
Be JAARGANG -- OKTOBER 1962 - NUMMER 1 

. ·.~· 

CHRISTELIJK 
'" HISTORISCH 

* . TIJDSCHRIFT 
···~"" . 

. ' ... :.; . ·:~ 
~ . '•' ·.·. 

',~ .ci~ ,~· ~~nm. ~~M;~n;;~g~~~~.,Ui~~ v;~,?HETING 
·.~·· .,. ·• • :•:•:u .AT ~« "'"""":·.:• 



CHRISTELIJK HISTORISCH TIJDSCHRIA 
8e JAARGANG -- OKTOBER 1962 - NUMMER 1 

Het Bestuur van de Jbr. Mr. A. F. de Savomin Lohman 
Stichting is als volgt aamengesteld: 
Dr. I. N. Th. Diepenbont, voorzitter, Epe; Mr. Dr. J, van 
Bruggen, penningmeester, Heemstede; Mr. W. de Bruijn, 
Voorburg; Dr. P. A. Elderenbosch, Amenfoort; Mevr. Mr. T. 
Grooten-van Boven, Amsterdam; Dr. Ir. G. A. :Duitenbezoc, 
Eindhoven; D. J. Lamhooy, 's-Gravenhage; Dr. C. H. Schouten, 
Oudewater; Dn. Job. Boers, secretaris, 'a-Gravenzande. 
Vute medewerken van bet ,Chriatelijk Historisch Tijdachrift": 
Lt.-Generaal b.d. M. R. H. Calmeyer, 'a-Gravenhage; Mr. J. 
W. U. Doornbos, 's-Gravenhage; lr. M. A. Geuze, Poortvliet; 
Mej. Mr. E. A. Haars, Breukelen; Prof. Dr. Th. L. Haitjema, 
Apeldoom; Dr. 1. W. van Hulst, Amsterdam; C. 1. van 
Mastrigt, Zeist; Prof. Dr. G. C. van Niftrik, Amsterdam; Dn. 
J. W. de Pous, 's-Gravenhage; Drs. A. D. W. Tilanus, Arnhem. 

REDACTIE- en ADMINISTRATIE-ADRES: 
Wassenaarseweg 7, Den Haag, Telefoon 24.96.07. 

UITGEVER: 
Uitgeverij van Keulen n.v., Laan van N.O.-Indie 271, Postbus 2067, Den 
Haag, telefoon 070-85.45.08•. 

Alle opgaven van abonnementen en adreswijdgingen uitsluitend te zen
den aan het administratie-adres: Wassenaarseweg 7, Den Haag. Adver
tentie-opdrachten aan de uitgever. 

Abonnementsprijs f 4.50 per jaar, bij vooruitbetaling. Donateurs van de 
Jhr. Mr. de Savomin Lohman Stichting (minimum contributie f 6,- per 
jaar) ontvangen bet blad gratis. Giro-nummer t.n.v. Jhr. Mr. A. F. de 
Savomin Lohman Stichting, Den Haag: 60.45.00. 
Studenten-abonnement f 2,50 per jaar. Losse nummers f 1,25. 

Inhoud van dit nummer: 

Prof. Dr. G. C. van Niftrik: 
Het dilemma met betrekking tot de kemwapenen 

Boekbespreking 

pag. 

1 

23 



Prof. Dr. G. C. van Niftrik 

HET DILEMMA MET BETREKKING TOT DE 
KERNWAPENEN 

Het word.t ons allen steeds meer duidelijk, dat de oorlog met 
het aanbreken van het atoomtijdperk in een fundamenteel 
nieuwe phase gekomen is. De oorlog is tot dusver een meting 
van krachten geweest. Uit de oorlog bleek wie de sterkste was in 
physieke kracht. Reeds de eerste wereldoorlog van 1914-1918 gaf 
een verschuiving te zien. Reeds toen is de uitslag van de oorlog 
niet beslist door de physieke kracht, maar door het bezit van 
grondstoffen. Op een gegeven ogenblik moest een der strijdende 
partijen de strijd staken en zich overgeven, omdat zijn grondstof
fen waren uitgeput. Altijd zijn er overwinnaars en overwonnenen 
geweest. Dat schijnt in de toekomst niet meer het geval te zullen 
zijn. Als nu een nieuwe oorlog ontbrandt zullen er aileen maar 
onvoorstelbare verwoestingen zijn. Een nieuwe oorlog zal de 
dood van tientallen miljoenen betekenen, terwijl de uitroeiing 
van het gehele menselijke geslacht stellig niet meer tot de onmo
gelijkheden behoort. De atoombom op Hiroshima heeft nog een 
oorlog beiHndigd. Maar thans zijn wij in het gelukkige bezit van 
de waterstofbom, terwijl wij ook reeds het nodige over kobalt
bommen hebben gehoord. Ik heb ook ergens gelezen, dat er zich 
thans op aarde een voorraad van 50.000 atoombommen bevindt. 
Wanneer men zich realiseert wat aan het einde van de tweede 
wereldoorlog een born in Japan heeft uitgericht, kan men niet 
zonder huivering denken aan hetgeen duizenden atoombommen 
bij machte zijn op onze planeet aan te richten. Neen, het zal er 
in de toekomst niet meer om gaan door oorlog vast te stellen wie 
de sterkste is; het zal er nog slechts om gaan als eerste op de druk
knop te drukken, want de eerste slag is een daalder waard. Het 
is ook volkomen redelijk te verwachten, dat binnen enkele jaren 
het niet meer nodig zal zijn, dat vliegtuigen de bommen naar het 
doel brengen. Men zal in de naaste toekomst oorlog voeren door 
het afschieten van raketten; die over oceanen heen hun doel 
weten te vinden, geleid en bestuurd door ingenieurs vanuit 
ontoegankelijke bunkers. Wij overdrijven stellig niet, wanneer 
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wij beweren, dat de beide wereldooTlogen, die wij achter ons 
hebben, zullen lblijken kinderspel te zijn bij de vernietiging en 
de massale afslachting, die ons in een derde wereldoorlog te 
wachten staan. Men behoeft nog geen defaitist, geen pacifist, 
geen voorstander van eenzijdige ontwapening te zijn om zich bij 
deze stand van zaken af te vragen: ,Mag dat nu maar? Kan ik 
daaraan mee doen? Moet ik hier niet radicaal neen zeggen ?" Het 
gemoed van een mens komt in opstand, als hij bedenkt, dat een 
zeer kleine minderheid, in het bezit van de atoomwapenen, grote 
massa's en ganse volkeren beheersen kan. Technische intelligen
tie is nog geen geest. Een oorlog in het atoomtijdperk kan niet 
meer uitmaken aan welke ziJde de superioriteit aan biologische 
kracht en aan geest gevonden wordt. 

Een oorlog in het atoomtijdperk kan aileen maar ontzaglijke 
vernietiging en een massale dood opleveren. Ik behoef dit alles 
niet verder te beschrijven; het is ons allen welbekend. Niemand 
voelt zich bij de huidige stand van zaken lekker. Toch komt 
slechts een kleine minderheid in beweging. Dit merkwaardige 
feit zal wei verklaard moeten worden uit een zeker fatalisme, 
dat zich na twee wereldoorlogen van brede massa's heeft mees
ter gemaakt: Je kunt er toch niets aan doen; als het komt, dan 
komt het! Laten wij voordien nog zoveel mogelijk van het Ieven 
proberen te genieten! 

In weerwil van de fatalistische stemming der meerderheid, 
zijn er toch in vele Ianden heftige discussies, zowel in als buiten 
de kerken, over de godsdienstige en zedelijke toelaatbaarheid en 
ontoelaatbaarheid van de huidige wapenen. De mensen, in en 
buiten ons vaderland, die van mening zijn, dat het voor een zede
lijk en religieus mens onmogelijk is met de huidige bewapening 
innerlijk in te stemmen en uiterlijk medewerking te verlenen in 
welke vorm ook, zeggen ons, dat het toch zo eenvoudig is, wan
neer het op de godsdienstige en zedelijke principes aankomt, 
waarmee immers niet gemarchandeevd mag worden. Zij rede
neren: als men met Albert Schweitzer zijn ethiek laat be
heersen door het principe: eerbied voor het Ieven! dan is het 
duidelijk, dat men de huidige bewapening verooroelen moet, wat 
ook de gevolgen zullen zijn! Degenen, die de atoombewapening 
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veroordelen, zijn zich zeer wei bewust van de gevolgen, die het 
afstanddoen van atoomwapenen voor het Westen vermoedelijk 
zou hebben. 

In sommige kerkelijke kringen wordt daaromdeeisgesteld,dat 
door prediking en zielszorg de gemeenten innerlijk en geestelijk 
op het martyrium, het martelaarschap, zullen worden voorbe
reid. Van christelijke zijde zegt men, dat de zaak in wezen een
voudig is, wanneer men leeft in het geloof aan God als Schepper. 
Het kim niet geoorloofd zijn op de wijze, waarop dat in een 
moderne atoomoorlog mo~gelijk zou zijn, in Gods schepping huis 
te houden. Atoombommen vernietigen z6 radicaal Gods schep
pingswerk, dat voor een gelovige het gebruik van deze wapenen 
onmogelijk is. Prof. Heinrich Vogel uit Berlijn heeft reeds enige 
jaren geleden in Frankfurt a. M. een rede tegen de atoombe
wapening geihouden, waarin hij gezegd heeft, dat, als de voor
standers dezer bewapening zeggen: Liever dood dan slaaf!, hij 
daar tegenover zou willen stellen de leuze: liever dood dan 
massamoordenaar. ,Ja, wij antwoorden: liever het verlies van al 
wat de mens zijn heiligste goederen noemt dan met zo'n schuld 
in het jongste gericht". 

Het is een goede zaak, dat deze discussie in vele landen heftig 
en zeer bewogen wordt gevoerd. Daaruit blijkt, dat wij onze re
geringen niet klakkeloos volgen, maar onze persoonlijke en 
collectieve verantwoordelijkheid diep gevoelen. Ondertussen 
kunnen wij het toch niet laten reeds nu op te merken, dat wij 
deze discussie in de westerse landen aileen kunnen voeren onder 
de bescherming van de atoomwapenen, waarover Amerika 
beschikt. 

Waren die wapenen er niet als een bescherming onzer demo
cratische vrijheden, dan zou, evenals in de landen achter het 
ijzeren gordijn, elke discussie over zulke dingen ten ene male 
onmogelijk zijn, omdat wij dan reeds slachtoffer van de Russi
sche agressie geworden zouden zijn. 

Wie zoals wij vandaag van plan zijn te doen, opkomt voor het 
goede recht van de atoombewapening, staat bij voorbaat in het 
nadeel. Hij moet de schijn op zich laden een advocatus diaboli, 
een verdediger van de duive.l en het duivelse te zijn. Men moet 
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dit lot met gelatenheid dragen en trachten zich zo goed mogelijk 
te verdedigen. Het kon wei eens zijn, dat de rechte godsdienstige 
en zedelijke houding niet z6 eenvoudig is, als wei eens wordt be
weerd. Maar daarover zullen wij nog spreken. 

Vooral zij, die absolute waavden kennen en vereren, zullen de 
neiging hebben om een onvoorwaardelijk neen ten opzichte van 
de kernwapens uit te spreken. Ik denk daarbij aan belijdende 
christenen en aan idealisten. Dwingt de volstrekte waarde, die 
zij erkennen, niet onvoorwaardelijk Neen te zeggen, 6ngeacht de 
gevolgen en de kosten? Zij zijn bereid het gevaarlijke leven te 
kiezen. Hun houding spreekt aan. Zij worden beschouwd als de 
eigenlijk consequenten. 

Het lijkt mij nauwelijks voor bestrijding vatbaar, als ik beweer, 
dat er in de Hervormde Kerk een verholen anti-militarisme 
heerst. ,Kerk en Vrede" heeft veel meer aanhangers dan leden. 
In ieder geval beschouwt men de houding van deze vereniging 
als voortvloeiend uit het Evangelie. Men doet zelf om · allerlei 
redenen niet actief mee, maar men heeft er toch grote sympathie 
voor. Men durft het zelf niet aan, maar als een mens werkelijk 
geloofde, j a, dan zou hij 66k z6 moe ten handelen en kiezen. 

Dit nauwelijks verhalen anti-militarisme is de oorzaak van het 
feit, dat het zo moeilijk is leger- en vlootpredikanten uit de Her
vormde Kerk te recruteren. Vanzelfsprekend zullen wij ter ver
klaring van dit feit een portie Hervormde laksheid in rekening 
moeten brengen. Maar daarmede is het feit toch niet helemaal 
verklaard. De predikanten zijn een weinig beangst voor hun re
putatie onder hun collegae en de gemeenten werken beslist niet 
mee. Het percentage Hervormde leger- en vlootpredikanten is 
voor een Kerk, die zich anders zo gaarneals v6lkskerk beschouwd 
ziet, beschamend laag. 

Wij menen als politieke partij de regering te moeten steunen in 
haar aanvaarding van de kernwapenen. Ik hoop dat standpunt 
in dit referaat te verduidelijken en te verdedigen. Maar eerst 
moet met nadruk gezegd worden, dat het de C.H.U. daarbij lei
dende beginsel is: opkomen voor vrede, vrijheid en recht. Wij 
zijn geen militaristen. Wij hebben waarlijk ook geen grote liefde 
voor kernwapenen. Wij hebben ons echter afgevraagd hoe in de 
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concrete situatie van de wereldpolitiek vrede, vrijheid en recht 
het best bewaard en gehandhaafd kunnen worden. Men lette 
goed op de formulering: in de concrete situatie van de wereld~ 
politiek! Dat betekent: lettend op de Russisch~communistische 
dreiging! 

Zowel christenen als idealisten hebben de neiging af te zien van 
die concrete politieke situatie. Zij zien aileen de waarde (valeur) 
en het hoge ideaal, Em zichzelf, hoogst persoonlijk, daar tegen~ 
over. De vraag, die zij stellen is: hoe dien ik deze waarden het 
best? Hoe houd ik mijn handen rein, zodat ik niet schuldig sta 
tegenover de door mij bel eden waarden en idealen? Deze hou~ 
ding is stellig respectabel, maar . . . het is geen gehoorzaamheid 
aan God in de concrete situatie. Ons Tweede~Kamerlid, dr. 
Diepenhorst heeft op 21 februari 1961 terecht in de Tweede 
Kamer opgemerkt, dat het consequente pacifisme aileen ge'inte~ 
resseerd is in de ethische zuiverheid van de individuEHe beslis~ 
sing 6f aileen maar een abstract beginsel wil hooghouden. 
Diepenhorst verdedigde het standpunt, dat de mens in het 
atoomtijdperk zijn gehele, dus ook zijn politieke verantwoorde~ 
lijkheid voor God heeft te brengen. 

De gelovige moet in de concrete situatie beslissingen nemen. Dat 
betekent in 6ns geval: wij moeten over onze houding tegenover 
de kernwapenen beslissen in een wereld, die door het commu~ 
nisme wordt bedreigd. In die situatie moeten wij ons afvragen 
hoe wij vrede, vrijheid en recht het best dienen -, of beter: hoe 
wij God gehoorzamen zullen. Want het gaat in de politiek niet 
slechts om de vraag hoe de vrede als afwezigheid van oorlog het 
best kan worden bewaard, maar om de gecompliceerder vraag 
hoe vrede, vrijheid en recht tezamen kunnen worden bewaard en 
gediend. Wij hebben God nog niet gehoorzaamd als wij ten koste 
van ik weet niet hoeveel de vrede hebben bewaard in die zin, dat 
er geen oorlog gekomen is. God wordt aileen gehoorzaamd als wij 
ons 66k inzetten voor vrijheid en recht. Vrede als afwezigheid van 
oorlog is niet een absolute waarde. Ik kan mij een vrede voor~ 
stellen, waarbij het recht en de vrijheid worden verloochend. 
Dan kan men we·l hoera roepen, omdat er geen oorlog gekomen 
is, maar men staat dan niettemin schuldig tegenover de vrijheid 
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en het recht. W aarmede ik maar zeggen wil, dat de echte gehoor
zaamheid aan God veel moeilijker te omschrijven en te bepalen 
is dan de handhaving van een abstract ideaal. 

Ondertussen kan men er zeker van zijn, dat de C.H.U. de vrede 
wil. Maar zonder verwaarlozing van vrijheid en recht. Daarom 
wijst zij de kernwapenen niet af. Zij erkent de problematiek 
dezer wapenen. Dr. Diepenhorst heeft op dezelfde Kamerzitting, 
die ik reeds vermeldde, terecht gezegd: ,De aanwezigheid van 
nucleaire wapens mag nooit remmend werken op het aanwenden 
van alle middelen tot het bewaren van de vrede, integendeel 
het dwingt tot de uiterste inspanning om overeenstemming te 
bereiken over een algemeen buitenwerkstelling van de atomaire 
wapens onder een effectieve controle, als tussenfase op de lange 
weg naar vrede, vrijheid en gerechtigheid". Wij mogen verzeke
ren, dat de C.H.U. het uiterste zal doen om de vrede tussen de 
volken te handhaven en te bewaren. Maar zij weet 66k tegenover 
God verantwoordelijk te zijn voor vrijheid en recht. In de hui
dige situatie ziet zij niet hoe vrijheid en recht cinders bewaard 
kunnen blijven dan door de bescherming der atoomwapenen. Zij 
juicht niet over die situatie. Zij ziet er de gevaren wei van. Maar 
zij kan en mag niet ieggen, dat vrede het een en het hl is. Er 
is ook nog zo iets als vrijheid en recht. 

Maar, zo zal een christen zeggen: De Bergrede staat toch in de 
Bijbel. Men moet toch zijn vijanden liefhebben, ook en zelfs de 
Russen? Hoe kan men dan kernwapenen aanvaarden? 

Ik meen, trouwens in het goede gezelschap van Luther, dat 
men met de Bergrede de wereld en de staat niet regeren kan. 
Dat betekent niet, dat men de Bergrede op stal zet. Ik beschouw 
de Bergrede als een eschatologische belofte. Ik weet, dat mijn 
practisch gedrag in deze wereld telkens weer doorbroken zal 
moeten worden door handelingen, die verraden, dat ik deze be
lofte ken en geloof. In sommige gevallen, die niet wetmatig zijn 
vast te leggen, moet ik degene die mij op de ene wang slaat ook 
de andere wang toekeren. Dat behoef ik zeker niet altijd te doen. 
Maar er zijn gevallen, waarin ik het doen moet als demonstratie 
van het feit, dat ik de belofte van de Bergrede ken en geloof. 

Even wei de staat kim en mag de linkerwang niet toekeren wan-
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neer er geslagen wordt. De staat heeft tot opdracht en taak het 
Ieven der onderdanen te beschennen. De staat is een ordening 

c,, Gods in deze bedeling v66r de wederkomst van Christus. Van de 
staat te eisen, dat hij nu handelt in overeenstemming met de 
Bergrede, is schwarmerische en zondige anticipatie op een 
wereldtoestand, waarin wij nu niet verkeren. De staat moet 
macht ter beschikking heblben. Ik meen, dat het consequente 
pacifisme het begrip van de staat uitholt, en ben er niet helemaal 
zeker van, dat een minder consequent pacifisme aan deze zonde 
niet schuldig zou staan. 

Maar, zo gaat de christen voort, er srtaat toch: Gij zult niet 
doden! Dat is toch een duidelijk en helder bevel! Ik meen echter, 
dat dit gebod maar niet z6, letterlijk en biblicistisch-fundamenta
listisch, op de staat kan worden betrokken. Het gaat er niet om 
de geboden Gods naar de bijbelse letter te gehoorzamen. Het 
betreffende gebod is negatief gefonnuleerd: niet doden. Maar 
de bedoeling ervan is positief: het Ieven der mensen beschermen! 
De staat heeft o.a. tot opdracht het Ieven der mensen te bescher
men! Dat slaat stellig 66k op het physieke Ieven. Ik ben echter 
geneigd te beweren, dat het physiek-biologische Ieven waarlijk 
het hoogste niet is. De staat heeft op te komen voor de leefbaar
heid van de menselijke existentie. Een leefbare existentie heeft 
tot vooronderstelling de heerschappij van recht en een zekere 
mate van vrijheid. Als de staat opkomt voor de leefbaarheid van 
de menselijke existentie, dan zal hij opkomen voor vrede, vrij
heid en recht. De staat is niet verantwoord, wanneer hij er aileen 
maar voor zorgt, dat er geen oorlog komt. Er zijn in onze tijd ge
vallen denkbaar, waarin men de vrede bewaart en de leefbaar
heid der menselijke existentie vernietigt. Daarom meent de 
C.H.U.de staat niet het recht te mogen ontzeggen bij ultima ratio 
de leefbaarheid van de existentie ook met de wapenen te ver
dedigen. Natuurlijk zal dat ultima ratio zijn. Alles moet gedaan 
worden om oorlog te voorkomen. Maar men mag de staat niet 
weerloos maken. 

Wanneer in christelijke kringen over het vraagstuk van oorlog 
en vrede wordt gesproken, dan gaat het om drie theologisch 
zeer belangrijke problemen: Ten eerste, de bijbels-christelijke 
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waardering van de staat. Ten tweede, de verhouding van schep
ping, verzoening en verlossing (voleinding). Het is namelijk de 
vraag in hoeverre op het terrein van de schepping een wetmatig- ~-
heid heerst, wel te verstaan: een g6ddelijke wetmatigheid, die 
zich niet geheel dekt met het terrein en de wetmatigheid van de 
verzoening. Ten derde gaat het om de eschatologische spanning 
tussen deze en de toekomende eeuw. Het gevaar, dat wij in ons 
practisch gedrag anticiperen, d.w.z. vooruitgrijpen op de 
komende voleinding, ligt voortdurend voor de deur. Het zal 
duidelijk zijn, dat de drie genoemde dogmatische prolblemen on
derling zeer nauw samenhangen. Het wil ons voorkomen, dat het 
consequente en 66k het minder consequente pacifisme zwaar 
gedrukt wordt door doperse, en mocht dat al te onvriendelijk 
worden opgevat, dan kan men ook zeggen, door anticiperende 
haast. Het is mogelijk, dat de kerkelijk-orthodoxe kringen in ons 
vaderland dikwijls te weinig eschatologische haast vertonen. Het 
lijkt mij echter zeker, dat pacifistische kringen te veel echa
tologische haast hebben. 

Dit alles moest mij van mijn theologische en christelijke hart 
v66rdat ik in staat was rustig verder te gaan met mijn betoog 
om de politieke houding van de C.H.U. duidelijk te maken. 

Ons betoog thans voortzettende constateren wij, dat de voor
standers der atoombewapening even diep doordrongen zijn van 
de verschrikkingen, die een derde wereldoorlog zou brengen als 
de tegenstanders. Zij staan in de godsdienstig en zedelijk zeer ge
compliceerde situatie, dat naar hun inzicht eenzijdige afschaffing 
van de atoomwapenen door het westen onherroepelijk Russische 
agressie en misschien zelfs bezetting zou betekenen, terwljl het 
bezitten dezer wapenen aan beide zijden het risico van een ver
schrikkelijke oorlog betekent. Aile hoop moet zijn gevestigd op 
het evenwicht tussen de democratische en de totalitaire 
landen in militair opzicht. Onze vrijheid wordt tot op dit ogen
blik gegarandeerd door het feit, dat het voor beide zijden eigen
lijk een onmogelijke zaak moet heten een oorlog te beginnen. De 
bewapeningen zijn aan beide zijden z6 hoog opgevoerd, dat elke 
aanval onmiddellijk ook zelfvernietiging betekent. Dag en nacht 
zijn Amerikaanse vliegtuigen in de lucht, zodat elke aanval 
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direct kan worden beantwoord. Aan beide zijden weet men wat 
de volkeren, ook het eigen volk, te wachten staat, wanneer een 
der grote kampioenen begint. Aile hoop moet erop gevestigd zijn, 
dat de beide grote militaire machten elkaar in evenwicht hou
den, en dat geen van beide de moed zal hebben te beginnen met 
een oorlog. Het spreekt vanzelf, dat ook dit standpunt vol ge
varen zit. Is dit niet een spelen met vuur? Is er nu niet de moge
lijkheid, dat vergissing een wereldoorlog ontketenen kan en 
totale vernietiging brengen? Dat is de gecompliceerdheid van 
de situatie, waarin wij staan, en die voluit in rekening moet 
worden gebracht, willen wij op verantwoord.e wijze een gods
dienstige en zedelijke beslissing nemen: handhaven wij deze 
bewapening, dan kan elk ogenblik een vonk in het kruit leiden 
tot een vernietigende explosie; schaffen wij de atoombewapening 
af, gesteld dat dat mogelijk zou zijn, nude were1d eenmaal over 
deze wetenschap beschikt, dan roepen wij Russische agressie en 
bezetting op. Ware godsdienst en zedelijkheid is naar mijn 
inzicht niet het blinde toepassen van godsdiensttge en ethische 
principes en wetmatigheden, maar een vragen in de concrete 
situatie, die men goed kennen en overwegen moet, naar de van 
ons geeiste gehoorzaamheid en levenshouding. Dat betekent, dat 
wij de mogelijke en waarschijnlijke gevolgen van een hand
having der atoombewapening goed in het oog moeten vatten. 
Tot die gevolgen behoort ook dit, dat de kleine, zwakke, neutra
listische staten de situatie kunnen uitbuiten. Landen als Egypte 
en Indonesie kunnen hun gang gaan, eisen stellen, die zij in een 
normale situatie nooit zouden kunnen stellen, en die ook nog 
ingewilligd krijgen, vanwege de vrees der ,groten" voor een 
wereldoorlog. Elke eis van zwakke staten in het Oosten of 
Midden-Oosten of Afrika wordt door Rusland ondersteund, wan
neer die eis tegen de belangen van het Westen ingaat. Dikwijls 
zal het Westen moeten capituleren, als men niet een oorlog ris
keren wil. Het evenwicht der twee grote blokken geeft een grote 
speelruimte aan de overige staten, waarvan er sommige de 
abnormale situatie op een schandalige wijze uitbuiten. Over de 
rechtsschendingen van Indonesie spreken wij nu maar niet. Wie 
de huidige atoombewapening aanvaardt, moet goed weten, dat 
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hij daarmede ook de gevolgen van 't machtsevenwicht aanvaardt
gevolgen, die ethisch moeilijk te verdedigen zijn. Dat is de kern 
van het zedelijke en godsdienstige conflict, dat ons in deze ogen
blikken bezighoudt: wie zedelijk en godsdienstig denkt, wil zo 
gaarne zijn handen rein en zuiver houden en zijn zedelijke en 
godsdienstige principes onverkort en liefst rechtlijnig, conse
quent toepassen. 

En dat is onze grote moeilijkheid, dat het ons in de huidige 
wereldsituatie niet gelukt onze handen zuiver en rein te houden. 
Wij laden in elk geval schuld op ons; wij lopen in elk geval de 
grootste risico's. Zodat wij in de diepte van het conflict terugge
worpen worden op een alle zedelijkheid te hoven gaande recht
vaardiging: wij kunnen uiteindelijk aileen bestaan door de ver
geving der zonden, door goddelijke rechtvaardiging. Dit geldt zo
wel voor de voorstanders als voor de tegenstanders der atomaire 
bewapening. Het Zijkt, alsof aileen de tegenstanders van de 
atoombewapening de moed hebben om ongeacht de gevolgen 
hun zedelijke en godsdienstige principes consequent toe te pas
sen, terwijl dan de v66rstanders der atomaire bewapening de 
schijn op zich laden hun eigenlijke christelijke of humanistische 
principes op stal te zetten en laf te vluchten onder verloochening 
van hun beginselen onder de bescherming van het in wezen 
6nzedelijke middel van het Amerikaanse schild en zwaard. 

Ik ben ervan overtuigd, dat dit aileen maar schijn is. 
Zij, die de atomaire bewapening als onzedelijk en dus ontoe

laatbaar verwerpen, zullen zich rekenschap moeten geven van 
het feit, dat eenzijdige afschaffing der atoomwapenen door het 
Westen een vacuum, een leegte schept, die krachtens natuurkun
dige wetmatigheid altijd gevuld moet worden. Het is te verwach
ten, dat Rusland niet zal aarzelen deze leegte, dit vacuum, zo 
snel mogelijk weg te werken. Als de westerse mogendheden af
stand doen van de tactische en strategische wapenen, is het Wes
ten weerloos overgeleverd aan de chantage van de communis
tische machthebbers. Zelfs al zou de afschaffing der atomaire 
bewapening niet eenzijdig geschieden - zelfs al zou ook Rusland 
bereid zijn de atomaire wapenen af te schaffen, ook dan was de 
situatie niet gered. West-Europa zou dan overgeleverd zijn aan 
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de dreiging van een overmacht van z.g. conventioneie wapenen. 
Rusland beschikt over zulk een aantal parate divisies, dat bij een 
machtsmeting, uitsluitend en alleen met conventionele wapenen 
West-Europa in een minimum van tijd onder de voet zou zijn ge
Iopen. 

De tegenstanders van de huidige bewapening zeggen, dat men 
dit risico moet nemen om zijn zedelijkheid en christelijkheid on
der bewijs te stellen. Wij constateren, dat ook aan deze houding 
een enorm risico verbonden is. Als men deze weg opgaat, aan
dringt op afschaffing van de atomaire bewapening, neemt men 
het zedelijke en godsdienstige risico op zich mede schuldig te 
staan aan een eventuele Russische bezetting, die tengevolge zou 
hebben, dat de nu nog vrije wereld haar vrijheid mu verliezen, 
een vrijheid, die wellicht bewaard had kunnen blijven door mid
del van het atomaire schild, dat voldoende dreiging ontwikkeit 
om de Russen ervan af te houden ons onze vrijheid te ontnemen. 
Er zijn onder de tegenstanders der huidige bewapening ook 
mensen, die zeggen, dat Rusiand nog wei eens mee zou kunnen 
vallen, wanneer Amerika met zijn bondgenoten resoiuut af
stand zou doen van de atoomwapenen. Wie weet hoe gunstig 
voor de wereidvrede Rusland op zuik een afstanddoen zou rea
geren! lk acht deze mening van een ongehoorde naieviteit. 
Misschien zou ik mij tot zuik een vertrouwen in Rusiands reactie 
op een vredespolitiek van het Westen nog wei kunnen opwerken, 
ware het niet, dat ik mij de geschiedenis, de beschamende ge
schiedenis in Hongarije nog zo goed herinner. 

Ais men zegt, dat het met Rusiand nog wei eens mee zou kun
nen vallen en dat men enig vertrouwen aan Rusiand en zijn 
bedoelingen moet schenken, is men biijk!baar zelfs door de Hon
gaarse tragedie nog steeds niet ziende geworden. Het Russische 
communisme gel66ft in de uiteindelijke overwinning van het 
communisme, dat bestemd is aan de gehele wereld een nieuwe 
toestand van sociale gerechtigheid en de wereldvrede te schen
ken. Maar welk een vrede! Wij hebben hier niet te maken met 
een politiek van geven en nemen, maar met het fanatisme van 
een in wezen religieuze overtuiging, in weerwil van het feit, dat 
Rusland de godsdienst officieel bestrijdt. 
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Het vertrouwen in de goede bedoelingen van de Russische 
machthebbers moet, gezien de toch wel duidelijk sprekende er
varingen tot op heden opgedaan, altijd beschaamd worden. Niet, 
omdat Russische mensen zulke bijzonder slechte mensen zijn, 
maar omdat het communistische stelsel eist en ertoe dwingt elke 
zwakheid van het kapitalistische deel der wereld uit te buiten. 
Elke zwakheid van het Westen moet in het kader van de com
munistische ideologie worden uitgelegd als een symptoom van 
de ondergang van het vermolmde kapitalistische stelsel. 

Het praten over coexistentie is uitsluitend opportunistisch, 
omdat er in de logica van het communistische stelsel eigenlijk 
geen plaats voor is. Maakt men het Westen zwak door afstand 
te doen van de atomaire bewapening, dan staat men met de 
grootst mogelijke zedelijke en godsdienstige eerlijkheid nochtans 
schuldig aan hetgeen dan de vrije wereld overkomen zal, onge
twijfeld overkomen zal, wanneer de Russen hun communistische 
ideologie ernstig nemen. En er kan tot op dit ogenblik geen enkel 
bewijs geleverd worden voor de verwachting, dat zij eventueel 
geneigd zouden kunnen zijn water in hun ideologische wijn te 
doen. Dat hebben zij tot dusver nog nooit gedaan. Uit opportu
nistische redenen kunnen zij zich nu en dan eens ingetoomd 
hebben, maar dan toch alleen om op een gunstiger ogenblik hun 
theorie in de practijk om te zetten. Zodat de oproep tot enig ver
trouwi:m naar mijn inzicht geen gehoor verdient. Dit vertrouwen 
zou zorider twijfel beschaamd worden. 

Het is m.i. zedelijk en godsdienstig onmogelijk dit vertrouwen 
6p te brengen. Dit vertrouwen zou bewijzen, dat wij de pseudo
religieuze overtuigingen der communisten niet erhstig namen. 
Het niet-ernstig-nemen van de geloofsovertuigingen der tegen
standers kan noch godsdienstig noch zedelijk gerechtvaardigd 
worden. 

Zij, die pleiten voor de afschaffing der atomaire bewapening, 
plegen ook nog al eens te wijzen op het effectieve karakter van 
de weerloosheid van Ghandi, die het dan toch maar van de 
Engelsen gewonnen heeft, hoewel hij principieel afstand had 
gedaan van elke uitoefening van geweld. Alleen door te lijden en 
te dulden, heeft hij zijn land de vrijheid gebracht; Men zegt ons, 
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dat deze Indier die geen christen was, ons als christenen be
schamen moet. Hij deed afstand van geweld en overwon zijn 
tegenstanders; wij christenen vertrouwen nog maar steeds op 
de wapenen! 

Ik ben het met de Bazelse philosoof Karl Jaspers eens, die in 
zijn enkele jaren geleden verschenen boek, ,Die Atombombe und 
die Zukunft des Menschen" erop wijst, dat de weerloosheid van 
Ghandi aileen effectief was en effectief kon zijn in een land, 
bestuurd onder en door Engelse democratie en liberaliteit, maar 
dat diezelfde weerloosheid in de strijd met het totalitarisme een 
zekere ondergang zou betekenen. Wij moeten bedenken, dat een 
land als Engeland verlegen geraakte met aldie volgelingen van 
Ghandi, die de meester volgden op de weg van het weerloze 
verzet. Men kon al die duizenden toch niet in de gevangenis stop
pen; men kon ze nog minder met geweren en kanonnen doden! 
Door de vrije pers werd hetgeen in India geschiedde, wereldkun
dig. Zo kon dit weerloze verzet macht ontwikkelen, een macht, 
die uiteindelijk leidde tot de vrijmaking van India. Onder de 
heerschappij van het totalitarisme zou het beeld van dit weerloze 
verzet er geheel anders uitzien. Elk moedig offer zou geschieden 
zonder dat een mens ervan hoorde; elk offer zou zonder enig 
politiek effect blijven. Dat vermindert de innerlijke en wezen
lijke waarde van het offer niet, maar het duidt wei aan, dat deze 
weg van de weerloze tegenstand onder een totalitair regiem geen 
politiek effectvolle, geen begaanbare weg is. Een totalitair 
regiem ziet er niet tegen op duizenden eri zelfs tienduizenden, 
die in de weg staan en zich niet onderwerpen willen, uit de weg 
te ruimen. 

Men vrage niet van ons in deze het Russische regiem met enig 
vertrouwen tegemoet te treden. Het is bij de Hongaarse opstand 
overduidelijk geworden, dat het communistische regiem de voor
keur gaf aan een totaal verwoest Hongarije b6ven een bevrijd 
Hongarije. Met aile waardering voor de zedelijk en godsdienstig 
eerbiedwaardige houding van Ghandi, moeten wij toch zeggen, 
dat het lijdelijk verzet onder een communistisch regiem geen en
kel uitzicht op effect biedt. Het lijkt mij bovendieri een ernstige 
zelfoverschatting, wanneer men meent deze weg te kunnen gaan, 
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en het lijkt mij ook onbarmhartig de enorme lasten van deze weg 
op anderen te leggen. En dat doet men toch, wanneer men aan
dringt op afschaffing van de atomaire bewapening. In grote 
nuchterheid moeten wij elkaar zeggen, dat het Russische com
munisme aileen de taal van de macht verstaat. Zo spoedig het 
Westen ook maar enigermate verzwakt, zullen wij dat hier in 
West-Europa het eerst ondervinden. Het is ook voor ons, die de 
atoomwapenen aanvaarden, niet bepaald een aangename ge
dachte, dat onze westerse vrijheid aileen nog maar beschermd 
kan worden door de Russische angst voor de Amerikaanse 
macht. Niemand mene, dat wij over deze stand van zaken jui
chen. Maar wij zijn wei van mening, dat wij geroepen zijn de 
zaak der vrijheid tot het uiterste te verdedigen. Het paradoxale 
van de situatie beklemt ons. 

AI onze hoop is gevestigd op het evenwicht, op de pat-positie 
tussen Amerika en Rusland. Wij worden beveiligd door de drei
ging en door de vrees. Maar opdat de dreiging effectief zal zijn, 
mag het Westen er geen twijfel aan laten bestaan, dat wij de 
wapenen eventueel ook zullen gebruiken. Terwijl wij tegelijker
tijd hopen en bidden, dat het gebruik der atomaire wapenen 
nooit nodig zal zijn, want zouden wij ooit tot het gebruik over
gaan, dan zou dat zo ongeveer het einde van alles betekenen. 
Schaffen wij echter de atomaire bewapening af, dan is naar alle 
waarschijnlijkheid de agressie en de bezetting onmiddellijk acuut, 
en dat betekent naar ons inzicht 66k zo ongeveer het einde van 
alles. Niemand hore in dit alles een politieke kansberekening, die 
eigenlijk niets te maken heeft met zedelijke en godsdienstige 
verantwoording. Ik herhaal nog eens, dat een legitieme zedelijke 
en godsdienstige beslissing niet is de blinde toepassing van 
zedelijke en godsdienstige axioma's, maar een zeer nuchtere be
slissing in de concrete situatie, die men zo goed mogelijk pro
beert te kennen en te verstaan. Bij de op zichzelf vreselijke drei
ging van het atoomwapen hebben wij tenminste nog een kans 
voor ons en onze kinderen het hoge goed der vrijheid en alle 
goederen der westerse beschaving te bewaren, die onherroepelijk 
verloren gaan onder een totalitair communistisch regiem, dat wij 
als het ware naar ons toe inviteren, wanneer wij afstand doen 
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van de atomaire bewapening. In zedelijke en godsdienstige ernst 
menen wij daarom te moeten kiezen voor de kans, die het atoom
schild ons biedt. Nog eens, wij juichen daarover niet. Daarvoor is 
de atoombom te vreselijk. Wij kiezen tussen twee kwade kansen 
de naar ons inzicht beste. Waarbij wij aileen maar hopen en bid
den kunnen, dat onze keuze de goede en rechte is. Daarom is ook 
de voortgaande discussie over de zaak niet lastig en hinderlijk, 
maar gewenst en noodzakelijk.- Wanneer het Westen opkomt 
voor democratie en vrijheid, proberen wij niet slechts onze 
,way of living", onze welvaart en onze oude gebruiken te han
haven, hoe belangrijk deze dingen ook mogen zijn. Het gaat 
wezenlijk om veel meer. 

Onze zedelijkheid en onze godsdienst zijn zelve in het geding. 
De cultuur en de vrijheid en de democratie van het Westen zijn 
niet slechts een willekeurig gekozen wijze van !even, maar 
vruchten van de hoge idee der vrijheid, zoals die vrijheid vooral 
door het Christendom, beter nog: het Evangelie, maar ook door 
Hellas, is gepredikt. Vrijheid is niet slechts een politieke leuze, 
maar een zedelijke en godsdienstige waarde van de eerste rang. 
Daarom is onze zedelijkheid en onze godsdienst in het geding, 
wanneer het om de zaak der vrijheid gaat. Zij, die weten en belij
den, dat de menselijkheid van het menselijke !even afhankelijk 
is van de beleving der vrijheid, zullen het als hoogste taak der 
westerse politiek beschouwen, die vrijheid te verdedigen en te 
handhaven. Als men soms honend vraagt waarvoor het Westen 
eigenlijk strijdt en zich bewapent, zal men moeten antwoorden: 
voor de zaak der vrijheid, zonder welk het menselijke leven 
ophoudt menselijk te zijn. 

Er heerst in onze democratische landen een grote mate van on
zekerheid omtrent het hoge doel der westerse politiek. Gaat het 
werkelijk om zedelijke en godsdienstige waarden? Gaat het in 
feite niet om macht, olie en rubber? Wij zullen ter effectieve 
bestrijding van deze twijfel en onzekerheid eerlijk moeten ant
woorden: stellig gaat het ook daarom, dus om macht, olie en 
ru'bber! 

In de tweede wereldoorlog ging het ook mede daarom. En toch 
meen ik te mogen zeggen, dat de tweede wereldoorlog in wezen 
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een godsdienstoorlog was. V oor het zedelijk en godsdienstig be
sef werd de strijd tegen Hitler niet gerechtvaardigd als een 
poging om hem de toegang tot de schatten der aarde te ontzeg
gen, maar als geboden strijd om de vrijheid en het Ieven van 
Israel en de Kerk. Zodat het ten voile verantwoord was, dat wij 
na de bevrijding dankdiensten in de kerken hielden, waarbij wij 
niet in de eerste plaats dankten voor de herontsloten toegang tot 
de olie en de rubber, maar dankten voor het neerslaan van de 
tyrannie, dankten voor bevrijding en de mogelijkheid tot een 
vrij en gelukkig Ieven. 

Om deze democratische en christelijke vrijheid te handhaven 
en te bewaren zijn de democratische Ianden vast besloten met de 
atoomwapenen te dreigen Em die wapenen eventueel ook te ge
bruiken. Wanneer men dit zo stelt, komen weer allerlei zedeUjke 
en godsdienstige bedenkingen naar voren. Is het tenslotte t6ch 
niet beter maar onrecht te lijden dan zich met zulke vreselijke 
wapenen te verdedigen? Als ik goed zie, heerst er bij vele zede
lijk en godsdienstig denkende mensen in onze tijd een groot wan
trouwen tegen de staat. Daartegenover zou ik gaarne willen 
oproepen tot een grotere waal'dering, vooral ook zedelijk en 
godsdienstig. Naar mijn inzicht heeft de staat zelf ook een grote 
zedelijke en godsdienstige taak en opdracht. Zedelijkheid en 
godsdienst zijn niet !outer individuele dingen; zedelijkheid en 
godsdienst gaan ook de staat aan. Ons individualisme, ons libe
ralisme, onze vrijheidszin brengen ons ertoe a priori reeds een 
beetje wantrouwend te staan tegenover alles wat de staat doet. 
En als die staat dan 66k nog gaat dreigen met atoombommen, 
dan is bij velen de maat vol. Ik zou willen zeggen: macht en 
machtsontplooiing is niet op zichzelf boos en onrechtvaaroig. 
Alles hangt ervan af in welke dienst de macht staat. De staat is 
geroepen naar binnen en naar buiten door middel van het 
zwaaro, door macht en dwang, recht en gerechtigheid te hand
haven. Het geloof in de natuurlijke goedheid van de mens heeft 
er in de loop der eeuwen altijd weer toe geleid verzet te plegen 
tegen de zwaaromacht van de staat ter handhaving van vrijheid 
en gerechtigheid. Wanneer men echter niet al te veel ge
looft van die natuurlijke goedheid van de mens, zal men ook 
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meer nadruk leggen op de noodwendige taak van de staat om 
dwingende macht uit te oefenen. Men is er dan van overtuigd, 
dat onrecht en geweld zullen heersen, de wereld een anarchis
tische chaos wordt, wanneer de staat geen ernst maakt met zijn 
zedelijke en godsdienstige roeping om tegen de natuurlijke zelf
zucht en ongerechtigheid der mensen in door dwang en macht 
tenminste een minimum aan vrijheid en gerechtigheid in deze 
wereld te handhaven. Voor dit zedelijke en godsdienstige denken 
moet de staat over machtsmiddelen beschikken om zijn taak: 
o.a. de handhaving van vrijheid en recht, naar behoren tegenover 
de belagers binnen en buiten te kunnen vervullen. Een staat 
zonder machtsmiddelen is geen staat meer en kan dus ook de 
menselijkheid van het leven der onderdanen niet meer bescher
men. Men miskent het wezen van de staat, wanneer men seep
tisch staat tegenover het zwaard van de staat. Z6nder dat zwaard 
is geen waarlijk menselijk leven mogelijk. 

Waren wij mensen geen zondaren, dan zou de zaak anders 
liggen. Maar nu mensen over het algemeen zelfzuchtig en zondig 
zijn, is het de taak van de staat door zijn zwaard recht en ge
rechtigheid te handhaven. 

Ondertussen is het in onze tijd onmogelijk geworden elke staat 
afzonderlijk als een grootheid op zichzelf te zien. Alle staten zijn 
tegenwoordig onderling van elkander afhankelijk. Daaruit volgt, 
dat wil het westen blijven bestaan en zijn democratische vrij
heden handhaven, de afzonderlijke westerse souvereine staten 
bereid moeten zijn een deel van hun souvereiniteit te offeren 
terwille van de effectieve samenwerking in de verdediging van 
democratie en vrijheid tegen het totalitaire communisme. De 
vrije landen zitten nu eenmaal alle in dezelfde boot. De vrije 
staten kunnen niet meer naar welgevallen ieder zijn eigen weg 
gaan. Zij hebben rekening met elkander te houden en zich naar 
elkander te richten. Wij zullen ook moeten bedenken, nu in 
Europa steeds meer critiek op de Verenigde Staten begint los 
te komen, dat wij menselijkerwijze gesproken zonder de Ver
enigde Staten verloren zijn. Ik bedoel niet, dat wij in West.;. 
Europa nu maar klakkeloos Amerika hebben te volgen; ik bedoel 
echter wel, dat wij niet anders kunnen dan het leiderschapvande 

17 



Verenigde Staten erkennen. Ook ons land heeft besloten onder 
leiding van Amerika de agressie en de slavernij te weerstaan. 

Ondertussen krijgen de religieuze en zedelijke conflicten hun 
hevigheid door het niet te loochenen feit, dat een werkelijke 
oorlog, eenmaal uitgebroken, de waarden zou vernietigen, waar
voor wij strijden willen, zodat men zich, in weerwil van het 
genomen besluit en de gevallen beslissing, t6ch telkens weer af
vraagt: wat moeten wij toch doen en welke houding moeten wij 
aannemen? Resumerende kunnen wij zeggen: wij staan voor de 
keus tussen: 
a) afschaffing van de atomaire bewapening, hetzij eenzijdig, het
zij wederzijds, met als gevolg Russische chantage, Russische be
dreiging en eventueel een Russische bezetting met alles wat dat 
inhoudt; 
b) handhaving van de atomaire bewapening; daardoor veel te 
grote vrijheid voor de neutralisten, en bovendien het gevaar 
dat een oorlog door een vergissing uitbreekt. Het komt hierop 
neer, dat bij handhaving alle hoop gevestigd moet zijn op de be
waring van het evenwicht, op het afschrikkende van de westerse 
bewapening. Als de oorlog zou uitbreken, is er weinig kans, dat 
iemand er levend afkomt. Wij hebben alleen werkelijk iets aan 
deze bewapening, wanneer wij ze niet hebben te gebruiken. Als 
er eenmaal atoombommen worden geworpen, is practisch alles 
verloren voor vriend en vijand. 

Zedelijk en politiek zijn er dus twee standpunten mogelijk, die 
beide hun voor en tegen hebben. Er is geen enkele reden voor 
wie ook, tot welk kamp hij ook behoort, om zich op de borst te 
slaan en te beweren de oplossing gevonden te hebben. Wij hebben 
te kiezen, met kennis van zaken, hopende de goede of minst 
kwade oplossing gevonden te hebben. Dat is voor een zedelijk en 
godsdienstig mens niet bepaald een bevredigende situatie. Wij 
zouden het liefst absoluut zeker willen zijn: deze weg is de ge
bodene! Ik voor mij aanvaard de atomaire bewapening van het 
Westen. Maar met een relatieve zekerheid; niet met een abso
lute! D.w.z.: in de gegeven omstandigheden zie ik geen andere en 
betere weg! Noch het absolute gebod: men mag geen !evens 
doden! is een absoluutheid, die alleen maar gehoorzaam moet 
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worden toegepast. Mijn zedelijkheid ziet er anders uit, moet er 
anders uitzien. Hoe zorg ik in de gegeven omstandigheden het 
best voor land en volk, voor het West en, voor vrijheid en demo
era tie? En dan zoek ik tastend de beste weg. Een weg, die ik niet 
verabsoluteer. Een weg, waarover discussie mogelijk is. 

Ik moet over dit punt wel iets uitvoeriger zijn. Mij hindert 
altijd het absolutisme, waarmee aan beide kanten de bewapening 
6f wordt verdedigd 6f wordt verworpen. Ik meen, dat wij wat be
scheidener moeten zijn. Meer in de geest van: ik ziet het z6, maar 
ik ben ook maar een mens! Laten wij er eens over praten; laten 
wij er veel over praten! 

Zedelijke en religieuze mensen hebben minstens de neiging 
tot een zeker absolutisme; ik bedoel: tot een probleem
loos en aan de discussie onttrokken ,dit is goed en dat is beslist 
verkeerd! Daarmee uit!" Diepere bezinning maakt duidelijk, dat 
de zaak z6 eenvoudig niet ligt. Ook wie volledig overtuigd is het 
goede te doen, kan t6ch schuldig staan door de gev6lgen v:an zijn 
goedbedoelde en goede daad. Het is niet zo eenvoudig, zo niet 
onmogelijk werkelijk schuldeloos te zijn. Wie ontwapening, ver
nietiging van alle atomaire wapenen eist, staat mede schuldig 
aan het lot, dat de vrije wereld dan naar alle waarschijnlijkheid 
treffen zal. Wie daarentegen atomaire bewapening verdedigt, 
staat mede schuldig, als straks de verwoesting, de vernietiging; 
de massale uitroeiing beginnen. Men kan de schuld, zedelijk en 
religieus, niet met een eenvoudig ja of neen ontlopen. In zekere 
zin krijgen wij in het !even altijd vuile handen. V oorstanders 
en tegenstanders van de atomaire bewapening staan niet tegen
over elkander als zwarten tegenover witten, witten tegenover 
zwarten. Elke beslissing, die wij in onze gecompliceerde situatie 
nemen, brengt minstens de m6gelijkheid, dat wij schuld op ons 
laden, met zich mee. Wij kunnen slechts in grote bescheiden
heid, met het inzicht, dat ons gegeven is, trachten het goede te 
doen, luisterende naar het gebod Gods, overwegende wat de 
zedelijke waarden van ons eisen. 

In zekere zin weten wij niet wat het goede is in een bepaalde 
situatie; wij moeten het goede zoeken. Z6nder een beslissing te 
nemen, nemen wij 66k een beslissing, nl. de beslissing om ons 
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door de stroom van het wereldgebeuren te laten meesleuren. In 
dat geval zijn wij echter zedelijk en godsdienstig niet verant
woord. Als ernstige mensen zijn wij verplicht de situatie in het 
aangezicht te zien en voor God, voor de waarden gesteld, een be
slissing te nemen. Wij zitten nu eenmaal in deze boot en moeten 
trachten met de kernwapenen, die er nu eenmaal zijn, te leven. 
Men zal een keuze moeten doen, met alle risico's daarvan. Daar
om acht ik het zedelijk en godsdienstig onverantwoord, wanneer 
men zich absolutistisch gedraagt en andere mensen aanspreekt 
in de toon van: z6 moet het! Wij kunnen aileen maar in vreze en 
beven onze weg gaan. Ondertussen moeten wij de nieuwe situa
tie, die voor de mensheid ontstaan is door het vrijkomen van de 
kernenergie, moedig onder ogen zien. 

Het feit der atomaire wapenen is niet meer weg te nemen. 
Oak al zouden nu door het Westen en door Rusland alle ato
maire wapenen worden weggedaan -, men vergete niet, dat de 
mensheid nu eenmaal over dit kennen en kunnen beschikt en 
steeds tot nieuwe produktie kan overgaan. Zelfs met wederzijds 
afschaffen en wegdoen zijn wij er nog niet. 

Er moeten andere en betere middelen gevonden worden om 
het oorlogsgevaar voorgoed te bannen. En op dit punt moet mijn 
betoog wel een bijzonder appel worden op alle zedelijk en 
religieus voelende mensen. Het gaat waarlijk niet alleen om een 
simpel ja of neen ten opzichte van de atomaire bewapening. Wij 
hebben onze zedelijke en religieuze plicht niet volbracht, wan
neer wij hetzij ja hetzij neen gezegd hebben. 

Het is duidelijk, dat ik, nog eens: in vreze en beven, ja zeg. 
Maar daarmede zijn wij niet klaar. Wij willen de vrijheid en de 
democratie van het Westen verdedigen. Als wij daarbij echter 
aileen en uitsluitend ons vertrouwen stellen op de atomaire 
wapenen, is het Westen t6ch nog verloren, oak al zou Rusland 
nooit tot een aanval overgaan. Als wij nu niet bewijzen, dat het 
Westen waard is verdedigd te worden, zal ook het Amerikaanse 
schild ons niet baten. Door het merkwaardige evenwicht in be
wapening, door de pat-positie, is ons een adempauze, een 
moratorium gelaten, dat door alle goedwillenden, door alle zede
lijke en religieuze mensen tot het uiterste benut moet worden. 
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Men kan tijdens het hu:idige moratorium, dat ons gelaten is als 
resultaat van een zeker evenwicht en door de wederzijdse vrees 
voor een oorlog, het nodige doen om betere toestanden in deze 
wereld te scheppen. 

W at wij kunnen do en en waartoe wij onze regering moeten 
opwekken, is o.a. het volgende: 
1. Wij moeten niet onze kracht zoeken in een volledige' isolering 

van Rusland en de landen achter het ijzeren gordijn. Wij 
moeten niet elke kerkelijke afvaardiging naar kerken achter 
het ijzeren gordijn verdacht maken. Wij moeten niet van 
mensen, die bereid zijn contact op te nemen zelfs met de 
communisten, direct zeggen, dat zij vermoedelijk niet hele
maal zuiver zijn. 

Wij zullen integendeel moeten streven naar een verstevi
ging van de handels- en culturele betrekkingen met Rusland 
en zijn satellieten. Wanneer het mis gaat, moet niemand 
kunnen zeggen, dat wij niet het uiterste geprobeerd hebben 
om tot betere verstandhouding te komen. Maar dat betekent 
niet, dat wij de communistische ideologie niet ernstig zouden 
nemen zoals sommigen willen, m.i. in een naief vertrouwen, 
dat dit alles nog wel zal meevallen. 

2. Wat wij in ons geschonken moratorium doen kunnen is 
het voeren van gesprekken met mensen en kerken achter het 
ijzeren gordijn. Wij moeten niet denken, dat en doen, alsof 
alle mensen achter het ijzeren gordijn onverbeterlijke com
munisten zijn. Wij kunnen nu toch zo langzamerhand weten, 
dat er achter het ijzeren gordijn tienduizenden wonen, die 
hunkeren naar het uur der bevrijding. Wij mogen deze men
sen niet in de steek laten en trachten zoveel mogelijk voor 
hen te doen. 

3. Wij kunnen ook ons best doen de Russen wat lbeter te begrij
pen. Hun dikwijls aanstotelijke en onbegrijpelijke handel
wijze wordt niet aileen en uitsluitend ingegeven door de com
munistische ideologie. De Russen worden ook beheerst door 
een historische vrees voor het Westen, in het bijzonder Duits
land, dat in de loop der geschiedenis reeds zo dikwijls Rus
land heeft aangevallen. Een beter psychologisch begrip voor 
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de Russen en hun mentaliteit zal vermoedelijk de westerse 
politiek wat soepeler en fantasierijker maken dan die op 
het ogenblik is. Wij zullen in het politieke leven stellig rea
listen moeten blijven en ons niet moeten overgeven aan 
romantische en idealistische dromerijen. Maar politiek rea
lisme betekent 66k het zien van de mens, de Russische mens 
achter en in de ideologische maskering. Het echte politieke 
realisme zal de psychologische factoren niet miskennen, maar 
daarvoor de nodige aandacht hebben. 

4. Ik zie geen reden, waarom de vrije volken er niet bij hun 
regeringen op zouden aandringen de proefnemingen met 
atoomwapenen stop te zetten, vooral als Rusland ook werke
lijk bereid zou zijn. Cp zichzelf betekent dit niet al te veel, 
tenminste niet wanneer men niet tot internatioale controle 
zou kunnen geraken. 

