voorts douane-kwesties, belemmeringen in 
de handelsbetrekkingen etc. Ook is b.v. in 'behandeling een aan
beveling over de oprichting van een laboratorium voor het con
troleren op onschadelijkheid van geneesmiddelen. 

Bij de debatten over het buitenlandse beleid is het uiteraard 
de E.E.G., die een grote rol speelt, met al de facetten daarvan, 
zoals b.v. recentelijk Engeland's verzoek om toe te treden, waar
omtrent in '63 een aanlbeveling we11d gedaan. Maar ook de 
N.A.V.O., betrekkingen Oost en West. 

De eenmaking van het recht in de drie staten is een voort
durende bron van studie en beraadslaging. In dit verband willen 
we ook nog noemen het verdrag inzake het verplicht stellen in 
Benelux van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid 
voor motorrijtuigen. Juist onlangs we11d bekendgemaakt dat deze 
verplichting in ons land op 1 jan. 1965 zal ingaan. 

Op het gebied van de culturele toenadering o.a. de gelijk
stelling van diploma's, harmonisatie van onderwijsstelsels, 
uitwisseling van leerkrachten, tentoonstellingen, toneelgezel
schappen. 

De verleiding is groat thans aan het slot van onze uiteenzetting 
nog historische funderingen te gaan metselen, zeker in deze tijd 
van 500 jaar Staten-Generaal en 150 jaar Koninkrijk. Belang
rijker is echter het gewicht thans. Het zou niet goed zijn dit 
gewicht te overschatten. Benelux staat- we schreven het reeds 
- in de schaduw van grotere samenwerkingen en concepties. 
Maar evenmin behoeven we de Unie te onderschatten, immers 
juist Christelijk-Historischen kennen de waarde van het begrip 
Unie. 

Wat de Raad ontbreekt zijn controlerende bevoegdheden, wat 
zij hanteert zijn adviezen en het is van belang te constateren 
dat deze adviezen vrijwel steeds werden opgevolgd. De· Presi
dente sprak daarom onlangs terecht over quasi-mede-wetgevende 
bevoegdheden en bezigheden. En zij voegde er aan toe: ,Juist in 
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de E.E.G. vertegenwoordigt Benelux, verenigd in een economi
sche Unie, de vierde handelsmogendheid ter wereld, cultureel 
verbonden, strevend naar eenmaking van rechtsstelsels, zoekend 
naar coordinatie van 'het buitenlandse beleid, een waarde, die 
de drie landen, gescheiden optredend, nooit zouden kunnen op
leveren". Wij sluiten ons bij deze weergave gaarne aan. Benelux 
zij en blijve een leerschool van een politieke wil tot samen
werking van drie kleine vredelievende landen, wier hardwer
kende bevolkingen tesamen in een steeds gecompliceerder wereld 
niet een lijdelijke, maar een bevruchtende, een uitermate posi
tieve bijdrage tot leefbaarheid willen leveren. 
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l. - - ---------- --

HET NAVO-PARLEMENT 

In november van dit jaar zal voor de tiende maal in Parijs een 
NATO Parliamentarians Conference plaats vinden. 

Het van april1949 stammend Noord Atlantisch Verdrag voor
ziet niet in het bestaan van een eigen parlementair ( desnoods 
raadgevend) lichaam. Dit in tegenstelling tot zoveel andere in de 
tijd na de oorlog opgeTichte internationale gouvernementele or
ganisaties. 

De N.P.C. (NATO Parliamentarians Conference), heeft dan 
ook geen enkele officiele steun. Tooh is de geda~hte aan de op
riohting van een parlementair orgaan al vrij spoedig na de 
oprichting van de NA VO geboren. 

Er zijn steeds ( ook nu nog) twee mogelijkheden onder ogen 
gezien ten aanzien van het vertegenwoordigend lichaam. De ene 
groep staat een orgaan voor, samengesteld uit parlementariers 
van de aangesloten landen, de andere wenst een vertegenwoor
digend lichaam waar in hoogstens een deel van de vertegen
woordigers lid van hun nationale parlement is. 

Eerste voorstellen. 
Reeds in 1951 werd over contacten tussen de NAVO en de par

lementariers gesproken op een NAVO-Ministersconferentie. Dat 
gebeurde door de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken op 
de Conferentie van Ottawa. 