5. In de vijfde plaats zijn wij naar mijn inzicht verplicht in de 
tijd van het ons geschonken moratorium te streven naar een 
doelbewuste westerse politiek, die de vrijheid niet aileen voor 
het Westen zelf wenst, maar die vrijheid ook van harte aan 
het overige deel va:g. de wereld gunt. lk ben ervan overtuigd, 
dat het Westen in de komende internationale conflicten en 
spanningen telkens weer zwak zal staan, zolang het Westen 
niet ondubbelzinnig de vrijheid niet aileen voor zichzelf eist, 
maar ook anderen toestaat. De westerse politiek is thans z6 
dubbelzinnig, dat b.v. het verre Costen in de Westerse belij
denis der vrijheid eenvoudig niet gel66ft en ook niet geloven 
kan. Als men het Oosten de vrijheid niet toestaat en kramp
achtig probeert vast te houden wat maar enigermate vastge
houden kan worden, zal het vrije Westen door het Costen 
voor huichelachtig worden aangezien. M.i. niet geheel en al 
ten 6nrechte. Kortom, de westerse politiek moet nog heel wat 
aan overtuigende duidelijkheid winnen. Wij zullen ernst moe
ten maken met de wil tot zelfstandigheid, die het gehele 
Costen in zijn greep heeft. Wat hebben wij daartegen eigen
lijk in te brengen, als wij vrijheid en zelfbeschikking voor 
onszelf een der hoogste goederen achten? De belijdenis der 
vrijheid laat zich niet verenigen met nationale eigenbaat en 
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een krampachtig vasthouden aan een positie, die onherroepe
lijk tot het verleden behoort. 

6. Tenslotte zijn wij in het moratorium, dat ons gelaten is, ge
roepen alles te doen wat wij kunnen om het eigen volk wak
ker te schudden uit veel lauwheid en onverschilligheid en 
opnieuw te doen zien wat vrijheid, gerechtigheid en menselijke 
waarde en waardigheid te betekenen hebben. 

De westerse beschaving als resultaat van christendom en 
humanisme heeft eens door zijn macht en technisch kunnen 
de wereld beheerst. Die tijd schijnt voorbij te zijn. Het Oosten 
is ontwaaakt en dat kan door niets ongedaan gemaakt wor
den. Daardoor is de taak en roeping van het vrije westen niet 
tot een einde gekomen. Juist nu krijgen wij de kans te Iaten 
zien wat voor dit vrije Westen de hoge waarden van vrijheid 
en gerechtigheid betekenen. De superioriteit aan miteht is 
voor het Westen voorbij; dat Westen kan nu zijn superioriteit 
aan geestelijke waarden betonen. 

BOEKBESPREKING 

EIGENDOM IN HET ONTWERP NIEUW BURGERLIJK WETBOEK 

Uitgave van het Centrum voor Staatkundige vorming 
Prinsegracht 95, 's-Gravenhage. 

Men moet de K.V.P. ~elukwensen met het Centrum voor Staatkundige 
Vorming, dat deskund1ge krachten in commissies bundelt en op hoog 
niveau voorbereidend werk verricht, dat van betekenis is niet aileen 
voor de eigen politieke beweging maar ook voor de ontwikkeling van 
het staatkundig denken in ons land. 

Zo is in verband met hoek 5 van het nieuwe ontwerp voor een Bur
gerlijk Wetboek, dat handelt over zakelijke rechten, een speciaal onder
zoek ingesteld over de wettelijke regeling van de eigendom. Dit ontwerp 
wordt getoetst aan de fundamentele opvattingen, welke in katholieke 
kring Ieven omtrent de eigendom. Verder wordt de vraag, of aan het 
sociale karakter van de eigendom in de ontworpen regeling wei voldoen
de aandacht is geschonken, mede aan de orde gesteld. 

Over deze drievoudige vraagstelling is een rapport verschenen, opge
steld door een commissie onder voorzitterschap van prof. mr. W. C. L. 
van der Grinten, hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. Hierin hadden zitting een notaris, een hoog
leraar in de sociale wijsbegeerte en sociale ethiek en een buitengewoon 
hoogleraar in het burgerlijk en handelsrecht. Deze beide laatsten zijn 
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verbonden aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. Bo
vendien trad mr. Van Rijckevorsel, lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, op als adviserend lid. 

Een alleszins deskundige samenstelling en als gevolg hiervan een 
alleszins leesbaar en verantwoord rapport, dat ook voor evangelische 
protestanten vele waardevolle beschouwingen bevat. 

Natuurlijk is het uitgangspunt voor de rooms-katholieken gegeven in 
wat de pauselijke encyclieken Rerum Novarum van 1891 en Quadrage
simo Anno van 1931 zeggen omtrent de eigendom. 

In een afzonderlijke paragraaf heeft mr. Van Rijckevorsel, naar wiens 
oordeel dit verband in het rapport niet voldoende expliciet was gelegd, 
dit nog eens met een nadere beschouwing uiteengezet. 

Naar onze mening was, hoezeer voor kennis van wat de pausen bier
over gezegd hebben van belang, zulks voor een jurist, die voldoende 
theologisch-wijsgerig is bijgewerkt, niet nodig geweest. Naar onze mening 
zijn bovendien deze beschouwingen nog typisch oud-Thomistisch. Hier
in komen nog niet naar voren die neothomistische inzichten, welke bij 
onze rooms-katholieke broeders meer en meer aan betekenis winnen. 
Men leze in dit verband maar eens de doorwrochte dissertatie van 
dr. J. W. van Hulst, welke de invloed hiervan op de paedagogiek helder 
heeft uiteengezet. Dat deze ook voor het juridisch denken van belang 
zullen zijn, achten wij evident. 

In paragraaf I : De privaateigendom als sociaal beginsel, worden de 
uitgangspunten - zonder een expliciete verwijzing naar wat het pau
selijk leergezag hieromtrent heeft vastgesteld - wei zeer doorzichtig 
weergegeven. Het natuurrecht, d.w.z. de algemeen geldende zedelijke 
normen, die uit de wezenstructuur van de mens en de menselijke ge
meenschap voortvloeien en die een absolute, onveranderlijke, boven
tijdelijke gelding hebben, wordt nadrukkelijk vooropgesteld. 

Een evangelisch protestant zal hiermede dan ook moeite hebben, niet, 
omdat hij van mening zou zijn, dat er geen boventijdse normen der 
gerechtigheid zouden zijn, doordat ,de Idee der Gerechtigheid" niet zou 
voortkomen uit God, die aileen Recht en Waarheid is, maar omdat 
aileen het Woord, dat een Iicht is op ons pad en een lamp voor onze 
voet, de gevallen mens kan verlichten en op diens weg kan begeleiden 
wanneer hij zoekend en tastend poogt in het positieve recht aan ,de 
Idee der Gerechtigheid" gestalte te geven. 

Evenwel wanneer het gaat om concrete realisering worden zeer juiste 
opmerkingen gemaakt, die ook voor ons denken over deze problemen 
waardevol zijn. 

Van Bruggen. 

Het in dit nummer gepliultste artikel over ,llet dilemma met be• 

trekking tot de kernwapenen" is de weergaw van het door Prof. 

van Niftrik op de wmerconferentie 1962 gehouden referaat. 
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VOORWOORD 

Het onderwerp van het rapport, dat volgt, is weinig origineel. 
Integendeel: het .is een der meest besprokene van onze tijd. 
Een ieder voelt tegenwoordig wel, dat er een taak voor de in 
hun ontwikkeling ver voortgeschreden landen ten aanzien van 
de minder gevorderde is weggelegd, of dit inzicht nu zijn oor
sprong vindt in godsdienstige, ethische of politiek-opportunis
tische motieven. 

In ons eigen land zijn er reeds verschillende studies aan 
gewijd. Ik noem het Rapport van het College van Advies der 
Anti-Revolutionaire Partij inzake samenwerking met minder
ontwikkelde gebieden, verschenen in het najaar van 1959, 
verder de Nota, in december 1960 uitgebracht door de besturen 
van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, het Centraal 
Sociaal W erkgevers Verbond, het Katholiek Verbond van 
Werkgeversvakverenigingen en het V erbond van Protestants
Christelijke Werkgevers in Nederland. Vrij regelmatig ook 
wordt het onderwerp in vergaderingen van getnteresseerden aan 
de orde gesteld, al of niet door prae-adviezen voorbereid. 

Het bestuur van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman
Stichting heeft het nuttig geoordeeld, dat ook in de kring van 
hen, die zich op enigerlei wijze met de Christelijk-Historische 
Unie verbonden gevoelen, aan dit tijdsprobleem aandacht wordt 
geschonken. Zij vormde daartoe een kleine commissie, waarvan 
de leden zich tot taak stelden een aantal aspecten ervan in een 
kort artikel te belichten. Alle artikelen bijeen zouden tenslotte 
gebundeld verschijnen en wel op een zodanig tijdstip, dat zij nog 
van nut zouden kunnen zijn voor de vorming der openbare 
mening omtrent de op 18 augustus 1962 door de Minister van 
Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer aangeboden Nota 
over de hulp aan minder-ontwikkelde landen. 

Het spreekt vanzelf, dat in de onderhavige bundel bijdragen 
over aspecten, die de Christen in het bijzonder bezighouden, niet 
mochten ontbreken. Zij moeten er de specif.ieke signatuur aan 
verlenen. Daarnaast staan bijdragen over meer algemene, 'soms 
zelfs enkel technische vraagstukken. Zo het onderwerp der 
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hulpverlening aan minder-ontwikkelde landen op zichzelf dus 
niet oorspronkelijk is, de wijze waarop het in de onderscheiden 
bijdragen hier behandeld wordt is, hoop ik, niet geheel van origi
naliteit ontbloot. Wellicht beluistert -men er hier en daar een 
nieuw geluid in, al is het dan maar nieuw voor Nederland. 

De wijze, waarop de commissie heeft moeten werken, is er 
oorzaak van, dat de gedachte aan een door elk lid volledig voor 
zijn rekening te nemen collectief rapport opzij moest worden 
gezet. De te behandelen aspecten waren er trouwens ook te 
veelvuldig voor en liepen tezeer uiteen. Zo komt iedere bijdrage 
uitsluitend voor de verantwoordelijkheid van haar auteur. 

Van een aantal leden werden de bijdragen verwerkt in het 
Algemene Gedeelte van dit rapport. 

lk wil niet nalaten te dezer plaatse een woord van bijzondere 
dank te r:ichten tot Mr. F. J. H. Schneiders, die zich als secretaris 
der commissie zeer verdienstelijk heeft gemaakt. 

Utrecht, 12 oktober 1962. 
Prof. Mr. M. B 0 S, 
Voorzitter der Commissie Ontwikkelings
landen van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin 
Lohman-Stichting. 



1. Inleiding. 

ALGEMEEN GEDEELTE 

,,En indien gij leent aan hen, van wie gij 
hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij 
v66r?" 

Lucas 6:34, 

,Geroepen tot de dienst aan God en aan zijn medemensen 
draagt de mens tegenover God en tegenover zijn medemensen 
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop hij in het maat
schappelijk en politiek bestel aan zijn roeping gehoor geeft." 

,Uit hoofde van zijn roeping is de mens geboden naar ver
mogen mede te werken aan de opbouw van een volkshuis
houding, waarin gerechtigheid woont zoals de Bijbel ons die 
openbaart en waarin ieder zijn gaven tot ontplooiing kan 
brengen." 

Deze alinea's komen voor onder het hoofd ,de Christen in het 
economische en sociale leven" van het sociaal en economisch 
programma van de Christelijk-Historische Unie dat in het voor
jaar 1962 werd vastgesteld. 

Genoemde verantwoordelijkheid en gebondenheid tot mede
werking aan een volkshuishouding waarin gerechtigheid heerst, 
worden niet beperkt door onze landsgrenzen. Evenmin als econo
mische en sociale achterstand in enkele delen van ons land ons 
onverschillig laten, kunnen wij als Christenen voorbij gaan aan 
de economische en sociale nood die thans nog in het overgrote 
deel der wereld heersen. 

Wanneer wij constateren dat het Nederlandse volk tot dat 
derde deel der wereldbevolking behoort, waaraan 85% ~n 
het wereldinkomen toevloeit en tweederde deel van de wereld
bevolking slechts 15% van dat wereldinkomen ter beschikking 
krijgt, dan is het duidelijk dat het inkomensniveau in wereld
verband zeer grote verschillen vertoont. 

Tegen deze verhoudingen zouden zelfs nog niet te grote 
bezwaren behoeven te bestaan, wanneer erkend wordt dat in het 
algemeen verschillen in welvaartsniveau onvermijdelijk en 
toelaatbaar zijn, doch het wordt wel een zeer ernstige zaak 
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wanneer blijkt dat bovengenoemde 15% volkomen onvoldoende 
is om een leefbaar klimaat in tweederde der wereld te scheppen. 

Het ontbreken van dat leefbare klimaat blijkt o.a. uit de 
ondervoeding en de slechte - eenzijdige - voeding waaronder 
2/3 deel der wereldbevolking lijdt. Als uitersten staan Noord
Amerika en Europa met 2500-3500 calorieen per hoofd per dag en 
het Verre-Oosten met 1950-2150 calorieen tegenover elkaar. Het 
gebruik van een hoogwaardig voedingsmiddel als eiwit is b.v. 
in deze gebieden tweemaal zo hoog als in het Verre Oosten. Van 
de 50 miljoen sterfgevallen per jaar, zijn er 35 miljoen een 
gevolg van deze onvoldoende voedingstoestanden. 

Bestaat enerzijds onze verantwoordelijkheid mede te werken 
aan de economische en sociale verheffing van het overgrote deel 
der wereldbevolking, dat het met een te gering inkomen per 
hoofd moet stellen- een situatie die nog verscherpt wordt door 
de zeer grote verschilllen tussen arm en rijk in de ontwikkelings
landen -, anderzijds dwingt deze onevenwichtige welvaartsver
deling tot hernieuwde bezinning op de verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de eigen gemeenschap. 

De welvaart in de zogenaamde ge'industrialiseerde landen zal 
immers geen toekomst hebben als niet nieuwe afzetgebieden 
voor hun produkten gevonden kunnen worden, hetgeen alleen 
mogelijk zal zijn wanneer in de ontwikkelingslanden door econo
mische vooruitgang nieuwe markten ontstaan. 

De verantwoordelijkheid om mede te werken aan een nationale 
volkshuishouding waarin gerechtighei:d heerst, is dan ook niet 
los te zien van de verantwoordelijkheid t.a.v. het scheppen van 
een leefbaar klimaat in het verband der wereldbevolking. 

In dit licht gezien is het probleem der economische en sociale 
verheffing der ontwikkelingslanden zowel een belang voor de 
eigen gemeenschap als voor de ontwikkelingsgebieden, zodat 
het - nog versterkt door psychologische motieven - aanbe
veling verdient te spreken van ,samenwerking in het verband 
van een deelgenootschap" in plaats van ,het verlenen van 
ontwikkelingshulp". 
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2. Overeenkomsten en verschillen tussen de 
ontwikkelingsgebieden. 

In het patroon der ontwikkelingslanden komen grote ver
schillen voor, die de aanpak van het probleem nog compliceren. 

Latijns-Amerika heeft bijvoorbeeld een bevolking van 200 
miljoen mensen, waarvoor nog driemaal zoveel te ontginnen 
land beschikbaar is als in het zeer dichtbevolkte Azie. Zo bestaat 
in India slechts 42% van de 'bodem uit cultuurgrond en toch 
moet 80% van de 425 miljoen Indiers zijn bestaansmogelijkheid 
in de landbouw vinden. Afrika daarentegen weer, met zijn 250 
miljoen inwoners, die ongeveer 9% van de wereldbevolking uit
maken, beschikt over een grondgebied dat 21% van het wereld
grondgebied omvat. 

De economische toestand in een ontwikkelingsgebied als 
Latijns-Amerika, dat reeds in het begin van de 19e eeuw zijn 
onafhankelijkheid verkreeg, hee.ft een lange ontwikkelings
geschiedenis achter zich, waarin reeds belangrijke vorderingen 
gemaakt zijn. De inkomens per hoofd der bevolking - gemiddeld 
ongeveer $ 300.- per jaar met gunstige uitzonderingen voor 
Argentinie en Venezuela - liggen daardoor aanmerkelijk hoger 
dan in Afrika en Azie, terwijl de grote tegenstelling tussen arm 
en rijk langzaam ten gunste verandert door het opkomen van 
een nieuwe middenstand. 

In Afrika en India begint de economische en sociale ontwikke
ling pas en daar beweegt het inkomen per hoofd zich nog slechts 
rond $ 100.- per jaar, welk cijfer voor de grote massa, gezien 
de grote verschillen tussen arm en rijk, nog ongunstiger is. 

De bevolking in de Latijns-Amerikaanse landen biedt vele 
bindende elementen. Er is een cultuur- en taalgemeenschap en 
er is geen werelddeel aan te wijzen waar een dergelijke ras
vermenging heeft plaats gehad als hier tussen Indianen, Negers 
en blanken. Het gunstige gevolg daarvan is dat er in Latijns
Amerika veel minder sprake is van rassenvooroordelen dan in 
andere ontwikkelingsgebieden. 
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Een ander bindend element in Latijns;..Amerika ·is de Christe~ 
lijke godsdienst die in het gehele Latijns.Amerikaanse gebied 
sterk overheerst. 

Het beeld in Afrika is weer zeer verschillend. Hier wonen 
verschillende bevolkingsgroepen, zoals Arabieren, Negers, Euro· 
peanen, Indiers en Pakistani zonder dat rasvermenging van 
betekenis heeft plaatsgehad, terwijl er tevens heftige conflicten 
tussen de bevolkingsgroepen onderling voorkomen. 

Van een vaste plaats van het Christendom is in deze Afrikaan
se ontwikkelingsgebieden geen sprake. De primitieve godsdien· 
sten nemen er nog een belangrijke plaats in en de Islam maakt 
bepaald enige vorderingen in zuidelijke richting. 

Weer andere verschillen zijn aan te wijzen op staatkundig en 
politiek terrein. Een zeker optimisme t.a.v. de ontwikkeling van 
Latijns-Amerika in democratische richting lijkt gerechtvaardigd. 
Dit moge o.a. blijken uit de Conferentie welke in 1959 werd 
gehouden in Santiago, waar een ,Declaration of Santiago de 
Chile" we:vd aangenomen. De Amerikaanse republieken beves
tigden daarin het ,geloof in de democratie" en verklaarden het 
bestaan van dictatoriale regeringssystemen te zijn strijdig met 
de principes van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Men 
is geneigd op economisch terrein naar samenwerking te streven 
omdat de Latijns-Amerikaanse Ianden dezelfde strijd voeren 
tegen remmende factoren die de economische ontwikkeling 
frustreren. Concrete resultaten zijn te zien in het multilaterale 
Verdrag voor ,Free Trade and Central American Economic 
Integration" getekend door Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua en Guatemala en in het Verdrag van Montevideo 
waarbij een ,Free Trade Association" werd ingesteld, waaraan 
Argentinie, Brazilie, Chili, Mexico, Peru, Paraguay en Uruguay 
deelnamen. Door deze verdragen werd de grondslag gelegd voor 
de economische integratie in resp. Midden-Amerika en Zuid
Amerika. 

In Afrika - dat ge·zien zijn agrarische en minerale bodem
schatten voor de vrije wereld van uitnemend belang is - kan 
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daarentegen pas gesproken worden van een politieke en staat
kundige vorming in statu nascendi. Politieke machtsgroeperin
gen zoals de Marxistisch-socialistische Casablanca-groep ener
zijds en de meer gematigde Monrovia- en Brazzaville-groepen 
anderzijds, staan scherp tegenover elkaar. Het begrip democra
tie, in de zin die in het Westen aan dat woord gehecht wordt, 
leeft allerminst en het is ook de vraag of zij vooralsnog in het 
Afrikaanse bevolkingsklimaat wenselijk en nuttig zal blijken, 
gezien de invloed van het leidersbeginsel dat in de stamver
banden steeds heeft overheerst. 

De groeiende politieke macht van de thans ongeveer dertig 
onafhankelijke Afrikaanse staten blijkt uit de versterking die 
zij de rijen der neutralistische landen hebben gegeven en uit 
het lidmaatschap op 1 september 1961 van twee en twintig van 
hen van de Verenigde Naties, waarin de Afro-Aziatische landen 
over bijna 60 zetels beschikken. De neutralistische invloedsfeer 
telde toen ongeveer 1200 miljoen mensen, het Warschau-Pact 
en China samen 1000 miljoen en het Navo-Cento verbond 600 
miljoen mensen. Uit deze cijfers blijkt wel duidelijk hoe belang
rijk de toekomstige politieke orientatie van de neutralistische 
,niet-gecommitteerde" groep voor de positie van het vrije 
Westen is. 

De positieve instelling tegenover West-Europa, zoals men die 
in Latijns-Amerika kan signaleren, bestaat in Afrika in veel 
mindere mate. V eeleer is men ge!mponeerd door het politieke 
en economische voorbeeld van Aziatische gekleurde landen zoals 
China en Japan, dan door de economische successen van het 
,materialistische" Westen. 

In de samenwerking met de ontwikkelingslanden zullen· de 
industrielanden uiteraard met al deze verschillende groeiver
schijnselen rekening moeten houden. De richting van ontwikke
lingsinitiatieven zal ongetwijfeld - de eigen belangen van de 
industrielanden in aanmerking genomen - in de eerste plaats 
gaan naar die landen waar economisch en politiek de grootste 
lbelangen liggen. 

Toch is hier grote voorzichtigheid geboden om te voorkomen 
dat een gebied als het Verre Oosten, dat misschien minder 
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direct in de Amerikaanse en Europese economische belangen
sfeer ligt, het slachtoffer wordt van deze wat opportunistische 
gedachtengang. 

3. ProbZemen inhaerent aan aZZe ontwikkeZingsgebieden. 
Ondanks de verschillen die genoemd werden, zijn er een aantal 

geZijke basisprobZemen aan te wijzen, die de ontwikkelingsge
bieden gemeen hebben. 

De economische armoede is een verschijnsel dat, hetzij in 
meerdere, hetzij in mindere mate, voor alle ontwikkelingslanden 
kenmerkend is. De grand is - met de arbeid - de belangrijkste 
produktiefactor en de ontwikkelingslanden leveren dan ook in 
hoofdzaak landlbouw- en mijnbouwprodukten aan de industrie
landen. 

Deze toestand heeft steeds grate moeilijkheden gegeven omdat 
de prijzen van genoemde produkten op de wereldmarkt aan 
grote schommelingen onderhevig zijn, hetzij door overproduktie 
aan de aanbodzijde, hetzij door verminderde vraag door b.v. 
conjunctuurrimpels aan de vraagzijde. 

Door goederenovereenkomsten - zoals de internationale 
suikerovereenkomst van 1954 - werd getracht de prijsfluc
tuaties zoveel mogelijk binnen de perken te houden. 

Moderne opvattingen - zoals van onze landgenoot Prof. 
Posthuma- wijzen in de richting van een internationale vorm 
van verzekering, waarbij de regeringen zich kunnen dekken 
tegen daling in de totale export van hun landen, een verzekerings
vorm die te vergelijken is met de werk.loosheidsverzekering 
voor afzonderlijke personen in de industrielanden. 

Een voorbeeld van de funeste invloed van deze prijsfluctuaties 
is de recessie welke in 1954 aanving. Door het teruglopen van 
de vraag in de industrielanden daalden in de eerste plaats de 
grondstoffenprijzen - de bewerkingskosten vormen immers een 
vrij constante factor- en het gevolg was bijvoorbeeld in Latijns
Amerika, dat juist een goede economische ontwikkelingsperiode 
achter de rug had, een teruggang in de deviezeninkomsten 
waardoor de import van de - voor verdere ontwikkeling -
hoogstnoodzakelijke kapitaalgoederen stagneerde. Door de snelle 
bevolkingstoename beinvloedt een tijdelijke terugval in de 
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r kapitaalgoederen-importen ook de kapitaal-arbeidverhouding 
ongunstig, waardoor de opbrengst per hoofd en dus ook het 
inkomen per hoofd der bevolking zakt. 

De ontwikkeling van de petro-chemische industrie is een ander 
gevaar voor een te grote afhankelijkheid van de economieen der 
ontwikkelingslanden van de primaire produkten. In de toekomst 
zou deze ontwikkeling tot een daling van de vraag naar deze 
produkten in de industrielanden kunnen leiden en ook hierom 
lijkt het verstandig wanneer de ontwikkelingslanden hetzij eigen 
industriele projecten opzetten, hetzij tot ,joint ventures" met de 
industrielanden overgaan, om tot een grotere diversiteit te 
komen. Industrialisatie aileen zal echter niet voldoende zijn. 
Zij zal dienen samen te gaan met maatregelen die de handel in 
industriele produkten bevorderen. 

De slechte gezondheidstoestand vormt een ander kenmerk dat 
de meeste ontwikkelingslanden gemeen hebben, hetgeen o.a. 
blijkt uit de gemiddelde leeftijd die veelal beneden de 40 jaar 
ligt. 

Het gevolg van het ontbreken van een goede gezondheids
toestand veroorzaakt inefficiente en onproduktieve arbeid, waar
door het inkomen gemist wordt waarmee gezondheidsdiensten, 
ziekenhuizen enz. gefinancierd zouden moeten worden. 

Op het terrein van de verbetering van de voedingstoestand en 
daarmede van de gezondheidstoestand, kunnen enerzijds betrek
kelijk eenvoudige en anderzijds zeer ingrijpende maatregelen 
getroffen worden. 

Betrekkelijk eenvoudige maatregelen zijn bijvoorbeeld voor
lichting t.a.v. een betere samenstelling van het voedselpakket in 
Afrika (zie b.v. het moestuinproject van de NOVIB) en ver
betering van de medische verzorging en landbouwkundige voor
lichting in Latijns-Amerika. 

Van zeer ingrijpende aard zijn daarentegen maatregelen als 
uitgebreide verbetering van landbouwmethoden, uitbreiding van 
het landbouwareaal en stimulering van de visserij ter verhoging 
van de ter beschikking komende eiwitten. 

13 



· Een andere belernmering van de produktiviteit in de meeste 
ontwikkelingslanden is het schromelijk gebrek aan scholing en 
vorming. Door het ontbreken van ,skilled labour" blijft de 
produktie ten achter en als gevolg daarvan wordt het inkomen 
gemist dat in scholen en universiteiten geinvesteerd zou moeten 
worden. Zonder hulp van buiten zijn deze vicieuze cirkels niet 
te doorbreken 

Zonder twijfel behoort daarom medewerking van de industrie
landen om, hetzij langs bilaterale weg, hetzij langs multilaterale 
weg mede te werken tot verbetering van de gezondheidszorg 
en de scholing en vorming, tot een der eerste taken. 

Economische motieven mogen dan een rol van. de eerste orde 
spelen - omdat tenslotte aileen een economische structuur 
welke op eigen kracht is gebaseerd bevredigend kan zijn -
juist op het terrein van gezondheidszorg en scholing en vorming 
dient de Christen zijn taak te verstaan. Immers hierdoor zal 
voor de mens in de ontwikkelingslanden een leefbaar klimaat 
geschapen worden, waarin hij, bevrijd van nood door ziekten en 
geestelijke druk veroorzaakt door bijgeloof en onwetendheid, 
toe kan komen aan de ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Juist 
op dit terrein lijkt voor bilaterale acties, in het bijzonder ook 
van de kerken, nog steeds een grote taak te liggen. 

Een remmende factor die vele ontwikkelingsgebieden gemeen 
hebben is verder het op grote schaal bestaan van grootgrondbezit 
met .feodale pachtverhoudingen. De grootgrondbezitters hebben 
voldoende opbrengsten om minder rendabele grond niet in cul
tuur te brengen en op deze wijze worden zowel grond als 
arbeidskracht verspild. 

Door de culminatie van grote rijkdommen in weinige handen 
stuiten de regeringen van de jonge landen op vrijwel onover
komelijke weerstanden wanneer zij maatregelen wensen door te 
voeren op het terrein van de landhervorming. Ditzelfde geldt 
bij het pogen tot invoering van rechtvaardiger belastingstelsels 
die het mogelijk moeten maken eigen middelen voor de econo
mische en sociale ontwikkeling te investeren. 

Politieke uitersten naar rechts en links - zoals bijvoorbeeld 
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in Latijns-Amerika Peronisme tegenover Castroisme - worden 
door de bestaande situatie in de hand gewerkt. 

De organen van de Verenigde Naties en de industrielanden 
zullen bij het sluiten van overeenkomsten ter verstrekking van 
kapitalen bestemd voor ontwikkelingshulp, de voorwaarde 
moeten stellen dat de regeringen der ontwikkelingslanden de 
nodige interne saneringsmaatregelen treffen, opdat de beoogde 
welvaartsverhoging aan een zo groot mog~lijke kring ten goede 
komt en aldus een rechtvaardige economische orde ontstaat. 

Dit zal tevens de ontwikkeling van een stabiel bestuur en de
mocratische verhoudingen bevorderen, waardoor betrouwbare 
waarborgen voor de veiligheid van buitenlandse investeringen 
kunnen worden gegeven. 

Tevens zullen slechts stabiele regeringen in staat zijn de 
nodige maatregelen te nemen tegen de steeds voortschrijdende 
inflatie. 

De kapitalen die de industrielanden ter beschikking stellen 
zullen evenmin hun rendement opleveren indien niet een andere 
basisfout die de meeste ontwikkelingsgebieden gemeen hebben, 
nl. het ontbreken van een aanvaardbare infrastructuur, wordt 
opgeheven. 

Een laatste algemeen kenmerk van de ontwikkelingsgebieden 
is de explosieve wijze waarop de bevolking er toeneemt, nu 
betere medische zorg vooral de kindersterfte sterk heeft doen 
afnemen. Hierdoor bestaat thans 40% - ter vergelijking Groot
Brittannie 20% - van de bevolking in Latijns-Amerika uit 
kinderen die nog geen 15 jaar oud zijn. Het behoeft geen betoog 
dat hierdoor een zeer ongunstige verhouding tussen produktieve 
en onproduktieve bevolking ontstaat. In India, dat 425 miljoen 
inwoners telt, neemt de bevolking jaarlijks met vijf miljoen 
mensen toe. 

Door deze snelle toename det bevolking wordt de oplossing 
van het probleem van de honger en de verhoging van het in
komen per hoofd der bevolking, sterk geremd. Hiertegenover 
staat nog steeds snellere expansie van de welvaart in de 
industrielanden, waar het bevolkingspeil ongeveer gelijk blijft, 
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zodat de tegenstellingen in welvaart tussen de industrielanden en 
de ontwikkelingslanden nog steeds groter worden. 

4. Taak van de industrielanden. 
De taak van de industrielanden zal moeten bestaan uit het in

brengen van kapitaal en kennis, terwijl door het treffen van 
handelspolitieke maatregelen medegewerkt kan worden aan het 
verbeteren van het internationale economische klimaat. 

Kapitaalbehoefte. 
Paul G. Hoffmann berekende dat in de periode 1960-1970 

30 miljard dollar meer*) ge'investeerd zou moeten worden in de 
ontwikkelingslanden, waarvan 10 miljard dollar beschikbaar kan 
komen via de normale bankkanalen. De resterende 20 miljard 
dollar - op welke wijze deze opgebracht moet worden, is nog 
onduidelijk - is in de eerste plaats nodig voor de verbetering 
van de infrastructuur. De kapitalen die in de infrastructuur -
b.v. aanleg en verbetering van wegen, havens, krachtstations, 
openbare diensten, scholen, enz.- worden ge'investeerd zullen 
voor een lange periode beschikbaar moeten komen tegen geen 
of tegen een zeer lage rente. Hun rendement is dus indirect en 
zal pas na een langere tijd zichtbaar worden, waardoor zij onge
schikt zijn als objecten voor de gewone kapitaalmarkt. 

Zij zullen door multilaterale samenwerking onder auspicien 
van de betreffende organen van de Verenigde Naties- Wereld
bank, International Development Association, International 
Finance Corporation, enz. - aan de ontwikkelingslanden ten 
goede moeten komen. Bovendien heeft dit het politieke voor
deel der objectiviteit, omdat zowel de industrielanden als de 
ontwikkelingslanden zelf in bovengenoemde organen vertegen
woordigd zijn. 

Bilaterale en regionale samenwerkingsvormen kunnen volgen 
wanneer de verbetering der infrastructuur, aan de hand van een 
verantwoord en naar de uitvoering te controleren ontwikkelings
plan, een aanvang heeft genomen. 

*) Over 1960 werd omstreeks vier miljard dollar geinvesteerd. 
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Juist in het bilaterale vlak zijn er voor het Nederlandse 
bedrijfsleven mogelijkheden, door vestigingen in de ontwikke
lingslanden of deelname aan joint ventures in die Ianden, een 
belangrijke bijdrage in hun ontwikkeling te leveren. 

Daarbij kunnen voorwaarden gesteld worden zowel in het be
lang van de industrielanden zelf als in het belang van een even
wichtige economische vooruitgang van de ontwikkelingslanden. 

Wat de belangen van de industrielanden betreft moet gedacht 
worden aan investeringsgaranties - voor zover het niet

. commerciele risico's betreft - en exportkredietverzekering. Bij 
de vestiging van industriele projecten in de ontwikkelingslanden 
zal de vorm van de gemeenschappelijke onderneming - joint 
venture - waar tevens gestreefd wordt naar inschakeling van 
arbeidskrachten uit het ontwikkelingsland zelf, het voordeel 
bieden dat enerzijds de geinvesteerde kapitalen het veiligst zijn 
doordat het land zelf ook financieel geinteresseerd is en ander
zijds verwijten in de zin van neo-kolonialisme vermeden 
kunnen worden. 

De kapitaalinvesteringen zullen verder gericht dienen te zijn 
op de toekomstige vraag in de ontwikkelingslanden, zodat een 
goede coordinatie in verschillende ontwikkelingsplannen op 
internationaal niveau een eerste vereiste is. 

Ook dient bij de kapitaalinvesteringen rekening gehouden te 
worden met het arbeidspotentieel in het betrokken ontwikke
lingsgebied, waardoor het noodzakelijk zal kunnen zijn in 
gebieden met overbevolking arbeids-intensieve projecten te 
verkiezen. 

Internationale coordinatie van de ontwikkelingsplannen 
bij voorkeur onder auspicien van de V erenigde N a ties- zal mede 
moeten voorkomen dat tussen de nieuwe industrieen - bij de 
opzet waarvan ook produktie voor de export gepland is - in de 
ontwikkelingslanden in de toekomst een heftige concurrentie
strijd ontstaat, metals gevolg sluiting van fabrieken en het ont
staan van een industrieel proletariaat met alle kansen van dien 
voor het internationale communisme. In enkele Arabische staten 
dient deze concurrentiestrijd zich reeds aan. 
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De Alliance for Progress. 
Een treffend voorbeeld van een groot ontwikkelingsplan -

dat in het kader van de samenwerking die Noord- en Zuid
Amerika reeds sinds het einde van de vorige eeuw in het ver
band van de Organisatie van Amerikaanse Staten zochten- is 
de Alliance for Progress. 

Roosevelt's ,good neighbour policy", Truman's Point Four 
Program en het Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance 
(1947) hadden de lange weg tot betere verhoudingen geeffend. 
In 1960 werd te Bogota door de 21 Amerikaanse Staten een ver
drag getekend waarbij in een inter-amerikaans ontwikkelings
plan werd voorzien. Dit plan- waaraan de V.S. 500 miljoen dol
lar toezegden als bijdrage- was echter in hoofdzaak gericht op 
de sociale ontwikkeling van de Latijns-Amerikaanse landen. 

Op de - in 1961 gehouden - conferentie van de Inter-Ameri
kaanse economische en sociale raad te Punta del Este presen
teeroe President Kennedy een nieuw groots opgezet ontwikke
lingsplan, waarbij de nadruk op economisch terrein werd gelegd. 

Het voornaamste doel van de Alliance is om te komen tot een 
economische groei in Latijns-Amerika van 21/2% per hoofd per 
jaar in de eerste tien jaren. De Verenigde Staten verklaarden 
zich daarbij bereid hun bijdrage te verhogen tot $ 1 miljard per 
jaar. President Kennedy legde er- in zijn verklaring afgelegd 
in het Witte Huis op 19 augustus 1961 -de nadruk op dat de 
Alliance als een ,partnership" bedoeld is, waarin alle Ameri
kaanse landen hun werkzaam aandeel moeten nemen en waarin 
ook de V.S. zonder twijfel hun volle aandeel zullen moeten 
leveren. 

Voorwaarde voor het welslagen van het plan is echter dat de 
Latijns-Amerikaanse landen de nodige interne saneringsmaat
regelen nemen. Indien dit geschiedt bestaat er goede hoop dat 
in de volgende tien jaren uit Europa, Japan en internationale 
instellingen nog eens $ 10 miljaro ter beschikking komt, naast de 
$ 10 miljard die de V.S. in het vooruitzicht hebben gesteld. Deze 
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bijdragen zullen worden verstrekt in de vorm van langlopende 
leningen- van b.v. 50 jaren - zonder of tegen een zeer lage 
rente . 

Dat de Latijns-Amerikaanse landen hunnerzijds de verant
woordelijkheid voor de juiste uitvoering der plannen nemen 
blijkt uit de volgende passage van het Verdrag: 

,Van hun kant stemmen de landen van Latijns-Amerika er in 
toe een snel toenemend deel van hun eigen hulpbronnen aan te 
wenden voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling 
en de noodzakelijke hervormingen in te voeren om te verzekeren 
dat ieder ten voile deelt in de vruchten van het Verbond voor 
de Vooruitgang." 

De verklaring houdt voorts een verplichting in van de 
Latijns-Amerikaanse landen nationale ontwikkelingsplannen op 
te stellen met behulp van deskundigen, die hunter beschikking 
worden gesteld, terwijl daarnaast hervormingen worden toege
zegd van het grootgrondbezit en van het belastingstelsel. 

Een versnelde economische integratie, rechtvaardige lonen 
en bevredigende secundaire arbeidsvoorwaarden, een uitgelbreid 
programma voor goedkope woningbouw en een intensieve aan
pak van het analfabetisme worden tevens door de Latijns
Amerikaanse landen in het vooruitzicht gesteld. 

Latijns-Amerika is zeker niet uitsluitend op de V.S. ingesteld 
en bij de beoordeling is het belangrijk rekening te houden met de 
grote belangstelling - ondanks de bezwaren tegen de Euro
markt - die er in Latijns-Amerika voor Europa bestaat. Dit 
moge o.a. blijken uit de door de President van de lnter-Ameri
kaanse Ontwikkelingsbank met klem uitgesproken wens, dat de 
Europese landen zouden deelnemen aan de ontwikkeling van 
Latijns-Amerika. 

Mede in verband met het pr()bleem van de beheersing der 
wereldgrondstoffenprijzen zou het van groot belang kunnen zijn 
dat bewust naar een Atlantische samenwerkingsvorm gestreefd 
wordt, waarbij de Amerikaanse ontwikkelingsplannen en de 
Europees-Afrikaanse ontwikkelingsprojecten zoveel mogelijk op 
elkaar worden afgestemd. 
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Verder is een juist begrip in de industrielanden t.a.v. de plaats 
van de Staat in de jonge Ianden bij de vestiging van nieuwe 
ondernemingen onontbeerlijk en erkend zal moeten worden dat 
de Staat o.m. door het gebrek aan locale ondernemers in eerste 
instantie een leidende rol moet spelen, vooral wanneer het de 
vestiging van zware industrieen betreft. 

Handelspolitiek. 
Hier ligt het fundamentele economische probleem dat de indus

trielanden enerzijds wel bereid zijn kapitaal ter beschikking te 
stellen aan de ontwi~kelingslanden om de produktiviteit te be
vorderen, maar anderzijds - wanneer dan inderdaad een beter 
produktieresultaat in de ontwikkelingslanden bereikt wordt -
grate reserves vertonen t.a.v. de import van de produkten der 
ontwikkelingslanden. 

In dit verband moet er op gewezen worden dat de E.E.G.
landen de eigen landbouw beschermen, welke voor een groat 
deel concurreert met tropische produkten. Ook in het G.A.T.T. 
blijkt steeds weer dat de ontwikkelingslanden heel weinig succes 
hebben bij hun pogingen handelsconcessies van de industrie
landen te verkrijgen. 

De industrielanden dienen te voorkomen dat uit eigen belang 
de grenzen voor de produkten van bepaalde ontwikkelingslanden 
worden gesloten of dat andere importrestricties worden gena
men. Zander de grate lijnen der ontwikkeling in E.E.G.-verband 
te schaden zal b.v. getracht moeten worden de discriminatie t.a.v. 
de voormalige Engelse gebieden in Afrika op te heffen. 

Tevens zullen de West-Europese relaties met Afrika er niet toe 
mogen leiden dat een eenzijdige gerichtheid op de nieuwe 
Afrikaanse Staten - b.v. onder Franse en Engelse invloed -
ontstaat en zal, in overleg met de Verenigde Staten, de zeer 
belangrijke plaats van Latijns-Amerika in Atlantisch verband de 
valle aandacht verdienen. 

Overdracht van kennis. 
Economische samenwerking o.a. door de handel betekent op 
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zichzelf reeds een overdragen van kennis door de industrie
landen. 

Onderwijs, opleiding en vorming vormen in de ontwikkelings
landen echter een probleem van de eerste orde. Hoffmann schatte 
dat in de ontwikkelingsgebieden gezamenlijk, in de eerste 10 a 
20 jaar een miljoen mensen opgeleid moeten worden voor leiden
de functies. 

Hoewel het in verband met de noodzaak van het op korte 
termijn bereiken van een hoger produktiepeil voor de hand ligt 
zoveel mogelijk gerichte scholing in de ontwikkelingslanden te 
geven, dient verwezenlijking van algemeen vormend onderwijs 
binnen afzienbare tijd, als taak gesteld te worden. Juist voor 
het komen tot betere menselijke verhoudingen tussen de 
industrielanden en de ontwikkelingsgebieden is dit laatste van 
groot belang. 

Ter verbetering van deze menselijke verhoudingen zullen in 
het bijzonder ook Nederlandse krachten, welke naar de ontwik
kelingslanden uitgezonden worden, een behoorlijkekennisdienen 
te bezitten betreffende b.v. religieuze, politieke, economische en 
culturele achtergronden van het betrokken gebied. 

Goed onderwijs, op universitair niveau maar vooral ook in de 
middelbare en lagere niveaus, is niet aileen noodzakelijk om de 
geschoolde mankracht te leveren welke onontbeerlijk is voor het 
welslagen der ontwikkelingsplannen, maar evenzeer om de 
geestelijke infrastructuur te scheppen zonder welke de nieuwe 
verhoudingen en vormen niet zullen kunnen beklijven. 

Met nadruk dient te worden vastgesteld dat bij de hulpver
lening van Nederlandse zijde op dit terrein, door overheid, be
drijfsleven en reeds bestaande instituten, in gecoordineerd ver
band zal moeten worden opgetreden om een zinvolle bijdrage te 
kunnen leveren. 

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft op dit terrein van scho
ling en vorming in buitenlandse vestigingen of joint ventures 
reeds een belangrijke ervaring. Het verdient aanbeveling dat 
deze activiteiten verder worden uitgebreid, vooral in die ge-
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bieden die in de toekomst voor het N ederlandse economische ver
keer van belang zullen zijn. Hierdoor zal b.v. in de jonge 
Afrikaanse landen meer belangstelling voor verdere econo
mische betrekkingen met Nederland gewekt kunnen worden, 
ondanks het feit dat de Franse scholing in de voormalige Franse 
gebieden en de Engelse hulp op onderwijsgebied in de vroegere 
Engelse kolonien tot een duidelijke Franse resp. Engelse orien
tatie- ook in het economische vlak- hebben geleid. 

Met name zal speciale aandacht moeten worden besteed aan 
scholing op die terreinen waarin Nederland van oudsher vooraan 
heeft gestaan, zoals b.v. tropische landbouw, waterstaatswerken, 
kartering, textielindustrie, enz. 

Ook bij de samenwerking van Nederlandse universiteiten met 
universiteiten in de ontwikkelingslanden lijkt het aangewezen 
dat die samenwerking in de eerste plaats gericht is op die ter
reinen van wetenschap, waar in het bijzonder Nederland over 
grote ervaring beschikt, zoals b.v. bestuurswetenschappen, tro
pische geneeskunde, adatrecht enz. 

Bij voorkeur zal hulp bij scholing en vorming moeten plaats
vinden in de ontwikkelingslanden zelf, om te voorkomen dat de 
studenten door een jarenlang verblijf in de geindustrialiseerde 
wereld teveel van de omstandigheden in het eigen land 
vervreemden. 

Opleiding in Nederland zal voornamelijk gericht moeten zijn 
op het toekomstige hogere kader. 

De ,isatie"-politiek in de ontwikkelingslanden - dat is de 
politiek om inwoners uit de ontwikkelingslanden op te nemen 
in de staf van de overzeese vestigingen der industrielanden -
zal steeds snellere voortgang vinden, met als gevolg dat minder 
Nederlanders in de ontwikkelingslanden voor het Nederlandse 
bedrijfsleven werkzaam zullen kunnen zijn. Het is daarom wel
licht een levensbelang voor het Nederlandse bedrijfsleven er aan 
mede te werken dat de belangstelling in die gebieden waar 
Nederlandse vestigingen en joint ventures wortel hebben 
geschoten, gecontinueerd wolld.t via de brug van Nederlandse 
opleidings- en vormingsinitiatieven. 
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De pers, radio en T.V. in de ge'industrialiseerde landen hebben 
tenslotte de zeer belangrijke taak belangstelling voor het pro
bleem der ontwikkelingslanden te wekken. Het zou aanbeveling 
kunnen verdienen dat in deze kring een speciale studie gemaakt 
werd van de wijze waarop ,het grote publiek" op dit terrein 
voorgelicht kan worden, met inschakeling b.v. van het Instituut 
voor Perswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. 

5. Wederzijdse benadering der probZematiek in een goede geest. 
De geest waarin het ontwikkelingswerk gezamenlijk ter hand 

zal worden genomen, zal tenslotte bepalend zijn voor het wel
slagen ervan. 

De moderne ondernemer zal zich b.v. moeten realiseren dat 
hij - in tegenstelling tot wat de heersende opvatting in de 
vorige eeuw leerde, toen de economische en sociale omstandig
heden in ons eigen land, evenals thans bij het begin van de in
dustriiHe ontwikkeling in de arme landen, nog in de kinder
schoenen stonden,- in de ontwikkelingslanden met zijn onder
neming een sociale taak heeft te vervullen. 

Het gaat in het moderne ondernemerschap niet aileen meer om 
de zakelijke opbrengsten, maar ook om onderwijs en scholing, 
opvoeding tot medeverantwoordelijkheid van de arbeider, recre
atie, enz. en een goede samenwerking met de collega's in het 
betrokken ontwikkelingsland. 

Zowel regering als bedrijfsleven zullen in staat moeten zijn 
de eigen opvattingen over fundamentele waarden in het Westen 
als b.v. het christelijke geloof en de democratische vrijheden ook 
te zien vanuit de gezichtshoek der ontwikkelingslanden. 

Het blijkt dan dat er op grond van het verleden, toen het 
Westen door zijn machtspositie in de ontwikkelingslanden -
veelal koloniale gebieden - wel gerespecteerd moest worden, 
voldoende oorzaken zijn aan te wijzen die deze landen kunnen 
doen twijfelen aan de waarden die het Westen propageert. 

In deze is te denken aan de vernietigende oorlogen die in een 
korte spanne tijds in het hart der Christelijke democratieen zijn 
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gevoerd en welke voor een deel in de ontwikkelingslanden -
men denke b.v. aan Noord-Afrika- werden uitgevochten. Hier
mede ging samen dat in een deel van Europa, waar ook de liefde 
tot de naaste werd gepredikt, niet aileen een duivels nazisme 
vrijwel kritiekloos werd aanvaard maar zelfs geen heftige reper
cussies opriep, toen een gruwelijke massamoord op enkele mil
joenen joden werd gepropageerd en uitgevoerd. 

Gezien vanuit de gezichtshoek der ontwikkelingslanden is het 
communisme ook een beweging die ontstaan is in diezelfde 
Westelijke wereld. 

Ook zou het irreeel zijn te ontkennen dat b.v. de Afrikanenheel 
wei beseffen dat het- naar binnen- democratische Westen in 
zijn benadering van de overzeese gebieden slechts schoorvoe
tende stappen deed om daar ook democratische instellingen in 
het !even te roepen en ook het persoonlijke !even van vele 
Europeanen in deze gebieden is niet altijd een voorbeeld geweest. 
Het verwijt van het bestaan van een zeker materialisme is dan 
ook niet onbegrijpelijk. 

Wanneer het Christendom zich op zijn zware taak in de ont
wikkelingslanden bezint, zal dat eveneens moeten gebeuren in 
de geest van openheid en zelfcritiek. Het Christendom zal in de 
toekomst aileen zegenrijk kunnen werken indien het ook een 
daadwerkelijke belangstelling toont voor de oplossing der maat
schappelijke problemen in de ontwikkelingslanden. 

Slechts deze openheid en zelfcritiek, in een sfeer van vrijwillige 
samenwerking in gecoordineerd verband, kunnen de basis leggen 
voor het ontstaan van een wederzijds vertrouwen, zonder het
welk werkelijke vooruitgang illusoir zal blijken. 

~ De levenshouding van de vertegenwoordigers der industrie
landen in de ontwikkelingslanden, hun vermogen tot aanpassing 
aan de primitiever omstandigheden en hun bereidheid tot het 
verwerpen van extreme salarisverschillen met hun collega's in 
die landen, waardoor de vorming van geisoleerde W estelijke 
enclaves kan worden vermeden, zuilen bij het zoeken naar een 
nieuwe basis van samenwerking van eminent belang zijn. 
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Juist voor het grote bedrijfsleven ligt hier de belangrijke taak 
een voorbeeld te geven. 

Een bemoedigend begin, ook in de relaties tussen ondernemers 
uit de industrielanden en ondernemers uit de ontwikkelingslan
den, is reeds gemaakt op economisch en sociaal gebied. Zo ont
moetten ondernemers uit 28 landen uit de gehele wereld- dus 
ook uit de ontwikkelingslanden - elkaar op de International 
Businessmen's Conference in Karachi (1960) waar investerings
vraagstukken in het middelpunt der belangstelling stonden. 

De conferentie waarschuwde er ernstig voor dat discrimine
rende daden van nationalisatie het vertrouwen om te investeren 
zouden ondermijnen, waardoor de belangen van de ontwikke
lingslanden geschaad zouden worden. 

Partnership op economisch gebied tussen de ondernemers in 
geindustrialiseerde landen en in de ontwikkelingslanden werd 
met klem aanbevolen, zowel op het gebied van gemeenschappe
lijk op te zetten ondernemingen, als op het terrein van de be
drijfsleiding. Uitwisseling van technische kennis werd onont
beerlijk genoemd. 

Het reeds eerder genoemde knelpunt betreffende de gelijkmatige 
afname van grondstoffen uit de ontwikkelingslanden werd even
eens aan de orde gesteld en in dit verband werden protectie
maatregelen van de industrielanden gecritiseerd. Aan het einde 
van de conferentie werd grote voldoening uitgesproken over de 
verbetering van het investeringsklimaat in geheel Azie. 

Het stemt tot vertrouwen in de toekomstige ontwikkeling van 
de menselijke verhoudingen tussen de industrielanden en de 
ontwikkelingslanden, dat in twee jaren tijds in Azie twee belang
rijke conferenties werden gehouden, waar tijdens de eerste in 
Karachi de materiele ontwikkeling besproken werd en waarbij 
tijdens de tweede -de derde vergadering van de Wereldraad 
van Kerken in 1961- te New-Delhi de hoogste geestelijke waar
den in het middelpunt der belangstelling stonden en de eenheid 
werd gezocht. 

Moge dit feit leiden tot de overtuiging, dat een beter leven 
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voor die 75% van de wereldbevolking die nog in armoedige om
standigheden leeft, aileen mogelijk is door een onbekrompen 
samenwerking van de geindustrialiseerde wereld met de ontwik
kelingslanden, met een open oog voor elkaars materiiHe en gees
telijke waarden en belangen. 

Namens de Commissie: 

DE SECRETARIS. 
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1 
DE DIENST VAN DE KERK IN DE 

INTERNATIONALE BIJSTAND 
,Give us this day our daily bread". 
The simplicity of this passage should 
not obscure its profundity. 

Wesley F. Rennie 

Bij de hulp aan de ontwikkelingsgebieden komt men op allerlei ma
nieren ook de Kerk tegen. Het is niet altijd eenvoudig, de verschillende 
vormen, die wel eens wat onoverzichtelijk door elkaar heen lopen, uit 
elkaar te houden. In dit hoofdstuk wordt nagegaan, langs welke wegen 
de Kerk aan de hulp voor de ontwikkelingslanden bijdraagt. 

Dat de Kerk hieraan meedoet, behoeft eigenlijk geen nadere motive
ring. Steeds scherper heeft men de laatste tientallen jaren ontdekt, dat 
het diakonaat een essentiiHe functie van de Kerk is. Het is in dit ver
band opmerkelijk, dat in de vergadering van de Wereldraad van Kerken 
in New Delhi de sectie ,dienst" aan de sectie ,eenheid" voorafging. 

Toch kan in de motivering een zekere verfijning worden aangebracht, 
zowel naar de kant van de opdracht van de Kerk als naar de aard van 
de nood, waarvoor hulp moet worden geboden. 

Over de opdracht van de Kerk valt te zeggen, dat het in het Evangelic 
niet gaat om de redding van de ziel, maar van de mens. De prediking 
van het Evangelic moet begeleid worden door de belangstelling voor het 
maatschappelijke Ieven, door op zoek gaan naar de concrete nood. In 
New Delhi werd dit door dr. Masao Takenaka, een Japanse theoloog uit 
Kyoto, onder woorden gebracht in drie gezichtspunten die de dienst van 
de christen in de moderne wereld moeten bepalen: 1) De christelijke 
dienst moet rekening houden met aile aspecten van de zich veranderen
de wereld. ,Wij moeten uit de geintroverteerde houding van de Kerk 
komen tot een nieuwe verhouding tot de wereld. Dat betekent, dat we 
ons moeten openstellen en bereid zijn onze verplichtingen in de wereld 
na te komen en aan het wereldgebeuren deel te nemen in de kracht 
van het christelijk geloof". 2) De christelijke dienst moet zich wenden tot 
aile vragen en behoeften van de mens. Die dienst moet zich niet beper
ken ,tot de enge grenzen van het geestelijke Ieven, maar de gehele mens 
en zijn werkelijke situatie omvatten". 3) De christelijke dienst zou men 
met veel werkelijkheidszin ook op de behoeften van de maatschappij 
moeten richten. Hij moet zich aanpassen aan de concrete situatie. 

Om deze visie wordt in de wereld gevraagd. Tijdens de in 1959 gehou
den conferentie van de Wereldraad in Saloniki over gebieden in snelle 
ontwikkeling merkte een vooraanstaande inwoner van Kenia op : ,Op 
het ogenblik hebben de meeste nationalistische !eiders eerbied voor de 
Kerk, maar deze eerbied zal verloren gaan, als de Afrikanen niet gehol
pen worden naar economische vooruitgang en ,vrijheid". • . . . . De chris· 
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telijke Kerk moet vreedzaam maar strijdbaar zijn. Dat zijn wij niet". 
Deze afrikaanse stem maakt duidelijk, dat de boodschap van de Kerk 
aileen dan geloofwaardig is, wanneer zij in de concrete nood van bet 
gistende Afrika wil gaan staan. 

In de tweede plaats iets over de aard van de nood. Wanneer de pro
blemen van de ontwikkelingsgebieden voornamelijk van economische en 
technische aard zouden zijn, zou de vraag kunnen rijzen, of men deze 
niet bij uitstek aan allerlei internationale organen (VN, EEG, NOVIB) 
zou moeten overlaten. 

Maar het gaat niet aileen om geld en deskundigheid. Er zijn ook ,ethi
sche problemen bij buitenlandse hulp en de technische bijstand". R. S. 
Bilheimer, hoofd van de Studieafdeling van de Wereldraad van Kerken, 
schreef over dit punt een belangrijke beschouwing. Hij deelde deze ethi
sche problemen in drie categorieen in. Ten eerste die in verband met 
het niet-persoonlijke contact tussen mensengroepen. Er is bij de ontvan
gende Ianden een neiging om de motieven van de schenkende Ianden te 
wantrouwen. Het zoveel mogelijk losmaken van de hulpverlening van 
welke politieke bijbedoeling ook is een van de belangrijkste factoren, die 
bij de buitenlandse hulpverlening een rol kunnen spelen. Daarnaast de 
problemen in verband met persoonlijke contacten: bet vraagstuk van de 
medewerkers aan de technische bijstand. Het persoonlijk aspect, de 
houding en kwaliteit van de mensen, die daadwerkelijk bij de uitvoering 
van de technische bijstand zijn betrokken, is een van de belangrijkste 
factoren voor bet welslagen van de hulpverlening. Bilheimer schrijft 
zelfs, dat men heel de technische bijstand zou kunnen zien als een groot
scheepse actie tot het opleiden van personen, die in de betrokken Ianden 
Ieiding moeten geven. De geestelijke en zedelijke eigenschappen van de 
deskundige zijn van even fundamentele betekenis als vakkundigheid. 
Ten derde de problemen die ontstaan door C:.e ontmoeting tussen ver
schillende maatschappijvormen. De moderne techniek brengt in de over
wegend niet-technisch georienteerde maatschappij enorme veranderin
gen te weeg. Er ontstaan allerlei kettingreacties, die geleid moeten wor
den naar een gezonde ontwikkeling voor de gehele maatschappij. De 
techniek eist voorts een zekere mate van individualisme, in de zin van 
initiatief, vindingrijkheid en nieuwsgierigheid, daarnaast een nieuw ge
meenschapsbesef en een geheel andere wijze van werken. De eigenlijke 
moeilijkheid is de vraag, of er een voldoende geestelijke grondslag is 
voor de technische revolutie, die in Azie aan de gang is. ,De tragedie, die 
zich daar gaat voltrekken, komt in wezen hierop neer, dat men er in 
naam van de gerechtigheid en van het belang van de bevolking bezig is 
een techniek in te voeren, die m6et vastlopen, doordat de geestelijke en 
maatschappelijke premissen daarvoor ontbreken. 

Wanneer wij bet werk van de Kerk nu verder nagaan, kunnen daarbij 
twee instanties worden onderscheiden, de Zending en de Interkerkelijke 
Hulpverlening. 
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Zending 

De kern van bet zendingswerk kan worden samengevat onder bet 
woord: verkondiging. Het gaat om ,.the crossing of the frontier between 
faith in Christ as Lord and unbelief," zoals een gevleugelde uitdrukking 
van Leslie Newbigin luidt. Maar, zoals in bet begin al is gezegd, de ver
kondiging vindt met ge!soleerd plaats. In de Zending wordt de mens niet 
aileen in zijn geestelijke, maar oak in zijn maatschappelijke nood ont
dekt. Veel wat tegenwoordig ,.hulp" aan minder ontwikkelde gebieden" 
beet, is in de loop der jaren door de Zending tot stand gebracht zonder 
dat bet onder de publieke aandacht kwam. Het gebeurde min of meer 
geruisloos, men vond bet vanzelfsprekend. Een tot oordelen bevoegd 
man als David Owen, de directeur van bet Bureau voor Technische Bij
stand van de Verenigde Naties, heeft bier b.v. op gewezen. 

Wel was er in bet verleden een accentverschil tussen de Europese en 
de Amerikaanse zending. Voor de eerste stand de verkondiging en ge
meentevorming in bet centrum, terwijl de laatste bet accent sterker leg
de op onderwijs en opleiding. 

De modeme zending, waarvan de ontplooiing aan bet eind van de 18de 
eeuw is begonnen, is bij haar werk van concentratie op de Evangeliever
kondiging tot een veelheid van vormen van zendingswerk uitgegroeid. 
Aan medische verzorging - de medische zending ontwikkelde zich tot 
een geheel eigen tak - bestrijding van analfabetisme en lectuurvoorzie
ning, vakonderwijs en landbouwopbouwwerk is men in toenemende ma
te aandacht gaan schenken. Bij aile onderwijs is steeds de vrouw betrok
ken geweest, zodat de zending de drijvende kracht was voor de opheffing 
van de vrouw en haar ontwikkeling. 

Karakteristiek voor bet zendingswerk is de continuiteit: de blijvende 
relatie tussen zendende kerk ( c.q. zendingsgenootschap) en zendingsveld 
(c.q. jonge kerk). Er bestaat een nauwe betrekking tussen beide. De 
zending streeft naar een grondige kennis van personen en zaken op bet 
zendingsveld. Kenmerken die als wezenlijk voor haar arbeid worden be
schouwd zijn: studie van taal en volk, opleiding met bet oog op een be
paald deel van de wereld, publicaties daarover, wederzijdse bezoeken en 
meeleven. 

Door haar grondige arbeid en lange ervaring heeft de Zending inder
daad in haar medische en andere sociale arbeid belangrijk gewerkt voor 
de opheffing van de sociale nood in de onderontwikkelde gebieden. 

Een negatieve kant van bet zendingswerk is bet desintegrerend effect 
dat optrad, waar men de botsing van de Westerse met de Oosterse be
schaving onvoldoende opving. Teveel liep de zending bet gevaar, !outer 
te worden gezien als voorpost van de Westerse beschaving. Met bet ge
vaar, dat oak haar boodschap als een Westerse boodschap werd gezien 
en met de verwerping van bet kolonialisme oak de zending als een bege
leidend verschijnsel daarvan terzijde werd geschoven. 
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lnterkerkelijke hulpverlening 

In tegenstelling tot de Zending is de Interkerkelijke Hulpverlening 
van zeer recente datum. De voorgeschiedenis gaat terug tot de periode 
van de tweede wereldoorlog, toen de in het stadium van oprichting ver
kerende Wereldraad van Kerken een ,department of reconstruction and 
inter-church aid" had, dat zich voornamelijk bezighield met het zenden 
van pakketten en literatuur aan krijgsgevangenen en met het verstrek
ken van hulp aan kerken en kerkelijke instellingen in Europa in nood
situaties. Later heeft dit werk echter een wereldwijde vlucht gekregen. 
In de jaren na de oprichtingsvergadering van de Wereldraad in Amster
dam in 1948 sloeg de Interkerkelijke Hulpverlening haar vleugels wijder 
uit. Via het werk voor vluchtelingen kwam zij te staan voor noden ook 
buiten Europa. Al spoedig werd de naam gewijzigd in ,department (la
ter: division) for inter-church aid and service to refugees". Daarmee 
wilde men uitdrukken, dat de naoorlogse ,reconstruction" plaats maakte 
voor hulp in noodsituaties in het algemeen, terwijl tevens de blijvende 
grote betekenis van het vluchtelingenwerk in de nieuwe naam tot uit
drukking werd gebracht. In Evanston ( 1954) sprak de Wereldraad uit, 
dat het in de Interkerkelijke Hulpverlening gaat om de vernieuwing van 
de kerken op oecumenische grondslag door practische hulpverlening. 
Beperkte men zich voorlopig tot hulp in noodsituaties en tot vluchtelin
genwerk, al spoedig werd het werk nog aanmerkelijk verruimd. Er groeL 
de bij de Interkerkelijke Hulpverlening een diep besef van de overwel
digende noden van de wereld in Azie, Afrika en Latijns-Amerika, toen 
zij in deze werelddelen te maken kreeg met zoveel ernstige behoeften, 
die niet uit rampen of oorlog, revolutie, aardbeving, overstroming enz. 
voortvloeiden, maar uit het feit, dat in de economisch ,onderontwikkel
de" gebieden de ,normale" toestand nu eenmaal veel overeenkomst ver
toont met noodsituaties in het Westen. Zij werd zo als het ware gedwon
gen zich bezig te houden met noodtoestanden van blijvende aard en met 
andere woorden verder te gaan dan hulp in acute noodsituaties. 

Wat doet de Interkerkelijke Hulpverlening nu in de praktijk? De 
werkzaamheden bestaan uit twee delen, het ,service program" en het 
,project program". 

Het ,service program" omvat die werkzaamheden, die naar hun aard 
bet best centraal vanuit Geneve kunnen worden geleid en die de Inter
kerkelijke Hulpverlening dus namens de kerken doet. Hieronder valt het 
vluchtelingenwerk (van 1948 tot 1959 verzorgde de Wereldraad de emi
gratie van 220.000 vluchtelingen naar 40 nieuwe landen), dat verreweg 
het grootste deel van de vaste verantwoordelijkheden van de Interkerke
lijke Hulpverlening uitmaakt. 

Verder is te noemen het werk van het ,jeugd-departement" voor de 
Interkerkelijke Hulpverlening: dit departement brengt ieder jaar over 
de duizend jonge mensen bijeen, die in oecumenische werkkampen sped
ale projecten aanpakken. Dan het verlenen van bemiddeling voor de 
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uitzending van ,fraternal workers", een na de oorlog in Europa opgeko
men vorm van dienst van kerk aan kerk door het uitlenen van mensen. 
Vaak werken zij (in vluchtelingenwerk, opleiding van jeugdleiders, maat
schappelijk en gemeentewerk) in teamverband, zo b.v. in Sardinie, Ma
rokko, Tunesie, Griekenland en Italie. Er is een grote belangstelling bij 
jongeren om in deze creatieve persoonlijke dienst werkzaam te zijn. Dui
delijk bleek dit na de toespraak van M. M. Thomas tot de Europese oecu
menische jongerenconferentie in Lausanne. In Azie behoren tot dit pro
gramma zgn. ,pilot projects", arbeid op korte termijn met pioniers
karakter en het versterken van de plaatselijke organisatie van kerkelijke 
samenwerking met gekwalificeerd personeel. 

Bij het ,project program" ligt het zwaartepunt bij de kerken. De Inter
kerkelijke Hulpverlening treedt niet zelfstandig op, maar coordineert. 
Het werk is geheel afhankelijk van de directe vrijgevigheid van de ker
ken. 

Een grote plaats nemen de S.O.S. (Share our Surplus) programma's 
van de Amerikaanse kerken in. Door de ter beschikkingstelling van voed
seloverschotten door de Amerikaanse Regering kan men bereiken, dat 
voor een kerkedollar een veelvoud van zijn waarde aan voedsel in een 
Aziatisch land kan worden verdeeld. Ook kleding en beddegoed horen tot 
de goederen, die de Interkerkelijke Hulpverlening in noodsituaties ver
strekt. Hier wordt een prachtig stuk werk verricht, dat voor niet-christe
nen ,verstaanbaar Christendom" betekent. Intussen zijn aan het verdelen 
van consumptiegoederen natuurlijk ook problemen verbonden. Er kan 
een ongewenst gevoel van afhankelijkheid door worden gekweekt. En, 
de oorzaken van de nood worden er niet door weggenomen. 

Men kent daamaast ook projecten die bestaan in het verder helpen 
van groepen mensen, die op weg zijn hun eigen levensonderhoud te kun
nen verdienen en die daartoe een speciale (her)scholing of speciaal ma
teriaal nodig hebben. Tot deze ,self-help" projecten kan men ook reke
nen het afstaan van gezonde dieren om een basis te vormen voor een 
veestapel. 

De gang van zaken is nu aldus, dat in een minderontwikkeld land de 
projecten aan de landelijke Raad van Kerken worden voorgesteld. Deze 
Raad onderzoekt de voorgestelde projecten en stelt de mate van priori
teit vast. Met een aanbeveling van de Raad worden de projecten in 
Geneve ingediend. Na een critische beschouwing worden de aanbevolen 
projecten opgenomen in de lijst van de Interkerkelijke Hulpverlening. 
Deze lijst wordt tenslotte bekend gemaakt, waarna de kerken kunnen 
kiezen, van welk project zij de financiering op zich willen nemen . 

De projecten moeten aan verschillende vereisten voldoen: eigen acti
viteit aanmoedigen, aan de gehele ( ook de niet-christelijke) maat" 
schappij ten goede komen, organisch verbonden zijn met de kerk. De 
voor het project verantwoordelijke organisatie moet voor minstens 25% 
van de kosten zelf opkomen. 
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In totaal werd in 1959 door de bij de Wereldraad aangesloten kerken 
52 miljoen dollar bijeengebracbt. Hiervan kwam bet overgrote deel uit 
de Verenigde Staten (42.5 miljoen dollar). 

Door bet dynamiscbe karakter van bet werk van de Interkerkelijke 
Hulpverlening valt dit veel meer op dan bet werk van de Zending. Een 
aantrekkelijke kant is de losse organisatievorm, waardoor de ontvangen
de kerken geen blijvende verplicbtingen krijgen. Bovendien is deze vorm 
van oecumeniscbe arbeid aantrekkelijker dan bulp die confessioneel, ra
ciaal of nationaal gebonden is. Wat dat betreft beeft de Interkerkelijke 
Hulpverlening een voorsprong op de Zending. Als positieve factor bij bet 
zendingswerk staat daar weer tegenover de grondige kennis van zaken 
(ook van de landstaal) waarmee men is toegerust en bet element van 
duurzame verantwoordelijkbeid. 

Intussen beeft men ook bij de Interkerkelijke Hulpverlening de nood
zaak van grondige studie ingezien. Een uitgebreid studieprogramma over 
de gebieden in snelle maatschappelijke ontwikkeling werd na vijf jaar 
intensieve arbeid afgesloten met de bekende conferentie in Saloniki in 
1959. 

De Nederlandse hulp 
Voor Nederland kunnen de lijnen nu recbtstreeks worden doorgetrok

ken. Tot voor kart was de Nederlandse zending geconcentreerd op Indo
nesii~ en Nieuw-Guinea. Zoals is uiteengezet kon dus op de zendingster
reinen daar allerlei maatschappelijk werk worden verricht. Inderdaad 
is daar vanouds aandacbt aan besteed. Hier boeft aileen bet vele werk 
van de zending op bet gebied van onderwijs en mediscbe hulpverlening 
in de periode voor de oorlog te worden genoemd. 

Uit de naoorlogse periode kunnen een aantal speciale projecten worden 
vermeld. Zo nam de Hervormde zending in 1952 in Midden-Celebes op
bouwwerk ter hand. In de periode van onderlinge strijd tussen rcgering 
en rebellen kon dit ecbter geen voortgang hebben. Wei werd op Bali 
werk in de vorm van cursussen opgezet. 

Vanwege de Gereformeerde zending is door twee sociaal-economen op 
Midden-Java allerlei arbeid geentameerd. Dit betrof voomamelijk de op
leiding van gescbikte Javaanse kracbten. Ook op Soemba is een belang
rijk stuk werk tot stand gekomen. 

In de vorige eeuw tracbtte de zending van de Utrecbtse Zendingsver
eniging op Nieuw-Guinea al de Papoea's bedrevenheid in de tuinbouw 
bij te brengen. In 1921 werd op Roan een begin gemaakt met de sociale 
en economische taak van de zending. In Seroei beeft jarenlang een land
bouwcursus gelopen. Later kon deze in bet schema van bet gouveme
ment echter niet meer functioneren. Ook van regeringszijde is na 1945 
bet opbouwwerk veel sneller en intensiever ter hand genomen. 

Een ontwikkelingsplan voor Noemfoer, waarin gedachten over de op
leiding van dorpsonderwijzers als dorpsvoorlicbters waren opgenomen, 
vond geen sympathie bij de Regering, omdat men vreesde dat de dorps-
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onderwijzer-voorlichter de positie van het dorpshoofd zou ondermijnen. 
Sinds kart heeft de Nederlandse zending ook werk in Afrika ter hand 

genomen. In het nieuwe werk daar worden de mogelijkheden voor op
bouwwerk afgetast. Dit zal in nauwe samenwerking met de kerken ter 
plaatse moeten gebeuren. Op het ogenblik gaat reeds een groot aantal 
artsen uit, speciaal naar Kameroen. 

De Nederlandse tak van de Interkerkelijke Hulpverlening is de Stich
ting Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen in Utrecht. Hierin 
werken de bij de Oecumenische Raad aangesloten kerken samen, terwijl 
sinds 1960 ook de Gereformeerde Kerken bij het werk zijn betrokken. 
Deze stichting coordineert dus de Nederlandse bijdragen voor de Inter
kerkelijke Hulpverlening. 

In de verschillende takken van het werk wordt ook van Nederlandse 
kant meegedaan. Nederlandse fraternal workers zijn opgenomen in di
verse teams. Ook in ons land doet zich bet verheugende verschijnsel 
voor, dat bet aantal aanmeldingen voor uitzending gewoonlijk groter is 
dan bet aantal dat geplaatst kan worden. In Griekenland, ltaW! en Pakis
tan b.v. werken Nederlanders in landbouwvoorlichting, irrigatie, ontwik
kelingscursussen voor vrouwen en jeugd. 

In noodsituaties ten gevolge van natuurrampen of politieke onrust 
(Agadir, Mauritius, Chili, Kongo) werden belangrijke bijdragen overge
maakt. De Stichting bemiddelde bij de verzending van duizenden kui
kens en tientallen stuks vee (Actie C.B.T.B. voor Griekenland). 

Als voorbeelden van speciale projecten kan bet volgende worden ge
noemd. De Hervormde Kerk heeft o.m. een team dat sociaal werk doet 
in de arms.te wijken van Dakar en - in samenwerking met de Gerefor
meerde Kerken- een project voor hulp aan blinden in Iran. De Gere
formeerde Kerken hebben projecten in Hong-Kong en Pakistan op zich 
genom en. 

De Oecumenische Jeugdraad heeft de verantwoordelijkheid voor een 
speciaal project op Madagascar. Tengevolge van verschillende cyclonen 
die een paar jaar geleden Madagascar geteisterd hebben, zijn duizenden, 
daar al hun have en goed verwoest was, naar de hoofdstad Tananarive 
gevlucht. Om de sociale nood- vooral onder de jongeren- bet hoofd 
te bieden, maakt men een begin met een landbouw-opleiding. De inrich
ting van een modelboerderij zal van de Nederlandse jeugd komen. 

Een vorm, waardoor dit oecumenische hulpwerk sterk onder de aan
dacht komt, is de regelmatige ,Wilde Ganzen" uitzending van bet 
I.K.O.R. 

De bijdragen van Nederland voor de Interkerkelijke Hulpverlening gaan 
jaarlijks met sprongen omhoog. In 1954 ontving de Stichting f 34.500,-, 
in 1956 f 134.000,-, in 1958 f 413.500,- ( waarvan f 126.500,- via de ,Wilde 
Ganzen"), in 1960 f 705.000,- (waarvan f 265.000,- via de ,Wilde Gan
zen"). 

Mr. B. VAN H A E R SMA B U M A. 
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DE TAAK VAN DE VRIJWILLIGERS IN DE 
ONTWIKKELINGSLANDEN 

Op velerlei manieren komen de oude en nieuwe wereld met elkaar in 
contact. De handel vestigt handelshuizen in een nieuw gebied. Grote 
bedrijven zoeken nieuwe gebieden voor de uitbreiding van hun debiet. 
Fabrieken vestigen filialen in een zich ontwikkelend Afrika en Azie. 
Delfstoffen en olie worden gevonden op terreinen, die voor die tijd 
door geen blanke zijn betreden. Dit alles betekent contact tussen men
sen op een volkomen verschillende trap van ontwikkeling, maar bet 
betekent nog geenszins een wederzijds begrip en nog minder een poging 
om elkaar te benaderen vanuit de werkelijk Christelijke naastenliefde. 

AI deze contacten vinden grotendeels plaats vanuit een meer of min
der commerciele noodzaak. Daarnaast trachten echter ook velen uit een 
sociale bewogenheid contact tussen de verschillende werelden te leggen. 
De vraag, welke taak de ene mens vrijwillig tegenover de ander -
Ievend in andere omstandigheden - op zich moet nemen, houdt ons in 
dit hoofdstuk bezig. 

Zending 
De oudste vorm, waarin Christenen hebben getracht hun medemensen 

te bereiken, wordt bij de zending gevonden. Het accent van bet zen
dingswerk mag in de loop der tijden zijn gewijzigd, toch zijn steeds 
weer zendingsarbeiders de wereld ingetrokken om bet Evangelie te 
verkondigen. 

Er zijn tijden geweest, waarin aileen de bekering van andersdenken
den voorop stond of waarin zelfs tezamen met een nieuw wereldlijk 
gezag de Christelijke Kerk in een bepaald gebied werd geplaatst. Vaak 
verdween met dit gezag ook bet Christendom weer om plaats te rna
ken voor oude heidense gebruiken of de weg te bereiden voor bet Mo
hammedanisme. 

Elders werd door het vestigen van Instituten een kleine Christelijke 
gemeente gevormd, die soms invloed op een grote omgeving kon heb
ben of ook als een vreemd eiland in een andere gedachtenwereld bleef 
bestaan. 

Steeds meer heeft ook de zending en de zendende kerk de laatste 
decennia begrepen, dat bet niet aileen gaat om de ziel, maar om de ge
hele mens. Daarom is de zendeling in opdracht van zijn Heer en uit 
Christelijke bewogenheid telkens weer uitgegaan om de medemens te 
zoeken. 

Op de zending heeft vaak bet odium gerust van handlanger van bet 
kolonialisme. Of dit juist is staat te betwijfelen. De zending zal los van 
de politieke situaties een weg moeten blijven zoeken naar de mens in 
andere streken en werelddelen. 

Buiten de kring van de zendingskerken is ook in andere groepen bet 
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besef van medeverantwoordelijkheid tegenover de medemens groeiend. 
Deze sociale bewogenheid kan uit verschillende geestelijke gesteldheid 
worden verklaard. Soms is een zeker humanistisch Christendom daar
aan niet vreemd. Vaak ook zijn overwegingen van meer practische 
aard daaraan debet. Ieder weldenkend mens kan zich immers niet aan 
de wetenschap onttrekken, dat wij elkaar in deze wereld moeten steu
nen om staande te blijven. De Christen dient in deze snelle ontwikke
ling zijn eigen houding te bepalen. 

Service Civil Intenwtional (S.CJ.) 
Reeds kort na de eerste wereldoorlog begonnen jonge mensen onder 

auspicien van de S.C.I. vrijwillig werkzaamheden te verrichten, daar 
waar door rampen of natuurgeweld onmiddellijk hulp nodig was. In 
werkkampen werden mensen uit allerlei Ianden en van allerlei rassen 
samengebracht om aldus anderen in nood te helpen. 

Als ideaal stond en staat de S.C.I. voor ogen, dat bet mogelijk is op 
deze wijze de vrede te dienen. Ontstaan in een tijd toen bet pacifisme 
hoogtij vierde, is de S.C.I. ook thans nog van mening, dat onderlinge 
samenwerking tussen mensen van velerlei land en ras de vrede op 
aarde kan brengen. Niet ontkend kan worden, dat ook met projecten 
van langere duur belangrijk sociaal werk wordt verricht, maar bet ge
vaar bestaat, dat bet zoeken van vrede uit menselijke kracht een doel 
in zichzelf wordt en de samenleving in de werkkampen belangrijker 
wordt dan bet contact met de medemens daarbuiten. Hierbij komt, dat 
wei een goede wil wordt getoond, maar de S.C.I. in zijn idealen niet op
neemt de uitwisseling van blijvende geestelijke contacten met degenen 
die men hulp heeft gebracht. 

Peace Corps 
Op een andere en voor de medewerkers veel zwaardere manier heeft 

President Kennedy in begin 1961 zijn Peace Corps opgericht. 
Kennedy zeide in maart 1961 in een boodschap aan bet Congres, onder 

meer sprekend over de ontwikkelingsgebieden: 
,The vast task of economic development urgently requires skilled 

people to do the work of the society - to help teach in the schools, 
construct development projects, demonstrate modern methods of sani
tation in the villages, and perform a hunderd other tasks calling for 
training and advanced knowledge. To meet this urgent need for skilled 
manpower we are proposing the establishment of a Peace Corps - an 
organisation which will recruit and train American volunteers sending 
them abroad to work with the people of other nations" . 

De bedoeling is, dat leden van bet Peace Corps op grond van bilate
rale overeenkomsten tussen de USA en het betrokken land naar dit 
land worden gezonden. Zij gaan als vrijwilligers, die in bet betrokken 
land moeten Ieven onder vrijwel gelijke levensomstandigheden als de 
bevolking ter plaatse. De eerste vrijwilligers zijn in de nazomer 1961 
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na een training van enkele maanden o.a. naar Ghana en Tanganyika 
vertrokken. 

Van hen wordt aanzienlijk meer gevraagd, dan van de vrijwilligers 
onder auspicii:!n van de Service Civil International. 

Immers de laatsten werken voor kortere tijd tezamen met anderen 
aan een bepaald object, maar de !eden van het Peace Corps zullen 
veelal aileen en uitsluitend steunend op hun eigen oordeel over goed en 
kwaad in een voor hen volkomen vreemde omgeving hun taak moeten 
verrichten. 

Hierdoor en door de opzet van het Peace Corps zijn de gevaren vee! 
groter. De enkeling zal eerder dan een georganiseerde groep fouten 
maken. En de fout van de enkeling slaat onmiddellijk terug op de ge
hele organisatie. Hovaardigheid, gebrek aan begrip, jeugdige onbezon
nenheid en te weinig mogelijkheden om te kunnen luisteren, gevoegd bij 
een slechts zeer geringe kennis van de landstaal en de gebruiken ter 
plaatse zijn evenzovele factoren, die dit initiatief te gronde kunnen 
rich ten. 

Ook de keuze van de naam ,Peace Corps" heeft gevaren. Het woord 
,vrede" is besmet. Allen gebruiken het en door velen is het misbruikt. 

Wanneer voorts vee! Ianden zich geroepen zouden voelen een derge
lijk vrede-corps op te richten kan onderlinge concurrentie niet uitblij
ven. De Ianden achter het ijzeren gordijn zullen in hun aanbod van 
vredesapostelen een politiek wapen gaan zoeken en de koude oorlog 
overbrengen naar bet sociale vlak. 

Van de resultaten van dit Peace Corps valt nog weinig te zeggen. 
Daarvoor is de tijd te kort. Ongetwijfeld is bet niet uitsluitend geboren 
uit sociale bewogenheid met de medemens, maar ook uit de dringende 
noodzaak om de ontwikkelingslanden te helpen snel een bepaald levens
niveau te doen bereiken. 

Het zal voornamelijk afhangen van de geestkracht van de !eden van 
dit Peace Corps, of zij in staat zullen zijn een bijdrage te leveren aan 
een werkelijk beter wederzijds begrip van de volkeren. In ieder geval 
worden weer een aantal Amerikaanse jonge mensen geconfronteerd 
met de nood van andere Ianden en met een voor hen volkomen nieuwe 
gedachtenwereld. 

Voorstellen Ecosoc. 
Toch is het juist, dat de U.S.A. naast de oprichting van dit Peace 

Corps in de 32e zitting van de Economic and Social Council (Ecosoc) 
van juli 1961 het voorstel heeft gedaan om in de verschillende werk
zaamheden van de United Nations in de ontwikkelingsgebieden een 
plaats in te ruimen voor vrijwilligers. Een hiertoe ingediende resolutie 
werd in overweging genomen. 

Met de aanneming van een dergelijke resolutie zullen de problemen 
echter geenszins opgelost zijn. Voor de uitvoering van het plan zullen 
grote moeilijkheden moeten worden overwonnen. 
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Tot nu toe beschikt de UNO over een aantal volledig gekwalificeerde 
experts, die o.a. in het kader van de UNESCO, de FAO en de WHO be
langrijke werkzaamheden verrichten. Met deze werkzaamheden, die uit
sluitend worden gedaan in die Ianden, die daarom vragen, kan ech
ter slechts een klein aantal personen worden bereikt. Vaak is de opvol
ging van een expert een probleem en blijven de werken liggen na hun 
vertrek. Bovendien is het aantal gekwalificeerde experts met behoor
lijke ervaring gering en hebben de pas afgestudeerden te weinig erva
ring om het werk over te nemen. 

Derhalve heeft Nederland in 1954 het Instituut van Junior Experts 
ingesteld. Jaarlijks worden aan de United Nations op kosten van de 
Nederlandse regering een aantal jonge afgestudeerden ter beschikking 
gesteld, die naast een expert, maar als medestaflid, een deel van zijn 
werkzaamheden kunnen verrichten. Op deze wijze krijgen jonge men
sen de gelegenheid voldoende ervaring op te doen om te zijner tijd de 
opengevallen plaatsen in te nemen. 

Aldus kan gedeeltelijk aan de vraag naar hoog gekwalificeerde experts 
worden voldaan. Maar dit is op zichzelf niet genoeg. 

Ieder zich ontwikkelend land, dat in een verbijsterend snel tempo 
eigen verantwoordelijkheid heeft verkregen en zich moet aanpassen 
aan het volkomen veranderde economische en maatschappelijke Ieven, 
worstelt met het probleem, dat de mens niet zo snel kan worden veran
derd als een machine kan worden geinstalleerd. Omgang met machines 
en aanpassing aan een nieuwe leefwijze kost tijd. Bovendien zullen de 
jonge mensen, die de omgang met machines hebben geleerd trachten 
deze verworven kennis op een voor henzelf zo prettig mogelijke manier 
te gebruiken. Zij zullen dus niet de uithoeken van hun land, maar de 
stad zoeken om hun kennis productief te maken. Daar komt bij, dat 
het voor een land, dat pas korte tijd eigen bestuurskracht heeft, moei
lijk is vreemde technische en sociale assistentie te aanvaarden. 

Dit betekent, dat van het doorgeven van verkregen kennis slechts 
weinig terecht komt en van het werk door de UNO experts verricht, 
lang niet altijd dat profijt wordt getrokken, wat gezien hun ervaring 
en de door hen gegeven adviezen mocht worden verwacht. 

Vandaar dat is voorgesteld vrijwilligers in te schakelen als trait
d'union tussen de experts en de oorspronkelijke bevolking. Zij zullen 
het werk moeten uitwerken, dat door de experts is begonnen. Zij zul
len moeten doceren op scholen, maar ook met de oorspronkelijke be
volking moeten samenwerken aan installatie en reparatie van machines. 
Cursussen in kinderverzorging moeten worden gegeven en het kweken 
van nieuwe landbouwproducten zal moeten worden geleerd. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van de vele taken, die deze vrijwilligers op 
zich kunnen nemen, levend te midden van de oorspronkelijke bevolking. 

Om te voorkomen, dat ook het werk van deze vrijwilligers politiek 
besmet wordt, zal hun positie moeten worden geintemationaliseerd. 
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Wanneer Nederland de verantwoordelijkheid voor de medemens in 
deze snel stromende wereld mee wil helpen dragen, zullen Nederlandse 
jonge mensen gevonden moeten worden, die bereid zijn als vrijwilli
gers enige jaren van hun Ieven voor dit werk te geven. 

Zij zullen als gelijken met de inheemse bevolking in de nieuwe Ianden 
moeten durven te Ieven. Hun maatschappelijke status zal nimmer zoda
nig mogen zijn, dat alleen daardoor reeds een afstand tussen hen en de 
bevolking wordt geschapen. 

De Nederlandse regering zal maatregelen moeten treffen om hun 
terugkeer financieel mogelijk te maken en hun bestaan zeker te stellen, 
tenzij hiervoor op internationaal vlak maatregelen worden getroffen. 

De eisen aan deze vrijwilligers te stellen, zullen zwaar moeten zijn. 
Zij zullen een behoorlijke vakkennis op middelbaar niveau moeten heb
ben en daarnaast voldoende kennis moeten bezitten van de landstaal en 
de gebruiken ter plaatse. Maar van overwegend belang is, dat zij ini
tiatief en tact hebben, een groot aanpassingsvermogen en veel fantasie. 
Zij zullen pioniers zijn, geheel aangewezen op hun eigen oordeel. Dit 
alles kan niet geleerd worden in een training van enkele maanden, maar 
blijft in de eerste plaats een kwestie van karakter. 

Daarom zullen de vrijwilligers nauwkeurig moeten worden geselec
teerd en een goede opleiding moeten ontvangen. De kosten hiervoor 
zullen hoog zijn en ieder, die de geestelijke moed heeft dit werk te en
tameren, zal zich ervan bewust moeten zijn, dat hij niet alleen in het 
menselijke vlak belangrijk werk doet, maar ook een kapitaaldrager is, 
die het hem toevertrouwde kapitaal naar behoren moet gebruiken. 

Het idee is goed, en de uitwerking zal wei niet veel te wensen over
laten. Toch zal ook dit plan stranden, indien het in handen komt van 
die idealisten, die menen dat zij de wereld kunnen hervormen door er 
hun eigen schouders onder te zetten. 

De S.C.I. meent de vrede te kunnen verwerven door mensen van aller
lei ras en volk tezamen in werkkampen te plaatsen. Het Peace Corps 
zoekt de vrede door de enkeling naar een vreemd land te sturen met 
een bijkans te zware opdracht. En reeds velen voor hen zijn met de 
beste bedoelingen gestrand op hun eigen idealisme en gedesillusioneerd 
naar huis gekomen. Slechts wanneer dit werk wordt aangepakt vanuit 
de Christelijke opdracht van naastenliefde, omdat God de mens heeft 
lief gehad, kan ook uit dit werk iets goeds groeien. 

Daarom zullen onder de Nederlandse vrijwilligers veel bewuste Chris
tenen dit werk moeten durven aanvatten. Zij zullen het extra moeilijk 
hebben omdat zij komen te staan in een vreemde wereld, die vijandig 
staat tegenover het Christendom. 

Maar zij zullen zich gedragen moeten weten door de Nederlandse 
kerken, die ook in dit werk een zendingstaak hebben. 

Mej. Mr. E. A. HAARS. 
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DE NEDERLANDSE JEUGD EN DE HULP AAN DE 
ONTWIKKELINGSGEBIEDEN 

I. Het lijkt mij dienstig, dat ik met een enkel woord vertel wat de achter
grond en de aanleiding geweest zijn tot bet opstellen van een plan als 
door de NJG nu is gemaakt. 
1. Indien ik bet goed zie, maken wij in de wijze van intemationale 

hulpverlening een tamelijk grote ontwikkeling door. 
In steeds grotere mate worden in een hulpverlening de naties 
betrokken. 
Wij komen tot bet inzicht, dat alleen nationale inspanning, - dat 
aileen een nationaal offer helpen kan. Indien alle volken, die daartoe 
in staat zijn, als gehele natie gaan helpen, kan er misschien iets van 
de grove, thans bestaande ongelijkheid, van de heersende onrecht
vaardigheid in onze wereldsamenstelling worden opgeheven. 
Wij zien dit inzicht op allerlei manieren baanbreken. 

2. a) Ten dele geven wij, althans proberen wij als natie een antwoord 
te geven. Wij doen dit door bet nationale medium, n.l. door middel 
van de regering of regeringsorganen . 
Daarbij denken wij aan: 
- de intemationale fondsen; 
- de weg van de technical assistance; 
- bet junior-experts-scheme. 

b) Ten dele geven wij, althans proberen wij een antwoord te geven 
langs de weg van bet particulier initiatief. 
Misschien moeten wij wel zeggen, dat het particulier initiatief de 
nood op dit gebied eerder en dieper heeft gepeild en daarop een 
antwoord heeft proberen te geven dan ons volk nu als natie en 
door middel van de regering geeft. 
Wij denken daarbij vooral aan 
-bet werk van de Missie; 
-bet werk van de Zending. 
Deze activiteiten zijn reeds zeer oud. 

c) In de laatste decennia zijn er echter op dit terrein nog meer 
activiteiten ontstaan van de zijde van bet particulier initiatief, 
soms in verbinding met zending en missie, soms ook los daarvan. 
Activiteiten als: 
- werkkampen, zowel van confessionele zijde als van niet

confessionele zijde; 
- bet werk van Interchurch Aid; 
- hulp door jonge volwassenen, zoals b.v. bij de KAJ, de 

KNJBTB, de Bouw-orde. 
d) Vandaag ontmoeten wij de tendens om deze uit afzonderlijke 

bronnen geboren activiteiten tot op nationale schaal te gaan ver
breden, opdat 
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- daardoor adequater de nood zou kunnen worden tegemoet 
getreden; 

- het werk daardoor effectiever zou kunnen geschieden; 
- het werk losser zou komen te staan van bepaalde kleur- en 

groepsbindingen en daardoor gemakkelijker zou kunnen 
worden aanvaard door het ontvangende land. 

Wij denken hierbij o.a. aan: 
- de samenbundeling in nationaal en zelfs internationaal overleg 

t.a.v. de werkkampen; 
- de samenbundeling in een lichaam als de NOVIB; 
- aan de plannen van de NJG tot een samenbundeling van de groe-

peringen, welke zich met de uitzending van jonge volwassenen 
bezig houden 

Misschien moet een argument voor het opkomen van deze tendens 
nog met name worden genoemd, n.l. het argument, dat aanvragen 
voor hulp uit de ontwikkelingslanden niet meer aileen van bepaalde 
groeperingen komen, maar ook vele malen komen van nationale 
organen - al of niet in verbinding met internationale organisaties, 
b.v. van de UNO, van de WAY en dergelijke- hetzij regerings-, hetzij 
semi-regerings-organen, welke dan ook niet meer aan een bepaalde 
groepering hier te Iande, b.v. aan een zendings-, een kerkelijke, of 
aan een missie-organisatie gezonden worden, maar om een nationaal 
adres vragen, hetzij via een regeringskanaal, hetzij via een jeugd
kanaal, etc. 
Kortom, wij ontmoeten deze ,nationaliserende tendens" - hetgeen 
niet gelezen moet worden als nationaliseringstendens - meer en 
meer, ook hier bij ons. 
Daarbij moet worden aangetekend, dat deze niet bedoelt te zijn en 
ook niet bedoeld zal mogen zijn een alles opslokkende en aile eigen 
groepsinitiatieven dodende en uniformerende .tendens. 

3. Bij het naar voren komen van deze tendens stuiten wij op enkele 
moeilijkheden, waaraan wij even onze aandacht zullen moeten geven. 
a. Aan de ene kant zijn wij: 
- niet gewend als volk, als natie te handelen, behalve wanneer wij 

aangevallen worden of wanneer een nationale ramp ons treft. Wij 
zijn gewend te Ieven en te handelen als groepen en met dit han
delen een bepaald groepsdoel na te streven. 
Deze onwennigheid maakt ons wat schuchter en misschien ook 
wat schutterig inzake nationaal Ieven en handelen; 

- als volk vaak b.evrees.d, dat het groepshandelen, het groepsinitia
tief overspoeld zal worden door een nationaal handelen, door een 
nationaal bepaald initiatief op zijn minst zal worden uitgehold. 
Soms gaat dit bevreesd zijn over in een principieel niet mogen 
en niet kunnen meedoen in zulk een nationaal geheel, welk laatste 
verondersteld wordt in wezen geen werkelijke hulp te kunnen 
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zijn, omdat de geestelijke achtergrond hieraan volledig zo11 ont
breken. Wij kennen allen de op dit gebied bestaande discussies. 

b) Aan de andere kant weten wij, dat hetgeen door bepaalde groepen 
en groeperingen gedaan is en gedaan wordt - hoezeer ook te 
waarderen als een hoog goed - belaas bij lange na niet in staat is 
een bestaande nood te lenigen en de tot ons komende vragen te 
beantwoorden. 
Vandaar dat men ook binnen de verschillende groepen en groepe
ringen reeds sterk met gedachten aan concentratie en coordinatie 
bezig is om hierdoor effectiever te kunnen werken en eventueel 
meer te kunnen bereiken; zo b.v. binnen de kring van de Oecu
mene, binnen de R. Kath. kring en ook zeer recent binnen niet
confessionele groeperingen. 
Natuurlijk is dit alles zeer toe te juichen, omdat op deze wijze 
door deze groepen en groeperingen het door hen gedane werk 
alleen maar beter tot zijn recht zal kunnen komen, evenals bet 
voor hen nog te doen staande werk. 
Dit zal ons er echter niet van mogen weerhouden, om toch met 
elkaar het feit onder ogen te zien, dat er een apert veranderende 
wereld op ons afkomt, welke ons noodzaakt om niet meer alleen 
vanuit het kader van een bij ons bestaand cultuur-patroon hem te 
benaderen, maar ons te richten op zijn vragen en d~t te doen met 
ook nieuwe vormen en structuren, welke op deze vragen passen: 
vragen, welke veelal een nationaal karakter dragen en daarom 
ook om een nationaal antwoord vragen. 

c) Vanuit de NJG hebben wij gemeend een positief antwoord op dit 
laatste te moeten geven en wij zijn daarom met het volgende plan 
naar voren gekomen. 

II. Ik wil nu graag wat nader ingaan op dit bier aangeduide plan. 
1. Bij de Nederlandse J eugd Gemeenschap is het plan geboren om tot 

een bepaalde coordinatie op nationaal niveau te komen voor een 
bepaalde categorie van meeleven met de ontwikkelingslanden; de 
categorie n.l. van het uitzenden van jonge vrijwilligers en van het 
ontvangen van een groep jongeren bier. 
Onder jonge vrijwilligers wordt bier verstaan jonge volwassenen, 
mannen en vrouwen in de leeftijd van 18-30 jaar, die een bepaalde afge
ronde beroepsscholing acbter de rug hebben en die uitgezonden 
worden voor een periode van 1 tot 3 jaar om mee te werken in een 
project, waarin hun meewerken gevraagd en gewenst is door in het 
betrokken land of gebied erkende organen of organisaties. In deze 
omschrijving ligt tevens opgesloten een zekere afgrenzing t.a.v. an
dere categorieen van bulpverlening door mensen, n.l. enerzijds t.a.v. 
de categorie werkkampen, een uitzending meestal op kortere ter
mijn; anderzijds t.a.v. de categorie van de bulpverlening in bet kader 
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van het technical-assistance-programma, inclusief het schema van de 
junior-experts. 

2. De NJG kwam tot dit plan langs verschillende wegen. 
a) door binnen het kader van de nationale anti-honger-campagne 

niet aileen te denken over geldinzameling - de door de jongeren 
gevoerde actie in dit kader is net afgesloten en bracht bijna 
f 2.500.000,- op - maar ook over de mogelijkheid om hiervoor 
jonge vrijwilligers beschikbaar te hebben. 

b) zij werd tot het overdenken van deze mogelijkheid geinspireerd 
door wat op dit gebied in de jongeren-wereld, zowel nationaal als 
internationaal, reeds gebeurde, n.l. 
- door jongeren in de werkkampen; 
- door uitzending van jongeren binnen de kring van de KAJ, de 
KNJBTB, de Graal etc. 

c) door het Ministerie van Maatschappelijk Werk werd zij - toeval
lig in tijdsorde ongeveer samenvallend met het bovengenoemde
gevraagd of er geen nationaal initiatief van particuliere zijde tot 
dit soort van doen kon worden genomen in NJG-verband. Dat 
deze vraag van deze zijde gesteld werd, bing kennelijk samen met 
het naar voren komen en het bekend worden van het optreden 
van het Amerikaanse Peace Corps. 

3. Bij een nader ingaan op dit plan, voor welks uitwerking de NJG 
een werkgroep in het Ieven riep, stond haar voor ogen om te komen 
tot een orgaan, waarschijnlijk in de vorm van een stichting, welke 
a) een overzicht zou hebben van eventueel mogelijke projecten; 
b) een overzicht zou hebben van eventueel beschikbare jonge 

mensen; 
c) deze jonge mensen zou kunnen selecteren; 
d) aan deze jonge mensen een zekere training en vorming zou 

kunnen geven; 
e) de mogelijkheid zou hebben om deze jonge mensen te begeleiden 

en weer op te vangen; 
f) de status van deze jonge mensen, vooral de sociale status, zou 

kunnen regelen. 
Dit alles met dien verstande, dat hierdoor 
- voorkomen zou kunnen worden, dat b.v. selectie, training en vor

ming, sociale regelingen, enz. door drie, vier of vijf instanties zou 
geschieden; 

- niet een soort ,eenheidsworst" zou ontstaan, maar binnen het 
werk van de nationaal samengestelde stichting plaats zou zijn j 
voor het aanbrengen van specifieke kleuren en lijnen vanuit be-
paalde gezichtspunten en ervaring, b.v. die der kerken; 

- plaats zou blijven voor eigen initiatief van bestaande werkgroepen, 
opgezet of nog op te zetten vanuit een bepaalde groepering. 

4. Na ongeveer een jaar te hebben gewerkt is de door de NJG ingestelde 
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werkgroep gekomen met bet hierna volgende schema: 
1. bet wil proberen jonge mensen uit te zenden in antwoord op 

specifieke verzoeken om medewerking uit de ontwikkelingslanden; 
hiervoor zal bet nodig zijn een apparaat op te bouwen dat de 
verschillende aspekten, die met deze uitzending verbonden zijn, 
effektief kan behandelen (keuze van projecten, werving, selectie 
van vrijwilligers, training, financiering enz.) Het uitgangspunt 
hierbij is bet verzoek van de jonge naties om op bepaalde punten 
diensten te verlenen in bet kader van hun eigen ontwikkelings
plan. Natuurlijk zal bet van belang zijn in eerste instantie duide
lijk te maken op welke wijze jongeren vanuit Nederland kunnen 
helpen. 

2. Het zal zijn diensten kunnen aanbieden aan al die organen en 
organisaties, welke dergelijk werk reeds doen en van deze dien
sten gebruik wensen te maken, b.v. op bet gebied van voorberei
ding, uitzendings-apparatuur enz. 
Hiermede wil met nadruk gezegd zijn, dat bet niet de bedoeling 
van cen dergelijk orgaan kan zijn, om plaatsvervangend voor al 
bet in deze reeds bestaande werk op te treden. 
Het zal aileen daar zelf als ,doe-orgaan", als uitzendend orgaan 
optreden, waar bet geheel en al op zijn weg ligt om zulks te doen. 
Daarnaast zal bet de reeds bestaande doe-organisaties kunnen 
helpen bij de efficiente uitvoering van hun werkzaamheden. 

3. Ook opvang en begeleiding van studenten en stagiaires uit ont
wikkelingslanden, die in Nederland verblijven, zou een apart 
werkgebied kunnen vormen. 

III. Werkwiize. 
Wanneer wij ons enigermate proberen in te denken, wat alzo op de weg 
van een dergelijk orgaan zal komen, dan vinden wij daarbij de vol
gende punten: 
1. De project en: 

Het zou goed zijn, indien bet orgaan over een kleine werkgroep kan 
beschikken, waarin deskundige mensen t.a.v. bet zoeken, bet onder
zoeken en bet waarderen van projecten zitting zullen moeten hebben. 
Deze zal moeten nagaan van wie een project afkomstig is, ,aan wie 
bet hangt" b.v. aan een regering, aan een semi-regeringsorgaan, aan 
een zelfstandige, tevens stevige groep enz.; ook of bet meegedragen 
wordt of zou kunnen worden door internationale organen, b.v. door 
organen van de V.N. of door een of meer niet-gouvernementele 
organisaties. Deze zullen de eerste vragen zijn, waarop een antwoord 
zal moeten worden gegeven. 
In de tweede plaats komen vragen als: 
wat wordt in dit project gewenst, waarom gaat bet in dit project; 
worden er mensen in gevraagd en zo ja, om welke mensen gaat bet 
dan; moeten bet jongere- en/of oudere mensen zijn, moeten bet 
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mannen en/of vrouwen zijn; moeten het op een bepaald gebied ge
schoolde mensen zijn, b.v. agrariers, handwerkslieden, technici, 
medisch onderlegden, onderwijskrachten, enz.; daarnaast nog de 
vraag of het mensen moeten zijn van een bepaalde geestelijke-gods
dienstige signatuur. 
In de derde plaats komen vragen als: wie kan de aanvraag het best 
behandelen. Uiteraard zal dit al nauw samenhangen met de eerste 
serie vragen, n.l. van wie komt dit project. Werd de aanvraag ge
richt aan kerkelijke organen hier •te lande, of aan vakverenigings
organen, aan jeugdorganisaties in het algemeen of aan een zeer be
paalde jeugdorganisatie, aan de regering enz. 
In de vierde plaats: Is dit project ook al in andere landen aanhangig 
gemaakt, zodat niet aileen Nederlandse mensen gevraagd worden, 
maar eventueel een gemengd team. 
Eerst wanneer op deze vier groepen van vragen een antwoord ge
geven kan worden, zullen wij kunnen komen tot het tweede punt, 
waarop wij in de overwegingen van de gespreksgroep gekomen zijn, 
n.l. op het punt van: 

2. Zijn er mensen beschikbaar? 
Ook voor het uitwerken van dit tweede punt leek het ons goed een 
kleine werkgroep te hebben, want ook bij dit punt komt weer een 
aantal vragen naar voren. 
In de eerste plaats de vraag naar de ,werving". 
Hoe maken wij deze zaak bekend in de jongeren-wereld? Zo maar in 
het algemeen, speculerend op hun gevoelens in deze, gevoelens van 
dadendrang, avontuur, romantiek enz.? Of veel gerichter? 
Richten wij ons daarbij tot bepaalde groepen, b.v. tot scholen, tech
nische scholen, scholen van voortgezet onderwijs, studentenorgani
saties? 
Wat is daarbij het motief dat wij naar voren brengen? 
Is dit het motief van helpen, zoals een rijke een arme helpen kan of 
spelen hierbij toch ook nog geheel andere motieven mee, welk wij 
bij de werving reeds naar voren zullen moeten kunnen brengen en 
ook zullen willen brengen. 
In de tweede plaats de vraag naar de ,pooling" van de eventueel be
schikbare mensen. 
Er zal een reservoir moeten komen, waaruit bij voorkomende ge
legenheid geput zal kunnen worden; er liggen nu allerlei opgaven her 
en der verspreid, b.v. bij de NJG, bij de OJR, bij de studentenwereld: 
het z.g. buitenlandse studentenregister, bij verschillende jeugdorga
nisaties, enz. Onderling contact hiertussen is nodig. 

3. Van hieruit komen wij bij het derde punt, n.l. het punt van selectie 
en training. 
Ook hiervoor heeft de gespreksgroep gedacht aan een werkgroep, 
welke in het bijzonder aan de zaken van selectie en training zijn 

44 



e-
i, 
le 
s-

;t 
te 
e-
s-
e-

ig 
n, 

e-
lt, 
n, 

~n 

~n 

in 
m 

h-
ti-

lf 
'ij 
~n 

e-

;e-
~r 

i: 
;a-

ie 

p, 
in 

4. 

aandacht zou moeten geven, omdat juist bij dit punt zeer veel vragen 
naar voren komen, waarop een antwoord nodig is. 
Ret is met deze tak van werk de bedoeling om in het bijzonder 
die organen en organisaties, welke reeds zelf met uitzending van 
jonge mensen bezig zijn, van dienst te zijn, opdat een zo groot 
mogelijke coordinatie van selectie en training zal kunnen pJaats 
vinden. Door de samenste11ing van de commissie zal deze het ver
trouwen moeten hebben van de doe-organen. 
De vragen, welke op dit punt naar voren komen, zijn: 
a. welke zijn de selectie-normen t.a.v. de personen, die in aan

merking komen voor eventuele uitzending? Men zal hierbij kun
nen profiteren van de door de verschillende organisaties, welke 
zich met deze materie reeds bezig hielden, opgedane ervaring. 

b. Hoe zal de training moeten zijn? Kunnen wij komen tot een 
gemeenschappelijke basis-preparatie, welke iii ieder geval voor 
allen nodig zal zijn? Zal daarna een specifiek voor elk project 
nodige training moeten volgen? Zal dit zo geschieden, dat deze 
training levensbeschouwelijk ook tezamen geschiedt, met dien 
verstande, dat b.v. de niet-kerkelijke groepen de training, gegeven 
vanuit een levensbeschouwelijke aard, ook zullen meemaken en om
gekeerd? Zullen de kerkelijke groepen de verschillende achter
gronden van elkaar ook meemaken of zullen deze vanuit ver
schillende kerkelijke achtergronden gegeven trainingen geheel ge
scheiden worden gegeven en meegemaakt? 
Daarnaast komen nog de vragen van: hoe lang zal zulk een trai
ning moeten duren? Zal hij gegeven worden in internaatsverband of 
in b.v. een vastgesteld aantal weekend-cursussen? Bovendien 
wordt gedacht aan de mogelijkheid om de training in een speciaal 
<:entrum in Nederland, of gedeeltelijk zelfs in een centrum in of 
dichtbij het gebied van uitzending ( enkele buitenlandse orga
nisaties doen hun training in Griekenland, Zuid-ltalie) te doen 
plaatsvinden. Voor de beantwoording van deze vragen is advies 
gevraagd aan een klein aantal mensen, die op dit punt geacht 
werden een zekere deskundigheid te bezitten. 

Wanneer ook dit punt zijn beslag zal hebben gekregen, zullen wij een 
vierde punt onder ogen hebben te zien, nl. een punt van meer tech
nische aard: 
a. de financiering; 

hoe zal de financiering zijn van zulk een uitzending; hoe zal de 
betaling zijn van de uitgezondenen; hoe zal de verzekering geregeld 
worden voor eventuele calamiteiten, enz. 

b. de begeleiding; 
hoe zal de begeleiding van de uitgezondenen zijn. Zullen er moge
lijkheden moeten zijn om contact te onderhouden, evt. hen te be-
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zoeken, hen over dode punten been te helpen, hun opnieuw een 
weg te wijzen enz. Dit laatste wijst al naar 

c. de opvang bij thuiskomst; 
zal er gelegenheid zijn voor de terugkomenden om bier weer op
nieuw aan bet werk te gaan; moeten daarvoor ook regelingen ge
maakt worden, ook voor eventuele overbruggingstijden enz.; moet 
men bij terugkomst bier over een door een bepaalde spaarregeling 
bijeengebracht klein werk-kapitaal kunnen beschikken? 

Voor al deze punten tezamen meende de gespreksgroep ook een 
werkgroep te moeten aanbevelen welke al deze dingen doorlopend beziet 
en voor elkaar probeert te brengen. 
5. Tenslotte zag de gespreksgroep bet als noodzakelijk om nog een 

vijfde werkgroep te hebben, welke voor de contacten naar buiten 
zorg zou dragen. 
Onder deze contacten naar buiten werd verstaan: 
a. de fondswerving; 
b. de relaties met organisaties en organen als NOVIB, werkgevers

en werknemerskringen, de kerken, de regering, bet onderwijs, de 
jeugdorganisaties enz.; 

c. de contacten met bet buitenland, eventueel via bet clearing-house 
bij de NOVIB, contacten met Straatsburg, enz. 

IV. Organisatie. 
Op welke wijze kan nu dit geheel een bepaalde organisatie-vorm krijgen, 
was de volgende vraag. 
De gedachten van de gespreksgroep zijn daarbij in de volgende richting 
gegaan: bet kwam de gespreksgroep voor, dat de meest geeigende vorm 
die van een Stichting is. 
Deze Stichting zou dan kunnen bestaan uit: 
a. een stichtingsbestuur; 
b. een Raad van Advies; 
c. een ter beschikking van beide staand secretariaat; 
d. de werkgroepen onder III genoemd ter voorlichting van bestuur en 

Raad van Advies en om deze bij te staan bij bet voorbereiden en 
uitvoeren van haar taken. 

In bet bestuur moet een aantal mensen zitting hebben, die krachtens 
hun persoon en hun werk een dergelijke stichting kunnen dragen met 
voldoende gezag ook in de kringen waaruit zij voortkomen. 
Het bestuur dient uit zulk een aantal personen te bestaan, dat ook de 
voorzitters van de werkgroepen er deel van kunnen uitmaken. 
In de Raad van Advies zullen die organisaties en organen zitting moeten 
hebben, welke met de naam ,doe-organen" kunnen worden aangeduid, als
mede personen met bijzondere ervaring in bet kader van bet doel van 
de Stichting. Wij achten dit noodzakelijk opdat de Raad bij zijn advi
serende taak t.a.v. de Stichting zich kan baseren op een brede ervaring 
in haar midden. 
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De vraag doet zich hierbij voor of al deze organen en organisaties af
zonderlijk zitting zullen moeten hebben of zich d.m.v. door hen aanvaarde 
samenwerkingsorganen zouden moeten doen representeren. 
Voorgesteld wordt dat bet bestuur zich kan aanvullen door cooptatie, 
gehoord de Raad van Advies of op voorstel van de Raad van Advies, 
eventueel door cooptatie na goedkeuring van de Raad van Advies. 
Het bestuur benoemt het secretariaat, wederom: gehoord de raad of 
na goedkeuring van de Raad van Advies of zelf, zonder een van beide. 
De financien voor deze stichting en voor haar werk zullen kunnen 
komen uit: 
a. nauwe samenwerking met de NOVIB; 
b. bepaalde overeenkomsten met de regering, b.v. in de vorm van be

paalde garanties voor verzekeringen, transport-betaling of iets 
dergelijks; 

c. ontvangen schenkingen van bepaalde organen of organisaties, b.v. 
werkgevers, werknemers, de kerken, tenzij deze er de voorkeur aan 
zouden geven dit via de NOVIB te doen. 

De figuur voor dit alles zou er als volgt uit kunnen zien: 

De gespreksgroep heeft zich reeds bezonnen over de eventuele bezetting 
van bestuur en werkgroepen. 
Hierover zullen t.z.t. nadere gegevens volgen. 
De Raad van Advies zal door het Bestuur worden ingesteld. Daarbij 
zal er naar worden gestreefd de verschillende doe-organen, zowel als 
verschillende groepen die representatief geacht kunnen worden voor bet 
Nederlandse volk in z'n vele schakeringen, bij het werk van de Stichting 
te betrekken. De Raad van Advies zal geen beslissende taak hebben. 
V. Tenslotte moeten nog een paar punten genoemd worden. Dit meer 
om deze niet aan onze gedachten te Iaten ontsnappen, dan om deze nu 
al volledig uit te werken. 
1. In het voorgaande heeft ons voor ogen gestaan een uitzending 

van jonge mensen tussen 20-30 jaar, met dien verstande, dat, indien 
iemand van b.v. SO in aanmerking komt voor een dergelijke uitzending, 
deze niet mag worden uitgesloten. 
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Tevens een uitzending voor de tijd van 1-3 jaar. 
Dit heeft ons in eerste aanleg gebracht tot een zekere afgrenzing t.o.v. 
a. aan de ene kant de opzet en het werk van het Technical 

Assistance Program; 
b. aan de andere kant de opzet en bet werk van de werkkampen

organisaties, welke op veel kortere termijn werken. 
Dit betekent niet, dat we niet van bet begin af aan tot een zekere 
samenwerking met deze organen kunnen komen. 