In maart 1953 werd de eerste particuliere Atlantische Con
ferentie gehouden en wel in de Ridderza:al in Den Haag. In de 
op 21 maart aangenomen slotresolutie wordt als zevende punt 
de wens van de Conferentie uitgesproken te komen tot de in
stelling van een ,Permanent" liohaam, waarin vertegenwoor-
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digers van het politieke, .maatschappelijke en culturele leven uit vo 
de Atlantische landen bijeenkomen om gezamenlijk te beraad- op 
slagen over de vraagstukken waarvoor de Atlantische samenwer-
king ons stel t. o7 

De geboorte 

Toch duurde het nog tot 1955 voor de NPC een feit werd. 
Het is de verdienste van de Noor Finn Moe (zo zegt de eerste 

secretaris van de NPC, de Nederlander J. J. Fens). 
Finn Moe, de voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse 

Aangelegenheden van het Noorse Storting, wendde zich in 1954 
tot zijn collega de voorzitter van de Canadian Parliamentarian 
NATO Association, Wishart McLeod Robertson om tesamen de 
parlementariers van de 15 NAVO-landen tot een bijeenkomst 
op te roepen. Deze oproep bracht op 18 juli 1955, 200 parlemen
tariers in Parijs bijen in het tijdelijk secretariaatgebouw van 
de NAVO. 

De vrees bestond dat de conferentie een zwakke start zou 
maken omdat van Amerikaanse zijde niet veel belangstelling 
bleek te bestaan; niet een lid van de Senaat nam deel en slechts 
zes leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. 

Ook de Italianen moesten verstek laten gaan. 
Aan de samenstelling van de overige delegaties was echter 

wel te zien hoe belangrijk men deze eerste samenkomst in de 
meeste NA VO-landen adhtte. 

Nederland verscheen met een 14 man sterke delegatie (d.w.z. 
een vrouw Mej. M. A. M. Klompe - en dertien mannen). 

Alle aanwezigen waren zeer voldaan over deze eerste ont
moeting en vooral over de uiteenzettingen die generaal 
Gruenther de toenmalige opperbevelhelbber in Europa en Lord 
Ismay, de toenmalige Algemeen secretaris van de NA VO gaven. 

Op 22 juli werd de NPC als permanent orgaan geboren door 
een resolutie waarin gevraagd wovdt aan de voorzitters van de 
nationale parlementen elk jaar een afgevaavdigde te zennden 
naar zulk een conferentie. 

Tevens werd een ,Continuerende Commissie" gekozen om de 
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volgende bijeenkomst voor te bereiden en een secretanaat 
opgerioht. 

Organisaties 

De NPC bestaat uit de volgende organen: 
A. De Conferentie zelf, die eens per jaar (in november) in 
Parijs gedurende enkele da.gen bijeen pleegt te komen. 

Ieder parlement komt daar met een delegatie. 
B. Het Standing Committee bestaat uit twee organen: 
I. Het Bureau, zijnde de voorzitter, de vier vice-voorzitters 

en de penningmeester. 
II. Elf andere leden, aangewezen door de parlementen die niet 

door een vice-voorzitter vertegenwoordigd zijn. 
Het Standing Committee voert de besluiten van de Conferen

tie uit, bereidt de eerstvolgende Conferentie voor en neemt al 
die maatregelen die in het belang van de NPC nodig zijn. 
C. Het internationale secretariaat. In tegenstelling tot het 
eerste jaar, toen er een honorair secretaris uit de deelnemers 
aan de Conferentie werd gekozen, is er nu een ,ambtelijk" se
cretariaat, dat in Parijs is gevestigd. 

Tot de werkwijze van de NPC behoort het instellen van com
missies die de aan de o11de te stellen onderwerpen voorbereiden. 

Het resultaat van het werk van de NPC vindt men telkenjare 
in twee stukken: De een bevat rapporten van de bovengenoemde 
Commissie, alsmede de aanbevelingen waartoe deze aanleiding 
geven, de andere de redevoeringen van de sprekers. 

Resultaten 

Op verschillende terreinen heeft de NPC baanbrekend werk 
gedaan om de zaken door de gouvernementen te doen aan
pakken, die anders ongedaan zouden zijn gelbleven. Het is 
moeilijk deze bewering met onweerspreekbare bewijzen te 
staven. Toch is het duidelijk dat iets wat gemeenschappelijk bij 
de deelnemers aan de NPC leeft zijn weerslag moet vinden bij 
de regeringen, hetzij rechtstreeks, dan wei door de invloed die 
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deze deelnemers in hun nationale parlementen kunnen 
uitoefenen. 

Conferentie in Londen 

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de NAVO in 
1959 heeft de NPC het initiatief ontwikkeld een groot Atlantisch 
Congres in Londen te organiseren. 