2. De vraag is opgekomen of onze Stichting zich ook niet bezig zou 
moeten houden met jonge mensen uit gebieden in snelle sociale ver
andering, die bier in Europa, in ons land komen werken om bier 
een bepaald vak te leren of iets dergelijks. In bet bijzonder ook met 
de preparatie van deze jonge mensen op hun terugkeer, welke in be
paalde omstandigheden grote moeilijkheden schijnt op te leveren. 

3. Zouden wij niet doorlopend moeten denken in de richting van een 
nauwe Europese samenwerking op dit gehele gebied en daardoor 
veel meer dan tot nu toe ook onze aandacht moeten schenken aan 
de mogelijkheden, welke door de verschillende organen in en buiten 
Europa, welke zich met uitzending bezig houden, worden geboden. 

4. Het gevaar blijft verder bestaan, dat wij bet geheel teveel met onze 
ogen bezien. Het is daarom absoluut noodzakelijk in bet denken 
over deze materie reeds van bet begin af aan organen uit de betrok
ken continenten te betrekken. 
Er zijn in de loop van de laatste honderd jaren veranderingen in bet 
levenspatroon van de ontwikkelingslanden teweeg gebracht, die ver
oorzaakt werden door de historische ontwikkeling. Het gevaar be
staat dat wij op dit moment er niet in slagen deze ontwikkeling, die 
niet meer te stoppen, tegen te houden is, verder naar een positieve 
integratie in nieuwe levensvormen te voeren. 
Het zijn zeer uiteenlopende argumenten die pleiten voor een be
moeienis ook vanuit de westerse Ianden met de problemen van snelle 
ontwikkeling in de jonge staten, maar wij zullen onze activiteit in 
deze met grote terughoudendheid en slechts in nauw overleg met de 
betrokkenen kunnen uitvoeren. 
De manier waarop de relaties met jonge Ianden gestalte krijgen, 
dient haar uitgangspunt te vinden in de menselijke solidariteit. 
We zullen steeds weer moeten beseffen, dat we wei beschikken over 
kennis en middelen en mensen (vrijwilligers zelfs) -maar dat onze 
,case history" gekenmerkt werd door menselijk falen - ons tekort 
aan naastenliefde. Hebben we die nu opeens zoveel? Het blijft een 
vraag waar we voorzichtig een antwoord op zullen moeten trachten 
te geven. Voorzichtig. In dienende liefde: niet ons-zelf zoekend, maar 
de ander. 
En zo zal deze dienstverlening door mensen ook vanuit Nederland 
kunnen geschieden, vanuit de bewogenheid met de ander, vanuit een 
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gevoel van solidariteit met de zwakkere, of, zoals H. M. Koningin 
Juliana het gezegd heeft in Haar rede in de Pieterskerk te Leiden in 
juni 1955: 

,Het is echter zo, dat de hele mensheid samen een taak 
heeft, een gemeenschappelijke opdracht, een verantwoor
delijkheid met elkaar, die in de eerste plaats is v66r elkaar. 
Want aileen een werkelijke onderlinge afhankelijkheid kan 
uitredding brengen. Een verantwoordelijkheid voor elkan· 
der, die gaat tot het dagelijks brood toe. 
Maakt lichaam en ziel van de mens en van de mensheid 
gezond, zodat geen splijtzwam die meer kan aantasten". 

Op 5 september 1962 heeft een consultatie plaats gevonden met aile 
,doe-organen", werkzaam op dit gebied. 
Het verheugende resultaat van deze consultatie was een unanieme bijval 
t.a.v. dit plan. 
De Raad van Mgevaardigden der NJG heeft zijn goedkeuring gegeven 
aan het geheel, zodat de Stichting in het Ieven kan worden geroepen en 
aan het werk kan gaan. Wij hopen, dat het dan mogelijk zal zijn om 
een goede samenwerking te vinden met 
- de regering 
- de politieke partijen 
- de werkgevers- en werknemers-organisaties 
- het Instituut voor de Tropen 
-de NOVIB 
opdat de plannen inderdaad verwezenlijkt kunnen worden. 
In het bijzonder zal de financiering nog een ernstig punt van gezamen
lijk overleg vormen. Ook een eventuele vrijstelling van dienstplicht za] 
hierbij i:er sprake moeten worden gebracht. 

Ds. N. 0. S T E E N B E B K. 
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DE PLAATS EN TAAK VAN DE VROUW BIJ DE OPBOUW 
VAN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

VAN HAAR LAND 
Wanneer wij de positie van de vrouw in de ontwikkelingslanden 

willen bezien dan treft ons de veelbeid van studiemateriaal dat over dit 
onderwerp aanwezig is en •tegelijkertijd de ontstellende achterstand van 
de vrouw in deze Ianden. 

Het is niet mogelijk om in de enkele bladzijden, die mij ter behandeling 
van de plaats en taak van de vrouw bij de sociale en economische 
opbouw van haar land, zijn toegewezen in details te treden en b.v. te 
bespreken hoe deze zaken liggen in het Verre Oosten, in het Midden
Oosten, in Afrika en in Latijns-Amerika. 

Het is dus zaak om enkele grote lijnen te volgen welke in al deze 
Ianden min of meer parallel !open. 

De meest betrouwbare gegevens die een algemeen overzicht bieden 
zijn bekend van een commissie van de Economische en Sociale Raad 
(ECOSOC) van de V.N., n.I. van de Commission on the Status of Women. 

De commissie werd in juni 1946 ingesteld en haar taak is om te 
streven naar de instelling en bevordering van de rechten van de vrouw 
op politiek, sociaal en economisch terrein en vooral op het gebied van 
bet onderwijs. 

In de eerste plaats heeft men het oog op gelijke politieke rechten voor 
mannen en vrouwen, omdat men terecht oordeelt dat de politieke 
rechten in wezen aile andere rechten in zich bergen. 

Immers wanneer men vrouwen gelijkwaardig wil doen zijn op allerlei 
gebied moeten zij in de vertegenwoordigende lichamen van hun Ianden 
gestemd kunnen worden en dan daarin zelf mee kunnen stemmen over 
de hervormingen die nodig zijn voor de sociale en economische opbouw 
van de desbetreffende Ianden. 

Interessant is dat men, waar het de politieke rechten betreft, duidelijk 
de kloof ziet tussen Oost en West. In de meeste Westerse Ianden zijn 
deze rechten n.l. geen punt van discussie meer, maar ze zijn het wei tien
tallen jaren geweest en er is moeizaam voor gevochten om ze te 
verwerven. 

De ,nieuwe" Ianden waar men nog slechts zeer kort een eigen wet
geving heeft en waar men een voor ons ongekende waarde hecht aan de 
organisatie van de V.N., hebben het principe van gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen, dat in het Handvest van de V.N. is neergelegd, in 
hun wetten en constituties overgenomen. Zonder slag of stoot kregen 
de vrouwen daar dus - althans op papier - gelijke rechten. 

Ik spreek bier uitdrukkelijk van papieren rechten, omdat de praktijk 
geheel anders is. Als voorbeeld wil ik het stemrecht noemen, dat in vele 
ontwikkelingslanden gebonden is aan geletterdheid en het betalen van 
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belastingen. Aangezien de vrouwen bij het volgen van onderwijs bepaald 
achterstaan bij de mannen en er bijna geen enkele vrouw zelfstandig 
belasting betaalt, komt het er dus op neer dat in het algemeen gesproken 
de vrouw niet kan stemmen. Op 't eerste gezicht dus geen sprake van 
discriminatie maar in wezen wel. 

Het is voor de Westerse vrouw, die in bijna alle Ianden gelijke politie
ke, economische en sociale rechten heeft, bijna niet voor te stellen dat 
voor haar zuster in de ontwikkelingslanden de eeuwenoude traditie 
die veelal gesteund wordt door de godsdienst een enorme belemmering 
betekent voor haar ontplooiing. 

Alvorens zij volledig een plaats in kan nemen bij de economische en 
sociale opbouw van haar land, zullen er wetten moeten komen, die haar 
niet in de eerste plaats gelijke rechten toekennen, maar die haar plaats 
in de Maatschappij beschermen. 

Het huwelijk en alles wat daarmede samenhangt is in de Commission 
on the Status of Women een van de belangrijkste onderwerpen van 
behandeling. 

Het is noodzakelijk dat alle Ianden een minimum leeftijd voor jongens 
en meisjes vaststellen, waarop zij mogen trouwen, voorts dat bij een 
huwelijk beide partijen daarin toestemmen en dat de huwelijken gere
gistreerd worden. 

Juist in het optrekken van de minimum leeftijd van het huwelijk 
en in het bestrijden van de polygamie 1) liggen vele mogelijkheden om 
de overbevolking, een levensgroot probleem in de ontwikkelingslanden, 
te bekampen. 

Men kan wel op grote schaal de bevolking inlichten over de techniek 
van de geboortebeperking, maar hier ligt de kern van het probleem. 
Wanneer op deze wijze begonnen wordt en men de vrouw als gelijk
waardige levenspartner zal gaan beschouwen, is de volgende stap, 
weliswaar nog in de verre •toekomst, het verantwoorde ouderschap en 
het gezonde gezinsleven. Hier ligt een enorme voorlichtingstaak voor 
alle leidinggevende vrouwen in de ontwikkelingslanden. Zij zullen 
dikwijls een zware strijd moeten voeren tegen de traditie en hun 
vooralsnog analfabetische zusters zullen ze strijdbaar moeten maken. 

Hier volgen nog enkele ge~evens: 
1. In de Mohammedaanse wet is er geen minimum leeftijd voor het 

aangaan van een huwelijk vastgelegd. In de praktijk is het echter zo 
dat jonge mensen niet mogen trouwen v66r zij de puberteit bereikt 
hebben. 

1) De studie van dit onderwerp is nog slechts in het beginstadium. Alhoewel de schrijf
ster van deze bijdrage meent, mede aan de hand van de onderzoekingen gedaan door 
de Commission on the Status of Women, dat de polygamie en de jeugdige leeftijd bij 
het aangaan van een huwelijk het geboortecijfer doen stijgen, zijn er wetenschappelijke 
onderzoekers die hier niet zeker van zijn en zelfs het tegendeel beweren. 
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2. In Mrika ligt de puberteitsleeftijd van een meiSJe tussen 13 en 15 
jaar. Ofschoon ook hier krachtens de adat van de verschillende 
Mrikaanse Ianden het bereiken van de puberteitsleeftijd voor het 
aangaan van een huwelijk vereist is, zijn er zeer vele gevallen van 
kinderhuwelijken bekend. 

In Afrika zijn de mannen in sommige stammen bestuurders, bescher
mers, veehouders en jagers, en zijn het vooral de vrouwen die het 
land bewerken. Waar bovendien polygamie is toegestaan ziet men een 
tendens bij de mannen in hun twee of meer vrouwen (het laatste is nog 
zeldzamer dan het eerste) niet alleen partners maar ook arbeids
krachten te zien. Ook de leeftijd ziet men dan niet zo precies en velen 
van deze jonge kinderen sterven in het kraambed. 

De volgende getallen, waaruit ik een greep deed, zijn in 1959 gepubli
ceerd in een Rapport van de Commission on the Status of Women. 

Minimum leeftijd voor het aangaan 
Land van het huwelijk 

Man Vrouw 
Australie 
New South Wales ! Victoria 14 12 
Queensland 
Chili 14 12 
Republiek Malaya 
Christen en 16 14 
Anderen Niets bekend 
India 
Hindoes 18 15 
Mohammedanen Niets wettelijk vastgelegd 
Christenen 18 15 

Door wetten in te voeren waarbij de toestemming van beide partijen 
voor het aangaan van het huwelijk vereist is, kan men kinderhuwelijken 
(en kinderverlovingen) voorkomen. 

De wettelijk verplichte registratie van huwelijken is de enige bescher
ming tegen polygamie. De registratie bewijst ook de wettigheid van de 
uit het huwelijk geboren kinderen en waarborgt tevens het recht op erf
opvolging. De ,wettigheid" behoeft bij de bevolkingen die nog groten
deels in een traditionele maatschappij Ieven niet afwezig te zijn. Er zijn 
immers de getuigen en de prijs welke een bruidsprijs is in de betekenis 
van wettigheidsgeld of gift. Bij de toenemende urbanisatie en migratie 
zal registratie echter het bewijs moeten gaan geven. 

Rest mij nog om te vermelden dat in vele ontwikkelingslanden - met 
name in Mrika- het de gewoonte is om meisjes rituele handelingen 
te doen ondergaan (besnijdenis). Deze handelingen richten niet alleen 
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lichamelijke schade aan, maar - zoals meermalen in de Sociale en 
Culturele Commissie van de V.N. werd opgemerkt - veel meer psy
chische schade. Ook het ontwerpen en invoeren van wetten die deze 
zaken verbieden is een van de programmapunten van de Commission on 
the Status of Women. 

Eerste taak van de vrouw. 
Men is er zich in de ontwikkelingslanden sterk van bewust, dat de 

eerste taak van de vrouw ligt in het gezin, vooral als opvoedster van de 
kinderen. In vele Westerse Ianden betreurt men het op 't ogenblik dat 
deze taak in discrediet is geraakt. Ik geloof dat dit komt omdat aan de 
meisjes de taak van de huisvrouw oninteressant wordt voorgesteld. Een 
huisvrouw is immers iemand ,,zonder beroep". Op 't ogenblik dringt 
men er hoe Ianger hoe meer op aan dat het meisje naast haar school
en vakopleiding getraind wordt voor haar toekomstige gezinstaak, zowel 
materieel als geestelijk. 

Men zegt terecht: Als vrouwen geen huishouding meer kunnen en 
willen voeren en geen kinderen kunnen opvoeden, wie kan bet dan wel? 

Het zijn van een goede huisvrouw en moeder, sluit echter niet uit, dat 
men v66r het huwelijk een vak leert en een werkkring heeft. Een werk
kring die men als men meer tijd en gelegenheid heeft, opnieuw kan 
opnemen. 

Men bedenke wel dat de vrouw en moeder in de ontwikkelingslanden, 
naast de enorme moeilijkheden, die wij beschreven, ook nog dagelijks 
te kampen heeft met honger, ondervoeding, besmettelijke ziekten, 
kindersterfte, enz. 

De W.H.O. (Wereld Gezondheids Raad) doet bij het bestrijden van 
deze grote moeilijkheden veel en nuttig werk. Met teams trekt men de 
wildernis in en men brengt de bevolking de eerste wetten van hygiene 
bij door middel van aanschouwelijk onderwijs (films). Heel jammer is 
het dat de Ianden zelf nog veel te weinig vrouwen inschakelen voor 
deze voorlichting en dat men ook bijna nog geen speciale voorlichting 
voor vrouwen op dit gebied kent. Met name komt op de seminars, die 
door de V.N. speciaal voor vrouwen georganiseerd worden steeds de 
grief naar voren, dat bij de zo belangrijke Community development, 
veel te weinig vrouwen ingeschakeld worden. 

Onderwijs. 
AI weer is het noodzakelijk dat de meisjes op latere leeftijd huwen, 

willen ze het onderwijs kunnen volgen. In vele ontwikkelingslanden 
bestaat op 't gebied van het onderwijs discriminatie. Meisjes ontvangen 
ander, op veellager peil staand onderwijs dan jongens. In een Rapport 
van de Commissie inzake de rechtstoestand van de vrouw van januari 
1962, betreffende het volgen van lagere school onderwijs, zijn de resul
taten van een enquete vermeld. Allerlei redenen waarom meisjes geen 
onderwijs zouden kunnen volgen worden vermeld, o.a. de opleiding is 
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te kostbaar voor vele gezinnen, de levensstandaard zo laag dat de meis
jes eenvoudig thuis moeten blijven om te helpen, men heeft religieuze 
bezwaren, men acht veel kennis een beletsel voor het aangaan van een 
huwelijk en er is geen plaats genoeg op de scholen. 

Dit alles is bedroevend omdat men in de ontwikkelingslanden o.a. een 
enorm tekort heeft aan onderwijzend personeel. Het is zaak dat men 
hoe Ianger hoe meer meisjes tot onderwijzeressen zal gaan opleiden. 

De opleiding zal, evenals universitaire opleidingen, plaats moeten 
vinden in het eigen land. Wanneer men jaren weggaat om in het buiten
land te studeren, verliest men het contact met het eigen volk. Vooral 
voor vrouwen liggen deze zaken zeer subtiel. De volkomen onontwik
kelde vrouwen in de binnenlanden, moeten zeer veel achterdocht en 
vrees overwinnen, willen ze hun vertrouwen schenken. 

In het voorgaande noemde ik reeds dat de Afrikaanse vrouw het 
land bewerkt. Op het Seminar van de V.N. dat in december 1960 in Addis 
Abeba werd gehouden, werd daarom gesproken over 't belang van goede 
voorlichting op het gebied van de landbouw, juist aan de vrouwen. Ook 
wat betrefit de locale nijverheid die in vele ontwikkelingslanden door de 
vrouwen wordt bedreven, moet voorgelicht worden, opdat de produktie 
zich verbetere en daarmede de economische positie van de vrouw in 
deze Ianden. In economisch opzicht is het broodnodig dat de vrouwen 
althans de beginselen van een ,vak" worden bijgebracht. Wanneer dit 
niet gebeurt, blijven ze op den duur t.a.v. hun mannelijke collega's 
,ongeschoold". Ze zullen dan van de aanvang af in de industrie onder
betaald worden etc., wat in de toekomst weer nieuwe problemen schept. 

De Nederlandse gedelegeerde in de Commission on the Status of 
Women, Mej. Dr. de Vink, bepleitte op de zitting van 1962 in een voor
treffelijke redevoering, dat veel meer vrouwen binnen het raam van 
de technische hulpverlening zouden moeten worden uitgezonden. 

Zij zegt: 
,First of all, many more women should be sent out within the frame

work of the technical assistance programmes in the various fields, 
with the instruction to give full attention to the needs of women in 
the particular field for which they are sent out. In the sector of the 
technical assistance we find the same tendency that exists in many 
countries, and that is that too few women are selected as experts." 

In Nederland wordt hieraan volle aandacht geschonken op het Institute 
of Social Studies bij de opleiding van de naar de ontwikkelingslanden 
uit te zenden mensen. 

In het bovenstaande heb ik U op slechts enkele aspecten van de plaats 
en de taak die de vrouw zal moeten innemen bij de economische en 
sociale ontwikkeling van haar land, gewezen. 

Het is zaak dat de V.N., de UNESCO, de FAO, de WHO, en de ILO 
bij al hun werk steeds volle aandacht schenken aan de positie van de 
vrouw. Ook de Vrouwenorganisaties in de ontwikkelingslanden en de 
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vele andere particuliere organisaties moeten hierop attent zijn. 
Gaarne wil ik nog wijzen op de Regionale Seminars on the Status of 

Women, die in de ontwikkelingslanden door de V.N. georganiseerd 
worden. Op deze Seminars worden onderwerpen behandeld, die recht
streeks de vrouw aangaan en onderlinge contacten, die voor de Ianden 
van groot belang zijn, worden gelegd. 

Ik moge besluiten om op het grote belang van goed onderwijs, 
training voor de gezinstaak en beroepstraining voor de vrouw te wijzen. 
In de gezinnen worden door de moeders voor een groot gedeelte de 
meningen der toekomst gevormd, mede daarom is vooral de actieve 
deelname van de vrouw aan de ontwikkeling van haar land van zo 
groot belang. 

In de vele gesprekken die ik in 1960, gedurende de Algemene vergade
ring van de V.N., met vrouwen uit de ontwikkelingslanden had, viel mij 
telkens weer hun wens om hun landen te willen dienen op. Dit willen 
dienen van de ander is een zeer vrouwelijke eigenschap en nog steeds 
ook in ons geemancipeerde Westen de grote kracht van de vrouw. 

Onze wens moge voortdurend zijn dat de vrouw in de ontwikkelings
landen bij de onvoorstelbaar grote problemen, waarvoor zij staat, steeds 
gericht blijft op dienst aan de ander. Dan zal juist zij bij uitstek bet grote 
reservoir van krachten blijken te zijn dat nog niet is gebruikt. 

Mr. J 0 H. C. Z. P E L L E B 0 E R- BE UK E R. 
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ENKELE ASPECTEN VAN TECHNISCHE HULP AAN 
ONTWIKKELINGSGEBIEDEN 

Vormen van hulpverlening. 
Naar de wijze waarop hulp wordt verleend kunnen we in grote lijnen 

sprekerl. van hulpverlening in multilateraal verband en hulpverlening in 
bilateraal verband. 

Hulpverlening in multilateraal verband is in handen van gespeciali
seerde organisaties van de Verenigde Naties, zoals FAO, IAEA, ICAO, 
ILO, ITU, UNESCO, WHO, WMO en de TAO. De supervisie hiervan 
berust bij de TAB en de TAC. De uitvoering van deze hulpverlening 
via het EPTA wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van leden Ianden. 
Financiele hulp wordt onder meer geleverd door de IBRD, IDA, IFC 
en IMF. Multilaterale Europese hulp wordt door de E.E.G. verleend via 
het FEDOM. 

Soorten van hulpverlening. 
De ontwikkelingshulp is te verdelen in drie categorieen: 

1. Technische hulp 
2. Financiele hulp 
3. Handelspolitieke hulp. 

In deze korte beschouwing beperken wij ons tot de technische hulp. 
Om bij ,technische hulp" in multilateraal verband de beschikbare 

expert zo doeltreffend mogelijk in te kunnen zetten, zal men - zo dit 
psychologisch niet op bezwaren stuit - de technici zoveel mogelijk 
moeten plaatsen in Ianden waar zij de omstandigheden uit ervaring 
kennen en/of de hoofdtalen ervan beheersen. Het contact van de 
,experts" met de bevolking gebeurt rechtstreeks of via een tolk in de 
Europese taal die op de scholen is onderwezen. Een Engelse expert zal 
daarom taalmoeilijkheden hebben in een oud-Franse kolonie. Daarbij 
komt, dat de onderdanen van oud-koloniale mogendheden bepaalde 
inheemse talen beter beheersen. Nederlanders - Bahasa Indonesia, 
Belgen - Kikongo en Lingala, Engelsen - Kishwahli, etc. 

Bilaterale hulp wordt verleend door een aantal Ianden die hiervoor 
speciale fondsen in het Ieven hebben geroepen (Verenigde Staten, Enge
land, Frankrijk, West-Duitsland, Zwitserland, Nederland, etc.) Groten
deels bilateraal is ook de hulp die via religieuze en politieke groepe
ringen op nationaal niveau wordt geboden. Er zijn tegenwoordig zelfs 
individuele acties bekend van grote bedrijven. De totale zichtbare en 
geregistreerde hulp aan onderontwikkelde gebieden bedraagt voor het 
jaar 1961 ongeveer 2400 millioen dollar (pl.m. 9 milliard gulden). 

Doelstellingen van de technische hulpverle71ing. 
De grondgedachte van technische hulp wordt wei vastgelegd in de 

drie navolgende punten: 
1. Opheffing van de dreigende hongersnood in de wereld. 
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2/3 deel van de wereldbevolking (2 milliard van de 3 milliard) leeft 
in de onderontwikkelde gebieden. Gezien de bevolkingstoename in 
de westerse wereld en de ontwikkelingslanden (resp. 1.5 en 2% per 
jaar) mogen we een verdubbeling van de wereldbevolking verwach
ten over 60-70 jaar. De technische hulp zal de Malthusiaanse stelling: 
,De bevolking groeit sneller dan de voedselproductie" moeten weer
leggen. 

2. Opheffing van de sociale nood. 
Het jaarlijks inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt in de 
U.S.A. het dertigvoudige van dat in India en het veertigvoudige van 
dat in Ruanda-Urundi. 

3. Opheffing van het analfabetisme. 
ad 1. Op grond van statistisch materiaal is aangetoond, dat de land

bouwgronden in de gematigde zone - door het nemen van cultuur
technische en landbouwtechnische maatregelen - voldoende kunnen 
produceren om de te verwachten wereldbevolking van 6 milliard 
te voorzien van voldoende zetmeel en plantaardige eiwitten. Om 
eveneens te voldoen aan een voldoende productie van plantaardige 
vetten en dierlijke eiwitten, blijft men voorlopig nog aangewezen 
op de tropische en subtropische gebieden. Door de momenteel ge
dane kapitaalschenkingen en investeringen te richten op de gema
tigde zone, zou het mogelijk zijn de voedselproductie in deze zone 
sterk uit te breiden en een deel van dit voedsel gratis ter beschikking 
van de onderontwikkelde gebieden te stellen. 
Het is echter duidelijk, dat hiermee het probleem van de onderont
wikkeling noch voor ons, noch voor de ontvangende Ianden is op
gelost. De onderontwikkelde gebieden zullen het noodzakelijke 
voedsel zelf moeten kunnen produceren of kopen. 
Het heeft dus geen zin op de bovengeschetste wijze de dreigende 
hongersnood te bestrijden. 

ad 2. De opheffing van de sociale nood is een logisch uitvloeisel van 
welvaartsverhoging. Men bereikt welvaartsverhoging echter aileen 
wanneer de economische ontwikkeling sneller is dan de bevolkings
toename, zodat per hoofd van de bevolking een groter stuk nationaal 
inkomen kan worden toebedeeld. 

ad 3. De kern van het probleem van de economische onderontwikke
ling ligt in de onderontwikkeling van de bevolking. Een bevolking 
die grotendeels uit analfabeten bestaat is moeilijk te instrueren. 
Betekent dit, dat voor ontwikkeling het accent volledig moet vallen 
op bet onderwijs? Men stelt wei, dat handelspolitieke maatregelen 
en kapitaalverstrekking voor ontwikkeling geen zin hebben, wanneer 
de arbeidskrachten in de te ontwikkelen Ianden niet de noodzakelijke 
kennis bezitten. Opleiding is dus een eerste vereiste maar te snelle 
opleiding leidt echter tot nieuwe spanningen zoals in Nigeria, waar 
de economische ontwikkeling geen gelijke tred kan houden met de 
aanwas van jeugdige geschoolde werkzoekenden. De op het land 

57 



geboren jongeren vertrekken na hun scholing naar de stad, vinden 
geen werk, beschouwen terugkeer als een maatschappelijke misluk
king en versterken het stedelijk proletariaat. In Ghana heeft de 
regering daarom een soort Arbeidsdienst ingesteld, terwijl in 
Nigeria de terugkeer met allerlei middelen wordt gestimuleerd. 

Hoeveel geld wordt momenteel aan technische hulp besteed? 
Om een indruk te geven om welke bedragen het bij de technische 

hulpverlening gaat, volgen hier enige gegevens die werden overgenomen 
uit het maandblad van de voorlichtingsdienst van de Europese Gemeen
schap no. 29 van juli/augustus 1961: 
1/5 deel van het totale voor hulp bestemde kapitaal, te weten ruim 500 
millioen dollars per jaar, wordt besteed aan technische hulp. De bij
dragen in millioenen dollars zijn als volgt verdeeld: 

E.G.K.S. 
Duitsland (B.R.) 
Belgie 
Frankrijk 

2.0 
20.3 
52.3 

Europese Gemeenschap 
Groot-Brittannie 
Verenigde Staten 
Oostelijke Ianden 
Verdere wereld 

228.7 
22.4 

199.3 
5.8 

43.3 Ita lie 
Luxemburg 
Nederland 

147.2 
1.7 
0.03 
5.2 499.5 millioen dollar 

De verdeling van deze hulp over de continenten blijkt uit bijgaand 
overzichtje. 
Afrika 40% 
Azie en het Verre Oosten 30% 
Europa 3% 

Midden Oosten 
Interregionale projecten 

8% 
5% 

Latijns Amerika 14% 100% 
De genoemde bedragen werden weliswaar wel beschikbaar gesteld 

maar niet geheel gebruikt, omdat het aantal ,veld" experts, dat zich in 
de onderontwikkelde gebieden in wil zetten, beperkt is. Dit in tegen
stelling tot het aantal ,bureau" experts dat gestadig toeneemt. 

Langs welke lijnen kLzn men de landbouw ontwikkelen? 
Gezien het overwegend op landbouw ingestelde karakter van de on

derontwikkelde gebieden, is de landbouw voorlopig de ruggegraat van 
de economie en wordt aan de ontwikkeling hiervan reeds veel gedaan. 
Veelal zijn dit nog losse plannen tot cultuurtechnische verbetering of 
ontginning van relatief kleine gebieden met goede gronden. Deze ge
bieden zijn natuurlijk interessant als kerngebieden maar men zal moe
ten leren inzien, dat de ontwikkeling van de landbouw alleen dan effect 
zal sorteren wanneer men hierin ook de overwegende groep armere 
gronden betrekt. Hier ligt ten dele een taak voor de proefstations. De 
door proefstations gevonden resultaten dienen echter doorgestoten te 
worden naar de praktijk. Voor landbouwontwikkeling is daarom een 
intensieve voorlichting onmisbaar. 
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In het algemeen heeft het uitvoeren van een project geen enkele 
waarde wanneer de bevolking zelf hiervan het nut niet inziet of bepaal
de nieuwe technieken niet kan begrijpen. Landbouwkundige projecten 
moeten daarom zeer goed worden voorbereid; de bevolking dient te 
worden ingelicht en voorgelicht. Tijdens de uitvoering van een project 
en dikwijls reeds bij de voorstudie zal het aanbeveling verdienen een 
kernploeg van streekbewoners op te leiden tot het geven van voorlich
ting aan de bevolking. Met het einde van de uitvoering begint de na
zorg, dat wil zeggen verdere opleiding en bijstand bij het in gebruik 
nemen van de gronden. 

Dus van het begin tot het einde scholing. Hoe wil men een boer het 
begrip productieverhoging bijbrengen wanneer hij niet kan tellen en 
nog nooit heeft gehoord van internationaal aanvaarde maten als kg. 
en ha. Theoretisch zal de scholing en voorlichting in de onderontwik
kelde gebieden georganiseerd moeten worden in cellen: 
- basiscellen Per dorp een landbouwer vertrouwd maken met de 

grondbeginselen van de moderne landbouw (rota
ties, gebruik van organische mest en kunstmest, ge
bruik van trekvee, grondbewerking, etc.) 
Deze moet voorlichting geven aan de andere land

- basissectoren 

- landelijke 
sectoren 

E.E.G. 
E.G.K.S. 
E.P.T.A. 
F.E.D.O.M. 
F.A.O. 
I.A.E.A. 
I.B.R.D. 
I.C.A.O. 
I.D.A. 
I.F.C. 
I.L.O. 
T.A.B. 
T.A.C. 
T.A.O. 
U.N.E.S.C.O. 
V.N. 
W.H.O. 
W.M.O. 
V.A.R. 

bouwers. 
Enkele dorpen samen (2000-4000 inw.) in basissec
toren. Aan deze sector wordt Ieiding gegeven door 
middel van opgeleide landbouwers. 
Hieronder te verstaan een 5 - 6 tal basissectoren 
onder Ieiding van een landbouwkundig ingenieur; 
op dit niveau hoort ook het proefstation thuis. 

Ir. C. S T AF. 

Europese Economische Gemeenschap 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Expanded Programme of Technical Assistance of the United Nations. 
Fonds Europeen de Developpement des Territoires d'Outre-Mer. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
International Atomic Energy Agency of the United Nations. 
International Bank for Reconstruction and Development. 
International Civil Aviation Organization of the United Nations. 
International Development Association. 
International Finance Corporation. 
International Labour Organization of the United Nations. 
Technical Assistance Board. 
Technical Assistance Committee. 
Technical Assistance Organization. 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
Verenigde Naties. 
World Health Organization of the United Nations. 
World Meteorological Organization of the United Nations. 
Verenigde Arabische Republiek. 
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ONTWIKKELINGSHULP EN CULTUURVERANDERING 

AI te veel wordt in het schrijven en spreken over verantwoorde vor
men van technische hulp-verlening uitgegaan van de gedachtengang, dat 
een volkomen saeculaire welvaartswereld een nastreefbaar ideaal zou 
zijn. Binnen deze gedachtengang wordt ieder oordeel over gezonde of ge
wenste vormen van ontwikkelingshulp en over zuivere en onzuivere mo
tieven, die daarbij een rol spelen, of vermeend worden te spelen, op z'n 
minst zeer eenzijdig. 

In de volgende bladzijden wordt een poging gedaan althans aan te 
tonen, dat een ruimer kader de problemen een iets ander gezicht geeft. 
Daartoe is het nuttig met een korte historische analyse van het ver
schijnsel te beginnen. 

Wanneer we de ,Leitmotive" van ontwikkelingshulp historisch bezien, 
dan blijkt, naar ik meen, dat het een zich snel verbreidende, na-oorlogse 
beweging is, die wortelt in een nieuwe ideologie, ,made in U.S.A.", die 
zich destijds paarde aan de oprechte verontrusting over de bedreiging 
of vernietiging van hele volken of volkjes door militaire operaties. Een 
eerste ontwikkeling op deze wijze geboren, kan men zien in de Pacific, 
waar de oorlog of oorlogsexperimenten talrijke eiland-samenlevingen 
hadden ontworteld. Bikini, het eiland waar de eerste H-bom ontplofte, 
is maar een voorbeeld. Mede van invloed op deze ideologie waren de 
ideeen, die in Amerikaanse bestuurskringen hadden postgevat over de 
aard en het wezen van de menselijke beschaving, ideeen die door de 
beoefenaars van de ,applied anthropology" (Margaret Mead bv. 
schijnt invloed gehad te hebben in het Pentagon) waren verspreid. 
Deze invloed deed zich vooral gevoelen in een sterke overtuiging 
dat dingen als ,social engineering" en ,community development" als 
zodanig goed zijn. Maar van veel verrijkender invloed waren 
de andere samenstellende factoren binnen bet ideologisch raam: n.l. 
een overtuigd zijn van de intrinsieke waarde van de Westerse cultuur
dominanten zoals democratie, vooruitgang, hard werken, een pragma
tische instelling t.a.v. wereld en wereldbeeld, tesamen met de meer spe
cifiek-Amerikaanse positieve attitudes ten opzichte van ,succes", ,vrij
heid" en een van aile historisch besef gespeend zijnd ,vooruit kijken". 
Uit deze ideologie (waarbinnen of missionair besef, zowel Christelijk 
als saeculair, dan wei overwegingen van strategische aard de motorische 
kracht leveren) zijn geboren al deze nu zo wei bekende· programma's 
als ,Point Four", ,Technical Assistance", ,.Inter-Church Aid", bet ,.Peace 
Corps" en dergelijke meer. Binnen deze bewegingen, als ik ze zo mag 
noemen, werken economen, agronomen, ingenieurs, anthropologen, so
ciologen enzovoorts met politici en bestuursmensen samen.. .. . . samen 
om? Als men het wei beschouwt: om dragers van allerlei vreemde cul
turen wegwijs te maken en tevens een duwtje te geven in de richting 
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van een ,.brave new world", een ,one-world-or-none", maar dan geiir
baniseerd, geindustrialiseerd en gesaeculariseerd. 

En de volksvertegenwoordigers voteren de nodige fondsen, ongeacht 
het feit, dat zich van de uiteindelijke doeleinden, dan wei vaak onbe
doelde uiteinden, nauwelijks een op de tien parlementariers bewust is. 

Vanuit deze gezichtshoek bekeken is het geen wonder, dat het wes
ters ethnocentrisme (of eigenlijk culturocentrisme) in het denken over 
ontwikkelingshulp hoogtij viert: wat niet aan onze maatschappelijke 
en economische orde nabijkomt is onderontwikkeld. 

Ook al is de term ,.ontwikkelingsland" in de plaats getreden van ,.on
derontwikkeld land", toch blijft het denkend publiek overtuigd, dat bij
stand geleverd wordt aan Ianden, die niet aileen technisch maar ook 
sociaal onderontwikkeld zijn. Want, zo redeneert het Westers voorlich
tingsapparaat (in welke vorm dan ook) - en de Westerse leidingge
vende personen op allerlei vlak denken evenzo - welzijn, wil het wer
kelijk :~;ijn, moet zichtbaar, ja meetbaar zijn. 

Want wat maakt tenslotte meer indruk dan: een hoog jaarlijks inko
men per hoofd, een laag sterftecijfer, een gering percentage analfabeten, 
hoge arbeidsproductiviteit, meer voedsel per hectare - en een gelukkige 
toekomst ... ? 

En bier ligt het grote gevaar, een gevaar dat vooral die mensen, die 
volksgroepen bedreigt, die ongrijpbare waarden van niet-pragmatische, 
niet-saeculaire aard nu juist het hoogst aanslaan in hun waarden-schaal 
waar het mens en cultuur betreft. Want :~;ijn ,.onze" normen tenslotte 
(en nu spreek ik niet als Christen, maar als Westerling, wanneer deze 
scheiding althans mogelijk is), zijn onze doeleinden als maatstaf te be
schouwen? 

We doen nu een volgende stap. Hulp aan de ontwikkelingsgebieden 
moet worden gezien als een facet binnen het geheel van onderlinge 
wederzijdse beinvloeding van westerse en niet-westerse beschavingen: 
als een enkel, maar modern facet van een eeuwenlang proces van we
derzijdse aanpassing. Waar vooral de aandacht valt op het eenrichtings
verkeer kan men ook zeggen dat de ontwikkelingshulp een aspect is 
van de voortschrijdende verwestersing van de wereld. Deze verwester
sing in het algemeen, en de hulpverlening in het bijzonder, is evenwel 
een proces waarbij niet de gehele westerse cultuur in beweging is en 
zichzelf exporteert, maar een, waarbij het vooral gaat om de westerse 
technologie, of, in het jargon van deze jaren, om techniek plus ,know
how". Daarom kan men ook stellen, dat het beter is van technologische 
dan van technische hulpverlening te spreken. Want technologie omvat 
naast de techniek zelf ook de technische ideologie, de manier waarop 
men tegenover de techniek staat, als persoon en als volk. Hier, in het 
westen even goed als in Rusland, overheerst een positieve attitude zo
wel ten aanzien van de techniek als van de natuurwetenschap die er en 
vader en kind van is. Deze positieve waardering vloeit voort uit (of 
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vertoont althans samenhang met) de hoge waardering van noeste vlijt, 
van doelmatig werken en rendement aan de ene kant en van een zich 
afvragen ,of men de tijd wei goed gebruikt" aan de andere kant. 

Hoe vanzelfsprekend het ook is, dat de onderontwikkelde Ianden niet 
aileen vragen om uitvoering van, b.v. irrigatieprojecten, maar b.v. ook 
om bijstand in Fundamental Education Projects, en al blijft het waar, 
dat er in de technologie ook een niet-stoffelijke component zit, toch 
blijft de technische hulp een zeer stoffelijke zaak en is in feite op kwan
titatief-meetbare welvaartsvermeerdering gericht. Wat er in de andere 
Ievenssferen zal gebeuren weet men niet, of men houdt er geen reke
ning mee, kim dat ook niet. 

Toch brengt beweging in de ene sector gevolgen mee in andere sec
toren. Moeilijk is het aileen om de innerlijke samenhangen tussen eco
nomische, technische, religieuze en sociale sectoren te kennen en te be
heersen, zoals dat in de toegepaste natuurwetenschap (lees: de tech
niek) wei grotendeels inogelijk is. Dat er samenhangen bestaan is een 
ervaringsfeit, iets wat b.v. ten onzent de overhaaste invoerders van vijf
daagse werkweken tot nadenken had moeten stemmen. 

Wanneer men zich de cultuur- en daarmee bedoel ik iedere natio
nale, dan wei regionale of stam-cultuur - als gelaagd voorstelt, en wei 
in drie lagen, dan is de buitenste laag (de ,schil") het lichtst door ingre
pen van buitenaf (lees: ontwikkelingshulp) te beinvloeden. In die bui
tenste laag spelen zich n.l. de zichtbare verrichtingen af, zoals: het land 
bebouwen, de zee bevissen, het product bewerken, het zich per voertuig 
verplaatsen en wat dies meer zij. Maar ...... dat is aileen maar de bui-
tenkant. ,Landbouw" is meer dan ,het land bebouwen", het omvat im
mers ook- en hierbij stoten we op een diepere laag- de voorschrif
ten omtrent dat bebouwen, de agrarische wetgeving, de grondenrech
ten, de landbouworganisatie. En hetzelfde kan uiteraard gezegd worden, 
mutatis mutandis, van de industrie, de visserij, het transportwezen en
zovoorts. Dat tussen de twee lagen verbindingen bestaan, soms van 
binnen naar buiten, soms omgekeerd lopend, behoeft geen betoog. Wan
neer in de ,eerste laag" de techniek van een bedrijfstak verandert, zal 
gerekend moeten worden met wijzigingen die optreden (of logischer
wijze zouden moeten optreden wil de zaak blijven !open, maar het niet 
doen!) in de ,tweede laag". Die tweede Iaag is evenwel meer resistent 
dan de eerste - vandaar ook, dat men zich deze laag voor moet stellen 
als niet aan de buitenkant te liggen. Dat hier meer resistentie optreedt, 
komt omdat er binnen een cultuur nog weer andere verschijnselen zijn, 
die wij tot een derde, de binnenste Iaag moeten rekenen. De tweede 
Iaag heeft nu, en hiervan moet men zich terdege bewust zijn, niet 
aileen verbindingen met de buitenste ,schil", maar ook met de binnenste 
,kern". En met deze ,cultuurkern" moeten we daarom terdege rekening 
houden, omdat de beide andere lagen in deze kern als het ware ver
ankerd liggen. Wat maakt b.v. de Sovjet-cultuur tot datgene wat het is? 
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Niet de techniek of de landbouwgewassen of het type trawler; ook niet 
de kolchoze of de staatsschoenfabriek; maar wel de combinatie van Le
ninistisch Marxisme en het ,ongrijpbare" iets, wat wij landaard of 
volkskarakter noemen. In die derde laag vindt men n.l. dingen als over
tuiging, waarde-oordeel, wereldbeeld, ordeningen van goed, beter, best 
en het al dan niet willen van bepaalde ontwikkelingen. Overtuigingen 
omtrent dingen die het Ieven levenswaard maken slaan evenzeer op de 
techniek als op onderwijs, op bezitsvorming als op recreatie . 

Buiten Europa liggen de voorbeelden van gevallen, waarbij b.v. de 
invoering van de verbouw van marktgewassen in inheemse maatschap
pijen omwentelingen in de dorpssamenleving en de dorpsreligie teweeg
brachten en niet aileen in de dorps-economie, voor het grijpen. De cul
turele anthropologie heeft tientallen van deze voorbeelden meer of min
der nauwgezet geanalyseerd en openbaar gemaakt. Koloniale gouverne
menten hebben van de uitkomsten van dergelijke onderzoekingen veel· 
vuldig gebruik gemaakt. Maar het hoort niet Ianger tot de ,.bon ton" 
op de goede kanten van koloniaal bewind te wijzen. 

Wanneer we dus mogen aannemen dat technische hulpverlening een 
proces van cultuurverandering bevordert of inluidt dan wel versnelt, 
dan vragen wij ons af in hoeverre de tak van wetenschap die wij juist 
noemden ook enkele algemene uitspraken over het verloop van dit pro
ces aan de hand kan doen- enkele maar. Zijn die antwoorden er, dan 
kunnen wij althans aan de hand van de empirie iets zeggen over moge
lijke gevolgen van bepaalde projecten buiten de sfeer van het direct
beoogde - en daar gaat het juist om, of liever dat is een van de dingen 
waar het zeer bepaald om gaat. 

De volgende vijf zaken springen daarbij in het oog. 
De eerste is dit, dat het van het grootste gewicht is om te zien in 

welke verpakking zogezegd het geschenk ,bijstand" de ontvanger be
reikt. Nu mag het in het algemeen waar zijn, dat de grondtonen van 
saecularisme en pragmatisme kenmerkend zijn voor technologen-hulp· 
verleners in het algemeen, of zij nu Nederlanders zijn dan wel Engel
sen, Noren of Russen. Maar uit het noemen van de laatsten volgt on
middellijk, dat er ook zoiets als ideologie - of liever nationale cultuur 
of geestesmerk bestaat. En dus zal een Wageninger als agens in Irak 
toch een andere invloed uitoefenen bij zijn rol in de beheersing van het 
Tigris-water dan de man uit Poitiers of Uppsala. En dit onderglUlt de 
antva:nger ook zeer bewust. Men mag dit punt gebruiken als argument 
tegen multilaterale accoorden, resulterend in V.N. bijstand, waar de 
,Unausgeglichenheit" in de locale teams manifest is. Hierbij mag nog 
wel aangetekend worden, dat de eigen aard en de kenbaarheid van een 
volk- laat staan het simpele feit dat naties bestaan - helemaal niet 
verwerpelijk, ja ,.slecht" zou zijn, zoals in sommige kringen van inter
nationaliseerders blijkbaar gedacht wordt. Ontwikkelingshulp van het 
ene aan het andere volk is reeel, concreet en nastrevenswaard. Wanneer 
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de hulpverlening goed aansluit is aileen bij bilateraliteit een gunstige 
uitslag op de wederkerigheid van de tussen de Ianden bestaande be
trekkingen te bespeuren. Dit is een tegenargument tegenover hen, die 
menen, dat bilaterale verdragen door ontvangende Ianden ongewenst 
worden geacht, omdat helpende handen al ,besmet" zijn door een 
slecht verleden. Terecht is onlangs opgemerkt (in de N.R.C. in de ru-
briek ,Dezer Dagen"): ,Als de pogingen ...... net zo goed (zo niet beter) 
gepaard kunnen gaan met de bevordering van eigen economische be
langen op korte of lange termijn, dan is niet in te zien waarom dit 
laatste dan verwaarloosd zou moeten worden. Maar daarmee is dit 
laatste nog niet primair motief geworden." 

Sprekend over effect op lange termijn (in economische term en spre-
kend, wei te verstaan) ...... Men denke zich ecn onderontwikkeld land 
met een lange kustlijn als Somalia bijv. dat ertoe besluit aan te drin
gen op hulp bij het opbouwen van en het kunnen omgaan met een 
moderne handelsvloot, maar tevens stappen onderneemt om in het 
kamp van de ,goedkope vlaggen" te geraken, mag dan nog Nederland 
toestaan dat ,zijn" experts hierbij hulp verlenen ? ? Toch zou dit de 
consekwentie zijn van multilaterale hulp via de V.N. 

Een tweede punt is van andere aard. Uit vergelijkend onderzoek volgt 
althans deze algemene regel dater een zekere selectiviteit optreedt t.a.v. 
de absorptie van vreemde beschavingselementen. De techniek als zo
danig verandert snel. Men neemt gaarne de spoortrein over - maar 
niet de attitude van ,stipt op tijd" d.w.z. niet het spoorboekje. Toch 
volgt de technologie op de techniek. Ten laatste worden de grondvesten 
van een cultuur, d.w.z. de godsdienst, de wereldbeschouwing en de me
taphysica aangetast. Tussen deze beide polen: techniek en metaphysiek 
liggen de terrdnen van het maatschappelijk Ieven en de volkshuishou
ding. De reeks is er dus een van afnemende snelheid van verandering, 
maar toenemende mate van ingreep, min of meer in deze volgorde: 
techniek - technologie - sociale economie - religie - metaphysiek. 

Wanneer de laatste bastions veroverd zijn door de beschaving van het 
technologisch zo slimme en machtige ,Westen", door de machten van 
de ,ontwikkelings-cultuur", de ,Fortschrittskultur" die ons eigen is, dan 
stort de ,onderontwikkelde cultuur" ineen en treedt geestelijke en 
maatschappelijke chaos op. Het ondoordacht nemen van deze laatste 
bastions moet dus vermeden worden. 

Een derde kwestie is deze. De mate van adaptiviteit van verschillende 
beschavingen is ongelijk; of om het populair te zeggen: sommige vol
ken (of volkjes) kunnen veel hebben voor ze kapot gaan, andere zijn 
kruidjes-roer-me-niet. Bovendien, binnen een enkele cultuurprovincie 
zijn sommige volken bereid zich te vervormen, andere wensen ten koste 
van alles, ook van materiele vooruitgang, zichzelf te blijven. 

Ten vierde, aansluitend op het voorgaande, is er dit. Ook al is dus 
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bet precieze ,waarom ?" niet en bet precieze ,hoe ?" maar ten dele be
kend, toch weten we, zoals gezegd, dat technologische nieuwigheden nu 
eenmaal veranderingen in allerlei sectoren van bet levenspatroon mee
brengen en vaak van bet ,goede Ieven" een ,verstoord leven" maken. 
Dat is de ene kant van de zaak. Er is ook een andere kant; maar ook 
bier blijft bet voorlopig een gissen naar antwoorden op de vraag ,waar
om"? Deze kant laat zien, dat binnen bet utiliteitskader van onze 
vraagstelling ontwikkelingshulp soms wel, soms niet aanslaat. Slaat de 
hulp wel aan, d.w.z. treedt ten gevolge van de hulpverlening rl!nde
mentsverhoging op, dan is bet doel bereikt, in welke termen men ren
dement ook wil duiden. Is het daarentegen niet zo, dat aanwijsbare 
verbeteringen optreden in bet gewenste vlak, dan hebben wij ,geen ge
luk gehad". Nu wil bet mij vuorkomen, dat deze gevallen niet zo veel
vuldig hoeven te zijn als ze totnutoe geweest zijn. Is, om een voorbeeld 
te noemen, arbeidzaamheid (d.w.z. een positieve instelling ten aanzien 
van arbeid) niet aanwezig, dan brengt technische hulp die geesteshou
ding heus niet automatiscb teweeg. Hetzelfde geldt voor, laten we zeg
gen, spaarzaamheid en nauwkeurigheid - of voor rechtvaardigheid (in 
onze subjectieve zin) en gerechtigheid (in Bijbelse, objectieve zin). Wil 
ontwikkelingsbulp doelmatig zijn en rendement bebben, dan ligt bet 
voor de hand, dat men meer bereikt met, eventueel geringe, middelen 
bij een ijverig, nauwgezet, tot sparen en beleggen geneigd volk, dan met 
veel (en dure) hulp aan een luie, onacbtzame natie (of, wat even erg is, 
via een lui en inefficient werkend intemationaal apparaat). En dat die 
er zijn is een werkelijkheid waar men bepaald niet aan hoeft te twijfe
len, ook al geeft men er misschien de voorkeur aan een andere, mis
schien meer wetenschappelijke formulering voor bet begrip ,lui" te 
zoeken. 

Wil men nu zo'n volk om voor de hand liggende redenen toch in een 
hulpverleningsprcgram opnemen, dan zou men niet dadelijk hulp moe
ten verlenen in bet technische vlak (of, zo men dat toch doet, er niet 
veel heil van verwachten), maar beginnen met een poging tot attitude
verandering. Deze poging zou gebaseerd moeten zijn op onderzoek naar 
de kern van de cultuur (,cultureel kernonderzoek", zou een passende 
benaming zijn ! ) en daarop voortbouwend zou men een project voor 
,fundamental education" dienen te ontwerpen. Men vergete daarbij 
evenwel niet de buitengewoon grote verantwoordelijkheid, die men dan 
op zich laadt: men poogt immers niets meer en niets minder dan een 
volksaard te veranderen! Waartoe? Om een welvaartspeil te verbogen
en is dat een voldoende klemmende reden ? 

Een voordeel is daarbij tenminste, dat men althans weet waarmee 
men bezig is, iets wat bij alleen-maar-techniscbe-hulp niet bet geval is. 
Aan dit punt mag niemand voorbijgaan, tenzij men een voorstander is 
van ,laissez faire, laissez aller" in zaken de ontwikkelingshulp betref
fende. 
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Ik kom nu tot een vijfde punt. Is een algemene regel voor ontwikke
lings-verlopen dan al moeilijk te geven, bet is wei mogelijk om met be
hulp van een culturele sondering, bijv. in de vorm van een ,pilot pro
ject" met een grote mate van waarschijnlijkheid in een welomschreven 
individueel geval te voorspeilen wat er bij grootscheepse hulp gebeuren 
zal. Ook deze overweging wijst duidelijk op bet voordeel verbonden 
aan bilaterale hulpverlening met een welomschreven doel voor ogen, 
een bebossings-, een visserij- of een irrigatie-project in die en die streek 
van dat bepaalde land. Men zou, van Nederlandse zijde, daarbij niet 
aileen een belangrijke bijdrage aan de welvaart van bet land in kwestie 
leveren, men zou ook door de inschakeling van andere dan aileen maar 
technisch-deskundigen de ontwikkeling van de eigen wetenschap (b.v. 
de orientalistiek, de Islambestudering, de antbropologie, de geografie) 
in belangrijke mate bevorderen door via dergelijk ,pilot projects" be
paalde regionale ontwikkelingsplannen voor z'n rekening te nemen. Is 
de diepgaande wetenschappelijke belangsteiling voor vreemde volks
aard en vreemde taal niet vanouds een zaak geweest waarin Nederland 
zicb bepaald onderscbeidde? Waarom zou Nederland zich dan ook nu 
niet onderscbeiden door werkelijk praktisch te zijn en de algemene, 
theoretiscbe ontwikkelingsproblematiek op de tweede, maar de speci
fieke, regionale problemen op de eerste plaats te stellen. 

Het is te hopen, dat de practici zowel als de ,policy-makers" enig 
profijt zullen kunnen putten uit deze vijf algemene regels. 

Tenslotte dit. Bij bet hele probleem van de ontwikkelingshulp staat 
bet begrip ,verantwoordelijkbeid" centraal. In de eerste plaats is er de 
verantwoordelijkheid naar binnen toe, van een overbeid ten aanzien 
van bet eigen volk. Dit wordt al te Iicht over bet hoofd gezien. In de 
tweede plaats (of: op de tweede vleugel) is er een gelijke plicbt ten 
aanzien van de ,vreemde naaste". 

Mogen wij een regering van een willekeurig onderontwikkeld land 
zien als voldoende aan de normen die men aan een overheid stellen 
mag? Streeft de overbeid in kwestie bij een bepaald project bet 
welzijn van bet betreffende volksdeel (stam, etbniscbe ,Fremdkorper", 
dan wei beroeps- of belangengroep) na, of is zij er op uit zichzelf (en 
de klasse of partij waarop zij steunt) steviger in bet zadel te zetten? 

Men kan denken aan vele der semi- of gebeel totalitair geregeerde 
nieuwe Ianden in Afrika en elders. En zo ja, is een bepaalde overbeids
dienst voldoende doordrongen van de voetangels en klemmen die op 
bet terrein van de ontwikkelingsbulp liggen? Maar zoals ik al opmerkte, 
is de Nederlandse overheid bier trouwens wei van doordrongen? 

Men kan zicb ook aan deze vorm van (mede-)verantwoordelijkheid 
niet onttrekken. 

Dr. A. H. J. PRINS. 
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DE TECHNIEK VAN DE NEDERLANDSE HULPVERLENING 

Er zijn bij bet Nederlandse beleid t.a.v. de ontwikkelingslanden twee 
zeer belangrijke aspecten, die de aandacbt verdienen: 
I. De wijze waarop Nederland de middelen aan de ontwikkelingslanden 

verstrekt. 
II. De organisatie binnen bet Nederlandse overbeidsapparaat inzake de 

materie der bulpverlening. 
ad. I. 

In de praktijk is de bele strijdvraag over de wijze van bulpverlening 
een weerslag van de politieke- en economiscbe wereldverboudingen. 

De grote vraagstukken zijn op bet ogenblik: 
a. Op politiek terrein: 
De verbouding Oost-West. Hierdoor is de bulpverlening belaas betrok
ken geraakt in de wereldpolitiek; de bulpverlening der Westerse Ianden 
toont betzelfde gebrek aan coordinatie als vele andere internationaal
politieke inspanningen van de Westerse Ianden. Verbetering van de sa
menwerking op bet algemeen politieke vlak is dus mede een voorwaarde 
voor een betere samenwerking op bet gebied der bulpverlening aan de 
ontwikkelingslanden. 
b. Op economisch terrein: 
Er heerst een scberpe concurrentie op de (wereld)markten, waardoor 
elk land tracht met aile middelen zijn positie te verbeteren. De bulp
verlening aan de ontwikkelingslanden is een welkome aanvulling ge
worden van bet wapenarsenaal op bet vlak van de bandelspolitiek. 

Wij zullen bier voornamelijk de economiscbe kant van de bulpverle
ning belichten. 

Binnen de in de punten a. en b. omscbreven ,klimaatsbepalende" 
factoren zal Nederland zijn weg moeten bepalen. 

Het in de punten a. en b. omschreven ,strenge klimaat" moet eniger
mate worden verfijnd. Zowel op politiek als economiscb terrein zijn er 
door Nederland allerlei verdragen afgesloten. De daaruit voortvloeiende 
verplichtingen zullen wij moeten bonoreren. 

Verschillende door Nederland afgesloten verdragen zijn van belang 
voor bet Nederlandse beleid op bet gebied der bulpverlening. Nederland 
heeft b.v. de verdragen van Rome ondertekend. Wij bebben ons daar
door verplicht tot ult. 1962 bij te dragen aan de middelen van bet E.E.G.
fonds voor de ontwikkeling van de Ianden overzee, maar zeer waar
schijnlijk zal de bulp ook daarna gecontinueerd worden. 

Bovenstaande is in beginsel ook van toepassing op bet Nederlandse 
lidmaatschap van de V.N., de Wereldbank, etc. 

Het door Nederland ondertekenen van al deze verdragen beeft dus 
voor wat de bulpverlening betreft tot gevolg, dat de kanalen van de 
door ons land ter bescbikking gestelde gelden vastliggen. 

Hierdoor gaat bet vraagstuk van de ,retourstroom" van de ter be-
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schikking gestelde middelen een belangrijke rol spelen. Dit vraagstuk 
der ,retourstroom" is voor de activiteit van het Nederlandse bedrijfs· 
Ieven in de ontwikkelingslanden van grote betekenis. 

Om de middelen, die ons land, overeenkomstig haar verdragsverplich
tingen multilateraal (V.N. e.d.) resp. regionaal (E.E.G.) moet kanalise
ren, in meerdere mate het Nederlandse bedrijfsleven ten goede te Iaten 
komen, kan men een aantal wegen bewandelen: 
A. In de ondertekende verdragen een regeling opnemen, die de strekking 

heeft van een ,bindingsclausule". 
Bovenstaande is t.a.v. het E.E.G.-fonds bepleit door Mr. F. J. F. M. 
van Thiel op het 16e Econ. Benelux congres te Arnhem (6 en 7 juni 
1962) . 
......... ,Wellicht zou een gentlemen's agreement kunnen worden ge
sloten, waarbij wordt afgesproken, dat de beheersinstanties van het 
fonds er naar streven, dat minstens 80% van de contributies aan het 
fonds in beginsel worden besteed in het land, dat deze heeft ver
strekt." 
Deze methode is echter af te raden, daar zij in de praktijk moeilijk 
uitvoerbaar is en niet in het belang van het ontwikkelingsland. 

B. Bij de middelen, die door Nederland hoven het totale bedrag van 
haar verdragsverplichtingen beschikbaar zijn gesteld voor de ont· 
wikkelingslanden, ligt het vraagstuk van de ,retourstroom" eenvou
diger. Hier heeft men de vrijheid deze middelen rechtstreeks (bila
teraal) de ontwikkelingslanden ten goede te Iaten komen: dit heeft 
bijna altijd tot gevolg, dat een belangrijk deel van de middelen in 
het geversland wordt besteed, alhoewel dit niet imperatief moet 
worden gesteld. 

Ca. 90% van de totale ,Westerse" hulpverlening komt rechtstreeks 
(bilateraal) de ontwikkelingslanden ten goede. Voor Nederland is dit 
percentage beduidend lager; voor de hulpverlening verstrekt buiten 
koninkrijksverband is dit maar enkele percenten. 

Dit Nederlandse beleid heeft tot gevolg, dat het Nederlandse bedrijfs
leven zwakker staat in de internationale concurrentiestrijd. 

Het is zeer gewenst, dat Nederland in meerdere mate rechtstreeks 
(bilateraal) hulp aan de ontwikkelingslanden ten goede doet komen 
om zodoende onze schadelijke uitzonderingspositie te matigen. 

Men kan stellen, dat de wijze (het kanaal) van hulpverlening van 
grote betekenis is voor het bedrijfsleven van het hulpverstrekkende 
land, maar onbelangrijk voor de ontwikkelingslanden, mits aan zekere 
normen wordt voldaan. 

Men zou kunnen stellen, dat van een althans enigszins bilateraal geka
naliseerde Nederlandse hulpverlening de ontwikkelingslanden geen scha
de zullen ondervinden; integendeel het Nederlandse bedrijfsleven zal in 
meerdere mate in deze Ianden werkzaam kunnen zijn, mede ten bate 
van de economische opbouw van deze arme Ianden. 
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ad. II. 
Allerwege wordt er in Nederland op aangedrongen om de regerings

bijdrage voor de hulpverlening aan de ontwikkelingslanden te verhogen. 
In de meeste gevallen wordt in dit verband het ,magische" getal: 1% 
van het nationale inkomen als norm genoemd. 

Voor Nederland zou dit een bedrag van ruim f 400 miljoen gulden 
gaan uitmaken. Dit bedrag zal bovendien een stijgende lijn vertonen, 
gezien de stijgende trend van het nationale inkomen. 

In elk geval mag gehoopt worden, dat de Nederlandse bijdrage in de 
naaste toekomst zo mogelijk wordt verhoogd. 

Indien deze verhoging effectief gaat worden, dan zal de organisato
sche kant van de hulpverlening, die Nederland de ontwikkelingslanden 
via verschillende kanalen verstrekt, een steeds urgenter karakter krij
gen. Men heeft reeds gepleit voor de oprichting in Nederland van een 
zelfstandige overheidsorganisatie op het terrein van de hulpverlening 
aan de ontwikkelingslanden. 

Men is er zich van bewust, dat de organisatorische problemen, die 
bij de hulpverlening aan de ontwikkelingslanden aan de orde komen 
zeer ingewikkeld zijn. 

Het gecompliceerde karakter van deze materie is het gevolg van het 
feit, dat een op te richten overheidsinstantie in beginsel een weerspie
geling zal moeten zijn van het talloze facetten vertonende probleem der 
ontwikkelingslanden, dus niet aileen op economisch gebied, maar even
eens op cultureel en politiek gebied, al zal de economische factor aan 
beide zijden overwegend zijn. 

De ontwikkeling van een land kan niet aileen met positief resultaat 
tot stand komen door eenzijdige economische hulpverlening, de socio
logische en culturele facetten hebben minstens een even belangrijke rol 
mee te spelen. 

AI zullen de hulpverlenende Ianden buiten het economische vlak met 
grote schroom te werk moeten gaan, antropologen b.v. hebben hier 
een verantwoordelijke taak. 

Hoe uitgestrekt het werkterrein is waarvoor een nieuwe organisatie 
in beginsel komt te staan is duidelijk te illustreren aan de hand van 
een passage uit een redevoering van Z.E.W. Scheel, minister van het 
Duitse Ministerium flir Wirtschaftliche Zusammenarbeit, gehouden op 
7 mei 1962 op de Ueberseetag te Hamburg (zie verslag in de ,Nach
richten flir Aussenhandel" van 8 mei 1962.) 

De minister sprak over de noodzaak van een hulpverleningspolitiek 
en achtte het noodzakelijk, dat er het volgende tot stand zal komen: 

,Een alles omvattende en in onderling verband staande 
reeks van maatregelen op het terrein van de economie, de 
landbouw, de cultuur, het transportwezen, de handel en de 
bestuurswetenschappen, bezien vanuit de problematiek 
waarvoor de ontwikkelingslanden ons stellen. Er dient een 
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ontwikKelingspolitiek te komen op bet nationale- en inter· 
nationale vlak, die de improvisatie opbeft." 

Bovenstaande geldt natuurlijk in mindere mate voor Nederland, daar 
onze mogelijkheden kleiner zijn. 

Wat ecbter ook voor ons land van belang is: de bezinning op het hele 
probleem van de ontwikkelingslanden, omdat wij zo kunnen nagaan 
welke mogelijkbeden wij wei bebben. 

Voor de Tweede Wereldoorlog was de verbouding tussen de boog
ontwikkelde en de ontwikkelingslanden voornamelijk die van moeder
land tot kolonie. Het moederland bepaalde in boogste instantie wat er 
met en in baar kolonien gebeurde. De mate van toegang van buiten
landers en buitenlandse ondernemingen was afhankelijk van de mate 
van ,open-deur politiek" gevoerd door bet moederland. 

Er was sprake van een toestand tussen bet moederland en baar 
kolonien, die in vele gevallen vergelijkbaar is met ons moderne begrip 
gemeenscbappelijke markt. 

Binnen dit kader vond tot op zekere hoogte een natuurlijke versprei
ding van welvaart en een overdracbt van kennis plaats. Ook de recbt
zekerbeid was gewaarborgd en was in grate trekken dezelfde als in bet 
moederland. Organisatorisch was het Ministerie van Kolonien de instan
tie waar alle draden samenkwamen. 

Door bet ontvoogdingsproces, dat na de Tweede Wereldoorlog snel 
om zicb been greep, is dit patroon van betrekkingen volledig verbroken. 
Voor een Ministerie van Kolonien is natuurlijk geen plaats meer. De 
betrekkingen met deze jonge Ianden moeten immers op een totaal an
dere leest worden gescboeid. Er moet een nieuwe organisatie komen, 
die in geen enkel opzicht lijkt op een voormalige instelling als een 
Ministerie van Kolonien, zodat een nieuw orgaan geen verwijt van neo
kolonialisme kan treffen. 

Dat deze betrekkingen een speciale aanpak vragen is· o.a. gesteld door 
Eugene Black in een redevoering ter gelegenbeid van de toekenning 
van een ere-doctoraat van de universiteit van Hamburg. Hij stelde in 
zijn rede o.m. bet volgende: 

,Wij moeten maatstaven opstellen voor onze benadering 
van bet totale probleem der ontwikkelingslanden, die ener
zijds duidelijk onze doeleinden weergeven en anderzijds de 
basis vormen voor de samenwerking met de ontwikkelings
landen. Kort gezegd wij moeten een nieuwe kunst beoefe
nen, die ik ontwikkelingsdiplomatie zou willen noemen." 
(,Europas Aufgaben in der Entwicklungshilfe"; '()bersee 
Rundschau mei 1962, pag. 8.) 

Een van de meest markante gevolgen van bet ontvoogdingsproces is 
bet feit, dat men in de ontwikkelingslanden de armoede niet meer als 
een onvermijdelijk lot aanvaardt. Men realiseert zich, dater verbetering 
mogelijk is. Het streven naar een bogere levensstandaard is in de ont
wikkelingslanden bet alles overbeersende element geworden. Eugene 
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Black heeft dit eens als volgt onder woorden gebracht: 
,Development is not merely a supplemental activity in the 
country which undertakes it. It grows out of and represents 
a country's whole way of life." 

Als gevolg van de meest uiteenlopende oorzaken is er een groep van 
Ianden ontstaan, die gemeenscho.ppelijke kenmerken hebben. De hoog
ontwikkelde Ianden steunen om humanitaire, politieke en economische 
redenen de ontwikkelingslanden in hun streven om tot een hogere Ie
vensstandaard te komen. 

Men tracht dus in een versneld tempo en min of meer ,kunstmatig" 
de ontwikkelingslanden in dit streven te steunen. 

De grootste stootkracht gaat in de praktijk uit van de laatste twee 
groepen van motieven; de politieke en de economische. In wezen is dit 
niet te betreuren, want de enorme omvang van de achterstand der ont
wikkelingslanden is zodanig, dat elke ,uitsluitend" humanitaire bena-
dering volkomen tekort zou schieten. · 

Dat de economische en politieke belangenstrijd ook stimulerend 
werkt wordt o.m. in bet rapport van de A.R. partij gesteld: 

,De internationaal-politieke strijd vormt aldus zowel een 
verstoring als een stimulans van bet streven naar opheffing 
der minder-ontwikkelde gebieden" (uitgave: A.R.P., 3e druk, 
pag. 9.) 

Bij de zeer snel opkomende overgang van de koloniale verhouding 
naar die van de ontwikkelingslanden heeft bet overheidsapparaat ge
faald zich tijdig aan te passen. De behandeling van de materie die met 
bet vraagstuk van de hulpverlening verband houdt, is in Nederland 
in bet historisch gegroeide overheidsapparaat ,verdwenen". 

Er is nog niet voldoende rekening gehouden met bet feit, dat bet bier 
gaat om een specifieke en samenho.ngende groep van problemen, die dan 
ook organisatorisch uit dit oogpunt bekeken dienen te worden. 

Voor wat de export naar de ontwikkelingslanden betreft is duidelijk 
door Minister de Pous gesteld, dat een specifieke aanpak nodig is: 

,Maar wei is ook gebleken, dat bet streven naar afzet in 
deze Ianden bevorderd wordt wanneer dit streven gebaseerd 
is op bet inzicht, dat de specifieke omstandigheden, waarin 
deze Ianden verkeren, ook vragen om een specifieke aanpak 
van exportbevordering." (Rede te Maastricht voor de Lim
burgse Katholieke Werkgeversver. en bet Dep. Limburg v.d. 
Nederl. Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Zie ,Maat
schappijbelangen" juni 1962, pag. 363) 

De export is echter slechts een aspect, bet gehele vraagstuk vraagt 
om een specifieke aanpak. Dat ook bier Nederland ,uit de pas loopt" 
kan met een aantal voorbeelden uit bet buitenland duidelijk worden 
gemaakt. 
Noorwegen. 

Het Noorse parlement heeft op 8 februari 1962 eenstemmig besloten 
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een organisatie voor de Noorse hulpverlening te stichten. Deze organi
satie zal alle problemen, die de hulpverlening betreffen gaan behan
delen. 

Men is van oordeel, dat op deze manier een apparaat wordt gescha
pen, dat enigermate opgewassen is t.o.v. bet zeer gecompliceerde vraag
stuk van de hulpverlening aan de ontwikkelingslanden. 

Het ligt in de bedoeling, dat deze organisatie op een doelmatige ma
nier in bet overheidsapparaat wordt ingepast. De organisatie zal de 
verantwoordelijkheid overnemen voor alle, oak in bet verleden door 
Noorwegen verleende hulp aan de ontwikkelingslanden. 

De Noorse hulpverlening wil men voorlopig vaststellen op N.Kr. 75 
miljoen (plm. f 38 miljoen) en in de loop van de tijd opvoeren tot '300 
miljoen N.Kr. (Zie bericht in Nachrichten fiir Aussenhandel van 16-2-
1962.) 

Zweden. 
Hier heeft men een commissie belast een onderzoek in te stellen naar 

de organisatorische kant van de hulpverlening. (Den Svenska Utveclings
hjalpens Administrations, Stockholm, maart 1961, met Engelse samen
vatting). 

Wij willen hier enkele punten uit dit rapport vermelden: 
De organisatie die door de commissie wordt aanbevolen, zal een zeer 

ruime taak krijgen. Op pag. 68 van genoemd rapport staat deze taak 
omschreven: 

,The primary purpose of the new organisation is that it 
should function as a central organ for information, plan
ning, cooperation and control in all matters related to 
Swedish assistance to underdeveloped countries." 

De Zweden zien terecht, dat de hulpverlening wel degelijk in nauw 
verband staat met hun handelspolitiek en de particuliere investeringen 
in de ontwikkelingslanden. 

Op pag. 63 van genoemd rapport: 
,In order to achieve a maximum effect the assistance pro
gramme should be in harmony with the actions and deci
sions Sweden takes in such bodies as G.A.T.T. or O.E.C.D., 
and with the general policies Sweden pursues to foreign 
trade and investment." 

Als grootste bezwaar van de bestaande organisatie gaf men de te ver 
gaande decentralisatie aan: 

Op pag. 67 van genoemd rapport: 

Belgie. 

,The basic weakness of the present system of assistance 
administration is its excessive decentralisation." 

In Belgie is men overgegaan tot de oprichting van: 
a) Een Ministercomite voor de Ontwikkelingssamenwerking 
b) Een Raad van Ad vies voor de Ontwikkelingssamenwerking 
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c) Een Dienst voor de Ontwikkelingssamenwerking. 
Voor de taakomscbrijving van de genoemde drie organen willen wij 

verwijzen naar bet bericbt in ,Economiscbe Voorlicbting". (Zie Week
blad ,Economiscbe Voorlicbting" 21 maart 1962. Organisatie van de 
Belgiscbe bulp aan ontwikkelingslanden.) 

U.SA. 
Ook in de V.S. is men tot een centralisatie overgegaan in de beban

deling van aile aangelegenheden, die met de bulpverlening aan de ont
wikkelingslanden te maken bebben. 

Op grond van de ,Act for International Development" is bet Agency 
for International Development (A.I.D.) opgericbt. A.I.D. beeft aile taken 
van de tailoze Amerikaanse overbeidsinstellingen op bet terrein der 
hulpverlening overgenomen. (Zie ook weekblad ,Economische Voor
lichting", 16 mei 1962, pag. 12.) 

Bovenstaande reeks voorbeelden is zeker niet uitputtend. In West
Duitsland werd bet Ministerium fiir Wirtschaftlicbe Zusammenarbeit 
opgericht, dat de meer dan 80 ,ontwikkelingsbureaux" van de verscbil
lende ministeries, etc. beeft gecentraliseerd. 

Nederu:md. 
In ons land is de behandeling van overheidswege van de problematiek 

der ontwikkelingslanden nog sterk versnipperd. Weliswaar besteedt de 
Raad voor Economische Aangelegenbeden uit de Ministerraad periodiek 
aandacht aan dit vraagstuk, en weliswaar zijn er twee interdepartemen
tale commissies op dit gebied werkzaam geweest2), docb de uitvoering 
van ailerlei maatregelen is verspreid over een aantal afdelingen en bu
reaux van bijna aile departementen. Coordinatie in dit opzicbt is drin
gend gewenst. 

In de eerste plaats zou bet gewenst zijn dat een commissie uit de 
Ministerraad zicb meer regelmatig dan tot dusver met dit vraagstuk 
gaat bezigbouden. De Raad voor Economiscbe Aangelegenbeden is bier
voor niet belemaal gescbikt, omdat de Ministers van Buitenlandse Za
ken en O.K. en W. biervan geen deel uitmaken. Een oplossingzou ecbter 
zijn om deze Ministers bij de bebandeling van ontwikkelingsproblemen 
steeds te betrekken bij bet werk van de R.E.A. 

Een tweede verdergaande stap zou zijn bet benoemen van een staats
secretaris, speciaal belast met de relaties met ontwikkelingslanden en 
de coordinatie van de bulp aan deze gebieden. In de derde plaats dient 
een permanente interdepartementale commissie te worden geformeerd, 
waarin aile facetten van de ontwikkelingsbulp aan de orde komen. 
Deze commissie zou uit boge ambtenaren moeten bestaan en aldus 
qua karakter vergelijkbaar zijn met de Centrale Economiscbe Commis
sie. Wenselijk zou bet zijn als in bet kader van de S.E.R. vanuit bet 
bedrijfsleven een tegenhanger van deze ambtelijke commissie in bet 
leven zou worden geroepen. 
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Tenslotte zouden de uitvoering van de ontwikkelingshulp, de behan
deling van handelspolitieke vraagstukken ten opzichte van de nieuwe 
Ianden, de technische bijstand e.d. zoveel mogelijk gecentraliseerd moe
ten worden. Hiervoor zou een dienst gecreeerd moeten worden met een 
eigen statuut - zoals b.v. het geval is bij het Directoraat-Generaal 
voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen - doch verbonden 
aan een bepaald departement. In het geval dat een staatssecretaris in 
het bijzonder met deze vraagstukken zou worden belast, zou deze 
dienst uiteraard zijn apparaat worden. Het meest voor de hand ligt het 
voegen van deze dienst bij het departement van Economische Zaken. 

Enige praktische beschouwingen. 
Het ontwikkelingsfonds der E.E.G., waartoe Nederland in belangrijke 

mate bijdraagt, opereert hoofdzakelijk in Afrika en wei in de voormalig 
Franse gebieden. 

Aangezien in deze Ianden het bedrijfsleven bijna uitsluitend Frans 
georienteerd of Frans eigendom is en het voor niet-Franse maatschap
pijen nog steeds uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk is daar een voet 
aan de grond te krijgen, komen de gelden van het E.E.G.-fonds auto
matisch voor een groot gedeelte tenslotte in handen van deze Franse 
of semi-Franse maatschappijen (o.a. aannemers), die hun materialen, 
machinerieen, enz. uiteraard uit Frankrijk betrekken. 

Aan deze situatie valt in de praktijk niets te doen, aangezien men 
een eenmaal historisch gegroeide economie niet zomaar van bovenaf 
kan veranderen (waarbij men overigens ook niet op de steun van 
Frankrijk behoeft te rekenen). 

Daarbij komt, dat niet-Franse leveranciers voorlopig niet voldoende 
,service" ter plaatse zouden kunnen bieden. 

Indien Engeland binnenkort ook tot de E.E.G. toetreedt, zal zich het
zelfde verschijnsel in de voormalig Engels-Afrikaanse Ianden voordoen, 
zij het in iets mindere mate. 

Voor Nederland, dat, zoals vermeld, ruim zal bijdragen in de middelen 
van het E.E.G.-ontwikkelingsfonds, zal deze situatie op den duur on
acceptabel zijn en de enige oplossing ligt in het additioneel verlenen 
door Nederland van bilaterale hulp in de vorm van project financiering 
binnen de programmering van het ontwikkelingsland. 

Ondanks veel getheoretiseer in het verleden, dat hiertegen opkwam, 
is in de praktijk duidelijk gebleken hoe populair deze project financie
ring, mits passend in het programma van het ontvangende land, is ge
worden, en wei omdat hierdoor veelal economisch gezonde projecten 
zijn ontstaan, welke met veel gevoel voor verantwoordelijkheid zijn 
uitgevoerd. 

Inschakeling van de lokale bevolking is hierbij ook goed mogelijk 
gebleken. 

Een ander groot voordeel is de automatische bijlevering van ,know
how" van langdurige aard, dit in tegenstelling tot de multilaterale hulp, 
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die meestal een zeer tijdelijk karakter draagt en helaas dikwijls 
bij het stadium van de plannenmakerij blijft steken. De activiteiten van 
de Wereldbank vormen hier een uitzondering. 

Bij een gerichte project-financiering kan Nederland een behoorlijke 
vinger 'in de pap houden wat de besteding der gelden aangaat en de zo 
hoog nodige ,know-how" bijleveren. 

Uitdrukkelijk zij hier echter nogmaals vermeld, dat de Nederlandse 
bijdrage niet het karakter van ,tied loans" mag hebben. Dit is noch 
in het belang van het ontvangende land, noch in dat van Nederland. 

Indie:n ieder geldgevend land het ,tied loan" systeem zou toepassen, 
zou Nederland ongetwijfeld aan het kortste eind trekken. Beter is 
een goed voorbeeld te stellen en met anderen druk op de U.S. uit te 
oefenen het ,tied loan" systeem te Iaten varen, zodra dit land weer 
een sluitende betalingsbalans heeft. Wei moet de Nederlandse industrie 
uiteraard een eerlijke kans krijgen om mee te dingen. 

Ook is gebleken, dat wanneer het bedrijfsleven wordt ingeschakeld, 
samenwerking met internationale financierings-maatschappijen goed 
mogelijk is, waardoor het samenspel tussen bi- en multilaterale hulp 
tot stand komt. 

In dit verband dient opgemerkt te worden, dat de Nederlandse 
Overzeese Financierings Maatschappij hier reeds voortreffelijk werk 
heeft verricht, zij het op veel te bescheiden schaal. Indien haar werk
kring vergroot wordt en haar geldmiddelen uitgebreid, kan in de 
toekomst goede verwachting gekoegterd worden omtrent haar 
resultaten. 

AI met al zou de voorgestelde ?.ieuwe dienst, welke beperkt van 
organisatorische omvang kan ZIJn, de flexibiliteit van de Neder
landse hulpverlening belangrijk kunnen bevorderen. Deze is momen
teel te verstard en daarbij gericht langs een spoor dat op den duur 
onvermijdelijk tot toenemende onpopulariteit bij het Nederlandse 
publiek en bedrijfsleven zalleiden, terwijl zij voorts de ,know-how" en 
ervaring van onze op het buitenland gerichte onderneroingen en onder
wijsinstellingen ongebruikt laat. 

Aileen wanneer Nederland actief gaat deelnemen aan bilaterale ont
wikkelingshulp en zich niet in hoofdzaak bepaalt tot het overmaken van 
gelden naar Brussel en New York, zal ons volk bereid zijn deze · hulp 
te blijven opbrengen. 

Voorts is het voor ons land, met zijn historische internationale in
stelling, een sine qua non om deel te blijven nemen aan overzeese 
activiteiten. Er schuilt anders een groot gevaar dat Nederland ver
kruideniert binnen zijn nauwe grenzen. 

In het vlak van de ontwikkelingshulp liggen hier aantrekkelijke 
kansen. Zonder enige hypocrisie kan Nederland hier zijn ,bestaans
recht in de wereld" bewijzen, en onze jeugd kansen scheppen zich breed 
te ontwikkelen en mede te helpen tot het vormen van een gelukkiger 
wereld met minder misdeelden. Hiervoor is naast multilaterale hulp 
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ook een nationaal georganiseerd en gecoordineerd verband nodig met 
specifieke verantwoordelijkheid en doelstelling. 

De relatief vele Nederlandse deskundigen, werkzaam in UNO-verband, 
werken vaak op een te versplinterd terrein om tot iets werkelijk groots 
en afgeronds te kunnen komen. Daarbij zijn de kosten , per man" 
schrikbarend hoog. Er bestaat een berekening welke komt tot $ 35.000 
per jaar (gemiddeld). 

De Nederlandse Antillen en Suriname vormen een veel te beperkt 
arbeidsterrein voor Nederland. Grotere delen van de wereld moeten 
voor ons land open staan om onze daadkracht, onze kennis, onze 
onderwijsinstellingen en ons bedrijfsleven voldoende arbeidsterrein te 
geven. 

Een volledige multilaterale afstemming, hetzij in V.N.-verband, hetzij 
via het ontwikkelingsfonds van de EEG werkt dit onvoldoende in de 
hand, integendeel, zoals hoven uiteengezet, werkt deze zelfs remmend. 

De combinatie van multilaterale hulp plus wel-gerichte, flexibele 
bilaterale steun geeft bier een veel betere en praktischer oplossing, 
ook voor de ontwikkelingslanden en speciaal die waar Nederland al 
ervaring heeft opgedaan en natuurlijke vriendschapsbanden zijn 
ontstaan. 

Het zou dan ook b.v. niet meer kunnen voorkomen, dat, terwijl er b.v. 
in Afrika een schreeuwend gebrek is aan inheemse landbouwdeskundigen 
met middelbare opleiding, de capaciteit van de Rijks Hogere School voor 
Tropische Landbouw in Deventer voor 25% niet gebruikt wordt, terwijl 
sommige afgestudeerden grote moeilijkheden ondervinden een pas
sende werkkring te verkrijgen, mede omdat de Nederlandse regering 
-hier geen weg heeft geopend, en er tevens geen fondsen aanwezig 
zijn (aangezien deze multilateraal vrijwel volledig worden opgesou
peerd) om bij deze unieke instelling een aantal, hiervoor in aanmerking 
komende, Afrikanen te Iaten studeren. 3) 

Het is de hoogste tijd, dat de Nederlandse regering haar vrijwel uit
sluitend multilateraal, en daardoor te theoretische en te idealistische 
standpunt gaat verlaten en haar ogen ook richt op de harde werkelijk
heid, zowel in als buiten ons land. 

Ontwikkelingshulp is de combinatie van financien, ,know-how" en 
vooral ook doorzettingsvermogen om een door een ontwikkelingsland 
gevraagd redelijk project, van welke aard ook, tot stand te brengen. 

In de praktijk is gebleken, dat dit bilateraal of bi-multilateraal soms 
beter mogelijk is dan zuiver multilateraal, mede omdat er in bilate
raal verband meer ,inducement" is voor het gevende land de onder
havige zaak tot een werkelijk en blijvend succes te maken. 

In dit verband moge nog eens gewezen worden op de prestaties 
van een klein land, dat met naar verhouding uiterst beperkte middelen 
en op bilaterale basis zeer veel presteert, n.I. Israel. 

De verbazend grote populariteit van Israel in vele zwart-Afrikaanse 
Ianden is wei bet duidelijkste bewijs hoe knap psychologisch, goed 
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gericht en deskundig uitgevoerd deze relatief kleine hulp is. 
Mede in verband met het feit dat de nota aan de Tweede Kamer 

over de hulp aan minderontwikkelde gebieden door de Minister van 
Buitenlandse Zaken onlangs werd aangeboden, zij het mij veroorloofd 
enkele suggesties aan de Nederlandse regering voor te leggen: 
1) Het scheppen van een zelfstandige overheidsinstelling welke zicb 

met de problematiek van en steunverlening (in de breedste zin des 
woords) aan de ontwikkelingslanden bezig houdt, hierbij bijgestaan 
door een commissie van advies, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de diverse Ministeries. 

2) Betrachting van de uiterste voorzicbtigheid bij het zich vastleggen 
op bijdragen aan het EEG-ontwikkelingsfonds in het besef, dat 
het bedrijfsleven van Frankrijk en binnenkort vermoedelijk ook 
van Engeland, hiervan voornamelijk commercieel zal profiteren. 

Hierbij tevens niet uit het oog verliezende dat bij bilaterale hulp
verlening dit minder bet geval zou zijn en hierdoor grotere moge
lijkheden geopend zullen worden voor bet Nederlandse bedrijfs
leven en voor onderwijsinstellingen, welke zich bij bilaterale hulp
verlening breder kunnen ontwikkelen en een redelijke kans bebben 
het momenteel dreigende keurslijf te ontlopen. 

3) Het op korte termijn treffen van maatregelen waardoor een samen
spel tussen het bedrijfsleven en een combinatie van bilaterale en 
multilaterale bulp, mogelijk wordt. Dit kan o.m. geschieden door 
het sluiten van verdragen, betreffende tecbnische en financiele 
steun, bij voorkeur met die ontwikkelingslanden waarmede Neder
land reeds bistoriscbe, economiscbe en culturele banden beeft. 

E. H. VAN E E G H E N. 

1) Gaarne wil ik Drs. F. A. Lensing, Medewerker van bet Mrika-Instituut te Rotterdam 
dank brengen voor de ruime mate van medewerking die hij mij bij bet samenstellen van 
deze bijdrage heeft willen verlenen. 
2) Een interdepartementale commissie onder Ieiding van een ambtenaar van bet depar
tement van Buitenlandse Zaken heeft zich bezig gehouden met de relaties met de onder
·Ontwikkelde Ianden in bet algemeen. Deze Commissie is belast geweest met de voorberei
ding van de nota over de ontwikkelingshulp aan bet parlement, welke nota in september 
1962 werd uitgebracht. Een andere interdepartementale commissie onder Ieiding van een 
vertegenwoordiger van bet departement van Financien heeft bet vraagstuk van de in
vesteringsgaranties onderzocht en daarover rapport uitgebracht aan de Ministerraad. Beide 
commissies hadden in sterke mate een ad hoc karakter. 
3) In september 1962 is bier nu een zeer bescheiden begin mee gemaakt. 
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RUIL VOETPROBLEMEN IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN 

Niet altijd wordt voldoende aandacht geschonken aan een probleem 
dat voor de nieuwe Ianden een van de zovele moeilijkheden vormt om 
te komen tot ontwikkeling, nl. de kwestie van de ruilvoet-verslechtering. 
Daarmee wordt bet volgende bedoeld. Voor elk land is van grote beteke
nis hoe bet verloop van bet prijspeil van exportgoederen is ten opzichte 
van dat van importprodukten. De verhouding tussen deze prijsniveaus 
noemt men de ruilvoet. Daalt b.v. bet prijspeil van de export en stijgt 
dat van de import, dan verslechtert de ruilvoet, in dit geval zelfs van 
twee kanten In deze ongelukkige situatie bevinden zich vele ontwikke
lingsgebieden. Ongelukkig is deze toestand, omdat een ruilvoetverslech
tering betekent dat men of meer moet exporteren om dezelfde hoeveel
heid import als voorheen te bekostigen, of bet importvolume moet be
perken. Het eerste is voor de ontwikkelingslanden lang niet altijd moge
lijk gezien de inelastische vraag naar grondstoffen, bet tweede houdt 
in dat importen die in belangrijke mate bepalend zijn voor bet ont
wikkelingstempo - dus machines e.d. - Diet zelden moeten worden 
afgesneden. 

De ernst van dit probleem komt duidelijk naar voren uit gegevens die 
zijn verschaft door W. Tims 1 ), die nl. becijfert dat de invoercapaciteit 
van de niet-industrielanden in 1961 S 4,5 miljard groter zou zijn geweest 
dan zij in werkelijkheid bedroeg als in de periode 1953-1961 geen be
langrijke ruilvoetverslechtering zou zijn opgetreden. Dit getal krijgt 
vooral relief als men zich realiseert dat de totale kapitaalhulp aan deze 
gebieden in de betrokken periode $ 5.5 miljard beliep, waarvan dus het 
grootste gedeelte door de ruilvoetverslechtering teniet is gedaan. 

Men moet ook vooral de psychologische betekenis van deze gegevens 
inzien. De ontwikkelingslanden, waarvan 80% afhankelijk is van de 
export van niet meer dan drie grondstoffen, zien de prijzen van deze 
produkten dalen ten opzichte van de prijzen der ingevoerde industrie
produkten. Dit nadeel van een relatieve prijsverslechtering voor hen is 
een evengroot voordeel voor de industrielanden. Hoe Iicht zou men 
kunnen zeggen dat de industrielanden met de ene hand geven, wat zij 
met de andere hand terugnemen! 

De te constateren ruilvoetverslechtering van grondstoffen t.o.v. indu
strieprodukten is een feit, waarvan de verklaring nog niet zo gemakke
lijk is. Tot op grote hoogte is bier hetzelfde aan de hand als in bet alge
meen voor de landbouw ten opzichte van de industrie geldt: de ver
beterde produktietechnieken doen bet aanbod zowel in de landbouw 
als in de industrie stijgen, maar bij toenemende welvaart richt bet in
komen zich meer en meer op de industrieprodukten. Toch verklaart dit 
niet alles en bet behoeft zeker niet zo te zijn dat de tegenwoordig te 
constateren ruilvoetverslechtering voor de grondstoffen ten opzichte van 



de industrieprodukten zich onvermijdelijk zal voortzetten. Van belang 
is daarbij vooral of de ontwikkelingslanden erin kunnen slagen een meer 
gevarieerd exportpakket -op te bouwen, kortom of zij hun economische 
struktuur kunnen verbeteren. Dit is bet ontwikkelingsvraagstuk in zijn 
algemeenheid, waarop elders is ingegaan. 

Naast een strukturele kant vertoont bet probleem van de ruilvoetver
slechtering evenzeer conjuncturele aspekten. Ook al zou aan de neer
waartse trend in de ruilvoet van grondstoffen ten opzichte van industrie
produkten een einde komen - wat, zoals gezegd, in de toekomst be
paald niet uitgesloten is - dan nog blijft bet probleem bestaan van 
fluctuaties in de ruilvoet, welke voor de onderontwikkelde gebieden 
uiterst hinderlijk kunnen zijn. Een rapport van de V.N. wijst erop dat 
door dergelijke fluctuaties soms de export van de grondstoffengebieden 
zo ongunstig wordt beinvloed, dat bet nationaal inkomen ineens met 
10 tot 20% daalt. Weliswaar komt dit niet zelden na enige tijd weer in 
orde, maar bet is duidelijk welk een tegenslag een dergelijke fluctuatie 
kan betekenen. 

Vandaar dat men zoekt naar middelen om de ruilvoetfluctuaties, die 
bij de grondstoffen bepaald veel sterker zijn dan bij de industriep~ 
dukten, te matigen. Een oud plan op dit gebied is afkomstig van onze 
landgenoot J. Goudriaan, die al in de jaren dertig een stabilisatie van 
de grondstoffenprijzen bepleitte doordat in jaren van overproduktie bet 
overschot aan grondstoffen zou worden opgekocht tegen vaste prijzen 
om de aldus te vormen voorraden in jaren van tekorten weer te ver
kopen. In de depressie van dertig was dit plan nog zo slecht niet; bet 
zou hebben geleid tot een onder die omstandigheden wel nuttige infla
toire financiering. In de na-oorlogse toestand van overwegende hoogcon
junctuur is bet flatoir financieren, zelfs van tijdelijke overschots-voor
raden grondstoffen bepaald niet ongevaarlijk, terwijl bovendien een 
dergelijk systeem zou kunnen leiden tot een verdere vergroting van de 
bij bepaalde grondstoffen toch al overmatige produktie. Het plan
Goudriaan is dan ook terecht niet verder gekomen dan de conferentie
tafel, waarbij bet intussen de nuttige rol van discussiebasis heeft ver
vuld. 

Van iets meer praktische betekenis zijn geweest de zgn. grondstoffen
overeenkomsten tussen producenten en afnemers (b.v. ten aanzien van 
tin, rubber e,d.), doch bet bezwaar daarvan is toch dat zij zich aileen 
richten op een enkel produkt, waardoor bet vaak onaantrekkelijk is voor 
bepaalde Ianden om deel te nemen. Voorts moeten nog worden genoemd 

- de stabilisatie-fondsen, die met name Frankrijk heeft gecreeerd ten be
hoeve van de met dit land verbonden gebieden in Afrika. Voor verschil-

~ lende produkten verschaffen deze fondsen een op een vrij hoog peil ge-
l stabiliseerde prijs aan de grondstoffenproducenten in deze gebieden. 
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Dat is ecbter aileen maar vol te bouden doordat de Franse consument 
gedwongen wordt de Afrikaanse produkten tegen boge prijzen af te 
nemen. In E.E.G.-verband streeft Frankrijk er naar deze last te doen 
ovememen door de Gemeenscbap als gebeel, waaraan ecbter een aantal 
bezwaren zijn verbonden. In de eerste plaats betekent dit een discrimi
natie ten opzicbte van andere ontwikkelingslanden (Z.O. Azie, Z. Ame
rika, en zolang Engeland geen deel uit maakt van de E.E.G. ook de met 
Engeland verbonden Ianden in Afrika). Voorts leidt een dergelijk sy
steem onafwendbaar tot overproduktie, zeker als bet voor Afrika in zijn 
gebeel zou worden toegepast, b.v. als na de toetreding van bet Verenigd 
Koninkrijk een associatie met de vroegere Engelse gebieden in Afrika 
tot stand zou komen en nog erger als men bet mondiaal zou willen 
realiseren. 

Minder ambitieus en ook minder gevaarlijk dan de Franse metbodiek 
is een plan, dat de V.N.2) in 1961 ter discussie beeft gesteld en waaraan 
o.m. onze landgenoot S. Postbuma beeft meegewerkt. Dit plan is be
paald nog niet afgerond en bet is dan ook nog niet aan realisatie toe, 
maar bet vertoont zo aantrekkelijke kanten, dat een bespreking van 
enkele beginselen ervan bier verantwoord is. Iriteressant in dit plan is 
vooral dat bet als bet ware de lijnen, die zijn te ontdekken in de sociale 
verzekeringssystemen van de Ianden van bet westen, doortrekt in bet 
intemationale vlak. 

Wat is nl. bet kenmerk van de sociale verzekering, b.v. van een ver
zekering tegen werkloosbeid? Dat de deelnemerskring ruim is getrokken 
en dat veelal ook de werkgevers en de overbeid erin bijdragen. Als ge
volg van deze solidariteit kan in gunstige perioden met weinig werk
loosbeid een ruim fonds worden bijeengebracbt dat in ongunstige tijden 
kan worden aangesproken. Tecbniscb gezien betekent een dergelijke 
verzekering dat in de boogconjunctuur, waarin de premies de uitkerin
gen overtreffen, een zekere matiging van de directe bestedingen wordt 
bereikt, betgeen dus gunstig deflatoir werkt. Dit geldt met name wan
neer bet fonds b.v. wordt belegd in overbeidsobligaties waarvan de op
brengst voorsbands niet door de overbeid wordt besteed. Daartegenover 
zal in een depressie met een grater bedrag aan uitkeringen dan aan 
premie-opbrengsten bet fonds geleidelijk moeten worden geliquideerd 
en misscbien zal zelfs additioneel moeten worden geleend, betgeen een 
onder deze omstandigbeden gunstige inflatoire uitwerking beeft en de 
bestedingen stimuleert. 

Volgens bet plan van de V.N. zou een soortgelijke verzekeringsmetbo
diek kunnen worden toegepast op bet probleem van de fluctuaties in de 
export-<>pbrengsten. Men zou door initiele bijdragen en jaarlijkse pre
mies een fonds - bet zgn. Development Insurance Fund (D.I.F.) -
kunnen bijeenbrengen. In dit fonds diencn volgens de solidariteitsge
dacbte zowel de geindustrialiseerde gebieden als de ontwikkelingslanden 
deel te nemen. Een moeilijkheid vormt de maatstaf voor de premiebe-
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talingen; bet ligt echter wel bet meest voor de. hand voor de industrie
landen een relatie met bet bruto nationaal produkt te zoeken en voor 
de ontwikkelingslanden een verband met de exportopbrengsten. De finan
ciering van uitkeringen, zou een jaarlijkse bijdrage vergen van de indu
strielanden van 1 tot 1 Jti pro mille van bet bruto nationaal produkt en 
van de ontwikkelingslanden een Jti procent van de exportopbrengsten. 

Uitkeringen zouden kunnen worden verstrekt bij een ernstige terug
val van de exportopbrengsten door daling van de grondstoffenprijzen. 
In beginsel zou dit moeten gelden voor industriele Ianden en ontwikke
lingsgebieden beide, waarbij bet echter voor de hand ligt dat de laatst
genoemde landen meer zullen profiteren. Eendeels dient te worden ver
meden dat bet fonds voor te geringe fluctuaties zou moeten inspringen, 
anderzijds moet oak een te hoog beroep op bet fonds worden voor
komen. Dit kan worden bereikt door: 
a. b.v. maar 50% van de gederfde deviezenopbrengsten te compenseren, 

en 
b. een minimum van 5% van de basiswaarde der inkomsten als niet 

voor compensatie in aanmerking komende te beschouwen, 
c. daarbij als uitgangspunt nemende de gemiddelde exportwaarde van 

de laatste drie jaar . 
Zou in de periode 1953-1959 op deze grondslagen een fonds hebben 

gewerkt, dan zou de verdeling van premies en uitkeringen gemiddeld 
per jaar als volgt zijn geweest: 

Bijdragen 
Uitkeringen 
Netto bijdragen 

In miljoenen dollars 
Industriele Ianden Ontwikkelingslanden 

326 142 
85 383 

-241 

1- Men ziet dat de parallel met de werkloosheidsverzekering in belang-
lt rijke mate opgaat. ledereen draagt bij tot de premie-betaling, iedereen 
1- kan uitkeringen krijgen, zij bet dat de kansen daarop voor de onderont-
;r wikkelde Ianden belangrijk groter zijn. Intussen geldt oak voor de 
:r werkloosheidsverzekering dat de kansen op een uitkering niet voor 
n ieder gelijk zijn; bet solidariteitsbeginsel brengt echter met zich 
·d dat ieder bijdraagt naar gelang zijn welvaartstoestand. Voor de onder· 
:n ontwikkelde Ianden is een dergelijk verzekeringssysteem vooral psycho-
le logisch aantrekkelijk, omdat in plaats van de armenzorg, die de ont-

wikkelingshulp vaak inhoudt, nu een verzekeringssysteem treedt, waarin 
o- zij zelf bijdragen. De hierboven vermelde cijfers tonen bovendien aan 
le dat een dergelijk systeem in de afgelopen jaren stellig zoden aan de dijk 
e- zou hebben gezet: ongeveer 40% van de ruilvoet-tegenvaller voor de 

onderontwikkelde gebieden zou zijn gecompenseerd, zonder overmatige 
e- lasten voor de bijdragende Ianden. Wat dit laatste betreft zou zelfs nog 
:n wei een grotere compensatie bij een nog redelijk blijvende last kunnen 
,e- worden gegeven. 
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Het plan is hiermee nog niet volledig beschreven. Van de werkloos
heidsverzekering werd gezegd dat in gunstige jaren fondsvorming ten 
behoeve van ongunstiger perioden kan plaatsvinden. Ook in dit plan 
zou iets dergelijks mogelijk zijn. Zo zou in perioden van stabiele of 
stijgende grondstoffenprijzen de premiebetaling toch kunnen worden 
voortgezet, waardoor een fonds voor belegging beschikbaar komt. Dit 
zou kunnen worden gebruikt voor het verstrekken van Ieningen aan 
ontwikkelingslanden ter verbetering van hun economische struktuur. 
Aldus zou het plan, behalve iets te doen aan de fluctuaties in de ruil
voet, ook enigszins kunnen bijdragen tot de oplossing van het . aan het 
begin van deze bijdrage geschetste struktuurprobleem. Breken ongun
stiger tijden aan dan is een liquidatie van de Ieningen natuurlijk niet 
mogelijk. Men zou dan echter promessen kunnen uitgeven die bij de 
centrale banken in de industrielanden worden ondergebracht. 

Ook bier geldt weer een parallel met de werkloosheidsverzekering. 
In de hoogconjunctuur wordt het overschot aan premies boven uitkerin
gen door het algemeen werkloosheidsfonds belegd. Hetzelfde zou bier 
kunnen geschieden, zij het dat de beleggingen hier riskanter zijn. Daarbij 
moet men er wei op toezien dat de financiering van de premies niet 
inflatoir- dus bij voorkeur uit belastingbetaling- geschiedt. Monetatr 
is de werking van het geheel dan neutraal. Voorzover in de depressie de 
uitkeringen de premies overtreffen en geen leningen kunnen worden ge
liquideerd, vindt door promesse-uitgifte inflatoire financiering plaats, 
hetgeen onder deze omstandigheden juist wei wenselijk is. 

Wanneer we komen tot een zekere afweging van pro's en contra's 
van het hierboven geschetste plan, dan kunnen in de eerste plaats de 
volgende voordelen worden vermeld: 
1. Als een onmiskenbaar voordeel geldt dat een verzekeringssysteem 

tegen de bepaald niet te onderschatten gevolgen van ruilvoetfluctua
ties voor de nieuwe Ianden- naar men mag aannemen - psycholo
gisch gezien in vele opzichten aantrekkelijker is dan de meeste vor
men van ontwikkelingshulp. Evenals bij een sociale verzekering be
taalt iedereen premie, doch de kansen op een uitkering zijn voor de 
een nu eenmaal groter dan voor de ander. Dit kweekt enerzijds een 
zekere solidariteit, terwijl anderzijds degenen die voor een uitkering 
in aanmerking komen als bet ware met opgeheven hoofd bij het fonds 
daarvoor kunnen aankloppen. 

2. Daarnaast moet als positief punt worden vermeld, dat met een ver
zekeringssysteem als hierboven beschreven, een zekere objectivering 
van de ontwikkelingshulp kan worden verkregen. Dit geldt in die zin 
dat een bepaalde maatstaf ontstaat voor het verstrekken van uitkerin
gen aan die Ianden, die gezien hun exportpositie daarvoor op korte 
termijn het meeste in aanmerking komen. 

3. Als derde voordeel geldt dat het plan niet aileen dienstbaar kan wor
den gemaakt aan het beoogde doel van het tegengaan van de ongun
stige gevolgen van internationale conjunctuurfluctuaties voor de ont-
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wikkelingslanden, maar dat bet ook een zekere, zij bet beperkte moge
lijkheid scbept tot struktuurverbetering. Voorzover nl. in betere tijden 
een fonds kan worden gevormd uit de overscbotten van premies 
hoven uitkeringen, zouden de middelen van dit fonds zijn te gebrui
ken voor leningen aan die Ianden, die struktuurbervormingen beogen. 
Vooral die Ianden, die een zeer eenzijdige produktie- en exportstruk
tuur bebben en dus zeer kwetsbaar zijn voor ruilvoetverslecbtering, 
zouden voor dit soort leningen in aanmerking kunnen komen. 

4. Houdt bet onder 3. genoemde tevens in dat bij voorzicbtige ( dus 
deflatoire) financiering van de bijdragen aan bet fonds de leningen 
geen inflatoire uitwerking beboeven te bebben, omgekeerd geldt dat 
in ongunstiger tijden een zeker inflatoir effect van dit systeem kan 
uitgaan, betgeen dan ecbter niet onwenselijk is. Met name in een 
depressie kan dit systeem tot mobilisatie van liquiditeiten leiden, 
vooral wanneer de centrale banken in de industrielanden promessen 
van bet fonds zouden accepteren. 

5. Als voordeel hoven een produktsgewijze benadering van bet probleem 
der grondstoffenprijzen geldt voor dit systeem, dat een compensatie 
van mee. en tegenvallers er een onderdeel van uitmaakt. Dit betekent 
dat bet minder gevaren inhoudt van een te sterke stimulering van 
de produktie van bepaalde grondstoffen - gevaren die b.v. bij de 
Frans-Afrikaanse stabilisatiefondsen per produkt levensgroot zijn. 

Aan elk plan zijn zekere bezwaren verbonden en dat geldt ook bier: 
1. Bij een blijvende ruilvoetverslecbtering lost een dergelijk plan weinig 

op, docb mitigeert bet aileen de gevolgen van een dergelijke ontwik
keling. Er wordt dan genezen aan bet symptoom, i.e. de voortdurende 
prijsdaling van bepaalde grondstoffen, docb de wezenlijke oorzaak 
daarvan, nl. bet te grote aanbod van weinig perspectief biedende 
produkten, wordt niet weggenomen. Aileen struktuurbervormings
plannen kunnen in een dergelijke situatie fundamenteel belpen. 

2. Het gebruiken van eventuele overscbotten van bet fonds voor leningen 
aan onderontwikkelde gebieden is niet zonder gevaar. Immers dit 
soort beleggingen is bepaald riskant, terwijl voorts aan liquidatie in 
tijden dat bet fonds tekorten vertoont niet kan worden gedacbt. Ook 
kunnen bepaalde onderontwikkelde Ianden die geen of te weinig 
leningen krijgen met discriminatieklacbten komen. 

3. Wanneer de financiering van de bijdragen aan bet fonds niet zorg
vuldig gescbiedt (dus uit belastingen e.d.) dan werken de uitkerin
gen en leningen inflatoir. Bij een internationale recessie is dit niet 
bezwaarlijk, maar in geval van internationale boogconjunctuur kan 
bet de spanningen vergroten. In zoverre gaat de parallel met de so
dale verzekering niet op, want de als voorbeeld gekozen werkloos
beidsverzekering werkt doorgaans conjunctuurstabiliserend. De ge
industrialiseerde Ianden kan men er waarscbijnlijk wei toe krijgen 
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de bijdragen uit belastingen te bekostigen, maar het is de vraag of 
dit gelukt voor de onderontwikkelde Ianden. 

Komen we tot een zekere slotsom dan moet deze .toch wei luiden dat 
het plan, mits met redelijke waarborgen omkleed, voldoende aantrek
kelijk is om te worden uitgevoerd. Had het in de afgelopen jaren bestaan 
dan was een belangrijk deel van de prijsdaling der grondstoffen, welke 
de onderontwikkelde landen nu zo heeft tegengezeten, gecompenseerd. 
Men krijgt de indruk dat met bepaald nog niet overmatige offers de 
compensatiemogelijkheid voor ruilvoetverslechtering nog wei groter 
zou kunnen zijn dan in het plan van de V.N. wordt gesuggereerd. Uiter
aard moet men zich van de uitvoering van een dergelijk plan ook weer 
niet te veel voorstellen. Zoals meermalen gezegd is, kan het aileen bij
dragen tot het matigen van de gevolgen van fluctuaties in de grond
stoffenprijzen, terwijl het niet adequaat is voor het tegengaan van een 
voortdurende ruilvoetverslechtering als gevolg van overproduktie. Deze 
beperking van de draagwijdte neemt intussen niet weg dat het plan het 
proberen alleszins waard is, vooral omdat dit bij de onderontwikkelde 
landen de indruk zal geven dat men gezamenlijk in een zekere solidari
teit werkt aan de oplossing van een van de ontwikkelingsproblemen. 

1) W. TIMS, De handel tussen ontwikkelde en minder-ontwikkelde Ianden, Wereldinfor
matie (tijdschrift van het NOVIB), 4e jaargang 1962, nr. 2. 
2) V.N., International compensation for fluctuations in commodity trade, Report by a 
Committee of Experts, New York 1961 (E/CN. 13/40). 

Prof. Dr. J. E. AND R I ESSEN. 
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INVESTERINGSBESCHERMING 

1. De hulp aan onderontwikkelde gebieden, van de noodzaak waarvan 
dit rapport uitgaat, kan niet aileen door de Staat geleverd worden. Zij 
zal voor een belangrijk gedeelte van particulieren afkomstig moeten 
zijn. Zal de Staatshulp zich voornamelijk tot hulp op het sociale vlak en 
op dat der economische infrastructuur beperken, het particuliere kapi
taal, dat zich tot deze vorm van hulpverlening uit zijn aard niet aange
trokken kan gevoelen, komt slechts voor hulpverlening op die terreinen 
in aanmerking, waarop het zich ook elders pleegt te bewegen. De 
vorm dezer hulpverlening, die bier besproken zal worden, is die der 
investering. 

Gaat het particuliere kapitaal tot investering in een onderontwikkeld 
land over, dan komt het, mocht dit land zelfstandig zijn, onmiddellijk 
tegenover het risico van eigendomsontneming zonder schadeloosstelling 
(of met onvoldoende schadeloosstelling) te staan. 

Welke zijn de thans bestaande middelen tot bescherming tegen dit 
risico? 

2. Het enige directe middel tot bescherming van investeringen is dat der 
diplomatieke interventie. Het is echter een middel, dat slechts onder 
gunstige omstandigheden tot succes kan leiden. Het is bovendien met 
een aantal ,natuurlijke gebreken" behept. In de eerste plaats n.l. is geen 
enkele Staat volkenrechtelijk tot verlening van diplomatieke bescher
ming verplicht, zelfs niet aan zijn eigen onderdanen. Het kan zijn, dat 
bepalingen van nationaal recht de betreffende Staat wei zulk een ver
plichting tegenover zijn onderdanen opleggen, doch in de praktijk 
komen zij hoogst zelden voor. In den regel is diplomatieke bescherming 
dus een gunst, de verlening waarvan de Staat in kwestie van allerlei 
factoren kan Iaten afhangen. Een dier factoren is de politieke situatie. 
Is de benadeelde een rechtspersoon van de ,nationaliteit" van die Staat, 
dan kan een andere factor zijn, dat de rechtspersoon merendeels buiten
lands eigendom is. Weigert de Staat op die grond de rechtspersoon 
diplomatiek te beschermen (volgens sommigen zou het hem zelfs niet 
eens altijd vrijstaan) en wenden de buitenlandse aandeelhouders zich om 
diplomatieke bescherming hunner individuele belangen tot hun eigen 
regering(en), dan zullen zij vermoedelijk ondervinden hoe buitengewoon 
onzeker de rechtspositie van hun land als beschermende mogendheid in 
zulke omstandigheden is. 

3. Als indirecte middelen ter bescherming van buitenlandse investe
ringen van eigen onderdanen kan men de retorsie en de represaille 
noemen. Retorsie is een maatregel, die rechtens altijd geoorloofd is, 
repre~aille een maatregel, die het recht normaliter niet gedoogt, doch 

85 



- - -- -- - -- ------ ,.,.-; ; 

die zijn onrechtmatige karakter verliest, doordat hij bedoeld is als 
antwoord op de onrechtmatige daad der wederpartij, in casu de Staat, 
die zonder of tegen onvoldoende schadeloosstelling de investeerder zijn 
eigendom ontnam. Het zal echter vooral in het verkeer met onderont
wikkelde Ianden van het toeval afhangen of men enig object voor 
retorsie of represaille onder zijn bereik heeft. 

AI niet veel effectiever is een derde indirect middel ter bescherming, 
nl. de nationale rechtspraak. Laten wij aannemen, dat een goed van 
een in het buitenland geconfisqueerde onderneming in Nederland ver
zeild raakt en door het slachtoffer der confiscatie voor de Nederlandse 
rechter opgeeist wordt. Drie hindernissen kunnen hem dan in de weg 
gelegd worden. De eerste is die der Staatsimmuniteit. Is de vordering 
nl. tegen de confisquerende Staat gericht, dan zal deze volgens de 
heersende leer niet-ontvankelijk zijn, daar een souvereine Staat niet 
verplicht is zich aan de nationale rechter van een andere souvereine Staat 
te onderwerpen. Wordt de vordering niet tegen de vreemde Staat, maar 
tegen een particulier ingesteld, dan mag de rechter zich volgens som
migen in een onderzoek naar de rechtmatigheid van de onderliggende 
(door de niet aan het proces deelnemende confisquerende Staat ver
richte) daad van eige1~domsontneming begeven, doch anderen breiden 
de leer der Staatsimmuniteit tot dit geval uit en achten de vordering 
evenzeer niet-ontvankelijk: de vreemde Staat zou zo indirect t6ch tot 
procespartij worden gemaakt en dan nog met het nadeel, zich niet te 
kunnen verweren. 

De tweede hindernis is die van de zg. Act of State-leer. Deze leer ziet 
een onderzoek naar de rechtmatigheid als vorenbedoeld niet als een 
inbreuk op de immuniteit van de Staat, maar op een verondersteld 
verbod van zo'n onderzoek zelf. Voorzover dit onderzoek er een naar de 
rechtmatigheid volgens het recht van de confisquerende staat is valt 
een verbod ervan onder bepaalde omstandigheden inderdaad te ver
dedigen. Volstrekt ongerijmd echter zou een verbod van onderzoek naar 
de rechtmatigheid volgens volkenrecht zijn. Zulk een verbod, dat uiter
aard uit het volkenrecht zou moeten worden afgeleid, zou erop neer
komen, dat het volkenrecht zelf de nationale rechter verbiedt de 
betreffende confiscatie aan het volkenrecht te toetsen ! Ondanks deze 
ongerijmdheid evenwel cijferen talrijke nationale rechters zichzelf uit 
misplaatste eerbied voor de vreemde overheidsdaad met behulp van 
dit verbod weg, hoe groat de schade ook mage zijn, die hun landgeno
ten door die daad hebben geleden. 