Dit initiatief is gedragen geworden niet aileen door parlemen
tariers, doch ook door velen uit geheel andere kring. In Neder
land werd met oog daarop een Nederlands Comite voor het 
Atlantische Congres te Londen opgericht. 

Dit Comite zond 28 gedelegeerden naar Londen, waar in juni 
door de Engelse Koningin dit 800 afgevaardigden omvattende 
Congres werd geopend. Het Congres stond onder voorzitterschap 
van een Nederlander, de Heer J. J. Fens. 

Van de zeer waardevolle suggesties die het Atlantisch Congres 
deed zijn er thans veel verwezenlijkt. 

De toekomst 

Herhaaldelijk is er op aangedrongen de NPC een meer of
ficiele status te geven. In de resoluties van de in 1962 gehouden 
Atlantic Citizens Convention van Parijs werd daarom nog 
gevraagd. 

Een gelegenheid om daarover verder van gedachten te wis
selen (de NPC heeft ihiervoor een eigen commissie) doet zich 
voor bij het bereiken van de 20-jarige termijn die de NAVO per 
4 april 1969 van karakter doet veranderen tenzij partijen een 
nieuw verdrag aangaan. In dit te verwachten nieuwe verdrag 
zou een plaats ingeruimd kunnen worden voor de bevoegdheden 
van een raadgevend parlementair orgaan. 

40 



nederlandse 

foto 

U zult verrast zijn door de zeer aparte mogelijkheden in elke 
prijsklasse om uw goodwill te versterken. Elk grafisch ge
schenk van Van Keulen n.v. is een juweel van typografische 
vormgeving en druk ... en waard een goede naam dagelijks 

bij uw zakenrelaties te presenteren. 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.Y. - DEN HAAG 

Laan van Nieuw Oost-lndie 271 - Telefoon (070) 85 45 08* 

Postbus 2067 
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Binnenkort verschijnt: 

ZI.ELSZORG IN HEY 
NIEUWE TEST AMENT 

DR. M. H. BOLKESTEIN 

De schrijver heeft een leemte in de bestaande litteratuur willen 
opvullen. Ret is opmerkelijk, dat noch in het Nederlands, noch in 
het Engels of Duits, een studie over de zielszorg in het Nieuwe 
Testament bestaat. Toch is de zielszorg een belangrijk onderdeel 
van het werk van de kerk. Een onderzoek naar de zielszorg in het 
Nieuwe Testament mag dus niet overbodig geacht worden. 
De hier geboden studie valt in twee hoofddelen uiteen. In het 
eerste wordt een overzicht gegeven van de zielszorg van Jezus, 
zoals de evangelien daarover spreken. Ret is voornamelijk het 
beeld van de Herder, dat wordt geannalyseerd. 
In het tweede deel worden de gegevens, die het Nieuwe Testament 
verschaft over de zielszorg van Jezus' getuigen, samengebracht en 
in een overzichtelijk verband gegroepeerd. Verschillende werk
woorden belichten dit zielszorgelijke werk. Zij worden stuk voor 
stuk onderzocht en tonen achtereenvolgens allerlei aspecten van 
de zeilszorg van Jezus' getuigen. Daarna wordt de weg, die zij in 
hun zielszorg gaan, getekend. Vervolgens wordt de vraag gesteld, 
wie de zielszorg hebben gedragen. In het hoofdstuk, dat aan deze 
vraag gewijd wordt, worden de verschillende subjecten van de 
werkwoorden, die het Nieuwe Testament voor zielszorg kent, 
nader besproken. In een laatste hoofdstuk worden voorbeelden 
van de zielszorg der apostelen gegeven. 
Een korte epiloog, waarin enkele lijnen naar de vragen van onze 
tijd worden getrokken, besluit het boek. 
De schrijver legt in de aantekeningen, die het boek besluiten, ver
antwoording af van allerlei beslissingen, die hij heeft moeten 
nemen. Toch is het boek niet aileen voor wetenschappelijke doel
einden geschreven. Ret is juist de bedoeling van de schrijver ge
weest, ook anderen, die bij de zielszorg betrokken zijn, te bereiken. 
Hij heeft daarom vreemde woorden vermeden en aile weten
schappelijke discussie geheel naar de aantekeningen verwezen. Zo 
heeft hij een zo groot mogelijk publiek willen dienen. 

Gebonden 132 pagina's f 9,50. 

Verkrijgbaar in de boekhandel en bij: 

N. V. VOORHEEN VAN KEULE:N PERIODIEKEN 
POSTBUS 2067 - TEL. 070-72.33.73* - DEN HAAG 
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