De derde hindernis is de leer, dat volkenrechtelijke onrechtmatigheid 
niet noodzakelijk tot nietigheid leidt. Het volkenrecht, zo zegt deze leer, 
verplicht niemand om, mocht men tot de onrechtmatigheid van de 
confiscatie moeten besluiten, aan die onrechtmatigheid het rechtsge
volg van de nietigheid der confiscatie te verbinden. Met name houdt 
deze leer vol, dat de onrechtmatigheid der confiscatie de nietigheid 
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van de door haar beoogde eigendomsovergang niet behoeft mee te 
brengen. De confiscatie kan dus onrechtmatig zijn, maar bet object 
ervan, waarvan ik zojuist veronderstelde, dat bet in Nederland terecht 
kwam, kan volkomen rechtsgeldig van eigenaar verwisseld zijn. Welk 
een uitholling van bet volkenrecht deze opvatting in haar algemeenheid 
tengevolge heeft behoeft geen betoog. 

Dat ook de indirecte middelen weinig daadwerkelijke bescherming 
bieden is na dit zeer korte overzicht ervan wel duidelijk. 

4. Het is dan ook maar al te begrijpelijk, dat men naar andere wijzen 
van bescherming is gaan zoeken. Men heeft zich daartoe in eerste 
instantie tot de politieke internationale organisaties gewend, in bet 
bijzonder tot de Volkenbond, de Verenigde Naties, de Raad van Europa 
en de Organisatie van Amerikaanse Staten. 

De Volkenbond nu maar voorbijgaande herinner ik om te beginnen 
aan de V.N.-Conferentie over handel en werkgelegenheid, in 1947-1948 te 
Havanna gehouden. Zij erkende bet essentii!le belang van buitenlandse 
investeringen voor de economische ontwikkeling en drong er dan ook 
bij de deelnemende Staten op aan zich van ongerechtvaardigde maat
regelen daartegen te onthouden. Het te Havanna opgestelde Handvest 
voor een lnternationale Handelsorganisatie erkende in zijn art. 12, lid 1, 
c., echter bet recht van de ontvangende Staat redelijke voorwaarden 
voor bestaande (!) en toekomstige investeringen vast te stellen, o.m. 
betrekking hebbende op . . . de eigendom ervan. Het Handvest werd 
nooit geldend recht. 

Toen de Economische en Sociale Raad der V.N. zich in 1951 met ons 
onderwerp bezighield kwam hij in zijn resolutie van 22 augustus van 
dat jaar tot geen andere dan de ietwat ontnuchterende aanbeveling o.a. 
van een regeling voor schadeloosstelling bij nationalisatie als maatregel 
-ter verkrijging van kapitaal voor onderontwikkelde gebieden. 

In 1952 kwam de bescherming van de vreemde eigendom in de Alge
mene Vergadering der V.N. ter sprake in verband met de kwestie van 
de eigendom van natuurlijke rijkdommen, onderdeel van bet veel 
ruimere vraagstuk van de economische ontwikkeling van onderontwik
kelde Ianden. Op 21 december nam de Algemene Vergadering een 
resolutie aan, volgens welke alle volkeren bet souvereine recht bezaten 
tot exploitatie dier rijkdommen, maar bij de uitoefening ervan dienden 
te zorgen, dat de kapitaalsstroom in de geest van wederkerig ver
trouwen en economische samenwerking gewaarborgd bleef - een be
dekte toespeling op de schadeloosstellingsplicht bij eigendoms
ontneming. 

De resolutie van hetzelfde orgaan van 11 december 1954 bevat wat 
men het ,investeringscredo" der V.N. zou kunnen noemen. De Algemene 
Vergadering geeft bier blijk van haar geloof in nut en noodzaak van 
prive-investeringen in bet buitenland. De bescherming dier investeringen 
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wordt echter eerder als wijs beleid dan als een rechtsplicht voorgesteld. 
Op 29 november 1955 sprak de Derde Commissie der Algemene Ver

gadering zich uit voor opneming in de twee beoogde conventies inzake 
de economische resp. politieke mensenrechten van een bepaling, volgens 
welke de volkeren te eigen behoeve vrij over hun natuurlijke rijkdom
men kunnen beschikken, zij het onverminderd hun verplichtingen a.m. 
uit het volkenrecht, en tevens in geen geval van hun bestaansmiddelen 
beroofd mogen worden, in welk - wei zeer onduidelijk gedefinieerd -
geval hun volkenrechtelijke verplichtingen blijkbaar niet meer gelden. 
De Algemene Vergadering zelf zal zich op zijn vroegst in 1963 over dit 
voorstel uitspreken. 

Dat de investeerder uit dit alles heel veel zekerheid kan putten zal 
wei niemand willen beweren. De zoveel homogenere Raad van Europa 
heeft het er intussen weinig beter afgebracht. De onder zijn auspicien tot 
stand gekomen Europese Conventie tot bescherming van de mensen
rechten en grondvrijheden van 4 november 1950 houdt zich met de 
eigendomsbescherming niet eens bezig: zo veel onenigheid bleek dien
aangaande te bestaan, dat bet desbetreffende ontwerp-artikel werd over
gebracht naar een additioneel protocol van 20 maart 1952, waar bet nu 
als art. 1 figureert en, naast een aantal passages over de eigendom in het 
algemeen, a.m. bepaalt, dat eigendomsontneming slechts geoorloofd is 
in het openbaar belang en ( cumulatief) op de door de wet en de alge
mene beginselen van volkenrecht gestelde voorwaarden. In deze verwij
zing naar het volkenrecht moet men een herinnering aan de schadeloos
stellingsplicht bij eigendomsontneming ten laste van vreemdelingen 
zien. De Europese Vestigingsconventie van 13 december 1955 erkent 
gelukkig in haar art. 23, dat vreemdelingen bij onteigening of nationali
satie geen genoegen behoeven te nemen met de behandeling, die de 
betreffende Staat zijn eigen onderdanen. waarborgt (de z.g. nationale 
behandeling), maar recht hebben op behandeling volgens de z.g. inter
nationale standaard, d.i. het volkenrecht. 

De Organisatie van Amerikaanse Staten tenslotte heeft zich steeds 
consequent op het standpunt der nationale behandeling van vreemde
lingen gesteld. 

Ret valt m.i. niet te verwonderen, dat de politieke organisaties in het 
formuleren van een duidelijke gedragslijn inzake de bescherming van 
de vreemde eigendom niet geslaagd zijn. In wereldorganisaties wordt 
n.l. alles beinvloed door overwegingen van wereldpolitiek, vaak ideolo
gisch van oorsprong. In regionale organisaties spreekt de sociale 
ideologie mee, met name wanneer men een uitspraak nastreeft betref
fende de eigendom als zodanig en niet aileen aangaande de vreemde 
eigendom. Ret eigenaardige van elke organisatie is bovendien, dat men 
elkaar daarbinnen op vele andere gebieden, doch vaak in geheel ver
schillende combinaties ontmoet, en dat men daardoor gedwongen is 
zijn ,totale positie" binnen de organisatie in het oog te houden. 
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5. De gedachten van hen, die zekerheid voor de buitenlandse inves
teerder zoeken, gaan tegenwoordig in geheel andere richting dan in die 
der politieke internationale organisaties. 

In de Verenigde Staten, Duitsland en Japan bestaat sedert enige 
jaren de mogelijkheid van verzekering van Staatswege van door onder
danen in het buitenland gedane investeringen tegen ,non-business risks", 
uiteraard onder bepaalde voorwaarden en met bepaalde beperkingen. 
Het onbevredigende van zulk een regeling is natuurlijk, dat eventuele 
uitkeringen, uit hoofde daarvan gedaan, per slot van rekening betaald 
worden door de verzekerden zelf, en mocht de premiereserve ontoe
reikend zijn, door de belastingbetaler van het verzekerende, in plaats 
van door die van het confisquerende land. Dit bezwaar zou niet weg
genomen, doch slechts verminderd worden, zo de verzekering voortaan 
niet door een, maar door verscheidene investeringslanden in samenwer
king ter hand genomen werd. Praktisch weggenomen zou het eerst 
zijn, wanneer niet enkel investerings-, doch ook kapitaal ontvangende 
landen, en dan in voldoende mate, aan een dergelijk plan zouden mede
werken: pas dan immers zou van een redelijke verdeling van risico 
gesproken kunnen worden. 

Dat er in de praktijk grote en wijdverspreide belangstelling voor de 
multilaterale investeringsverzekering bestaat, bleek wel uit de zeer 
belangwekkende enquete, die in oktober 1961 door Wereldbank en Inter
nationale Kamer van Koophandel werd begonnen en waarvan de resul
taten in een in maart 1962 gepubliceerd rapport van de Wereldbank, 
Multilateral Investment Insurance, opgenomen zijn. 81% van de uit 
investerende en kapitaal importerende landen binnengekomen antwoor
den verwachtte van een multilaterale aanpak een verbetering in het in
vesteringsklimaat, met name door de mogelijkheid ener lagere premie, 
die hij meebrengt, de te verwachten uniforme rechtsontwikkeling en de 
uiteindelijke mogelijkheid van codificatie van recht. Sommigen vreesden 
er overigens ook nadelen van, b.v. een lagere graad van bescherming en 
overheersing van het systeem door de grote investeringslanden. Enkelen 
zouden daarom aan multilaterale herverzekering van nationale inves
teringsverzekeringen de voorkeur geven. 

Al te hoog mag men de waarde der bedoelde enquete intussen niet 
aanslaan. Zij was gericht tot ondernemers en Kamers van Koophandel 
in kapitaaluitvoerende zowel als -invoerende landen. Kamers van 
Koophandel zijn echter in vele nieuwe Staten afwezig, dan wel nog niet 
in staat tot het overzien van de problematiek van het aan de orde ge
stelde vraagstuk. Zelfstandige ondernemers zijn er niet talrijk. Hoewel 
399 antwoorden op de enquete in bovengenoemd rapport van de Wereld
bank geanalyseerd worden, kan dus niet gezegd worden, dat deze een 
volledig representatief beeld geven. 

Ben uitgewerkt plan tot oprichting van een Mutual Investment 
Insurance Corporation werd in juli 1961 door onze landgenoot E. H. van 
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Eeghen gelanceerd. De door hem beoogde maatschappij zou een 
dochteronderneming van de Wereldbank moeten zijn. Haar bestuur 
beslist over de toelating van Staten als lid. De lid-Staten verschaffen 
de maatschappij gezamenlijk een stamkapitaal. Aile natuurlijke perso
nen, die onderdaan van een lid-Staat zijn, benevens de naar de wet van 
een lid-Staat opgerichte rechtspersonen hebben het recht hun nieuwe 
investeringen in een andere lid-Staat dan de eigen Staat tegen aile ,non
business risks" te verzekeren, tenzij deze elders tegen een redelijke 
premie zijn onder te brengen. Zij behoeven daartoe slechts de toestem
ming van de twee bij de investering betrokken Staten, d.w.z. de Staat 
van de investeerder en die, binnen welks gebied de investering zal plaats 
hebben. Keuren beide Staten de ontworpen polis goed, dan nemen zij 
daardoor onherroepelijk en elk voor max. 50% van de verzekerde som 
(behoudens uitzonderingsgevailen) tegenover de maatschappij een ga
rantieplicht met betrekking tot het geinvesteerde bedrag op zich. Het 
geheel der garantieplichten van een lid-Staat mag zijn aan de hand 
zijner eigen mogelijkheden en wetten te bepalen individuele plafond 
niet te hoven gaan. Betaling van schaden geschiedt uit de premiereserve 
en, voorzover onvoldoende, door aile !eden in de verhouding, waarin 
hun individuele tot de totale ( d.i. door aile !eden gezamenlijk op zich 
genomen) garantieplicht staat. 

Op een vergadering van vertegenwoordigers van de Wereldbank en 
de Internationale Kamer van Koophandel, op 26 en 27 maart 1962 te 
Parijs gehouden, bleek men zeer positief tegenover de verzekerings
gedachte te staan en concludeerde men tot voortzetting van de bemoeie
nissen terzake. Waarschijnlijk zal de kwestie in bet najaar 1962 voor het 
brede forum van de Wereldbank in Washington behandeld worden. Voor 
bet eerst zullen dan regeringsvertegenwoordigers van de talrijke onder
ontwikkelde Staten-leden van de Bank zich over de gedachte kunnen uit
spreken. 

6. Gaat de verzekeringsgedachte uit van de organisatie van een eenvou
dige belangengemeenschap, veel ambitieuzer zijn plannen als dat van de 
Duitse bankier Abs en Lords Shawcross, lid van de Raad van Beheer 
van ,Shell". Zij zouden al dadelijk een conventie willen doen sluiten, 
waarin bet materiele volkenrecht inzake de behandeling van buiten
landse investeringen gecodificeerd wordt en tevens in de beslechting 
van eventuele geschillen wordt voorzien. Partijen bij de conventie 
verplichten zich in hun plan tot fatsoenlijke en billijke behandeling van 
vreemde eigendom, garanderen de onafgebroken bescherming en veilig
heid ervan en zullen bet beheer, gebruik of genot ervan niet onredelijk 
of discriminerend belemmeren. Afspraken betreffende investeringen, 
gemaakt met een wederpartij bij de conventie of haar onderdanen, 
zullen worden nageleefd. Directe of indirecte eigendomsontneming za1 
aileen plaatsvinden langs de weg van rechte, zonder discriminatie, con· 
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form gemaakte afspraken en tegen rechtvaardige en daadwerkelijke 
schadeloosstelling. Maatregelen, door partijen in strijd met de conventie 
genomen, zullen zonder rechtsgevolg blijven (vgl. p. 86 supra!). Aileen 
uit vitale noodzaak mag van de conventie worden afgeweken. Geschillen 
tussen Staten zullen worden beslecht door arbitrage, en mocht men bet 
daarover niet eens worden, door bet Internationale Hof van Justitie, 
welks rechtsmacht van tevoren erkend wordt. Geschillen tussen Staten 
en particulieren kunnen, maar behoeven niet, aan arbitrage te worden 
onderworpen. Mocht een Staat een tegen hem gewezen arbitrale of 
rechterlijke beslissing niet tenuitvoerleggen, dan mogen de andere 
Staten-ondertekenaars individuele of collectieve maatregelen tegen hem 
nemen. 

Het Abs-Shawcross-plan is daarom zoveel ambitieuzer dan een 
plan tot investeringsverzekering, omdat bet de nieuwe Staten als op een 
presenteerblaadje datgene voorhoudt, waarvan men redelijkerwijs 
aileen kan hopen, dat bet op den langen duur door hen zal worden aan
vaard. Nieuwe Staten zullen van zulk een pasklare conventie maar al 
te gemakkelijk denken, dat zij op een tegen hen gerichte samenzwering 
van de zijde der investeringslanden gebaseerd is. De kansen op totstand
koming ervan lijken dan ook niet groot. 

Mij persoonlijk komt bet voor, dat de verzekerings-,approach" veel 
diplomatieker is, veel meer op de psychologie der jonge landen afge
stemd. Ik zou er dan ook de voorkeur aan geven, eerst de door een 
plan als dat van Van Eeghen nagestreefde functionele gemeenschap, 
op wederzijdse belangen gefundeerd, in bet leven te roepen. Juridische 
uitbouw daarvan is dan later mogelijk. 

De kansen op succes van Van Eeghen's ontwerp schuilen naar mijn 
gevoel vooral in de binding der gedachte maatschappij aan de Wereld
bank. Binnen bet kader dezer Bank, al evenzeer een belangengemeen
schap, heerst fundamentele harmonie. Geen lid-Staat wenst zijn finan
ci1He reputatie bij de Bank in de waagschaal te stellen. Geschillen
arbitrage, hoewel mogelijk, is er op een uitzondering na nog niet voor
gekomen. Zo zou bet ook in een met de Bank verbonden maatschappij 
tot verzekering van investeringen tegen ,non-business risks" moeten 
gaan. Want roept een daarbij aangesloten onderontwikkeld land zo'n 
risico in bet leven en veroorzaakt bet daardoor aan een investeerder 
uit een ander aangesloten land schade, dan betalen alle andere aange
sloten kapitaal ontvangende landen daaraan mee. Het weinige plezier, 
dat deze hierin zullen hebben, staat er borg voor, dat ,non-business 
risks" zoveel mogelijk voorkomen zullen worden. Een eenvormige ge
dragslijn moet hieruit resulteren. Is deze voldoende gemeengoed gewor
den, dan zal men tenslotte eens aan plannen als dat van Abs en Shaw
cross kunnen gaan denken. 

Zeist, 16 mei 1962. Prof. Mr. M. B 0 S. 
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DE E.E.G. EN HET ASSOCIATIE-PROBLEEM 

Nederland neemt ook binnen bet kader van de Europese Economische 
Gemeenschap (E.E.G.) deel aan de ontwikkeling van bepaalde ont
wikkelingsgebieden. Een apart deel van bet E.E.G.-verdrag, bet vierde 
deel namelijk, is gewijd aan de associatie van de Ianden en gebieden 
overzee. Het gaat bier over de niet-zelfstandige Ianden waarmee de Lid
Staten van de E.E.G. op bet moment van bet sluiten van bet verdrag 
speciale banden onderhielden. Het verdrag maakt bier een onderscheid 
tussen de zelfstandige en niet-zelfstandige gebieden. 

Met de zelfstandige gebieden van overzee (zoals bijv. Suriname en de 
Ned. Antillen), waarmee bijzondere staatkundige betrekkingen worden 
onderhouden, zouden, indien zij dit wensten, onderhandelingen worden 
gevoerd voor bet afsluiten van overeenkomsten voor een economische 
associatie van die gebieden met de E.E.G. Dat is dan ook inderdaad 
gebeurd. 

Voor de niet-zelfstandige gebieden van overzee (zoals o.a. in Afrika) 
is uiteraard een andere regeling opgesteld. De Lid-Staten van de 
E.E.G. zullen gedurende de overgangsperiode geleidelijk aan de han
delsbelemmeringen op de invoer uit die gebieden uit de weg ruimen. De 
betrokken overzeese gebieden zullen dan op hun beurt eveneens hun 
handelsbelemmeringen op de invoer uit de E.E.G.-landen moeten af
breken. Echter, zij behoeven hiermee niet verder te gaan dan bet geval 
is voor hun handelsverkeer met hun moederlanden. Hiermee wordt dus 
erkend, dat deze gebieden voor hun ontwikkeling bepaalde bescher
mingsmaatregelen nodig kunnen hebben. Verder zullen deze gebieden 
een eigen buitentarief, op de invoer uit derde Ianden dus, houden en 
niet bet betrokken gemeenschappelijk buitentarief der E.E.G. over
nemen. Vervolgens bepaalt bet verdrag dat voor een eerste periode van 
vijf jaar een aan bet verdrag gehechte toepassingsovereenkomst de wijze 
van toepassing en de procedure van de associatie tussen de Ianden en 
gebieden enerzijds en de Gemeenschap anderzijds bepaalt. In deze toe
passingsovereenkomst nu is vastgelegd, dat er een ontwikkelingsfonds 
voor die gebieden wordt opgericht, waarin de Lid-Staten gedurende vijf 
jaren hun jaarlijkse bijdragen storten. Deze gelden worden besteed voor 
investeringshulp voor projecten, die meer algemeen-economische bete
kenis hebben. Om een indruk van de vooral de laatste tijd toenemende 
activiteit van bet ontwikkelingsfonds te krijgen heeft men enig houvast 
aan bet feit, dat er van 1958 t.m. 1961 233 projecten ter waarde van 277 
miljoen dollars zijn goedgekeurd. Men heeft een deel van deze projecten 
reeds in uitvoering genomen. De periode van vijf jaar voor de toepas
singsovereenkomst, waarover hierboven gesproken werd, loopt eind 1962 
ten einde. Bovendien zijn bijna aile geassocieerde Ianden in Afrika in 
de loop van deze vijf jaren zelfstandig geworden. Ondanks hun politieke 
zelfstandigheid hebben zij toch een grote mate van economische afhan
kelijkheid, in bet bijzonder ten opzichte van Frankrijk, behouden. Deze 
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afhankelijkheid komt o.m. tot uiting in de omstandigheid, dat 14 van de 
Mrikaanse Ianden dezelfde geldecnheid hebben, n.l. de C.F A.-franc, die 
daardoor in al deze Ianden, met hun verschillende economische ontwik
keling, in dezelfde verhouding staat tot de Franse franc. De C.F.A.-franc 
is sterk overgewaardeerd. Het gevolg is dus dat de produkten uit die ge
bieden voor hun toegang tot de Franse markt een behoorlijke prijs- en af
zetgarantie nodig hebben. De buitenlandse handel van deze gebieden is 
voor bet grootste gedeelte ( 80%) handel met Frankrijk. Het is duidelijk, 
dat deze situatie niet altijd zo kan blijven voortduren en zeker niet in 
bet kader van een associatie met de E.E.G. Ook ontstaat door die situa
tie in de betrokken Afrikaanse Ianden een starbeid in bet produktie
patroon, die de mogelijkheden tot economiscbe ontwikkeling nadelig 
belnvloedt. Het is aan de andere kant natuurlijk begrijpelijk, dat een 
plotselinge verbreking van deze banden onmogelijk is. 

Het is dus voor de hand liggend, dat de E.E.G. zich samen met de 
betrokken Afrikaanse Ianden beeft bezonnen op de vraag water mi 1962 
rnoet gebeuren. De Mrikaanse Ianden willen uiteraard de preferentii:He 
behandeling voor hun produkten bebouden en tevens een vergroting van 
financiele bulp verkrijgen. In de E.E.G. bestaat tegenover deze verlan
gens geen eenheid van opvatting. Het valt enerzijds met te verwonderen, 
dat Frankrijk, dat nog steeds door sterke economische banden met die 
Ianden verbonden is, zeer welwillend staat tegenover hun verlangens. 
Anderzijds echter is bet ook duidelijk, dat er andere Ianden in de E.E.G. 
zijn (met name ook Nederland), die de bovengenoemde preferentiele 
behandeling juist met bet oog op de positie van andere minder ontwik
kelde Ianden terecht onaanvaardbaar achten. 

Tot nu toe is een nieuwe overeenkomst, die in januari 1963 in wer
king zou moeten treden nog niet gereed. Men wil in de maand december 
nog een laatste ministerconferentie houden, waarna, indien men over
eensternming bereikt, de nieuwe overeenkomst, na goedkeuring door de 
nationale parlementen, in de loop van 1963 in werking zal kunnen treden. 
Ondanks de verkregen politieke onafhankelijkheid van de betrokken 
Afrikaanse Ianden zal de toekomstige overeenkomst voor een groot ge
deelte gebaseerd blijven op bet vierde dee! van bet E.E.G.-verdrag, 
waarin dus de bepalingen opgenomen zijn met betrekking tot de asso
ciatie met de niet-zelfstandige gebieden. De Afrikaanse Ianden stellen 
prijs op voortgezette financiele hulp. De E.E.G. schijnt bereid te zijn 
voor de komende vijf jaren de financiele steun op $ 780 min. vast te 
stellen. In tegenstelling tot bet oude ontwikkelingsfonds, waaruit aileen 
giften werden verstrekt, zullen uit bet nieuwe fonds tot een bepaald 
bedrag ook leningen worden verschaft, terwijl tevens bet financieren 
van de techniscbe bulp tot de taken van bet fonds zal gaan behoren. 
Ook zal een gedeelte gebruikt worden voor directe prijssteun aan de 
Mrikaanse producenten en voor bet financieren van verbeteringen in 
de produktiestructuur. Het is de bedoeling, dat de prijssteun aan bet 
einde van de komende vijfjarige periode verdwenen zal zijn. De E.E.G.-
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Ianden zijn voorts van plan op 1 januari 1963 de gemeenschappelijke 
buitentarieven op verschillende tropische producten te verlagen, terwijl 
deze produkten, indien zij uit de geassocieerde Ianden afkomstig zijn, 
vrij van invoerrechten de E.E.G. kunnen binnenkomen. Hierdoor is dus 
de preferentiele behandeling van die produkten bij invoer in de E.E.G. 
gehandhaafd, zij het niet in dezelfde mate als voorheen. Indien de 
nieuwe overeenkomst een tijdelijk karakter krijgt - men spreekt in 
dit verband van een duur van vijf jaren - is het dus mogelijk, dat er 
daarna een einde komt aan deze preferentiele behandeling van de pro
dukten uit de betrokken Afrikaanse Ianden bij invoer in de E.E.G. Het 
is gewenst, dat deze preferentie een tijdelijk karakter draagt. Er moet 
namelijk rekening gehouden worden met het bestaan van meer ontwik
kelingsgebieden voor wier ontwikkeling wij eveneens verantwoordelijk
heid dragen. Een blijvende discriminatoire behandeling voor de produk
ten van de buiten de betrokken Afrikaanse Ianden gelegen gebieden 
moet dan ook worden voorkomen. 

Naast de besprekingen, die met de thans geassocieerde Afrikaanse 
Ianden plaatsvinden over een nieuwe toepassingsovereenkomst, is het 
associatievraagstuk actueel geworden in verband met de onderhande
lingen met het Verenigd Koninkrijk over toetreding tot de E.E.G. Het 
gaat hier in het bijzonder over de positie van de minder ontwikkelde 
Gemenebestlanden. Bij het neerschrijven van deze regels is ook deze 
zaak nog volop in discussie. Uit wat tot nu toe bekend is geworden over 
het verloop der onderhandelingen blijkt duidelijk, dat men van de zijde 
van de E.E.G. in principe bereid is tot associatie met de betrokken Ge
menebestlanden te geraken. Anderzijds zullen er onder deze Ianden zijn, 
die niet verlangen naar een associatie met de E.E.G., al was het aileen 
vanwege het daaraan toegekende politieke aspect. In dit verband kan 
men denken aan Ianden als India en Pakistan, wier handelsbelangen op 
andere wijze behartigd zuilen worden o.a. door het sluiten van handels
akkoorden met de E.E.G. Indien de nieuwe toepassingsovereenkomst 
met de reeds thans geassocieerde Afrikaanse Ianden tot stand komt en 
indien er associatie-overeenkomsten gesloten worden met verschillende 
minder ontwikkelde Gemenebestlanden, dan komen andere minder ont
wikkelde gebieden in de wereld voor een zware opgave te staan. In dit 
verband kan men denken aan de positie van de Latijns-Amerikaanse 
Ianden. De associatie schept voor hun import in de E.E.G. een discrimi
natie. Daarbij komt de daling van de grondstoffenprijzen. Die problemen 
zuilen naar aile waarschijnlijkheid slechts in wereldwijd kader tot een 
oplossing kunnen worden gebracht. 

Drs. D. F. VA N D E R M E I. 
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DE NEDERLANDSE BIJSTAND AAN SURINAME EN DE 
NEDERLANDSE ANTILLEN 

Op 29 december 1954 werd het Statuut voor het Koninkrijk der Neder
landen afgekondigd. Een nieuw en boeiend hoofdstuk van de geschiede
nis van Suriname en de Nederlandse Antillen werd daarmede ingeluid. 

In dit rapport betreffende Nederlands taak in de samenwerking met 
de ontwikkelingslanden mag een kort overzicht van hetgeen Nederland 
deed en nog beoogt te doen t.a.v. Suriname en de Nederlandse Antillen 
niet achterwege blijven. 

Suriname (met ongeveer 350.000 inwoners) kent de problemen die in 
het algemeen aan de ontwikkelingslanden eigen zijn. Zo is bijvoorbeeld 
de produktie in de eerste plaats agrarisch en mineraal en het inkomen 
per hoofd der bevolking bedraagt nog geen $ 300.-. Structurele verbe
tering van de economie is dringend noodzakelijk teneinde ook daar tot 
een leefbaar klimaat voor de snel groeiende bevolking te komen. 

Van het vele belangrijke werk dat reeds aangevat is moet in de eerste 
plaats het tienjaren-ontwikkelingsplan genoemd worden. Voor de finan
ciering van dit plan, waarmee tegen 1956 een aanvang werd gemaakt, is 
ruim 250 miljoen (Nederlandse) gulden vereist, waarvan Nederland 
eenderde deel leent en eenderde deel schenkt. 

Al heeft het tienjarenplan dan ook nog geen verhoging van het 
inkomen per hoofd kunnen bewerkstelligen, het heeft de gevolgen van 
de zeer hoge bevolkingsaanwas (3,9%) kunnen bijhouden en met enige 
voldoening mag worden geconstateerd dat het nieuwe economische kli
maat blijkbaar een voldoende stimulans is voor het Surinaamse en 
buitenlandse particuliere bedrijfsleven om een steeds grotere activiteit 
te ontplooien. 

Inmiddels is er aan plannen gewerkt om tot uitbreiding van het 
ontwikkelingsplan met ruim 150 miljoen gulden te komen, terwijl de 
planperiode tot 1969 wordt verlengd. Nederland zal in deze uitbreiding 
op dezelfde voorwaarden blijven meewerken als in het oorspronkelijke 
ontwikkelingsplan. 

Een andere belangrijke factor in het ontwikkelingsproces van Suri
name is het Brokopondoproject waardoor enerzijds een stuwdam met 
een bijbehorend krachtstation de electrische energievoorziening zeer 
vooruit zal brengen en anderzijds de aluminiumindustrie aanmerkelijk 
wordt uitgebreid. Aan de financiering hiervan heeft Nederland echter 
niet deelgenomen. 

Een project op het terrein van de orrtwikkeling van de landbouw is 
het Wageningen-rijstproject, dat het inpolderen, ontginnen en in cultuur
brengen van land betreft. Thans is 6000 ha in exploitatie - het hoofd
gewas is padie - en zowel de mechanisatie van de exploitatie als de 
ziektenbestrijding hebben goede vorderingen gemaakt. 
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Andere plannen zoals ,.operation tortoise" en ,.operation grasshopper" 
hebben ten doel het bodemonderzoek te bevorderen. Resp. wegen en 
airstrips worden hiertoe aangelegd. 

Met behulp van ,.operation grasshopper" denkt men binnen zeven jaar 
over een volledige geologische kaart van Suriname te kunnen 
beschikken. , 

Nederland leverde in de afgelopen jaren belangrijke bijdragen voor 
de ontwikkeling van Suriname. De reele uitgaven over 1960, 1961 en 
1962 bedroegen resp. 35 miljoen, 31,3 miljoen en 31,9 miljoen (Neder
landse) gulden. De geschatte begrotingsposten over 1963 en 1964 voor 
Suriname en de Nederlandse Antillen samen zullen ongeveer 35 miljoen 
gulden bedragen. 

Suriname met een oppervlakte 41/2 zo groat als die van Nederland, 
deels moeilijk toegankelijk en met oerbos bedekt, vergt grootscheepse 
ontwikkelingsarbeid en aanzienlijke investeringen. Ret biedt echter gun
stige vooruitzichten voor de toekomst, al is het geenszins een van 
nature rijk land te noemen. De problemen zijn er echter kleiner dan die 
van het voormalige Nederlands Nieuw Guinea, en de verbondenheid met 
Nederland is er groat, terwijl het rijksdeel van veel waarde is als 
,.bruggehoofd" van Nederland op het Amerikaanse continent, vooral nu 
de associatie met de EEG is tot stand gekomen. 

Van de zes Antillen kunnen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba met 
resp. ongeveer 1600, 1000 en 1000 inwoners, tot de ontwikkelingsgebieden 
gerekend worden. Niet alleen dat er van weinig ontwikkeling sprake 
was, maar tot voor kort moest er zelfs een achteruitgang geconstateerd 
worden. Door de geringe economische mogelijkheden moest de manne
lijke beroepsbevolking grotendeels elders werk zoeken, vooral bij de 
petroleumraffinaderijen op Cura~ao en Aruba en was er dus van een 
,.postwissel-economie" sprake. 

In het verleden is er wel geexperimenteerd op het gebied van land
bouw en veeteelt, maar de bodemkundige en topografische factoren ble
ken te ongunstig om hier een noemenswaardige verbetering van de eco
nomische situatie van te kunnen verwachten. 

lnmiddels heeft zich min of meer onverwacht sinds enkele jaren op 
Sint Maarten een geheel andere bron van welvaart aangediend, n.l. het 
toerisme. 

De ontwikkeling van het toerismc op Sint Maarten began zes jaar ge
leden met de bouw van het Little Bay Hotel met grote directe en indi
recte steun van de overheid. 

Lange tijd heeft de primitieve electriciteitsvoorziening een bezwaar 
gevormd voor de ontwikkeling van Sint Maarten, maar met de oprich
ting van de N.V. ,.Gemeenschappelijk Electriciteitsbedrijf", waarin de 
Nederlandse Antillen en de Overzeese Gas- en Electriciteitsmij. te Rot-
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terdam, die op de Benedenwinden de electriciteitsvoorziening in handen 
heeft, ieder voor 50% deelnemen en die begonnen is met een investe
ringskapitaal van f 500.000,- lijken deze moeilijkheden overwonnen. 

De snelle ontwikkeling van het toeristenverkeer blijkt uit de toene
ming van het aantal op de luchthaven landende passagiers van 1761 in 
1955 tot 7865 in 1960 (voor bet .eerste halfjaar van 1961: 5387). Het is 
dan ook geen wonder dat bij de ontwikkelingsplannen van Sint Maarten 
bovenaan stand een nieuw stationsgebouw op het vliegveld en de aan
leg van een landingsbaan, geschikt voor vliegtuigen die een rechtstreek
se dienst op New-York kunnen onderhouden. 

Een ander belangrijk punt vormt bier, zoals overal op de Antillen, de 
watervoorziening. In de laatste tijd heeft zich de methode van het des
tilleren van drinkwater uit zeewater door de z.g. ,flash destillatie" zo 
ver ontwikkeld, dat men besloten heeft daarop over te schakelen. Belang
rijke factoren zijn daarbij ook geweest de watervoorziening bij de ver
wachte bouw van luxe-hotels en het feit dat de ,Shell Trinidad" beslo
ten beef t een eigen ,Fuel-park" op Sint Maarten aan te leggen en met 
een tankschip en flexibele plastic pijpleiding te bevoorraden, waardoor 
de brandstofprijs drastisch kan worden verlaagd. 

Sint Eustatius, kleiner maar met een weelderiger vegetatie dan Sint 
Maarten, dankt haar vermaardheid en het daarmee gepaard gaande toe
ristenbezoek aan het feit dat bier van het nog steeds bestaande Fort 
Oranje af, voor het eerst na het uitbreken van de Amerikaanse Vrijheids
oorlog, de vlag der Verenigde Staten op de ,Andrew Doria" in 1776 met 
de 13 officit!le, voor een erkende vreemde vlag bestemde saluutschoten 
werd begroet. Als straf hiervoor werd de ,Gouden Rots" in 1781 door 

•· een Engelse oorlogsvloot onder admiraal Rodney totaal verwoest. De 
~ ontwikkelingsplannen beperken zich voorlopig tot het verbeteren van 
1 de weg van bet vliegveld naar Oranjestad. 

Ret kleinste eiland der Nederlandse Antillen, Saba, met een opper-
:- vlakte van 13 km.2 bestaat uit de hellingen van een uitgedoofde vulkaan 
1- ,Mount Scenery" die zich 962 m. boven de zeespiegel verheft. Saba is 

tot nu toe aileen met schepen te bereiken. Een bezoek aan Saba vormt 
een der grootste attracties voor de toeristen op Sint Maarten, hoewel 

p de logeerruimte op het eiland uiterst beperkt is. De voomaamste wens 
•t van de Sabanen is een vliegverbinding, niet aileen ten behoeve van het 

toeristenverkeer, maar ook voor noodgevallen op het eiland. Behalve een 
~- vliegveld omvatten de plannen: de aanleg van een weg daarheen, een 
i- stationsgebouw er bij, alsook het bouwen van een eenvoudige steiger 

waar niet al te grate schepen kunnen meren. 
1r 
1- Het driejarenplan, waarin de ontwikkeling van de Bovenwindse eilan-
le den wordt behandeld, bevat ook de plannen van het reeds in 1636 door 
t- de West-Indische Compagnie in beslag genomen, thans 5000 inwoners 
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tellende Bonaire van de Benedenwinden. Met de opheffing van de sla
vemij in 1863 kwam voor dit eiland een einde aan de economische moge
lijkheden. Het eiland werd als gevolg daarvan in 1868 door bet gouver
nement verkaveld. Men heeft bier gelukkig een strook langs de kust 
buitengehouden en deze kan nu aan bet ook bier doordringende toeris
tenverkeer dienstbaar gemaakt worden. 

Naar verluidt wordt er thans in de Verenigde Staten een onderzoek 
ingesteld naar de mogelijkheid die Bonaire als marinebasis zou bieden. 
Als bet ooit hiertoe zou komen, veranderen ook de economische moge
lijkheden voor bet eiland natuurlijk ingrijpend, maar voorlopig zal ook 
bier de verzorging van de infrastructuur voor bet intemationale toeris
me wel de meeste aandacht verdienen. De ontwikkelingsplannen van 
Bonaire betreffen dan ook vemieuwing van de pier, aanleg van wegen, 
o.a. van ,scenic roads" voor de ontsluiting van bet eiland, de water
voorziening door middel van flashdestillatie, waarbij Shell-Cura~;ao plan
nen heeft tot bet inrichten van een eigen ,fuel-park" en tenslotte de 
reorganisatie van de bestaande confectiefabriek die aan een 100-tal ar
beidskrachten, voomamelijk meisjes, werk kan verschaffen. 

De verschillende projecten die bier ter sprake kwamen, zijn allen op
genomen in een, door de Nederlandse Antillen vastgelegd driejarenplan 
voor de ontwikkeling van Bonaire en de Bovenwindse eilanden. Aan 
Nederland werd gevraagd deel te willen nemen aan de financiering. Ge
zien de belangrijke verbeteringen, die met bet totaalbedrag van 12!.4 
miljoen Antilliaanse guldens op de vier eilanden als basisfaciliteiten 
voor bet toerisme kunnen worden aangebracht, was bet voor de Neder
landse Staten-Generaal niet moeilijk hieraan hun goedkeuring te ver
lenen. 

Deze plannen zullen ook hun invloed doen gelden op de totaal-econo
mie van de Nederlandse Antillen. Bij de bestaande werkloosheid en de 
geringe economische mogelijkheden die de bodem kan bieden is de 
vroeger geheel onbekende bron van welvaart, die bet toerisme kan vor
men, wel op een bijzonder gunstige tijd naar voren gekomen. Dit jonge 
fenomeen is economisch van veel groter betekenis dan wij in Nederland 
kunnen beseffen. Zo is bijvoorbeeld in een officieel rapport berekend 
dat op de besproken vier eilanden tesamen een hotelaccomodatie van 
1000 kamers mogelijk moet zijn, indien de overheid de ontwikkeling 
van bet toerisme stelselmatig blijft stimuleren en in goede banen leidt 
en dat op dezelfde welstandsbasis van thans, met de inkomsten gecre
eerd door bet toerisme een bevolkingstoename van ongeveer 38.500 zielen 
opgevangen zou kunnen worden. 

Sinds ongeveer 1950 is bet bezoek vooral van Amerikanen aan bet 
Caribische gebied steeds in versneld tempo toegenomen. 

Het percentage buitenlands reizende vacantiegangers is in Amerika 
nog zeer klein. Met de stijging van de levensstandaard zullen steeds meer 
mensen verpozing buiten de landsgrenzen zoeken en dit zal bovendien 
sterk gestimuleerd worden door de steeds snellere verbindingen. 
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Dit geldt evenzeer voor de onderling zozeer verschillende, met name 
wat de bevolking betreft, nog niet genoemde Antillen: Aruba en Cura~ao. 

Deze verkeren in een totaal andere positie sinds hier, op Curac;ao in 
1916 en op Aruba in 1927, de eerste tankers aanlegden om de Venezo
laanse rowe aardolie te Iaten raffineren. Het welvaartspeil steeg bier
door tot een niveau dat aanmerkelijk uitsteekt hoven de omliggende ge
bieden. Helaas hebben de olie-maatschappijen een program van rationa
lisatie in uitvoering moeten nemen, waarbij sedert 1957 reeds enkele 
duizenden arbeidsplaatsen zijn vervallen, zodat de olieverwerking de 
laatste jaren in het geheel niet meer toereikend is om de toenemende 
beroepsbevolking op te vangen. Tot nu toe betroffen de ontslagen in 
hoofdzaak geimporteerde arbeidskrachten, die naar hun land van her
komst konden worden gerepatrieerd, maar door de Iandsregering van 
de Nederlandse Antillen en de bestuurscolleges van Curac;ao en Aruba 
wordt beseft dat de olie-industrie een te smalle en te weinig gedifferen
tieerde basis vormt voor de economische vooruitgang van deze eilanden. 
Daarom worden ook hier omvangrijke ontwikkelingsplannen uitgewerkt, 
die in de eerstvolgende 10 jaren zullen moeten verwezenlijkt worden. 
Maar in afwachting daarvan zijn er in het afgelopen jaar aan de Neder
landse regering enige urgente plannen voor het verkrijgen van financiele 
steun voorgelegd, welke inmiddels wet geworden zijn. Wat Curac;ao 
( 125.000 inwoners) betreft omvatten deze: 
1. verbetering van de haven van Willemstad door een dochtermaat

schappij van de Amsterdamse Ballast Mij. Deze haven geldt in ton
nage na New-York, Rotterdam en Londen als de vierde van de gehele 
wereld en moet nu o.a. ingericht worden om de nieuwe tankers van 
33.000 ton van Shell Curac;ao te kunnen ontvangen. Voor haar super
tankers worden door deze maatschappij zelf voorzieningen getroffen 
in de Caracas- en de Bullenbaai ; 

2. uitbouw van de luchthaven. De startbaan van de luchthaven is reeds 
aangepast aan de eisen die het verkeer met jets stelt, maar het sta· 
tionsgebouw moet nog worden uitgebreid en een nieuw technisch 
areaal moet worden aangelegd; 

3. bouw van een vaste brug over de St. Annabaai met bijbehorende toe
gangswegen; 

4. voorziening in energie en water. Nog niet lang geleden is een uit
breiding tot stand gekomen van de waterdestillatie-inrichtingen waar
bij een economisch voordelige parallelle productie van stroom en 
water plaatsvond. 
Nu wederom een uitbreiding tot stand moet komen zal ook hier het 
z.g. flash-systeem worden toegepast. 

Met de uitvoering van deze werken is in totaal een bedrag van 
NA. 41.885.000 gulden gemoeid. Van deze investeringen wordt ongeveer 
2/3 dee! als rendabel beschouwd. 

Het in voorbereiding zijnde meerjaren-ontwikkelingsplan zal moeten 
voorzien in de aanleg van industrieterreinen, de bijzondere infra-struc· 
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tuur voor het toerisme, de uitbreiding vooral van het technisch onder
wijs en sanering van krotwijken. 

Door het eilandbestuur van het 57.000 inwoners tellende Aruba zijn 
de volgende projecten voor hulp van Nederlandse zijde naar voren ge
bracht: 
1. uitbreiding en verbetering van de Prinses Beatrixluchthaven. Er zijn 

nu Noord-Amerikaanse verbindingen van Aruba met New York, Por
torico, Miami en New Orleans; 

2. verbetering van de haven van Oranjestad in de Paardenbaai, niet ai
leen ter bevordering van het cruise-toerisme, maar ook in verband 
met de uitbreiding der bunkerfaciliteiten voor olie en water, waar
van een toename van bet scheepvaartverkeer wordt verwacht; 

3. aanleg industriehaven Barcadera, daar de Lago Oil and Transport Cy. 
wil overgaan tot het stichten van een petrochemische industrie 
d.w.z. een ammoniakfabriek van 14 miljoen dollar en vijf andere 
chemische fabrieken, waarondcr een aandeel van SO% in een kunst
mestfabriek van 12 miljoen dollar. Het plaatselijke bedrijfsleven over
weegt de vestiging van nog andere chemische industrieen; 

4. uitbreiding van de water- en electriciteitsfabriek, mede nodig in ver
band met de andere genoemde plannen. Zowel het energie- als het 
waterbedrijf zijn rendabel, mede dank zij de bier lage brandstofprijs 
en de gedeeltelijke koppeling der productie, terwijl de prijzen door 
deze uitbreiding waarschijnlijk verlaagd worden. 

Oorspronkelijk had Aruba plannen tot een bedrag van N.A. 51 miljoen 
gulden ingediend. Daar echter ten bate van de nieuwe industrie te Bar
cadera de electriciteitsfabriek groter moest zijn dan oorspronkelijk was 
gedacht, heeft het Bestuurscollege van Aruba later de Nederlandse re
gering gevraagd dit bedrag te verhogen tot ongeveer N.A. 70.8 miljoen 
gulden, waarvan 37.8 miljoen gulden rendabel is en waarbij na overleg 
met de Nederlandse regering het stichten van een zoutwinningsbedrijf 
uit het residu van zeewater bij de waterfabricage, waarvoor oorspron
kelijk nog N.A. 7 miljoen gulden was uitgetrokken van de lijst van ur
gente ontwikkelingsplannen is afgevoerd. 

Over aard en omvang van het aangekondigde meerjarenplan van Aruba 
is nog weinig bekend. In dit kader heeft het eilandbestuur een onder
zoek doen instellen naar de aanwezigheid van fosfaat, waarbij bleek dat 
zich op de Z.O.-punt van het eiland ongeveer 14 miljoen ton fosfaat
houdende lagen bevinden. Verder ligt het in het voomemen olieboringen 
te doen verrichten, omdat het niet uitgesloten is dat de olielagen van 
Venezuela in en rond het meer van Maracaibo zich voortzetten tot bij of 
onder het daar op korte afstand recht tegenover gelegen Aruba, waar
mee bet vaste land van Zuid-Amerika bovendien door een onderwater
plateau verbonden is. De budgetaire en financiele positie van het land 
en van de eilandgebieden Curac;ao en Aruba !aten niet toe de middelen 
op te brengen voor de financiering van de besproken, op korte termijn 
uit te voeren projecten. De financiele toestand is in de laatste jaren als 
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gevolg van de bestaande werkloosheid en de daarmee verbonden kosten 
van werkverschaffing, de teruggang in de inkomsten van bet land en 
de eilanden o.a. door bet ontslag van werkkrachten en de stijging van 
uitgaven in verband met de bevolkingstoename aanzienlijk verslechterd. 

In verband hiermee is met een beroep op bet Statuut aan Nederland 
gevraagd de realisering van deze projecten mogelijk te maken door een 
garantie te verlenen voor rente en aflossing van terzake op de Neder
landse kapitaalmarkt te plaatsen leningen. 

Doordat duizenden werknemers in de laatste jaren, wegens ontslag ten 
gevolge van rationalisatie bij de oliemaatschappen, die 90% van de 
werkgelegenheid bieden, Curac;:ao en Aruba verlieten, nam de opbrengst 
van de inkomstenbelasting af. De maatschappijen betalen belasting per 
ton uitgevoerde olie en niet in verhouding tot de winst, terwijl de ex
port constant blijft. Enkele belastingen zijn verhoogd, maar ook de 
kosten van bet onderwijs en de sociale voorzieningen stijgen en de over
heid beseft terdege dat de eilanden goedkoop moeten blijven om meer 
industrieen te kunnen aantrekken, zodat de oplossing veeleer gezocht 
moet worden in een stijging van bet nationale inkomen. Een dergelijke 
stijging wordt verwacht door de toeneming van bet toerisme en door 
de vestiging van industrieen. Bovendien is er een hoog bevolkingsaccres 
van ongeveer 3%, zodat op Curac;:ao ieder jaar voor ongeveer 2000 man 
nieuwe werkgelegenheid moet worden gevonden hoven bet bestaande 
deels latente tekort aan werk voor 8400 man en 3600 vrouwen en op 
Aruba zijn 1300 werkzoekenden. Het Iigt dan ook voor de hand dat de 
mogelijkheid, jonge ongehuwde Antillianen in Nederland met bet daar 
heersende grote tekort aan arbeidskrachten te werk te stellen, wordt 
onderzocht, en evenzeer dat men bier met grote zorgvuldigheid te werk 
gaat, omdat wil men bier in enige omvang succes mee hebben, juist in 
het beginstadium, bij selectie en begeleiding geen enkel risico mag 
worden genomen. 

Hierbij, evenals voor de industrievestigingen, geldt bet bezwaar dat 
de arbeidskosten, inclusief sociale lasten, gemiddeld 50% hoven bet 
Nederlandse niveau liggen, hoewel bet reele loon aanmerkelijk lager 
uitkomt. Daartegenover ligt bet loonpeil in de Antillen weer ongeveer 
50% beneden dat in de Verenigde Staten. Bovendien liggen deze eilan
den temidden van zich snel ontwikkelende markten, in een omgeving 
met grote en steeds groeiende importbehoeften, dicht bij de belangrijke 
afzetmarkten van Midden- en Zuid-Amerika. Dat bet de eilandgebieden 
ernst is met bet scheppen van een gunstig vestigingsklimaat voor han
dels- en industriele ondernemingen blijkt uit de verleende belasting
faciliteiten die omvatten: vrijdom gedurende 10 jaar van grond-, ge.
bruiks-, winst- en inkomstenbelasting voor nieuwe industrieen en onder
nemingen in de sector van bet toerisme, die aan bepaalde eisen voldoen, 
1/3 van bet normale winstbelastingtarief, voor in de ,vrije" zone geves
tigde handels- en industriele ondernemingen voor rover betreft de winst 
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gemaakt op verkoop naar het buitenland, vrijdom van invoerrechten in 
het aangewezen vrije zonegebied. 

Hoge verwachtingen worden uiteraard gekoesterd van de kortgeleden 
tot stand gekomen associatie der Nederlandse Antillen bij de Europese 
Economische Gemeenschap, waardoor een vestiging hier voor verschil
lende Amerikaanse industrieen zeer aan aantrekkelijkheid zal winnen, 
al is de binnenlandse markt van de Antillen natuurlijk maar beperkt. 

De belangrijke attractie voor industriele vestigingen vormt wei het 
stabiele democratische bestuur. Wetgeving en rechtszekerheid zijn ge
grond op de goede beginselen van het Nederlandse recht. De arbeidspro
ductiviteit is boger dan in de omringende Ianden. Corruptie komt met 
voor en de overheid wordt ook in het buitenland algemeen beschouwd 
als ,honest and efficient". De eilanden vonnen in dit deel van de we
reid een oase van politieke rust. De band met Nederland schept geen 
problemen. AI streeft men ernaar op den duur de Nederlanders in ver
schillende betrekkingen door Antillianen te vervangen, men beseft dat 
voor een economisch zelfstandig bestaan de voorwaarden niet aanwezig 
zijn, dat Nederland de zelfbeschikking als punt van principiele en prac
tische politick ernstig neemt, en koestert ondanks de van tijd tot tijd 
naar voren komende aanspraken van Venezuela, geen wensen tot het op
geven van de plaats die het in het Koninkrijk inneemt. 

Wij kunnen eerbied hebben voor de bekwaamheid waarvan zowel de 
regering en de bestuurscolleges van Suriname als van de Antillen blijk 
geven en deze is des te opmerkelijker als men zich rekenschap geeft 
van het betrekkelijk kleine aantal inwoners waaruit deze worden ge
kozen. 

Ook hierdoor wordt het Nederland gemakkelijk gemaakt medewer
king te verlenen aan de aanhangige planncn die voor de ontwikkeling 
van Suriname en de Nederlandse Antillen van doorslaggevende betekenis 
kunnen zijn en die een logisch uitvloeisel vonnen van artikel 36 uit het 
statuut van het Koninkrijk der Nederlanden: 

,Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen verlenen elkander 
hulp en bijstand". 

Dr. I. N. Th. DIE PENH 0 R ST. 
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NEDERLANDS TAAK 

Ondanks de zeer grote uitgebreidheid van de problematiek 
rondom de ontwikkelingslanden, meende de Commissie na de 
inleidende beschouwingen en de behandeling van een aantal 
specifieke vraagstukken, te moeten trachten een samenvatting 
der meningen te geven en tot een aantal aanbevelingen te komen 
betreffende Nederlands taak op het terrein der ontwikkelings
landen. 

1. De verantwoordelijkheid tot medewerking aan een volks
huishouding waarin gerechtigheid woont en welke daarmede 
ieder gelegenheid geeft persoonlijke gaven tot ontplooiing te 
brengen, wordt niet beperkt tot onze landsgrenzen maar strekt 
zich tevens uit tot de ontwikkelingslanden. 

2. Moge Nederlands plicht tot medewerking aan het scheppen 
van een leefbaar klimaat in de ontwikkelingslanden in beginsel 
voortvloeien uit het geroepen zijn tot de dienst aan God en de 
medemens, daarnaast zijn tal van motieven van sociaal-econo
mische, politieke en militaire aard aanwijsbaar, welke een duide
lijk eigen belang aantonen van de industrielanden - en dus ook 
Nederland - bij een economische en sociale vooruitgang in de 
ontwikkelingslanden. Hierdoor is samenwerking met de ontwik
kelingslanden in het verband van een deelgenootschap of belan
gengemeenschap aangewezen. 

3. Juist een klein land als Nederland dient bij de benadering 
van het probleem der ontwikkelingslanden er voor te ijveren 
dat de ontwikkelingshulp niet verwordt tot een instrument in 
dienst van de internationale politieke tegenstellingen. 

4. Bij de onwikkelingshulp - waarin men de technische hulp, 
financiele en handelspolitieke hulp kan onderscheiden - dient 
het besef aanwezig te zijn dat deze hulp gezien moet worden als 
een facet binnen het geheel van onderlinge wederzijdse beinvloe
ding van westerse en niet-westerse beschouwingen. 

Een zeer critische instelling in deze ten aanzien van westers 
ethnocentrisme is van eminent belang voor het daadwerkelijk 
slagen van de pogingen tot harmonische welzijnsverhoudingen 
in wereldverband te komen. 
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5. In het bijzonder de technische hulpverlening bevordert het 
proces van cultuurverandering en het is in verband daarmede 
een eerste taak om te trachten zich steeds een inzicht te vormen 
over de gevolgen der geentameerde projecten buiten de sfeer 
van het direct beoogde. 

Allereerst dan is het van groot belang onder welk geestesmerk 
de technische bijstand een ontwikkelingsland en zijn nationale 
cultuur bereikt. 

Bij de absorptie van vreemde beschavingselementen treedt 
een zekere selectiviteit op, maar het gevaar blijft bestaan, dat te 
snel de grondvesten van de cultuur van het ontwikkelingsland 
worden aangetast, hetgeen tot een gevaarlijke chaos kan leiden. 
De mate van adaptiviteit van verschillende beschavingen is 
bovendien niet gelijk en ook hiermede dient ernstig rekening 
gehouden te worden. Verder kan getracht worden de gevallen 
waarin rendementsverhoging na het verlenen van ontwikke
lingshulp uitblijft, zoveel mogelijk te vermijden door in geval 
van twijfel tevoren een cultureel kernonderzoek in te stellen en 
daarop een project voor ,fundamental education" te laten volgen 
waarbij uiteraard de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht 
moet worden. 

6. ,Pilot projects", een vorm van culturele sonderingen heb
ben het grote voordeel dat in individuele gevallen te voorspellen 
is wat bij hulp op grote schaal verwacht kan worden. De voor
delen van bilaterale hulpverlening springen hierbij in het oog en 
juist voor Nederland met zijn diepgaande belangstelling voor 
vreemde volksaard en taal, kan hier een belangrijke taak liggen. 

7. De Nederlandse Kerken dienen zich bij hun werk- zowel 
op het gebied van de zending als op het terrein der interkerke
lijke hulpverlening - duidelijk voor ogen te stellen dat tijdens 
de Derde Vergadering van de Wereldraad van Kerken in New 
Delhi de ,dienst" centraal werd gesteld. Deze dienst is niet 
beperkt tot het geestelijk leven maar moet de gehele mens om
vatten in zijn werkelijke sociale situatie en de Christelijke dienst 
schiet in haar taak tekort, wanneer zij niet met werkelijkheids
zin op de behoeften van de maatschappij in de ontwikkelings
landen is afgestemd. 
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8. Ondanks het vele goede werk dat de kerken in het ver
leden hebben verricht moet toch vastgesteld worden dat de 
botsing tussen Westerse en Oosterse beschavingen te weinig is 
opgevangen, met het gevaar dat het Christendom als een 
,,blanke" godsdienst wordt gezien. De Nederlandse zending zal 
naast haar werk in het Verre Oosten ook in de jonge Afrikaanse 
landen een grote taak kunnen vinden. Zij zal daarbij haar weg 
moeten zoeken in nauwe samenwerking met de kerken ter 
plaatse en zich zoveel mogelijk los moeten maken van de poli
tieke situatie. 

9. De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en vluchte
lingen te Utrecht verricht zeer belangrijk werk en hier ligt een 
Nederlandse taak, door Nederlandse fraternal workers ter be
schikking te blijven stellen aan de teams welke in de ontwikke
lingslanden werkzaam zijn. Juist op het gebied van (tropische) 
landbouwvoorlichting, irrigatieprojecten en ontwikkelingscur
sussen kan de Nederlander, gezien de grate Nederlandse erva
ring en wetenschappelijke uitrusting op dit terrein, uitstekend 
op zijn plaats zijn. 

10. Wanneer Nederland medeverantwoordelijkheid wil dra
gen voor de medemens in de ontwikkelingslanden, zal het aan
beveling verdienen te onderzoeken of Nederlandse jongeren be
reid gevonden kunnen worden enkele jaren van hun leven aan 
ontwikkelingswerk te wijden. 

Er zal enerzijds op gelet moeten worden dat hun maatschap
pelijke status in de ontwikkelingslanden niet teveel zal gaan 
verschillen van die van de personen uit het ontwikkelingsland, 
waar zij mee samen zullen werken. 

Anderzijds zullen er door de Nederlandse regering maatrege
len getroffen moeten worden - o.a. op het terrein der militaire 
dienstplicht - om te voorkomen dat zij na hun terugkeer de 
aansluiting met het Nederlandse arbeidsproces missen. 

11. Aileen een nationale opzet van deze persoonlijke dienst, 
welke onderscheiden moet worden van technische hulpprojec
ten, zal effectief kunnen zijn, daar wij hier komen te staan 
tegenover vragen uit de ontwikkelingslanden met een nationaal 
karakter. 
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Een te stichten Nederlandse organisatie zou jonge Nederlan- va 
ders aan ontwikkelingslanden ter beschikking moeten stellen om vc 
hulpdiensten te verlenen in het kader van hun eigen ontwikke- a. 
lingsplannen, terwijl daarnaast ook krachten ter beschikking b. 
gesteld zouden kunnen worden aan organen en organisaties die 
zich reeds met dergelijk werk bezig houden. 

12. Een zeer goede selectie en een opleiding van minstens een 
half jaar in teamverband zijn onontbeerlijk wanneer men het 
risico van het maken van grove fouten wil uitschakelen. 

13. De financiiHe opzet van een nationale organisatie moet 
kunnen rekenen op steun zowel van de N ederlandse regering als 
uit particuliere bronnen, zoals b.v. de Nederlandse werkgevers-
en werknemersverenigingen. 

14. Hulpverlening bestaat in de eerste plaats uit het wakker
schudden van de geest. Wanneer men de harde waarheid niet 
wil accepteren kan men zich troosten met de uitspraak van La 
Rochefoucauld: ,Peu de gens sont assez sages pour preferer le 
blame qui leur est utile a la louange qui les trahit". De heer 
Garner, president van I.F.C. gebruikte in zijn laatste rede de 
uitspraak: ,Let not him who is my friend speak only in soft 
words to tell me of pleasant dreams". 

15. Productiviteit is de essentie van het moderne economische 
leven. De bevolkingen van onderontwikkelde gebieden kunnen 
zelf beslissen of zij zich willen ontwikkelen naar westerse maat
staven of niet. Wanneer zij de weg naar ontwikkeling kiezen 
moeten zij de prijs hiervoor - veel inspanning en het opgeven 
van bepaalde gewoonten - onvermijdelijk zelf betalen. 

16. De snelheid waarmee een volk zich zal ontwikkelen is 
afhankelijk van de snelheid waarmee dat volk zich kan en wil 
aanpassen. In deze ontwikkeling zal de prive-ondernemer een 
belangrijke rol moeten spelen, daartoe in staat gesteld door een 
krachtige regering, die alle basisfaciliteiten en diensten voor de 
ontwikkeling in het leven roept en de werking hiervan nauw
keurig controleert. 

17. Het verdient aanbeveling bij de keuze van het gebied 
waaraan hulp wordt verleend en ter bepaling van de omvang 
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van deze hulp, zich meer in het bijzonder te laten leiden door de 
volgende overwegingen: 
a. De hulp moet passen in een algemeen ontwikkelingsplan. 
b. De hulp moet in hetzelfde gebied tegelijkertijd omvatten: 

- technische hulp in eng ere zin ( opstellen van technische 
plannen, technische hulp bij uitvoering), 

- scholing en voorlichting van de bevolking in de betrokken 
streek, 

- opleiding van technisch en administratief kader. 
c. Gezien de beperkte hoeveelheid deskundig personeel (mid

delbaar en academisch) zal de technische hulp in de eerste 
plaats gericht moeten zijn op die landen of gebieden (onder
delen van landen), waar het effect het grootst zal zijn. In 
gebieden, die reeds enigermate in ontwikkeling zijn en sta
biele regeringsvormen hebben en een redelijk werkende 
administratie, zal het effect van de technische hulp groter 
zijn dan in gebieden waar het economisch ontwikkelingsproces 
nog niet of nauwelijks op gang gekomen is. 

d. De gebieden of landen waar het ontwikkelingsproces nog niet 
of nauwelijks is begonnen zullen door eerste ontsluitingen, 
onderwijs op missie- en zendingsschooltjes en eenvoudige 
regeringsmaatregelen een ontwikkelingsstadium moeten 
bereiken, waarin het inzetten van technici zin krijgt. Meer
jarenplannen zijn daar nog vrij zinloos. Particuliere en rege
ringsinitiatieven kunnen voorlopig gesubsidieerd worden. 
Politiek volkomen onrustige gebieden (Congo) zullen even
eens verstoken moeten blijven van de ruime technische hulp. 
Rust is een eerste vereiste voor ontwikkeling. 

18. De politieke en economische ontwikkeling staat of valt 
met de uitslag van de wedloop tussen bevolkingsaanwas en 
groei van het nationaal inkomen. Tot nu toe kunnen we in de 
meest gunstige gevallen zeggen, dat de bevolkingstoename de 
economische ontwikkeling compenseert. 

De regeringen van de ontwikkelde landen dienen zich te reali
seren dat het de hoogste tijd wordt om onbaatzuchtige, gecoor
dineerde en gerichte hulp te verlenen. 

De regeringen van de onderontwikkelde landen dienen te be-
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grijpen, dat hulpverlening aileen kans op slagen heeft wanneer 
zij hun eigen volk en hulpbronnen hierbij volledig inzetten. Dan 
kan inderdaad van samenwerking gesproken worden. 

19. De plaats van de vrouw in de ontwikkelingslanden is be
langrijk in het proces van de sociale vooruitgang. Het verdient 
aanbeveling om te trachten de vrouw in de ontwikkelingslanden 
meer direct in te schakelen bij Community development en ook 
meer Nederlandse vrouwelijke experts kunnen binnen het raam 
van de technische hulpverlening de vrouw in de ontwikkelings
landen bij haar werk terzijde staan. In dit verband kan b.v. aan 
een voorlichtende taak op medisch-hygienisch gebied gedacht 
worden. 

20. Verbetering van de samenwerking in het algemeen poli
tieke vlak is een medevoorwaarde om tot een betere internatio
nale samenwerking op het gebied der hulpverlening aan ontwik
kelingslanden te komen. 

Nederland, als natie waar de wereldhandel vanouds in het 
middelpunt der belangstelling staat, zal met kracht moeten 
medewerken om het gebrek aan internationale coordinatie bij de 
hulpverleningsplannen op te heffen. Hier dreigt anders een
zelfde frustratie, die ook andere internationaal-politieke inspan
ningen- zelfs in de Westerse Ianden- kenmerkt. 

Vooral de afstemming op elkaar van de grote regionaleontwik
kelingsplannen zal noodzakelijk zijn om onevenwichtige econo
mische verhoudingen in de toekomst te vermijden en discri
minatie uit te sluiten. 

21. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het van belang dat 
hoven de multilaterale hulp die Nederland krachtens vele ver
dragsverpichtingen verleent, rechtstreeks aanvullende middelen 
aan ontwikkelingslanden ter beschikking worden gesteld, mede 
op grond van de redelijke verwachting dat een belangrijk deel 
van deze middelen weer in Nederland zal worden besteed. 

Deze aanvullende Nederlandse hulpverlening zal o.a. in de 
vorm van projectfinanciering binnen de programmering van het 
ontwikkelingsland kunnen worden verleend. 

Een systeem van dwang, zoals dat bij de ,tied loans" voorkomt 
moet afgewezen worden zowel uit politieke als economische 
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overwegingen. De Nederlandse regering zal in deze haar invloed 
op de Verenigde Staten kunnen Iaten gelden om het ,tied loan" 
systeem te abandonneren. 

22. Nederland zal mogelijkheden moeten zoeken, door aanvul
lende hulpverlening in de jonge Afrikaanse staten de belang
stelling voor het Nederlandse bedrijfsleven in die Ianden te sti
muleren. Thans bestaat het gevaar dat Nederlandse ontwik
kelingshulp in genoemde staten in EEG-verband onder Frans 
etiket wordt aanvaard. Nederlandse initiatieven op het terrein 
van vorming en scholing in de ontwikkelingslanden kunnen ook 
medewerken deze belangstelling voor ons land te activeren. 

23. Coordinatie van de plannen en uitvoering van de ontwik
kelingshulp- ook in het nationale vlak- is evenzeer dringend 
noodzakelijk. Deze coordinatie kan aan de top het beste worden 
bereikt door het formeren van een commissie uit de Minister
raad voor de ,policy-making" in dit opzicht en zo mogelijk door 
het benoemen van een staatssecretaris, speciaal belast met de 
behandeling van deze problematiek. Daarnaast zou een perma
nente interdepartementale commissie kunnen worden ingesteld 
met een adviserende taak en een speciale dienst, die de centrale 
instantie vormt voor de uitvoering. 

24. De ontwikkelingshulp bestaat niet slechts uit het ver
lenen van technische en financiele bijstand, doch vereist vooral 
ook een bevordering van de afzet in de ontwikkelde Ianden van 
de produkten uit de nieuwe Ianden. In handelspolitiek schiet het 
Westen hier nog te kort. Nederland zal, behalve hier een goed 
voorbeeld te geven, ook in het kader van de EEG, OESO en 
GATT voortdurend moeten pleiten voor een positieve handels
politiek in dit opzicht. 

25. Aan pogingen om in het kader van de Verenigde Naties 
te komen tot een verzekeringssysteem tegen de fluctuaties in de 
exportopbrengsten van grondstoffen-producerende Ianden zal 
Nederland aile medewerking moeten verlenen. Aldus kan in een 
mondiaal verband een solidariteitsgedachte ingang vinden, die 
bij de sociale verzekering in nationaal verhand reeds lang is ge
realiseerd. 

26. De Nederlandse Staat heeft een belangrijke taak te ver-
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vullen bij de bescherming van investeringen van zijn inwoners 
in ontwikkelingslanden tegen het risico van eigendomsontne
ming zonder schadeloosstelling. 

Diplomatieke interventie enerzijds en nationale rechtspraak 
anderzijds, bieden hier onvoldoende waarborgen. 

27. De politieke internationale organisaties welke het nut en 
de noodzaak van prive-investeringen in het buitenland welis
waar erkennen, zijn door het bestaan van te grote tegenstel
lingen niet in staat tot concrete formuleringen inzake bescher
ming van de vreemde eigendom te komen, welke de investeer
ders enigerma te zekerheid kunnen bieden. 

28. Nieuwe plannen welke de zekerheid van de buitenlandse 
investeerder willen waarborgen gaan uit van de gedachte van 
de organisatie van een eenvoudige belangengemeenschap. 

In verband met het feit dat verzekering van staatswege, voor 
niet-commerciEHe risico's van investeringen in het buitenland, 
het nadeel heeft dat de schadeafwikkeling tenslotte toch ten 
laste van de inwoners van het land van de gedupeerde inves
teerder komt, moet van internationale verzekeringsvormen, 
waaraan zowel de investerende als de kapitaalontvangende 
landen in een belangengemeenschap deelnemen, met belang
stelling kennis genomen worden. 

29. Naar de mening van de commissie verdient een uitge
werkt plan van onze landgenoot E. H. van Eeghen tot oprichting 
van een dergelijke Mutual Insurance Corporation als dochter
maatschappij van de Wereldbank de voile aandacht van de 
Nederlandse regering. 

Het karakter van deze maatschappij en de binding ervan aan 
de Wereldbank - dus eveneens een belangengemeenschap -
biedt belangrijke psychologische voordelen. Immers het in het 
leven roepen- door confiscatie b.v.- van niet-commerciele risi
co's door een ontwikkelingsland zou zowel de belangen van de 
deelnemende industrielanden, als de belangen van de andere deel
nemende ontwikkelingslanden schaden en repercussies veroor
zaken. 

Het scheppen van niet-commerciele risico's zal dan ook in 
deze belangengemeenschap zoveel mogelijk voorkomen worden 
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en een eenvormige gedragslijn zal hieruit gaan resulteren. 
Pas na dit stadium bereikt te hebben zal een stap verder ge

daan kunnen worden, b.v. in de richting van het Abs-Shawcross
plan dat een conventie beoogt, waarin het materiele volkenrecht 
inzake de behandeling van buitenlandse investeringen wordt 
gecodificeerd en da t in een externe geschillenregeling voorziet. 

Namens de Commissie: 

DE SECRETARIS. 
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Wie het eerst komt ...... . 

Wie het eerst maalt ...... . 

Bij de inventarisatie van ons maga

zijn vonden wij nog een kleine voor

raad binnenwerken van 

,Waarom wij C.H. zijn en blljven!" 

Wij hebben deze exemplaren van een bandje voorzien en 

kunnen dus nog enige lezers voor de oude prijs van f 1,85 

aan een exemplaar helpen. 

If 1.as1 U kunt het ook bestellen bij Uw hoek

handel, maar .... wees er vlug bij. 

UITGEVERIJ VAN KEULEN n.v. 

POSTBUS 2067 - TELEF. 070 85.45.08* - DEN HAAG 
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Prof. Dr. J. N. Bakhuizen van den Brink 
HET ZOGENAAMDE PROCESSIEVERBOD* 

Geruime tijd geleden, op 23 juni 1957, hebben enkele geeste
lijken een processie te Geertruidenberg georganiseerd. Daar
tegen is proces-verbaal opgemaakt, omdat zij daarmede art. 
184 van de Grondwet zouden hebben overtreden. De zaak is 
voor de rechtbank te Breda, het Hof te 's-Hertogenbosch, voor 
de Hoge Raad, voor het Hof te Arnhem en opnieuw voor de Hoge 
Raad geweest. In eerste en tweede instantie zijn de beschuldig
den vrijgesproken, maar tenslotte schuldig aan overtreding van 
art. 184 verklaard, zonder oplegging overigens van straf. Dit 
laatste privilege komt er minder op aan. Van belang is het 
eindoordeel. Deze he·eft ons historisch- en ons rechtsbesef vol
komen bevredigd. 

Zolang deze zaak sub iudice was, gaf het anderen geen pas 
zich er over uit te laten. Reeds v66r zij plaats greep, had schrij
ver dezes zich met het vraagstuk van het z.g. processieverbod 
in het algemeen beziggehouden. De korte beschouwing daarover 
voor 1957 op papier gezet is in verband met de rechtzaak in 
portefeuille gebleven. Zij geeft echter nog altijd mijn mening 
weer en schijnt thans wel bevestigd te worden, althans komen 
de resultaten praktisch geheel overeen. Er is echter wel een en 
ander aan toe te voegen. Hier volgt derhalve eerst het meer 
algemene stuk over het z.g. processieverbod, geschreven naar 
aanleiding van het rapport van de Staatscommissie tot herzie
ning van de Grondwet, 1950; en daarna een toevoeging, waartoe 
de zaak-Geertruidenberg aanleiding geeft. 

I 
De (meerderheid van de) Staatscommissie tot herziening van 

de Grondwet, ingesteld bij K.B. van 17 april 1950, no. 25, stelt 
voor in het Achtste Hoofdstuk, Van de godsdienst, art 184 aldus 
te doen luiden: 

Het recht openbare godsdienstoefeningen te houden binnen 
gebouwen en besloten plaatsen wordt erkend. 

""'•l:--::-:Hc-et-ar-tikel van Prof. Bakhuizen van den Brink, hetwelk dateert van april 1962, werd 
door de redactie in portefeuille gehouden rnede in verband met de politieke actualiteit, 
Welke aan plaatsing er van thans eigen zou kunnen zijn. 
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Openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en beslo
ten plaatsen worden toegelaten, behoudens de bevoegdheid 
een voorgenomen godsdienstoefening te verbieden, indien 
de openbare orde en rust dit vereisen. De wet geeft regels 
omtrent de uitoefening van deze bevoegdheid. 

Het voorgestelde Additionele artikel VII luidt dan aldus: 
Zolang de wettelijke regeling, als bedoeld in artikel 184, 
tweede lid, niet tot stand is gekomen, geschiedt de uitoefe
ning van de in dat artikel bedoelde bevoegdheid door de 
burgemeester. 

Artike1184 in de thans vigerende Grondwet luidt: 
Alle openbare godsdienstoefeningen binnen gebouwen en 
besloten plaatsen worden toegelaten, behoudens de nodige 
maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust. 
Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefe
ning buiten de ge'bouwen en besloten plaatsen geoorloofd, 
waar zij thans naar de wetten en reglementen is toegelaten. 

Zowel het eerste als het tweede lid van het thans geldende 
art. 184 houdt een beperking in. Volgens het eerste lid worden 
godsdienstoefeningen toegelaten binnen gebouwen en besloten 
plaatsen, en onder voorwaarde, dat zij de openbare orde en rust 
niet verstoren. Het tweede lid laat buiten de gebouwen en 
besloten plaatsen de openbare godsdienstoefening niet in het 
algemeen toe, maar alleen waar zij thans naar de wetten en 
reglementen is toegelaten. Terwijl het eerste lid van art. 184 
door alle gezindten zonder bezwaar aanvaard wordt, heeft de 
inhoud van het tweede lid aanleiding gegeven dit als het ,pro
cessieve·rbod" te betitelen. Een gezindte, die de behoefte heeft 
aan het houden van processies als openbare godsdienstoefenin
gen, heeft derhalve tegen dit tweede lid bezwaar. De (meerder
heid van de) Staatscommissie erkent dit bezwaar en wil open
bare godsdienstoefeningen buiten de gebouwen en besloten 
plaatsen dan ook in het algemeen toegelaten zien, ,behoudens 
de bevoegdheid de voorgenomen godsdienstoefening te verbie
den, indien de openbare orde en rust dit vereisen". Laatstge
noemde praeventieve bevoegdheid zal bij de wet moeten worden 
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geregeld en voorlopig bij de burgemeester berusten. 
Ongetwijfeld kan men echter bezwaar heblben tegen een wijzi

ging van art. 184 in de voorgestelde zin. Men kan heel goed van 
mening zijn, dat een eigenlijke godsdienstoefening in Nederland 
niet buiten de daartoe bestemde gebouwen en besloten plaatsen 
behoort gehouden te worden. De voiledige vrijheid van gods
dienst is een kostbaar bezit van het Nederlandse volk. Het heeft 
zich deze vrijheid in zware strijd en ten koste van de grootste 
offers van elke aard verworven. In de loop der eeuwen heeft 
deze vrijheid de bepaalde gestalte aangenomen van een humane 
en wettelijke tolerantie en pulbliekrechtelijke bescherming, die 
van te hogere waarde is omdat elke godsdienst op zich zelf niet 
een stilstaand maar een leven:d goed is, dat groeit en zich 
beweegt. De Nederlandse samenleving heeft daar ruimte 
voor gevonden, doet haar voordeel met de krachten en de vruch
ten, waarin het godsdienstig leven haar doet delen, en is er op 
uit in geen enkel opzicht enig godsdienstig leven te onderdruk
ken. In godsdienstig opzicht heeft zich zodoende een enerzijds 
uiterst samengestelde, anderzijds niettemin betrouwbare toe
stand van evenwicht in ons land ontwikkeld, waarin de gods
dienstige gezindheden aile vrijelijk kunnen ademen en die zij 
zich oak aile gelijkelijk ten nutte kunnen maken. Gedurende de 
bezettingstijd 1940-1945 is gebleken, hoe de kerkelijke gezindten, 
met voile eerbiediging van elkanders belijdenis, vruchtbaar en 
positief konden samenwerken. Dat dit mog•eHjk was, is niet 
aileen aan de nood der tijden toe te schrijven geweest, maar 
zeker oak aan de lering der geschiedenis van ons volk, zoals 
deze mede in de wet haar neerslag heeft gevonden. De vrijheid 
van godsdienstoefening binnen de gebouwen en besloten plaat
se is in dit verband een natuurlijk iets: zowel de vrijheid als het 
zich houden binnen muren en begrenzingen. In een confessioneel 
verdeeld land is dit tweede even vanzelfsprekend als noodzake
lijk en een onvermijdelijke voorwaarde voor het in stand blijven 
van die vrijheid zelf voor aile partijen. Vandaar de beperking in 
het eerste lid van het vigerende art. 184. 

Openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten: 
plaatsen toelaten zonder enige beperking wordt dan ook door de 
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(meerderheid van de) Staatscommissie niet voorgesteld. Wan
neer de beperking, die het vigerende art. 184 kent, op grond van 
een bepaald inzicht in aard en wezen van de godsdienst zou ko
men te vervallen, gelijk de nieuwe lezing van art. 184, eerste lid 
wil, is het echter niet logisch, dat een beperking wel van toepas
sing blijft bij openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen 
en besloten plaatsen. Immers, de gezindte zelf, die hier vrijheid 
voor wenst, zal haar niet wezenlijk onderscheiden van de open
bare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen. 
Zij zal zich blijvend beklagen, dat haar godsdienstoefeningen, die 
zij zelf als wezenlijk van een soort beschouwt, op tweeerlei wijze 
door de wet beoordeeld en behandeld worden. Men komt dus 
op deze manier niet verder. 

Het kan niet aan twijfel onderhevig zijn, dat de processie als een 
godsdienstoefening beoordeeld moet worden, waar het Rituale 
romanum (tit. IX, c 1, n. 1) verklaart, dat de viering van de 
processie grote en goddelijke geheimen bevat en dat wie er 
vromelijk aan deelnemen deze heilbrengende vruchten van het 
Christelijk geloof van God verkrijgen. Zelfs is de processie als 
een godsdienstoefening met sacramenteel karakter te beschou
wen, met name de Sacramentsprocessie, waarvan het Concilie 
van Trente (sessio XIII) verklaart, dat hiermede de eredienst 
gebracht wordt, die aan de ware God verschuldigd is en dat God 
in het sacrament aanwezig geloofd wordt. Zowel dit Concilie 
als de Codex iuris canonici (c. 1291) willen, dat deze processie 
zich over de straten en openbare plaatsen zal bewegen, en het 
Rituale romanum bovendien, dat de belendingen van de straten 
alsdan passend versierd zullen zijn. Het is noch mogelijk noch 
logisch hier enige beperking in te voeren, waar de aard dezer 
godsdienstige zaak een aanspraak doet gelden, die, van het 
standpunt der betrokken gezindte gezien, met niets ter wereld 
vergeleken noch aan wat ook ter wereld - eisen van openbare 
orde en rust - onderworpen kan gedacht worden. Het vieren 
van een sacramentele godsdienstoefening als bedoeld is dan ook 
niet te vergelijken met straatprediking, zoals aan andere gezind
ten op haar verzoek soms wordt toegestaan, om van straat- of 
pleinbijeenkomsten en van optochten van andere aard in het 
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geheel niet te spreken. De verschillen behoeven nauwelijks 
verdere verduidelijking. 

Bekend is, dat processies van deze aard niet voor de 14e eeuw 
ontstaan zijn en dat ook het h. Sacramentsfeest met processie 
oorspronkelijk binnen de gebouwen en besloten plaatsen werd 
gevierd, evenals in nog vroeger tijden o.m. de processie van St. 
Benigne te Dijon, waarbij het Evangelie, dat als de tegenwoor
dig zijnde Christus werd opgevat, binnen het klooster werd ge
houden. Zulks in een wereld, die toen geen verschil van confes
sie kende. Ten onzent is er in de overtuiging ter zake van de 
vorm der werkelijke tegenwoordigheid van God, resp. van 
Christus, tussen de Christelijke confessies daarentegen zulk een 
diepgaand verschil, niet aileen van historische en traditionele, 
maar van existentiEHe aard, dat het wei bijzonder nodig geacht 
moet worden om de beperking, vroeger vanzelf bestaande, bij 
ons in de Grondwet vastgelegd: ,binnen de gebouwen en be
sloten plaatsen", te handhaven, wil men op de openbare straat 
zowel conflicten vermijden alsook voorkomen, dat bepaalde 
gezindten niet een oneerbiedigheid opgedrongen wordt, waar
aan zij, stond het in haar macht, zich nooit schuldig zouden 
maken. Dat de regel van vigerend art. 184 tweede lid in een 
aantal gevallen, zonder ernstige moeilijkheden op te leveren, 
toegepast kan worden, onder het wakend oog van de rechter, 
kan in het geheel geen grond leveren voor de veronderstelling, 
dat deze gebruiken geleidelijk uitgebreid kunnen worden en dan 
evenmin op moeilijkheden zullen stuiten. Dit is ook de onderstel
ling niet van de (meerderheid van de) Staatscommissie, getuige 
de hoven aangeduide beperking, die zij niet wil laten vervallen. 
Wij achten het uitgesloten, dat de burgemeesters onder alle om
standigheden vooruit zullen kunnen bepalen, of een processie 
verboden zal moeten worden omdat de openbare orde en rust dit 
vereisen, en dat voor deze levende materie gemakkelijk een 
regeling te treffen is, gelijk wij het ook uitgesloten achten, dat 
de overheid oneerbiedigheid van elke aard in dit verband zou 
kunnen voorkomen of bedwingen. Het aanzien onzer samenleving 
op de openbare straat zai daardoor onherroepelijk en ernstig te 
lijden hebben. Wanneer de Nederlandse wetgever eigenlijk 
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gezegde godsdienstoefeningen- behalve dan in de histotische 
gevallen gebaseerd op de toestand van 1848 - voor alle gezind
ten gelijkelijk binnen de gebouwen en besloten plaatsen open
baar en tevens beschermd doet zijn, doet zij het uiterste wat de 
uitvoerende macht werkelijk in staat is in de hand te houden 
zonder enige inbreuk op het algemeen erkend recht op vrijheid 
van godsdienst te maken. 

II 

Uit het tot hiertoe betoogde zal duidelijk zijn, dat ik mij kan 
aansluiten bij hetgeen de Generale Synode der Hervormde Kerk 
in het memorandum bij het Herderlijk Schrijven van 23 maart 
1950, en in een korte passage in ,Christen zijn in de Nederlandse 
samenleving", hfdst.III § 4, van 1955, inzake de processies uitge
sproken heeft, en dat ik de tegenargumentatie van Prof. mr. Beel 
in het,Antwoord door vijf hoogleraren van de R.K. Universiteit" 
niet kan aanvaarden. Gedurende het proces-Geertruidenberg 
zijn daarenboven nog enkele andere zaken ter sprake gekomen, 
die voile aandacht verdienen en mijn standpunt slechts 
bevestigen. 

In de eerste plaats een deskundig rapport, door mr. F. A. 
Brekelmans, archivaris van Breda, uitgebracht aan de rechtbank 
te Breda, waaruit voldoende duidelijk blijkt, dat voor Geertrui
denberg niet aannemelijk gemaakt kon worden, dat aldaar 
v66r 1848 geregeld processies zijn gehouden en er een wettig 
historisch recht bestaat om dit ook thans nog te doen. Dit 
rapport, later door deskundige nog aangevuld en versterkt, liet 
geen redelijke twijfel over, maar werd door de verdediging op 
m.i. losse gronden niettemin aangevochten en heeft in eerste en 
tweede instantie geen gevolgen gehad. Het verdiende beter en 
de publicatie ervan zou zeer veel kunnen bijdragen tot een goed 
gefundeerde oordeelsvorming van alle belangstellenden zowel in 
het onderwerp in het algemeen als in dit bepaalde geval. 

De tweede belangrijke zaak is het feit, dat door de verdediging 
het volgende is aangevoerd. Indien de verdachten sohuldig 
bevonden zouden zijn aan overtreding van bepalingen in de 
Nederlandse wet, dan zouden zij toch van rechtsvervolging ont• 
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slagen dienen te worden, omdat deze bepalingen haar rechts
kracht hebben verloren dank zij het verdrag van Rome betreffen
de de rechten van de mens dat ook door Nederland ondertekend 
en geratificeerd is (1954). Dit praevaleert hoven het nationale 
recht. Artikel 9 eerste lid van het verdrag van Rome, geeft 
iedereen de vrijheid zijn godsdienst te belijden, in het openbaar, 
alleen, of met anderen. In beginsel houdt dit in, dat men zijn 
godsdienst mag belijden ook buiten gebouwen of besloten 
plaatsen. Artikel 13 geeft voorts een ieder het recht op beroep, 
indien hij in dit opzicht wordt beknot. De verdediging vroeg op 
deze gronden ontslag van rechtsvervolging. Het Hof van Arnhem 
oordeelde inderdaad zo, maar het O.M. was van mening, dat lid 
2 van artikel 9 beperkingen van deze volstrekte vrijheid toelaat, 
zoals die in Nederland gelden wegens de openbare orde, zede
lijkheid enz. De Hoge Raad was het met het O.M. eens. Er kan 
niet gezegd worden, dat de regeling van 1848 geen betekenis 
meer heeft voor het Nederland van thans en dat met artikel 9, 
eerste lid, van het verdrag van Rome alles uitgemaakt is. De 
uitspraak van het Haagse Hof luidde dan oak, dat de verdachten 
schuldig waren. 

Het is noodzakelijk een rechtsquaestie als de hier behandelde 
met zo groat mogelijke objectiviteit te bezien en dit is nu inder
daad geschied. Juist daarom moet hier in de derde plaats iets 
gezegd worden van de Noot, die Prof. mr. Roling in de Neder
landse Jurisprudentie van 17 oct. 1959 bij no. 560, blz. 1192 vlg. 
heeft gevoegd. De annotator schrijft: ,Het processieverbod be
tekent zonder enige twijfel een discriminatie t.a.v. een bepaalde 
religie en een inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Tot de vrij
heid van godsdienst in de ruimste zin behoort ook de vrijheid 
van openbare godsdienstoefening. Het recht op dit stuk stamt 
uit een tijd van grate intolerantie en van andere machtsverhou
ding. Het is nauwelijks te rijmen met intussen gegroeide en wei• 
haast gemengd goed geworden opvattingen". 

Deze passage, die eer emotionalitit dan objectiviteit schijnt 
te verraden, zou ik welhaast van woord tot woord willen bestrij
den. Op grond van hetgeen ik in mijn deel I heb gezegd, kan ik 
mij echter tot enkele pun ten bepalen. V ooreerst is het niet 
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objectief om het ingeslopen spraakgebruik van ,processiever
bod" maar voetstoots toe te passen. De wet zegt evengoed 
waar en wanneer wel, als waar en wanneer niet processies 
gehouden mogen worden. Men kan dus met eenzelfde recht 
spreken van een processieverlof als van processieverbod. Het 
hangt er maar van af, hoe men het persoonlijk wenst te zien. In 
elk geval zou het daarom juister zijn tenminste van het zoge
naamde processieverbod te spreken. Ten tweede betekenen de 
betreffende bepalingen geenszins ,zonder enige twijfel een dis
criminatie t.a.v. een bepaalde religie en een inbreuk op de vrij
heid van godsdienst". Geen Nederlandse wet maakt ergens een 
discriminatie t.a.v. enig erkend Kerkgenootschap. Dit is zonder 
enige twijfel een on-objectieve beschuldiging. Het enige is, dat 
een bepaald Kerkgenootschap bepaalde vrijheden zou wensen 
te bezitten- ik meen intussen, dat het Nederlandse Episcopaat 
deze volstrekt niet ongelimiteerd wenst - die andere Kerkge
nootschappen evenmin bezitten en ook niet zouden verkrijgen 
als zij dat wensten. Hier is door de wet het: ,gelijke monniken, 
gelijke kappen" toegepast, dat is het tegendeel van discriminatie. 
Ten derde suggereert mr. Roling, dat hier van intolerantie sprake 
zou zijn. Men kan ook dit niet volhouden, waar voor allen 
gelijkelijk geldende beperkende bepalingen bestaan. Dan zou de 
wet dus tegenover alle Kerken intolerant genoemd moeten 
worden. Dit is natuurlijk onzin. Eist echter een Kerk vrijheid 
van godsdienstoefening in de vorm van een processie als boven
bedoeld in het openbaar voor zich op, dan stoat zij daarmee op 
de grens van het vrijheidsgebied van andere Kerken in dezelfde 
openbaarheid. De overheid kan in dit geval slechts een ding 
doen, nl. alle godsdienstoefeningen binnen de ongestoordheid 
van gebouwen en besloten plaatsen verwijzen. Men kan niet 
stellen, dat een Kerk, die niet overal in de openbaarheid proces
sies mag houden in een confessioneel gedeeld land, waar andere 
Kerken zulks ook niet doen, het slachtoffer van discriminatie en 
intolerantie is. Wanneer nu b.v. het houden van een Eucharis
tisch Congres in het stadion van Amsterdam verboden was, had 
men reden tot klagen, maar dat is nooit verboden. Mr. Roling 
stelt in zijn Noot voorts een processie en een begrafenis op een 
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lijn. Ten onrechte. Ook straatprediking staat er niet mee op een 
lijn. Een groot jurist ten onzent heeft vroeger tolerantie voor de 
processies bepleit met het argument, dat ,zelfs" de 1 mei-optocht 
der S.D.A.P. tach niet verboden was! Ook dit was natuurlijk een 
vergelijking, die niet opgaat. Thorbecke heeft in dit verband ge
wenst, ,dat moedige verdraagzaamheid, als is zij nog niet in het 
hart van elken burger doorgedrongen, in de wet zij en het beleid 
der overheid kenmerke". Deze argumentatie al klinkt zij nog zo 
mooi, is evenmin terzake. De processie moet als een godsdienst
oefening stricto sensu beschouwd worden. En omdat binnen het 
Christendom de overtuigingen terzake van de vormen der Gods
verering bij Katholicisme en niet-Katholicisme grondig uiteen
lopen en hun geschil, dat binnen een en hetzelfde Christendom 
speelt, in de kern raken, moet de wetgever met deze bijzondere 
materie rekening houden en zodanige regels geven, dat geen 
enkele botsing behoeft voor te komen. In een dergelijke prak
tische wetgeving verheugen wij ons in ons land. 

In zijn conclusie van 19 januari 1962 heeft de Procureur-Gene
raal Mr. Langemeijer er op gewezen dat het voorschrift van het 
Verdrag van Rome, over de vrijheid van godsdienstuitoefening 
in het openbaar, ,toch bestemd is om te gelden binnen een 
bepaalde rechtsorde, die nu eenmaal een menigte van belangen 
te beschermen en te co6rdineren heeft, zodat altijd de mogelijk
heid open blijft, dat de eisen van een ander belang zo groot zijn 
en de beperkingen in de verwezelijking van het door het grond
recht beschermde belang, die ter vervulling van die eisen nodig 
zijn, zo onbetekend, dat het grondrecht niet geacht mag worden 
die beperkingen uit te sluiten". De vraag concentreerde zich dus 
geheel op het punt, welke rol hier de openbare orde speelt. De 
einduitspraak van de Hoge Raad, die hier niet wenste te toetsen, 
bevatte echter de overweging, dat de in Nederland bestaande 
regeling tot bescherming van de openbare orde niet onredelijk 
is en de instandhouding daarvan naast het V erdrag van Rome 
evenmin. 

In de Nederlandse Jurisprudentie 1962, no. 15, no. 107, 423-
426, heeft Prof. Roling opnieuw een noot geschreven die, als ik 
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haar althans juist interpreteer, veel minder scherp is dan die 
van october 1959, maar toch critisch blijft. Ook hij erkent, dat 
een regeling noodzakelijk is, maar stelt de vraag of nu juist de 
bestaande regeling noodzakelijk is en is van mening, dat er 
sedert 1848 wel zoveel tijd is verlopen, dat aan het voorschrift 
van toen thans toch minder gezag toekomt. Hij zou daarom de 
dubbele vraag: of het bestaande nationale processieverbod- ik 
blijf bij mijn afwijzing van deze term - overeenstemt met de 
regionale godsdienstvrijheid, en of de beperkte opvatting van de 
nationale rechter over zijn toetsende taak overeenstemt met het 
regionaal gegeven recht op daadwerkelijke rechtshulp, door de 
Commissie voor de Grondwetsherziening in verband met het 
V erdrag van Rome voorgelegd willen zien aan het Europese Hof. 
Mij komt het voor, dat het hier een uiterst moeilijk en verstrek
kend vraagstuk betreft en dat het gevaar bij zulk een onderzoek 
niet uitgesloten is, dat er theoretische, om niet te zeggen ab
stracte, uitspraken gedaan worden, die voor verhoudingen, zoals 
er in ons land bestaan, toch niet werkelijk aanvaardbaar zouden 
zijn. Dit lijkt mij bijna inhaerent aan de verhouding van derge
lijke verdragen en de nationale rechtssystemen. Vandaar mijn 
vraag hiertegenover: heeft Art. 9 van het V erdrag van Rome 
niet totaal andere situaties dan de Nederlandse op het oog? Toe
standen zoals in andere landen en werelddelen, waar werkelijke 
discriminatie en inbreuk op de rechten van de mens bestaan? 
Deze betekenen dan toch geheel iets anders dan maatregelen van 
niets dan voorzichtigheid en orde in een land met hoog-ont
wikkelde en daardoor gecompliceerde culturele verhoudingen, 
waar men het stadium van een eenvoudige bescherming van de 
rechten van de mens, zeals het V erdrag van Rome bedoelt, al 
lang voorbij is. 

De geschiedenis leert ons, welke bedenkelijke complicaties een 
ongelimiteerd processierecht kan meebrengen en hoe moeilijk 
dit dan nog in te perken is. Het Eeuwig Edict van Nantes (1958) 
stelde de Hugenoten vrij van alle processieverplichtingen. In 
de praktijk hebiben de Hugenootse minderheden, die er dan ook 
niet aan meededen en hun huizen niet versierden, desondanks 
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ontzettend geleden onder de vexaties van de zijde der Katholie
ken, waar deze de macht hadden. Deze geschiedenissen zijn van 
lang geleden. De gronden waaruit die conflicten toen voort
kwamen, bestaan echter nog altijd en wie kan ze beheersen dan 
aileen een wijze nationale wet, die voor een ieder gelijkelijk 
geldt en alle onheil voorkomen kan? Wij kunnen veilig aan
nemen, dat ook de Katholieken ten onzent de absolute tolerantie
pleiters ten deze wellicht niet eens zo bijzonder dankbaar zou
den zijn. 

In de slag op de Mookerheide, 14 april 1574, zijn Lodewijk en 
Hendrik van Nassau voor het vaderland gesneuveld. Requesens 
rekende de Spaanse overwinning en hun dood toe aan het bidden 
en de goede werken van de Katholieken, in het bijzonder ge
durende de Paasdagen en schreef op 19 april een processie uit 
met het hoogwaardig heilig Sacrament en alle behoorlijke 
devotie, innigheid en plechtigheid om God te danken, en Hem 
te bidden voor een gunstig verloop der zaken, tot conservatie 
van het Rooms Katholieke geloof en tot gehele confusie der 
vijanden en wederspannige rebellen" 1). 

Wie zou niet willen voorkomen, dat ook bezwaren van natio
naal-historische aard door verder aandringen op opheffing van 
het zogenaamde verbod, te kwader ure uitgelokt werden? 

1) J. van Vloten, Nederlandse opstand tegen Spanje, II, Haarlem 1858, 
biz. 157 en bijlage XL VII. 

Mej. Drs. W. v. d. Klift 
DE BETEKENIS VAN DE ONTWIKKELINGSKERNEN 

VOOR DE PROBLEEMGEBIEDEN 

Het regionale industrialisatiebeleid, dat omstreeks 1949 een 
aanvang nam, had tot 1958 als voornaamste doel de bestrijding 
van de in verschillende delen van ons land heersende acute 
structurele werkloosheid. Dit doel trachtte de regering te berei
ken door enerzijds met stimuleringsmaatregelen de industriali
satie in deze landsdelen te bevorderen en anderzijds de migratie 
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uit deze gebieden met arbeidsoverschotten naar andere lands
delen te steunen. 

Bij het industrialisatiebeleid, dat in 1959 aanving, had de 
regering een ruimer doel voor ogen. 

De steeds sterkere concentratie van bevolking en werkgelegen
heid in het westen van ons land, wekte de bezorgdheid van de 
overheid. De industriele ontwikkeling van ons land had zich 
dank zij de gunstige ligging, het ruime en gevarieerde aanbod 
van arbeidskrachten en de vele voorzieningen op maatschap
pelijk, cultureel en sociaal-hygienisch gebied, voor een belang
rijk deel in het westen voltrokken. Ongeveer de helft van de 
Nederlandse bevolking woont in de drie westelijke provincies, 
waardoor de bevolkingsdichtheid in dit landsdeel zeer hoog is. 
Een verdere concentratie van bevolking in het westen kan, zo 
was de gedachte, ongewenste gevolgen hebben, niet aileen voor 
de huisvesting, recreatie en het verkeer maar ook voor de 
economische ontwikkeling en in het bijzonder voor de vestiging 
en uitbreiding van industriele bedrijven. Voor bepaalde indus
trieen is het westen van het land namelijk de aangewezen 
vestigingsplaats. V oorkomen moet worden, dat de nog aanwezige 
ruimte wordt ingenomen door bedrijven, die niet noodzakelijk 
aan het westen gebonden zijn. Een betere spreiding van werkge
legenheid en bevolking over het land werd dus zeer gewenst 
geacht. De sterke expulsie, die zich met name in de drie noorde
lijke provincies en Zeeland als het ware traditioneel voordeed, 
was voor een groot deel gericht op het westen. Een dergelijke 
voortgaande ontwikkeling zou de concentratie daar nog verster
ken. Migratie uit gebieden met een werkgelegenheidstekort 
diende dus niet langer gestimuleerd te worden. 

Reeds bij de aanwijzing van de ontwikkelingsgebieden in 
1949-1950 had de Minister van Economische Zaken er op gewe-
zen, dat zich in andere streken ook problemen voordeden die om r 
een oplossing vroegen; gezien de beschikbare middelen was be
perking echter geboden. Men zou het beleid in de periode tot 
1958 kunnen zien als een regionaal experiment. Bleek het beleid 
voldoende weerklank te vinden, dan zou er ook alle reden zijn 
om verder te grijpen. 
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In de voormalige ontwikkelingsgebieden kon eind 1957 inder
daad op gunstige resultaten worden gewezen. Het aantal arbeids
plaatsen in de industrie was er met bijna 16.000 toegenomen. De 
structuurwerkloosheid was aanzienlijk verminderd. In de Ze
vende Industrialisatienota is aangetoond, dat er weliswaar een 
autonome tendens tot spreiding der industrHHe werkgelegenheid 
is, doch dat deze tendens versterkt en gestimulerd is door het 
regionale industrialisatiebeleid. Voorts is er op gewezen, dat de 
gunstige industriele ontwikkeling in de ontwikkelingsgebieden 
niet uitsluitend te danken was aan de gunstige conjunctuur 1). 
In zijn stude ,De doelmatigheid van het regionaal-economisch 
beleid in Nederland" komt Vanhove tot dezelfde conclusies 2). 

Gezien de gunstige resultaten in de ontwikkelingsgebieden 
werd dan ook bij de voorbereiding van het nieuwe regionale 
spreidingsbeleid aandacht geschonken aan de problematiek die 
in werkelijkheid ten grondslag ligt aan het regionale vraagstuk, 
namelijk het structurele tekort aan werkgelegenheid, te weten 
niet aileen het op dat ogenblik bestaande tekort, maar ook het 
in de toekomst te verwachten tekort. 

Zo gezien gaat het niet slechts om een feitelijke structuur
werkloosheid maar tevens om een potentieel structureel tekort 
aan werkgelegenheid, dat zich kan manifesteren in excessieve 
vertrekoverschotten of op den duur in stijgende werkloosheids
cijfers. Vandaar dat nu de aandacht uitging naar gebieden met 
een traditioneel zeer hoog vertrekoverschot (expulsiegebieden) 
en naar die, waar de eerstkomende jaren een zo sterke natuur
lijke aanwas van de beroepsbevolking waste verwachten, dat de 
normale ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen die ge
bieden (of in hun omgeving) een nieuw probleem van struc
turele werkloosheid deed verwachten, eventueel gecombineerd 
met of versluierd in een stijgend vertrekoverschot. Dit alles 
hield in, dat bij het onderzoek, dat in opdracht van de Minister 

t) ,Zevende nota inzake de industrialisatie van Nederland", 's-Graven
hage, 1960, biz. 13. 

2) N. D. Vanhove: ,De doelmatigheid van bet regionaal-economisch be
leid in Nederland", Diss., Eeklo (B), 1961, blz. 101 t.m. 107, 120, 121. 
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van Economische Zaken in een aantal gebieden werd uitgevoerd, 
ook rekening werd gehouden met de verborgen werkloosheid in 
de landbouw en met het effect van de modernisering van de 
agrarische produktiemiddelen op de arbeidsmarkt. Dit onder
zoek leidde tot de aanwijzing van de huidige probleemgebieden. 

Weer rees de vraag hoe het tot ontwikkeling brengen van deze 
probleemgebieden moest worden aangepakt. Moest daarbij even
als bij het oude beleid het beginsel van concentratie als uit
gangspunt worden genomen? 

De investeringen, die moeten worden gedaan in industrieter
reinen en hun volledige outillage, sorteren meer effect en kun
nen efficienter worden uitgevoerd bij een beperkt aantal ter
reinen van enige omvang dan bij een groot aantal kleine terrei
nen. Voorts heeft de ervaring geleerd, dat industrie nieuwe in
dustrie aantrekt. Waar reeds een industriele aanzet is, wordt 
immers de diversiteit van de arbeidsmarkt vergroot. De werk
gever heeft daardoor groter kans de juiste man voor de juiste 
plaats te vinden. Voor de werknemer heeft dit conglomeratie
verschijnsel ook voordelen, daar de mogelijkheid om geschikt 
werk te vinden wordt verruimd. Tenslotte moest er rekening 
mee worden gehouden, dat het overwegend agrarische gebieden 
betrof, die niet het leefklimaat konden bieden van de bestaande 
aantrekkingscentra. De maatregelen nodig voor de verbetering 
van het leefklimaat, vragen hoge investeringen. Deze zijn aileen 
verantwoord, indien de voorzieningen aan relatief omvangrijke 
bevolkingsgroepen ten goede zullen komen. Dit hield feitelijk 
in, dat zich binnen de probleemgebieden een proces van urba
nisatie moest voltrekken. 

Deze overwegingen leidden er toe, dat het beginsel ,spreiding 
der industrialisatie door regionale concentratie" weer uitgangs
punt voor het te voeren beleid werd. Na overleg met de provin
ciale besturen werden in totaal 44 ontwikkelingskernen aan
gewezen. 

Het nieuwe beleid werd er vooral op gericht in de probleem
gebieden blijvend gunstige vestigingsvoorwaarden voor de in
dustria te scheppen. Dit geschiedt in de eerste plal;l.ts ~ evenals 
onder het oude beleid, ma,ar thans op veel grotere schaal -
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door verbetering van de geografische ontsluiting. Dit soort acti
viteiten vergt echter veel tijd van voorbereiding en uitvoering. 
Bovendien heeft de ervaring geleerd, dat pas geruime tijd na 
het tot stand komen van de infrastructuurverbeterende werken, 
het effect hiervan op de industriele ontwikkeling merkbaar 
wordt. In verband hiermede en met het oog op de te verwach
ten bevolkingsaanwas, die een spoedig op gang komen van de 
industrialisatie wenselijk maakte, is als compensatie voor het 
accepteren van een minder gunstig vestigingsklimaat, ten be
hoeve van ondernemers die zich in de ontwikkelingskernen 
vestigen of hun bedrijf uitbreiden de premie- en prijsreduktie
regeling ,Bevorderi:9g Industrialisatie Ontwikkelingskernen" op 
20 april 1959 ingevoerd. Voorts is de migratieregeling van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan de gewij
zigde doelstelling aangepast; de migratie naar de ontwikkelings
kernen werd daardoor bevorderd. 

Welke betekenis hebben nu de ontwikkelingskernen voor de 
probleemgebieden? 

In het volgende is in het bijzonder nagegaan van welk belang 
zij voor de werkgelegenheid in de probleemgebieden zijn. 

Er zijn slechts gegevens over de werkgelegenheid in de indus
trie beschikbaar. Daar men het gestelde doel tracht te bereiken 
door gestimuleerde industrialisatie kan de ontwikkeling van de 
industriEHe werkgelegenheid als maatstaf worden gehanteerd. 
Daartoe zijn gegevens nodig omtrent de ontwikkeling van de 
personeelsbezetting, die voor de probleemgebieden en de kernge
meenten 1) op een zelfde periode betrekking hebben. De beno
digde gegevens betreffende het aantal arbeiders zijn uit de Alge
mene Industrie Statistiek van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek beschikbaar op 30 juni 1959 en op 31 maart 1962. De 
invloed van het seizoen zal op de uitkomsten van deze verschil
lende teldata waarschijnlijk niet gelijk zijn. Daar het er slechts 

1) Daar de gegevens niet per ontwikkelingskem zijn verwerkt, moest 
gebruik worden gemaakt van de gegevens der gemeenten, waarin de 
kemen zijn gelegen (aangeduid als kemgemeenten). 
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om gaat de orde van grootte aan te geven, zijn zij ons inziens in 
dit verband wel bruikbaar. 

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling in de gezamenlijke 
probleemgebieden, de gezamenlijke kerngemeenten en het Rijk 
in de periode 30 juni 1959 - 31 maart 1962 weer. 

Toeneming van de personeelsbezetting in de industrie 1) in de 
gezamenlijke probleemgebieden, de gezamenlijke kerngemeenten 

en in het Rijk van 30 juni 1959 - 31 maart 1962 

Personeelsbezetting 

Toeneming 

30.6.1959 31.3.1962 I in °/o van abs. 
1959 

Totaal 147.316 178.594 31.278 21.8 
probleemgebieden 

Totaal 84.505 105.839 21.334 25.2 
kerngemeenten 

Rijk 1.037.463 1.128.487 91.024 8.8 

Allereerst valt het op, dat de industriiHe ontwikkeling in de 
gezamenlijke probleemgebieden en in de gezamenlijke kernge
meenten sinds 1959 relatief veel sterker is geweest, dan gemid
deld in het Rijk. Zij was in de probleemgebieden bijna 2.5 en in 
de kerngemeenten bijna 3 keer zo sterk als in het Rijk. Van de 
totale personeelsuitbreiding in het Rijk is meer dan een derde 
in de probleemgebieden gerealiseerd. Voorts blijkt, dat van de 
totale toeneming van het aantal arbeidskrachten in de industrie 
in de probleemgebieden ruim 680/o in de kerngemeenten is te
rechtgekomen. 

Voor de metaalindustrie, een van de sterkst expanderende 
bedrijfstakken, is eveneens nagegaan hoe de arbeidsbezetting is 
gewijzigd. Onderstaande tabel geeft hiervan een beeld. 

1) Industriele bedrijven met 10 en meer personen excl. bouwnijverheid. 
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Toeneming van de personeelsbezetting in de metaalindustrie in 
de gezamenlijke probleemgebieden, de gezamenlijke kern
gemeenten en in het Rijk van 30 juni 1959 - 31 maart 1962 

Personeelsbezetting 

Toeneming 
30.6.1959 31.3.1962 I in °/o van abs. 

1959 

Totaal 36.591 50.717 14.126 38.6 
probleemgebieden 

Totaal 23.350 34.004 10.654 45.6 
kerngemeenten 

Rijk 347.388 399.781 52.393 15.1 

De ontwikkeling van de metaalindustrie steekt in de probleem
gebieden en de kerngemeenten dus nog gunstiger af bij die in 
het Rijk. De relatieve groei sinds 1959 was in de gezamenlijke 
probleemgebieden ruim 2.5 en in de gezamenlijke kerngemeen
ten ruim 3 keer zo sterk als in het Rijk. Echter van de totale 
personeelsuitbreiding in de metaalindustrie in het Rijk is bijna 
270/o in de probleemgebieden terecht gekomen. Binnen de pro
bleemgebieden voltrok zich ruim 750/o van de toeneming in de 
kerngemeenten. 

De industrie en in het bijzonder de metaalindustrie blijkt zich 
dus in de probleemgebieden relatief sterker te ontwikkelen dan 
gemiddeld in de rest van hetland. Dit proces voltrekt zich in het 
bijzonder ten gunste van de kerngemeenten. 

Zoals reeds opgemerkt was het oorspronkelijke uitgangspunt 
,concentratie op een beperkt aantal kernen". De werkelijke ont
wikkeling bewijst de juistheid van dit uitgangspunt. Van het 
aantal arbeidsplaatsen, dat naar verwachting zal worden ge
creeerd in nieuwe vestigingen en uitbreidingen, die een premie
toezegging hebben ontvangen, zal het grootste deel in een be
perkt aantal kernen tot stand komen. 
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Met uitzondering van Zeeland waar de industriele ontwikkeling 
later op gang is gekomen, is het vertrek uit de expulsieprovin
cies aanmerkelijk afgenomen. In de drie noordelijke provincies 
daalde het binnenlands vertrekoverschot van 5.614 in 1958 tot 
4.737 in 1961. De cijfers over de eerste tien maanden van 1962 
doen vermoeden, dat deze dalende tendens zich in 1962 heeft 
voortgezet. Tegelijkertijd is de bevolking in deze provincies en 
met name in de daar gelegen kerngemeenten de laatste jaren 
relatief sterker toegenomen dan in de jaren voor 1959. De vol
gende tabel geeft hiervan een indruk. 

Bevolkingstoeneming in de drie noordelijke provincies, de 
noordelijke kerngemeenten, de gezamenlijke kerngemeenten en 

in het Rijk in de perioden 1950 - 1958 en 1959 - 1962 

Bevolking 
Gemiddeld jaarlijks 

1.1.1950 1.1.1959 1.1.1963 1) stijgingspercentage 

1950---1958 1 1959-1962 

Noorden 1.205.884 1.254.517 712.412 0.4 0.8 

Noordelijke 619.851 671.010 0.9 1.5 
kemgemeenten 1.038.381 

Totaal 883.598 973.574 1.297.434 1.1 1.6 
kerngemeenten 

Rijk 10.026.773 11.278.024 11.889.404 1.3 1.3 

Terwijl het stijgingspercentage in het Rijk gelijk bleef, is het 
in het noorden en in de kerngemeenten van dit landsdeel toe
genomen. In het laatste geval steeg het percentage tot hoven 
het Rijksgemiddelde. Dit verschijnsel doet zich overigens ook 
elders in de probleemgebieden voor, zoals blijkt uit de toeneming 
van 1,10/o tot 1,60/o in de gezamenlijke kerngemeenten. Wat het 
noorden betreft is dit verschijnsel aileen maar te verklaren in
dien men er rekening mee houdt, dat de migratie van de platte
landsbevolking van richting is veranderd: zij is nl. in verminder .. 
de mate gericht op de landsdelen buiten het noorden en in ver-

1) V oorlopige cijfers. 
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sterkte mate op de kerngemeenten binnen het noorde·n. De con
centratie van de bevolking in de kernen blijkt ook uit de volgende 
cijfers. Op 1 januari 1950 woonde 51,40/o van de bevolking van 
de drie noordelijke provincies in de kerngemeenten, op 1 januari 
1963 54.90/o. 

Voorts is de werkloosheid in de probleemgebieden belangrijk 
gedaald. 

V elen, die anders zouden zijn gemigreerd of werkloos zouden 
zijn geworden, hebben dus werkgelegenheid binnen het eigen 
landsdeel gevonden en wel in het bijzonder in de kerngemeenten. 
De bevolkingsgroei in de kerngemeenten, hoewel reeds spectacu
lair, geeft de betekenis van deze ontwikkeling nog onvoldoende 
weer, daar een aantal personen zich buiten de kerngemeenten 
gevestigd hebben of daar zijn blijven wonen en als pendelaars 
in de kerngemeenten werken. 

Welke invloed het afremmen van de migratie uit overig 
Nederland naar het westen op dit landsdeel heeft is door Van
hove voor de periode 1953-1960 benaderd 1). 

Op soortgelijke wij:z;e kan een raming voor de periode 1959-
1962 worden gemaakt. 

Veronderstellend, dat het aandeel van het westen in de indus
trH~le werkgelegenheid hetzelfde was gebleven, dan zou het aan
tal arbeidsplaatsen in 1962 12.900 hoger zijn geweest. De perso
neelsbezetting, die de Algemene Industriestatistiek voor de in
dustrie geeft maakt thans ongeveer 600/o uit van die in de totale 
nijverheid. In de nijverheid zouden dus bij gelijkblijvend aandeel 
21.500 personen meer werkzaam zijn geweest. Aannemend, dat 
de tewerkstelling van een persoon in de secundaire sector het 
aantrekken van een persoon in de tertiaire sector tot gevolg 
heeft, zou zich een decentralisatie van 43.000 personen behorend 
tot de beroepsbevolking hebben voorgedaan. De beroepsbevolking 
op 40° I o van de to tale bevolking stellend, is theoretisch in het 
westen een bevolkingsgroei van 107.500 personen voorkornen. Dit 
is ongetwijfeld rnede te danken geweest aan de ontwikkeling in 

1) N. 0. Vanhove: ,De doeltnatll!heid va~ het reglonaal-economisch be
leid in Nederland", Diss. Eekfo (B), 1961, blz. 56. 
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de probleemgebieden en wei in het bijzonder in de kernge
meenten. 

Daar in het verleden het vestigingsoverschot van het westen 
voor een belangrijk deel het gevolg was van de expulsie uit de 
drie noordelijke provincies, heeft het zin na te gaan in hoeverre 
het noorden in vorenbedoelde ontwikkeling heeft bijgedragen. 
Ook dit is slechts mogelijk door een theoretische benadering. 
Het aantal industriEHe arbeidsplaatsen in het noorden bedroeg in 
1962 ruim 9400 meer dan het aantal personen, dat in de industrie 
werkzaam zou zijn geweest indien het aandeel van dit landsdeel 
in de industriele werkgelegenheid in de periode 1959-1962 het
zelfde was gebleven. Bij vergelijking van dit aantal met de 
12.900 industriele arbeidsplaatsen, die theoretisch in het westen 
minder zijn gerealiseerd, kan toch wei worden geconcluderd, dat 
de decentralisatie in sterke mate door de ontwikkeling in het 
noorden is bevorderd. Daar de industrie zich voornamelijk in de 
kerngemeenten heeft geconcentreerd, blijkt ook hier weer, hoe 
groot de betekenis van de kerngemeentt.n is voor de spreiding 
van bevolking en werkgelegenheid. 

In het voorgaande is getracht met behulp van kwantitatieve 
gegevens de betekenis van de ontwikkelingskernen aan te dui
den. Daarnaast mag de kwalitatieve betekenis niet uit het oog 
worden ver loren. 

Het stimuleringsbeleid van de regering bestaat uit het nemen 
van beslissingen op verschillende terreinen en op verschillende 
tijdstippen. Gelijktijdig met de maatregelen ten aanzien van de 
infrastructuur en ten dele hieraan voorafgaand kunnen maat
regelen worden getroffen, die de rationalisatie en mechanisatie 
in de landbouw stimuleren en daarmede de afvloeiing van over
tollige arbeidskrachten bevorderen. Andere beslissingen zijn 
eerst achteraf mogelijk. Dit geldt met name voor de stimulering 
van voorzieningen op maatschappelijk, cultureel en sociaal
hygienisch terrein. (Voor de probleemgebieden is een bijzondere 
subsidieregeling getroffen ten behoeve van investeringsprojec
ten en activiteiten op dit gebied). De feitelijke behoefte aan deze 
voorzieningen ontstaat echter meestal pas na een zekere econo
mische ontwikkeling terwijl, zoals in het voorgaande reeds is 
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opgemerkt de uitvoering van dergelijke veelal kostbare projec
ten pas verantwoord is, wanneer zij ten dienste zullen staan van 
een bevolking van enige omvang. De voorzieningen op laatstge
noemde terreinen worden wat de investeringsprojecten betreft 
dan ook gerealiseerd in de ontwikkelingskernen. Door de con
centratie van deze voorzieningen krijgen deze kernen een meer 
algemene functie voor de omliggende streek. Bij voortgaande 
concentratie van werkgelegenheid en van voorzieningen op 
maatschappelijk, cultureel en sociaal-hygienisch terrein zal het 
vestigings- en het woonklimaat in deze regionale centra verbete
ren. Zij zullen daardoor een eigen aantrekkingskracht krijgen en 
zich ontplooien tot steden waarvan de invloedssfeer zich verder 
uitstrekt dan het plaatselijke en het regionale. Het worden aan
trekkingspolen, die een rol gaan spelen in het spreidingsver
schijnsel op nationaal niveau. Daardoor zal hun betekenis ver 
uitgaan hoven het belang, dat zij voor de probleemgebieden heb
ben. Daarmede beantwoorden zij meer en meer aan het doel, 
dat de overheid met de aanwijzing van de ontwikkelingskernen 
voor ogen had. 

G. v. d. Leij 
HET KLEINE BOERENVRAAGSTUK 

Kleine Boeren en Landarbeiders 
Met aarzeling heb ik gevolg gegeven aan het verzoek van de 

redactie, om een artikel te schrijven over het vraagstuk van de 
kleine landbouwbedrijven. lmmers de opvattingen over deecono
mische houdbaarheid van deze groep bedrijven lopen zeer uit
een. Men behoeft zich hierover niet te verwonderen. Want ook het 
landbouwbedrijf ondergaat de dynamiek van deze tijd. Dit blijkt 
heel duidelijk uit de stijging van het arbeidseffect dat de laatste 
tien jaar op de kleine zandbedrijven met circa 500/o toenam. De 
gemiddelde bedrijfsgrootte steeg in die zelfde periode met circa 
20°/o (van 8 tot 10 hectare). Dit proces is nog in voile gang. Er 
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zijn dan ook sterke aanwijzingen, dat het toekomst perspectief 
van de kleine bedrijven meermalen te somber gekleurd is. 

Heel duidelijk komt dit tot uiting in een Notagedateerd21-9-60 
van het Landbouwschap. 

Uit het documentatiemateriaal dat het L.S. aanvoert blijkt, 
dat over de periode 1948-1957 het looninkomen van de kleine 
boeren gelijke tred heeft gehouden met de stijging van het land
arbeidersloon. 

Ik neem uit deze Nota het volgende over: 

Arbeidsinkomen per arbeidskracht op bedrijven van 4-7 en 7-10 
ha. in vergelijking met het jaarloon van landarbeiders, 

in indexcijfers 

jaar arb. ink. per jaar!oon arb. ink. per arb. kr. jaarloon 
arb. kr. CBS landarb. L.E.I. bedrijven !an darb. 

4-7 ha. 4-7ha. 7-lOha. 
1950/51 = 100 1952/53 - 100 

1950/51 100 100 

51/52 105 108 

52/53 108 110 100 100 100 

53/54 110 113 99 103 103 

54!55 118 137 85 102 124 

55!56 130 142 107 124 128 

56/57 146 153 133 123 139 

57/58 158 164 159 151 155 

58! 59 151 157 159 

Naar ons oordeel zijn de bovenstaande gegevens voldoende 
representatief om de conclusie te trekken, dat de inkomens
positie van de kleine boer in de achterliggende jaren - gelet op 
de stijging van het landarbeidersloon- niet achteruitgegaan is. 
Het kleine bedrijf is tot dusverre in staat gebleken, onder meer 
door intensivering, om de beloning van de op deze bedrijven 
aangewende arbeid ongeveer gelijke tred te doen houden met de 
relatieve ontwikkeling van de landarbeiderslonen. Aldus het 
Landbouwschap. 
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Zeer kwetsbaar 
Een factor mag men hierbij echter niet over het hoofd zien, nl. 

dat het inkomen van de landarbeiders veel stabieler is, dan dat 
van de boeren. Het arbeidsloon is niet meer onderhevig aan de 
schommelingen van de conjuctuur. 

In feite kan het aileen maar hoger worden . . . 
De landbouw echter is uitermate conjunctuur-gevoelig. 

Dit geldt in bijzondere mate voor de kleine gemengde bedrijven, 
zoals die overwegend op de zandgronden worden aangetroffen. 
Want deze sector van het landbouwbedrijfsleven is voor haar 
bestaan in grate mate afhankelijk van de opbrengst van de 
varkenshouderij en de pluimveehouderij. Hiervoor gelden geen 
garantieprijzen. Wel streeft het Produktschap voor Vee en Vlees 
er op bekwame wijze naar om al te grate prijsschommelingen 
te voorkomen, maar dat is dan ook alles. 

Als dan ook, zoals nu al geruime tijd het geval is, de prijzen 
van eieren en varkensvlees laag zijn, daalt het inkomen van de 
kleine boeren tot ver beneden het landarbeidersinkomen. 

Gelukkig biedt de melkprijs, waarvoor wel een garantie geldt, 
een gewaardeerd steunpunt. 

Globaal gezien wordt echter nog niet de helft van het inkomen 
verkregen uit de melkveehouderij. De beperkte oppervlakte cul
tuurgrond die een ernstige handicap is voor een omvangrijke 
rundveehouderij, maakt dat de noodzakelijke expansie gezocht 
wordt in een andere richting. Er is niettemin ook met betrekking 
tot de rundvee-bezetting een merkwaardige ontwikkeling aan 
de gang. Het is nl. dankzij een vergaande specialisatie mogelijk 
gebleken, om vrijwel zonder weidegang op een bedrijf van 8 ha. 
20 melkkoeien te houden plus het bijbehorende jongvee. Op een 
voorlichtingsdag die de Geld. Mij. van Landbouw in het voor
jaar van 1960 organiseerd.e, stelde de heer ir. J. Achterstraat; 
Rijkslandbouwconsulent voor de Veluwe, dat hij een ontwikke
ling denkbaar acht, waarbij er bedrijven ontstaan praktisch zon
der grond, die hun ruwvoeder betrekken van bedrijven zonder 
vee. Dit vereist een zeer vergaande specialisatie. 

Er zijn deskundigen die het technisch mogelijk achten dat door 
een man (men spreekt dan van een manjaar) 4.000 leghennen ver-
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zorgd worden. Een man kan op een gespecialiseerd bedrijf 
500 mestvarkens verzorgen, plus nog een aantal fokzeugen en 
opfokbiggen. Niet geheel ten onrechte spreekt men van een pro
duktie met een industrieel karakter. De drang en de noodzaak 
om de arbeidsproduktiviteit te verhogen stuwt onweerstaanbaar 
naar deze ontwikkeling. 

Bij een dergelijke stand van zaken is de traditioneel bepaalde 
onderscheiding tussen grote en kleine bedrijven bezig om snel te 
veranderen. Dit zal in de naaste toekomst steeds minder bepaald 
worden door de oppervlakte, maar steeds meer door de inves
teringen, door de in geld uitgedrukte produktie en de arbeidsin
tensiviteit. 

Op een intensief gevoerd landbouwbedrijf van plm. 7 ha. en uit
gaande van een eigenaarsbedrijf liggen de investeringen al gauw 
in de buurt van f 70.000.- tot f 80.000.-. 

De in geld uitgedrukte bruto-produktiewaarde ligt in derge
lijke gevallen al vaak hoven de f 30.000 per jaar. Deze cijfers 
tonen m.i. reeds duidelijk aan dat in de naaste toekomst veel 
meer het ,ondernemerschap" bepalend is voor de toekomst van 
de landbouw, dan de vraag ,groot" of ,klein"-bedrijf gemeten 
naar de oppervlakte grond. 

Een schaduwzijde is echter dat de steeds verdergaande speciali
satie de kwetsbaarheid van de bedrijven vergroot. Van enige 
spreiding van de grote risico's is steeds minder sprake. 

Een ander nadeel is, dat het bijna altijd eenmansbedrijven zijn, 
die de mens geheel en al opeisen. 

Het bezit van een auto is op tal van bedrijven al heel gewoon. 
Daartegen is de beschikking over vrije tijd en het genieten van 
een vrije zondag voor zeer velen dan bijna onbereikbare luxe. 

Technisch-economisch worden we in deze richting gedreven. 
Maar het gevaar van een voortgaande vermaterialisering is een 
bedreiging van de menselijkheid, die vooral door christenen als 
een zeer ernstig nevenverschijnsel onderkend moet worden. 
Bezinning hierop is voortdurend nodig. 
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't Zijn sterke verhalen ..... . 

En nu ..... . 

die wij U kunnen vertellen over periodie
ken die wij overnamen omdat ze bij de 
betreffende uitgever niet gingen. 

Mogen wij U zo'n verhaal doen? 

In 1959 namen wij over bet tweemaande
lijks tijdschrift ,Homiletica". Insiders 
vroegen zich af wat wij met dit blad 
moesten beginnen. Het had de kleinste 
oplage van alle theologische tijdschriften 
in Nederland. 

1. Van een tweemaandelijks werd 
bet een maandelijks tijdschrift. 

2. De omvang werd verdubbeld. 

3. Het aantal abonnementen ver
tienvoudigd. 

Voorwaar een sterk verhaal ! 
Heeft U problemen met uw periodiek of heeft U plannen voor 
een uitgave? Kom eens bij ons praten. Wij zullen U graag 
nog meer van deze sterke verhalen doen en U van advies 
dienen bij de exploitatie van uw periodieken. 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.V. - DEN HAAG 
Laan van Nieuw Oost-Indie 271 - Telefoon (070) 85 45 08 

Postbus 2067 



Dit merk op Uw dissertatie betekent 

een verzorgde uitgave 

en . ... aantrekkelijke voorwaarden. 

Onze ervaring 

op dit gebied 

stellen wij gaarne 

te Uwer beschikking 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.V. 

Laan van Nieuw Oost-Indie 271 - Telefoon (070) 85 45 08 
Postbus 2067 
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VAN DE REDACTIE 

Begin februari 1963 werd .door het bestuur van de Nederlandse 
Equipe van de Internationale Unie van Christen Democraten 
(waarin K.V.P., A.R.P. en C.H.U. samenwerken) te ,Woudscho
ten" de conferentie , V erdediging der vrijheid" belegd. 

De conferentie-stof was gesplitst in een ethisch gedeelte en 
een poLitiek-militair gedeelte. Over eerstgenoemd aspect wer
den inleidingen gehouden door prof. dr. G. C. v. Niftrik en prof. 
dr. R. C. Kwant, over het tweede aspect spraken staatsraad M. 
Ruppert en lt. gen. Th. E. E. H. Mathon. 

Besloten werd de tekst der gehouden referaten gelijktijdig te 
publiceren in het Katholiek Staatkundig Maandschrift, in Anti
revolutionaire Staatkunde en in het Christelijk-Historisch Tijd
schrift. 

Aangezien de volledige tekst van de inleidingen de omvang 
van ons tijdschrift driemaal overschreed, waren wij genoodzaakt 
met de publicatie van enkele gedeelten te volstaan. Wij kozen 
daartoe een aantal passages u.it de redevoering van prof. Van 
Niftrik en uit die van prof. Kwant, terwijl wij van het betoog 
van de heer Ruppert en van dat van gen. Mathon de slotgedeel
ten grotendeels overnamen. 

De conferentie werd geopend door dr. W. P. Berghuis, voor
zitter van de Nederlandse Equipe, uit wiens openingswoord wij 
het volgende vermelden: 

Het thema van deze conferentie verdediging der vrijheid 
raakt wel het hart van de politiek - naar ik meen - van elke 
politiek. 

Tenslotte en ten diepste spitst elke politieke zaak zich toe op 
de vrijheid en op datgene wat dit begrip aan menselijke rechts
goederen inhoudt. D.w.z. dat de mens die plaats en die ruimte 
in de samenleving verkrijgt, welke hem als schepsel Gods en 
als kroon op de schepping toekomt. En dit hrengt tevens met 
zich mee de noodzakelijkheid van de verdediging dier vrijheid, 
vanwege het kwaad dat de vrijheid van de mens van de kant 
van de mens zelf bedreigt. Een verdediging, die om doeltreffend 
te zijn, moet kunnen beschikken over afweermiddelen, die 
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tegen de wapens van het kwaad van de on-vrijheid, van het 
onrecht, zijn opgewassen. p 

Vanuit het christelijk geloof is het de mens niet geoorloofd 
geweld jegens zijn medemens te gebruiken. 

Vanuit datzelfde geloof is aan de overheid het zwaard ge
geven om in de zondige wereld met geweld het onrecht tegen 
te houden. Sl 

Dat sohijnt redelijk een onoplosbaar probleem. Indien wij het g~ 
oorlogsvraagstuk dan ook uitsluitend vanuit het intermenselijke rn 
vlak zouden bezien, zouden wij er, naar ik geloof, als ohristenen rE 
nooit komen. Wie het oorlogsverschijnsel uitsluitend als een eE 
bepaald sociologisch probleem gaat bezien, loopt het gevaar te 
langs de diepste oorzaak van dit verschijnsel nl. de gebrokenheid G 
van de menselijke samenleving heen te gaan en het zeer speci- m 
fiek karakter van het ovel'heidsambt voorbij te zien. v~ 

De voortdurende spanning tussen de vrijheid en de veroedi- v~ 
ging daarvan zien wij in onze tijd toenemen. En dat is begrijpe- v< 
lijk. Zoals wij ten aanzien van vrijwel alles in onze tijd met hE 
andere maten en verhoudingen te maken krijgen, is dit ook het h~ 
geval met de maten en ve·rhoudingen van de lbedreiging van de ee 
vrijheid en van de verdedigingsmiddelen daartegen. dE 

Het kernwapenvraagstuk is een adembenemende en terecht dE 
angstwekkende zaak, die een ernstige bezinning noodzakelijk w1 
maakt. vo 

Het noopt tot grote bescheidenheid, dat wij mensen van deze is 
tijd met zijn ontzaglijke rijkdommen en mogelijkheden, met onze ga 
technische mogelijkheden vaak zelf in de knoop zitten. lir 

Maar dan is ook iets anders noodzakelijk, nl. ons niet door 
deze knoop in paniek te laten brengen en niet aan het onrecht en gr: 
de on-vrijheid vrij spel te geven, maar de knoop te benaderen dr: 
vanuit de normen die God voor de vrijheid in deze wereld en we 
voor de verdediging daarvan gegeven heeft. zij: 

Ons is, ook nu er kernwapens zijn, nog de gelegenheid ge- wa 
boden - zoals recente gebeurtenissen omtrent Cuba hebben dw 
getoond- om de vrijheid, ook b.v. de vrijheid om het pacifisme bit 
te propageren, te behouden en de onvrijheid in bedwang te wa 
houden. is 1 
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Prof. Dr. G. C. van Niftrik 

PRAKTISCH-PRINCIPIELE OVERWEGINGEN MET HET 
OOG OP DE VERDEDIGING DER VRIJHEID 

Wanneer wij in onze situatie, met behulp van onze lbegrippen 
spreken over het toekomstige heil, dan zullen wij moeten zeg
gen, dat dit heil, deze heelhe1d en gaafheid van het Ieven der 
mensheid, bestaat in de heerschappij van vrede, vrijheid en 
recht. Deze Bijbelse begrippen hebben in de christelijke Kerk 
een volstrekte klank. Het gaat om de vrede, die aile verstand 
te hoven gaat; het gaat om de heerlijke vrijheid der kindeTen 
Gods, om de vrijheid, waarmede de Zoon Gods ons heeft vrijge
maakt; het gaat om het recht, waardoor Sion is verlost en dat de 
vastigheid is van Gods troon. Men kan dus de hoofdinhoud 
van het Evangelie, van het heil Gods, weergeven met lbehulp 
van begrippen, die ook politieke betekenis hebben: vrede, vrij
heid en recht. Wanneer de politiek in dienst staat van de hand
having van een uit de aard der zaak betrekkelijke vrede, van 
een betrekkelijke vrijheid, van een betrekkelijk recht hier bene
den op aarde, staat zij in dienst van een christelijke zaak. Neen, 
deze wereld is nog niet het Koninkrijk Gods. Alles is in deze 
wereldbedeling onvolmaakt en betrekkelijk. Wij zijn al dankibaar 
voor een beetje vrede, een beetje vrijheid, een beetje recht. Het 
is echter de moeite waard voor zulke beetjes op te komen. Het 
gaat dan om niets minder dan eerste, zwakke weerspiege
lingen van het komende Rijk van God. 

Uit de Bijbelse fundering van deze drie politiek relevante be
grippen is wei duidelijk geworden, dat het hierbij niet gaat om 
drie beginselen, die willekeurig van elkaar gescheiden kunnen 
worden. Wanneer wij een vrede zonder recht deelachtig zijn, 
zijn wij nog niet bijzonder ver. Vrede zonder recht is een zaak, 
waarbij men zich aileen door de overmacht der feiten ge
dwongen zuchtend zou moeten neerleggen. Dan houdt men een 
bittere smaak in de mond. Zoals wij die nog steeds proeven, 
wanneer wij terugdenken aan de Hongaarse opstand. Neen, toen 
is het niet op een wereldoorlog uitgelopen. Maar er was 66k geen 
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reden om bijzonder blij en dankbaar te zijn. Er bleef vrede, s1 
maar vrede zonder recht. zi 

et 
Wij geloven en belijden, dat het Evangelie van Jezus Christus 

eminent politieke relevantie heeft. Wanneer dan ook de Synode rr 
der Hervormde Kerk een herdelijk schrijven doet uitgaan over d' 
de zaak van oorlog en vrede, zoals dat tien jaren geleden rr 
het geval was, heeft zij recht op een intens luisteren en mee- rr 
denken der christenhetd. Ik ben ook van mening, dat de Synod.e O' 

het recht hee£t te spreken over politieke en militaire zaken zoals 
zij nu onlangs gedaan heeft in haar geschrift Het vraagstuk van la 
de kernwapenen. De prediking van het Woord Gods, die aan de 
Kerk is opgedragen, is nu eenmaal een zaak, die het gehele leven w 
van mens en mensheid en were1d raakt, en waarlijk niet aileen s1 
een zaak van de binnenkamer en van de zondagmorgen. Het is w 
ook vanzelfsprekend, dat de Synode heeft getracht de christe- g1 
lijke houding te vinden met betrekking tot het probleem van de lij 
kernwapenen. De Bijbel is nu eenmaal een politiek boek, dat te 
overvloedig handelt over koningen, wereldrijken, richters, veld- JE 
slagen en wat dies meer zij. En Calvijn heeft de staat gewaar- R 
deerd als een van de middelen, waardoor de Here Christus Zijn g< 
volk bij de verworven verlossing beschermt en bewaart. Op m 
Bijbelse gronden kan men een kerk moeilijk op legitieme wijze w 
haar politieke belangstelling en bemoeiing euvel duiden. te 

Het is echter de vraag of hetgeen in het schrijven van de de 
Synod.e der Hervormde Kerk over de huidige politieke situatie in 
en de bewapening gezegd wordt, inderdaad het lbeste is wat er m 
thans gezegd kan en moet worden. De Synod.e kiest duidelijk di 
voor het desnood.s eenzijdige neen ten aanzien van het gebruik e~ 
van kernwapenen. Men kan dit verstaan. Wij weten allen, of w1 
beginnen althans te vermoeden wat een oorlog met kernwape- vc 
nen zou betekenen. ge 

V anwege de verschrikkingen van een oorlog, die met kern- er 
wapenen zou worden uitgevochten, zegt de Hervormde Synode en 
een radicaal neen tegen het gebruik van deze wapenen. Zij zegt, ta· 
dat deze wapenen het beoogde doel, namelijk de handhaving van kr 
vrijheid en recht, niet kunnen bereiken en alle menselijke be- he 
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staan onmogelijk of onleefbaar zouden maken. Liever een een
zijdig afstand doen van het gelbruik ervan dan medewerking aan 
een dergelijke ondergang. Wat zullen wij hierop antwoorden? 

De Synode der Hervormde Kerk zegt: non tali auxilio. Alloopt 
men de ergste gevaren - men mag geen gelbruik maken van 
deze bescherming. De ovevheid moet weten, dat zij op geen 
medewerking der christenen bij het gebruik van nucleaire wape
men kan rekenen. Als de vijand er mee begint, moeten wij ons 
overgeven. 

Men kan respect hebben voor deze• bereidheid tot het marte
laarschap, zonder dit standpunt te delen. Waarom gaat het? 

In de huidige strijd· met het communisme gaat het om de 
waarden der westerse wereld. Men kan beter in het enkelvoud 
spreken: het gaat om de waarde van de westerse wereld. Die 
waarde wordt gedragen en belichaamd door het geestelijke be
grip van Europa. Europa is niet slechts een geografische werke
lijkheid, maar vooral ook een geestelijke. Europa heeft als gees
telijke grootheid drie· symbolische hoofdsteden: Athene, Rome en 
Jeruzalem. Athene is de stad van kunsten en wetenschappen; 
Rome is de stad van het recht; Jeruzalem is het symbool voor 
godsdienst en zedelijkheid ... Steeds gaat het om de mens en de 
menselijke leefbaarheid van zijn existentie. De waarde van de 
westerse wereld is de mens en de menselijkheid van zijn exis
tentie. De mens is geroepen God lief te hebben, vooral ook 
door middel van liefde tot de naaste en de medemens. Het gaat 
in het politieke handelen van deze tijd niet om abstracte ideeen, 
maar om de bescherming van de rechten van de mens en van 
diens fundamentele vrijheid. Vrijheid is voor de mens niet een 
extraatje, dat eventueel ook gemist kan worden, maar behoort 
wezenlijk tot zijn existentie. Strijden voor de mens is strijden 
voor zijn vrijheid. Hett menselijke leven zonder vrijheid moet 
gezien worden als een verminkt en geschonden leven. Wij 
erkennen gaarne, dat ook in dezen de tegenstelling tussen Oost 
en West niet volstrekt is. Men vergete echter niet, dat kwanti
tatieve verschillen kwalitatieve betekenis en waarde kunnen 
krijgen. Wat er kritisch ook met betrekking tot de vrijheid in 
het Westen opgemerkt kan worden -, het staat m.i. als een paal 
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hoven water, dat het Westen in dezen de mens een levens- en de 
existentiemogelijkheid garandeert, die in het communistische doo 
Oosten onmogelijk is. Wanneer wij als christen-democraten in ge~ 

deze tijd achter de nucleaire bewapening en de NATO staan, bes 
bedoelen wij daarmede de mens en de leefbaarheid van zijn vail 
existentie in vrij:heid te handhaven. dit 

Prof. Dr. C. L. Patijn heeft op een vergadering, die ik bij- vaa 
woonde en waar het synodale stuk besproken werd, opgemerkt, hee 
dat elk rijk een eenheid van het prestige der geldende doctrine van 
en van macht om die doctrine door te voeren, is. Ik volg zijn die 
uiteenzettingen, wanneer ik zeg, dat het duidelijk is, dat in het voo 
communisme het prestige van de leer, van de marxistische doc- ten 
trine, aan het verzwakken is. De voorspelde ineenstorting van 2lO J 

het kapitalistische Westen geschiedt nog maar steeds niet. De zicl: 
communistische utopie wordt nog maar steeds niet verwerke- 0 
lijkt; de definitieve heilstaat lbreekt nog maar steeds niet aan! de 
Het is luce clarius, dat het prestige van het communisme als inh1 
utopistisohe ¥erwaohting sterk gedaald is; het prestige van de psy1 
communistische doctrine is verzwakt. Wil een rijk blijven be- ons 
staan in zulk een geval, dan moet het wel naar de andere com- is e 
ponent grijpen, dus naar de macht. Het huidige communisme moet drij" 
het thans in toenemende mate van de macht hebben, want het einc 
prestige van de doctrine is zo gvoot niet meer. Als deze analyse gin! 
juist is, dan zijn er thans voor het communisme twee mogelijk- nen 
heden: dan 
a. als de verwerkelijking van de utopie te lang op zich laat Dan 

waohten, moet zij maar geforceerd worden. Als Rusland deze wij · 
weg zou opgaan, betekent dat het ontketenen van een aanval doOJ 
op het Westen; daal 

b. als de verwerkelijking van de utopie uitblijft, wordt in Wes 
overeenstemming met de onloochenbare werkelijkheid het 
dogma gewijzigd, de doctrine veranderd. Maar zulks te doen v, 
is vanzelfsprekend niet zo eenvou:dig. Men loopt het gevaar rela 
zijn gezicht te verliezen. sing 

De uiterst belangrijke en eigenlijk beslissende vraag in het lutiE 
huidige tijdsgewricht is: wat zal de Russisohe leider doen? Zal dat 
hij in staat zijn het dogma te verzetten? Of zal hij de weg van over 
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de machtsontplooiing opgaan? Ret Westen zorgt er thans voor 
door middel van zijn lbewapening, dat Rusland de weg van het 
gewe1d niet op kim. De verantwoordelijk!heid van het Westen 
bestaat hierin ervoor te zorgen, dat de weg van het geweld en 
van de machtsontplooiing voor Rusland afgesloten blijft. Tot op 
dit ogenblik heeft het Westen de2Je verantwoordelijkheid aan
vaard.. In dit Iicht gezien was Cuba een westers succes. Rusland 
heeft bij die gelegeooeid getoond te beseffen, dat het de weg 
van de machtsontplooiitng niet kon ins1aan. China verwacht van 
die weg nog heil; Rusland niet. Dat is een uiterst gunstig teken 
voor de wereldvrede. Door voorzichtiglheid en tact kan ihet Wes
ten de Russische Ieider helpen in zijn te vermoeden pogingen om 
zo geruisloos mogelijk het dogma te verzetten zonder zijn ge
zicht te verliezen. 

Ondertussen erkennen wij ten valle, dat de aanvaarding van 
de nucleaire bewapening het nemen van een groot risico 
inhoudt. Een vergissing, een moment van onbeheerste angst
psychose, en de vernietiging zou over ons losbarsten. Wij mogen 
ons geen illusies maken. Elke geruststelling, dat het zo erg niet 
is en dat het wei zal meevallen en dat wij niet moeten over
drijven, is uit den boze. Een nucleaire, oorlog is zo ongeveer het 
einde van alles en lbetekent in ieder geval een massale vernieti
ging. De westerse politiek moet erop gericht zijn, dat deze wape
nen niet gebruikt behoeven te worden. Want worden zij gebruikt 
dan zijn er inderdaad geen overwinnaars en overwonnenen meer. 
Dan is er aileen ma:ar een eindeloze vernietiging. Maar hebben 
wij een vrije keus? Ret r:i:sico van de nucleaire bewapening moot 
door het Westen genomen worden, omdat het in prestige ge
daalde communisme anders zeker de kans zou benurtten om het 
Westen-zonder-atoomwapenen naar zijn hand te zetten. 

V oor mij staat vast, dat de Synode der Rervormde Kerk de 
relativiteit van onze ethische positie en van onze ethische beslis
singen heeft miskend. Men kan op ethisch gebied niet z6 abso
lutistisch spreken a1s op dogmatisch gebied. Ik houd het er voor; 
dat het op dit laatste gebied eigenlijk 66k niet kan, maar daar
over zal ik niet spreken. In ieder geval meen ik, dat zo spoedig 
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wij ethische vermaningen ui,tspreken, wij een toontje lager moe
ten zingen. Het is immers z6, dat de praktische V'ormgeving van 
de gehoorzaamheid aan het Evangelie in deze wereld en onder 
ons mensen altijd van die aard is, dat het Evangelie er nooit ge
heel in verdisconteerd is. Het Evangelie is niet geheel verdiscon
teerd in onze aanvaarding van de nucleaire bewapening, maar 
66k niet in het radicale neen der Hervormde Kerk. Het is 
immers gemakkelijk duidelijk te maken, dat de~ naastenliefde 
hier te kort komt. De tegenstelling tussen de Hervormde Kerk 
en ons, christen-democraten, is niet de tegenstelling tussen ge
hoorzaamheid aan het Evangelie~ en wereldse politiek, maar die 
tussen twee vormen van nagestreefde gehoorzaamheid, die ai
leen op hun kwantitattieve verschiilen in deugdelijkheid kunnen 
worden onderzocht. Het evangelie zelf rijst hoog uit hoven elke 
menselijke mening en acti'V'iteit, oordeelt (en rechtvaardigt even
tueel) de menselijke mening en activiteit. Het Evangelie valt 
echter nooit met enige menselijke mening en activiteit zonder 
meer samen. Waaruit vnlgt, dat de synodale proclamatie een 
politieke mening is, naast en niet hoven de Onl'je. De vraag kan 
aileen maar zijn welke mening en houding het Evangelie dichter 
benadert, meer affiniteit ermede heeft. 

Als men de westerse vrijheid verdedigen wil -, die verdedi
ging bewust als een ons door God opgedragen taak aanvaar
dende -, en die verdediging ook met tactische en strategische 
atoomwapenen voeren wil -, dan behoeft men nog niet al zijn 
vertrouwen op die wapenen te stellen. Men kan namelijk in het 
moratorium, dat ons gelaten is als resultaat van een reker even
wioht en wederzijde vrees voor een oorlog, het nodige doen voor 
betere toestanden in deze wereld. Men vraagt zich met enige 
ongerustheid af, waarom onder de volkeren en ook in de kerken 
het verlangen naar een internationale rechtsorde niet sterker is. 
Het minste wat wij doen kunnen, is steeds weer aandringen op 
het wagen van pogingen om te komen tot ten minste een begin 
van een internationale rechtsorde, die aileen effectief kan zijn, 
wanneer zij gedragen wordt door een nieuw internationaal 
rechsbewustzijn der volkeren. Wat doet de school daaraan? Wat 
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doet de heersende pedagogiek daaraan? Wij \rrezen, dat het niet 
al te veeJ is en in ieder geval niet genoeg. Wij heibben trouwens 
in onze kringen ook nog niet voldoende nagedacht over de vraag 
waar een legitiem nationaHsme zijn grenzen vindt; m.a.w. 
over de vraag tot op welke hoogte nationaal voelen en willen 
legitiem is im waar het illegitiem wordt. Het zal duidelijk zijn, 
dan zulk een grens niet abstract kan worden vastgelegd, maar 
in de concrete situatie van de wereldpolitiek op een bepaald 
moment van beslissing moet worden bepaald. 

Naast de strijd om een internationale rechtsorde, zal ook de 
strijd met het indiffe,rentisme der grote massa met kracht gevoerd 
moeten worden. Wij mogen als christen-democraten niet de in
druk wekken, dat wij tevreden zijn, wanneer de communisten 
door de macht van het Wesrten gedwongen, binnen hun heden
daagse grenzen blijven. Het huidige machtsevenwicht is veel te 
explosief om niet aile middelen aan te wenden om tot wart meer 
bevredigende internationale toestanden te komen. Daarom zou 
ik willen pleiten voor een versteviging van de handels- en cultu
rele betrekkingen met het com.mrmistisohe Oosten. Ook gesprek
ken met mensen en kerken achter het ijzeren gordijn kunnen 
nuttig zijn om te komen tot betere re1aties. Het moet in onze 
kringen niet zo zijn, dat mensen, die naar het Oosten gaan om 
met kerken en mensen te spreken, onmiddellijk als crypto-com
munisten ve·rdacht gemaakt worden. Een beetje meer psycholo
gisch inzicht in de mentaliteit van de Russen zou ons ook geen 
kwaad doen. Wij moeten zien te komen tot een lbeter begrip voor 
de Russen en hun aspiraties mitsgaders hun angsten dan de 
westerse politiek thans meestal te zien geeft. 
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Prof. dr. R. C. Kwant t1 
HET CHRISTELIJKE GEWETEN EN DE n 

BEWAPENINGSWEDLOOP g 
r: 

De gesohiedenis iheeft ons geleerd, dat het grootste gemis dat in ~ 
ons, mensen, wordt aangetroffen, het gemis is aan samenlevings- n 
kunde. Zeker, ons bestaan wordt op velerlei wijze bedreigd. Ons ~ 

lichaam is onderworpen aan ziekte en dood. Wij kunnen het g 
slachtoffer worden van schaarste aan voedsel en drank. Wij d 
worden bedreigd door natuurrampen. Maar op vele punten ir 
hebben wij overwinningen kunnen boeken. Wij hebben deze d 
altijd behaald door gezamenlijk handelen. Wij ktmnen ons beter 
situeren op aarde, naarmate wij meer de weg tot elkaar vinden. t~ 
In plaats daarvan keren wij ons tegen elkaar. Niet slechts wor- b: 
den daardoor onze overwinningen vertraagd, maar het resul taat is 
ervan wordt vaak daardoor weer teniet gedaan. Het betrekke- SE 

lijke geluk dat wij in onze huizen kunnen vinden, wordt bedreigd r< 
door de tweespalt die er heerst. Groepen van mensen hebben n: 
elkaars nederzettingen vernietigd. Gehele beschavingen zijn 
daardoor ten gronde ge·gaan. Wij bouwen he·t leven op, dank zij m 
de samenlevingskunde, wij vernietigen het doordat wij deze· e1 

kundigheid niet verstaan. Het voornaamste probleem blijkt 01 

voor ons, mensen, te zijn, de weg naar elkaar te vinden. sc 
Het Evangelie wijst aan de mensen de weg naar elkaar. Het di 

is irnmers de boodschap van zelfrelativering, van nederigheid, w 
beschikbaarheid en liefde. Het leert dat wij tot onze waarheid st 
geraken in het dienen van elkaar. De iboodschap van het Evan- ze 
gelie heeft niets aan actualiteit verloren. lk zou veeleer willen p1 
beweren,dat de actualiteit van het Evangelie wordt bevestigd p1 
door de structuur van het tijdvak waarin wij leven. Door onze er 
arbeid vermenselijken wij de wereld, maken wij de wereld tot bE 
ons belang. Welnu, het is kenmerkend voor onze wereld, gescha- zi1 
pen door de moderne arbeid, dat de belangen steeds meer door ga 
hun structuur gemeensohappelijk worden. Onze verbindings- ch 
wegen, onze communicatiemiddelen, onze produktiemiddelen da 
zijn zo geworden, dat zij door hun structuur zelf een gemeen- nc 
sohappelijk belang zijn geworden. Zij verwijzen door hun struc- de 
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tuur niet langer naar enkelingen, maar naar groepen, en wel 
naar steeds grotere groepen. Zij dragen dus in zich een oproep, 
gericht tot ons, tot een gemeenschappelijk leven en handelen. 
De oproep tot gemeenschap, die besloten ligt in het Evangelie, 
wovdt door de structuren van onze vermenselijkte wereld op een 
markante wijze bevestigd. Wij !even niet op het niveau van de 
wereld die wij zelf hebhen ontworpen, wanneer wij niet tot 
gemeenschappelijlclleid geraken. Wij hebben ons menselijk han
delen op talloze terreinen zozeer ontwikke1d, dat wij nog slechts 
in groepsverband zinvol kunnen handelen, en de groepsverban
den binnen welke wij moeten handelen, worden steeds groter. 

Wij hehben hier te doen met een nieuw feit van de moderne 
tijd. Het is een nieuw feit, dat de gehele wereld in kaart is ge
bracht. Het is een nieuw feit, dat de gehele wereld een actieveld 
is geworden. Het is een nieuw feit dat belangrijke gebeurtenis
sen, waar ter wereld zij ook plaats vinden, overal reacties op
roepen. De grote beurzen reageren op alle belangrijke gebeurte
nissen. 

Daarom tekent een gvoepsvorming op wereldniveau zich als 
mogelijkheid en wenselijkheid af. In feite zijn wij reeds sedert 
enige tijd bezig, organisaties te vormen die de gehele wereld 
omspannen. De Volkerenbond was de eerste, en momenteel be
schikken wij over de UNO met haar nevenorganisaties. Boven
dien wil ik in dit verband wijzen op het merkwaardige feit, dat 
wij nu een ideologie aantreffen, die zich aandient als bestaans
structuur voor de gehele wereld, nl. het communisme, dat zich
zelf vaak als ,wereldcommunisme" aanduidt. Men zou kunnen 
proberen, de oorspronkelijkheid van het communisme op dit 
punt in twijfel te trekken, door te wijzen op andere ideologieen 
en op godsdiensten die in principe universeel waren. Elke wijs
begeerte dient zich aan als universeel. Het christendom kan 
zichzelf niet anders begrijpen dan als wereldgodsdienst. Toch • 
gaat ook deze vergelijking niet op. De universaliteit van het 
christendom bestaat reeds in de voile zin van het woord, voor
dat zij in feite verbreid wordt. Zij is universeel als een uit
nodiging die tot iedereen gericht wordt, ook al kent men 
degenen niet tot wie de uitnodiging in feite gericht zal worden. 
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Het christendom is een religie, een geesteshouding die alle be-
staansstructuren zal be'invloeden, die echter niet een bepaalde 0 
bestaansstructuur postuleert. Het wereldcommunisme echter 01 
is in wezen een voorstel tot verwerkelijking van een zeer be-
paalde, markant omschreven bestaansstructuur. Het zal tege- t 
lijkertijd beweren en dat het door de gehele geschiedenis is g 
voorbere,~d, en daJt het slechts in een bepaalde periode, d.w.z. in 
de on2le, tot werkelijkheid kan worden. Het communisme is een g 
voorstel tot een groepsvorming op wereldniveau, en wei tot een d 
groepsvorming die gebaseerd is op een bepaalde economische k 
structuur. Hier wordt een concrete bestaanswijze aangeboden c 
aan aile volkeren van de gehele wereld. Het feit dat een theorie n 
zich aandient die vaststelt op welke wijze de groepsvorming op "' 
wereldniveau verwerkelijkt moet worden, maakt wei bijzon- G 
der duidelijk dat zulk een groepsvorming zich als mogelijkheid, h 
als wenselijk!heid aandient. g 

Het is van belang, de verschillende houding van het commu-
nisme en van het zgn. westen hier in het kort te belichten. In e 
beide kampen geeft men toe, dat een groepsvorming op wereld- o· 
niveau zich aftekent. Maar het communisme la:at zich leiden door sc 
een theorie, terwijl het westen, overeenkomstig zijn traditie, em- k 
pirisch te werk gaat. De communist meent in de constellatie van zi 
het Ieven diepe, maar duidelijke grondlijnen te bespeuren die o: 
hem een duidelijke weg wijzen. Hij weet dat er vele obstakels d< 
zijn op deze weg. Deze obstakels bestaan in het pluralisme van n 
bestaansvormen, van Ianden en groepen. De communist meent c] 
echter door zijn inzichrt gerechtigd te zijn, deze obstakels des- h 
noods met geweld te verwijderen. Religies, na:tionaJ.iteiten en le 
nationale waarden, groepsgebruiken tellen voor hem nauwelijks rc: 
mee. Hij denkt vanuit de grondlijnen die hij meent te bespeuren. VIi 
Hij houdt natuurlijk deze grondlijnen voor werkelijk, ja, voor Vl 

• meer werkelijk dan de pluralistische factoren, die de eenheid in cc: 
de weg staan. De westerling vindt de communis1t hard en res- he 
pectloos. De westerling erkent ook, dat een groepsvorming op SJ 
wereldniveau zich aftekent, maar de eenheid zal vanuit de kc 
veelheid moeten ontstaan, volgens de wetten van de geleidelijk- d1 
heid. cc 
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De groepsvorming op wereldniveau wordt op dit ogenblik van 
onze geschiedenis vooral belemmerd door de spanning tussen 
communistische en anti-communistische landen. 

Hoe moet het ohristelijke geweten reageren op deze situatie? 
Dit is de vraag waarop ik in deze inleiding een antwoord moet 
geven. 

Welnu, het lijkt mij volkomen duidelijk, dat het christelijke 
geweten aanmaant om, waar dit maar enigszins mogelijk is, 
de ,groepsvorming op wereldniveau te bevorderen. De christen 
kan en mag zich niet neerleggen bij spanning en verdeeldheid. 
Christus is immers de hoeksteen, die geplaatst is om de mensen 
met God en met elkaar te verenigen. Christus is gekomen, opdat 
wij de weg zouden vinden tot elkaar, en tezamen de weg naar 
God. De christen moet dus altijd een voorstander zijn van een
heid. Hij moet dus nu, krachtens zijn christelijk geweten, de 
groepsvorming op wereldniveau voorstaan. 

Hierbij zal de christen, juist als christen, zioh niet kunnen ver
eenzelvigen met een van de twee' kampen die momenteel tegen
over elkaar staan. Wanneer twee mensen met elkaar in vijand
schap Ieven, zullen zij over het algemeen niet tot ontmoeting 
kunnen geraken, zonder dat zij heiden innerlijk veranderen. Ge
zien de ambigu'iteit van het menselijk bestaan komt het zeTden 
of nooit voor, dat al het goede aan de ene, en al het kwaad aan 
de andere kant te vinden is. Het christendom is niet, en mag 
niet zijn, de ideologie van het anti-communistische kamp. De 
christen heeft weliswaar bezwaren, grote bezwaren, tegenover 
bet communisme. Hij treft daar de verabsolutering aan van een 
leer en van een bestaansstructuur; deze verabsolutering ver
raadt menselijke hoogmoed en menselijke zelfoverschatting. Hij 
vindt dat de mens onder het communistische bestel niet voldoende 
vrijheid heeft om ziohzelf te zijn, ook als christen. De identifi
catie van communisme en athe'isme beangstigt hem. Tenslotte eist 
bet communisme van de mens een binding aan het aardse per
spectief die volgens de christen de menselijke waardigheid mis
kent. De mens overstijgt alle mundane bindingen, en mag zicih 
dus niet reserveloos overgeven aan een aards perspectief. Het 
communisme vraagt een soort toewijding dat de christen afwijst. 
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Maar de christen heeft ook grote bezwaren tegen de westerse ge 
levensorde. In het westen staat het aan eenlingen en mikro- zg 
groepen vrij, om binnen bepaalde grenzen hun particuliere be- ac 
langen te behartigen. W elnu, de particuliere belangen zijn vaak ne 
zo behartigd dat grote groepen van mensen in het gedrang kwa- an 
mij. Uit de wijze van belangenbehartiging ontstonden twee we- zo 
reldoorlogen. Het zou niet moeilijk zijn, een gehele inleiding te w< 
wijden aan de bezwaren die het christelijke geweten heeft tegen di< 
de westerse levensorde. Trouwens, indien het christendom zich- va 
zelf zou beschouwen als de ideologie van het anti-communis- di< 
tische kamp, zou het de vele christenen die in communistische m< 
landen leven, in een uitzichtsloze situatie brengen. Het Godsrijk gil 
moet weliswaar een we,rkelijkheid hier op aarde worden, maar w< 
nooit zal het volkomen kunnen samenvallen met een aards rijk. Te 
Helaas heeft de christen dit in het verleden soms vergeten, en ge 
daaruit zijn grote rampen ontstaan voor het christendom. 1~ 

Wanneer de christen de groepsvorming op wereldniveau wer-
kelijk wil nastreven, dan zal hij bereid moeten zijn, te speuren ar: 
naar een werkelijke weg, en aan deze menselijke en werkelijke ee1 
weg zullen gevaren en zondigheid vastkleven. Een andere weg is in' 
er niet. nil 

Ik ben de mening toegedaan dat op dit ogenblik van onze ge- we 
schiedenis de groepsvorming op wereldniveau in hoge mate te! 
gepostuleerd wordt door het eigenbelang van allen en door de br1 
ervaring van een gemeenschappelijk gevaar. Ik gee£ toe, deze J 
motieven zijn niet bepaald cmistelijk. Maar de christen zal jui 
moeten inzien, dat mensen tot groepsvorming gebracht wo-rden w~ 

door menselijke motieven. Zo hij zich van deze motieven vrij mE 
wil maken, dan moet hij van groepsvorming zelf afzien. 

De twee partijen die nu tegenover elkaar staan, zijn tot de de: 
tanden toe bewapend. Hun bewapening vertoont een nieuw ka- WB 

rakter. Zij wordt nl. tot een gevaar, niet slechts voor de vijand we 
tegen wie zij gebruikt wordt, maar o-ok voor de gebruiker zelf. w~ 

Dit is een nieuw feit. De vroegere wapens keerden zich niet tie 
tegen de gebruikers. Dit is wei het geval bij de hedendaagse va: 
wapenen. Indien de Amerikanen al hun atoom- en waterstof- mE 
bommen zouden gebrui.ken, zou een radioactieve neerslag teweeg sta 
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gebracht worden, die een bedreiging zou inlhouden ook voor de 
zgn. neutralen, ook voor de Amerikanen zelf. Het gebruik van de 
actuele wapenen brengt gevolgen met zich mee die wij niet ken
nen. Geleerden waarschuwen ons echter, dat deze gevolgen 
angstwekkend zijn. Sommigen twijfelen eraan, of he~t nu reeds 
zo is, dat het Ieven der gehele mensheid bedreigd en ondermijnd 
wordt. Maar lbinnen afzienbare tijd is het zeker zo ver. Boven
dien vol1gt op de aanval een tegenaanval. De bewapende machten 
van dit ogenblik bedreigen dus zowel elkaar als zichzelf. Boven
dien, de angst dat de vijandd sterker zou kunnen worden dan 
men zelf is, dwingt tot steeds grotere investering in vernieti
gingswapens, en wei in wapens die steeds meer onbruikbaar 
worden, omdat zij een gevaar inhouden voor de gebruiker zelf. 
Tenslotte zijn beide tegenstanders zioh scherp bewust van het 
gevaar van technisohe fouten, waardoor een conflict zou kunnen 
losbarsten, zonder da t men het wH. 

Het is paradoxaal, maar juist in het vreeswekkende wapen
arsenaal openbaart zich een gemeenschappelijk gevaar, dat tot 
eenheid dwingt. Groepsvorming komt veelal tot stand onder de 
invloed van een gemeenschappelijk gevaar. De eigen bewape
ning is aan beide kanten tot een gemeenschappelijk gevaar ge
worden. Het wordt steeds duidelijker, dat het eigenbelang de 
tegenstanders tot elkaar zal kunnen brenrgen. De redenen die 
brengen tot overleg, worden steeds sterker. 

De pacific•atie van de geihele wereld kan tot stand komen, 
juist vanwege de vrees van allen voor het soort oorlog, waartoe 
wij nu in staat zijn, nl. het soort oorlog dat geen ove,rwinnaar 
moor kent. 

Men kan het betreuren dat de pacificatie van de wereld langs 
dezre weg tot stand moet komen. Vergeten wij eohter niet, dat 
waarden als regel op zulk een ambigue wij2Je tot werkelijlclleid 
worden. Bovendien, wanneer waarden op iulk een twijfelachtige 
wijze tot stand zijn gekomen, dan kan de mens in tweede instan
tie gevoelig worden voor de innerlijke aansprekingskraoht er
van. Wanneer de oorlog eenmaal is uitgeschakeld vanwege ge
meenschappelijke angst, d:an kan later bij allen het gevoel ont
staan dat hij ongeoorloofd en absurd is. De vrede die uit angst 
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geboren is, kan later toch op een diepere wijze wortel schieten. 
Wij moeten ons hoeden voor het panische denken. Bevangen 

door vrees voor de afschuwelijke vernietigingskracht van de 
moderne wapenen, zou de christen ertoe kunnen besluiten, hier 
een absoluut veto uit te sprekP.n. Hij kan denken, in geweten 
verplicht te zijn, alle medewerking te ontzeggen aan een militair u; 

apparaat dat met dergelijke wapenen is ui1Jgerust. Voor dit 
sta:ndpunt zijn inderdaad motieven aan te halen. Ik doe dit hier n 
niet, want deze motieven zijn in alle toonaarden ter sprake OJ 

gebracht~ en ik mag veronderstellen dat zij U bekend zijn. Maar n 
ook is bekend, welke de ge,volgen zouden zijn, indien alle christe~ 
nen in het western dit standpunt we,rkelijk zouden innemen. Dan g. 
zou het communisme de gelegenheid krijgen, zijn eigen stempel b 
te druk:ken op de een wordende wereld. Bovendien zou juist dat- v: 
gene uit de geschiedenis worden weggenomen, wat momenteel VI 
de mensheid dwingt naar een verantwoorde pacificatie te zoe- p. 
ken. Juist het afschrikwekkende karakter van de wapenen waar- L 
mede de twee opponenten elkaar bedreigen, houdt een dwang Zl 

in, de weg naar elkaar te zoeken. 1~ 
Persoonlijk ben ik in dezen niet pessimistisch. Het eigen- g1 

belang en de drang naar zelfbehoud zijn machtige motieven die w 
hun effectiviteit hebben bewezen. W elnu, juist deze motieven rr. 
houden een uitbarsting van de nieuwe vorm van gerweld te,gen. n 
Juist deze motieven dwingen de mensen ertoe, tot onderlinge OJ 
verstandhouding te geraken. Datgene wat door het christeHjke n: 
geweten gevraagd wordt, wordt onderlijnd door het eigenbelang 
van allen, door aller drang naar zelfbehoud. N ooit in de geschie- s] 
denis zijn zulke machtige motieven werkzaam geweest in de 
richting van onderlinge verstandhouding en eenwording. 

Vi 
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M. Ruppert 

HET COMMUNISME EEN UITDAGING? 

Is een co-existentie met het Sovjet-communisme mogelijk en 
wenselijk? 

Alvorens naar een antwoord op deze vraag te zoeken, lijkt bet 
niet onwenselijk vast te stellen wat de communisten precies 
onder co-existentie- in latere jaren kwam daar bet bijvoegelijk 
naainwoord ,vreed:z;aam" voor - verstaan. 

Dat de Sovjet-Unie in de jaren na de eerste wereldoorlog bet 
grootste belang had bij co-existentie behoeft dunkt mij geen 
betoog. Lenin sprak zieth dan ook herhaaldelijk uit voor de 
vrede en voor de samenwerking met de kapitalistische wereld. 
Wanneer dan ook de tegenwoordige Sovjet-leiders zich in hun 
pleidooien voor vreedzame co-existentie op de grote· leermeester 
Lenin beroepen, doen zij dat niert geheel ten onrechte. Lenin 
zag deze co-existentie echter slechts als een fase in bet geleide
lijke proces naar de wereldrevolutie. Men moet zich dan ook 
goed en duidelijk voor ogen stellen met wie Lenin vreedzaam 
wenste te co-existeren: ,vreedzame co-existentie met de volken", 
maar hij voegde eraan toe·: ,met de arbeiders en boeren van alle 
naties". Dat lbetekent, dat co-existentie naar communistisahe 
opvattingen geenszins onverenigibaar is met bet pogen de zoge
naamde burgerlijke regeringen ten val te brengen. 

In 1927 zei Stalin tot bet 15de congres, dat een co-existentie 
slechts zou duren: 

,tot de proletarische revolutie in Europa rijpt 
Of tot zich de koloniale revoluties toespitsen 
Of tenslotte tot de kapirtalisten ellmnder gaan bestrijden." 
Maar intussen ging de Komintern voort met de bevordering 

van deze revoluties en van deze oorlogen. 
Zo is bet tijdens bet leven van Stalin gebleven. In zijn laa:tste 

jaren werden Stalins uitspraken over de mogelijkheden van 
co-existentie zeldzamer en voorzichtiger. 

Het was september 1955, dat Chroestsjow tot de regeringsdele
gatie van de D.D.R. zei: 

17 



,Wij zijn eerlijke mensen en zeggen altijd de waarheid. Wij dei 
zeggen aan u, onze vrienden, evenals aan onze tegenstanders: in 
Wij zijn v66r co-existentie, omdat er twee sociale ordeningen, d<X 
twee sociale systemen in de wereld zijn, kapitalisme en socia- ~ 
lisme. Wij nemen aan, dat vreedzame wedijver zal tonen wie ge- cor 
lijk heeft."*) Maar op het 20 congresverklaardedezelfdeChroest- 1 
sjow, dat het een gevaarlijke vergissing is de volstrekt juiste lin, 
stelling van de vreedzame co-existentie ook op ideologisch ge- a. 
hied toe te passen. ,Uit het feit, dat wij voor vreedzame co- b. 
existentie en economische wedijver met het kapitalisme zijn, c. 
volgt geenszins, dat de strijd tegen de burgerlijke ideologie, ~ 
tegen de burgerlijke reactie veronachtzaamd mag worden. Onze A-· 
taak is onvermoeibaar de burgerlijke ideologie bloot te leggen, eei 
te ontlhullen hoe vijandig zij het volk is en haar reactionaire ~ 
natuur aan te tonen."*) Ch 

Ik heb gemeend enkele citaten over het Russische begrip we 
co-existentie te moeten aanhalen, omdat daaruit duidelijk blijkt gel 
wat men aan die zijde onder dat begrip verstaat: toe 
a. Het naast elkaar bestaan van twee verschillende sociaal- Ch 

economische systemen is tijdelijk mogelijk en kan wenselijk rij! 
zijn. iet: 

b. Van een permanente co-existentie kan en mag geen sprake En 
$ ~ 

c. Ook in de perioden, waarin de co-existentie fungeert, gaa.t Ad 
de ideologische strijd voort vooral op sociaal-economisch in 
gebied. wi 

Nu zijn er in het westen mensen, die van oordeel zijn, dater in ge1 
het Sovjet-communisme de laatste jaren wijziging in deze l 
opvatting is gekomen. Dat dit een vergissing is voor zover het we 
het Chinese communisme betreft, behoef ik naar ik verondersrtel sp1 
niet te adstrueren. Trouwens, de Chinese communisten beroepen niE 
zich m.i. niet ten onrechte op Lenin, wanneer zij een al te grate vel 
nadruk op de co-existentie afwijzen. Wat daa:rvan zij: reeds het he1 
bestaan van dit Chinese communisme zou de voorstanders van wi: 
een radicaal ,neen" tegen de A-bewapening tot bezinning moe- bel 
ten brengen. Zelfs al zouden zij gelijk hebben, dat het tegen- l 
woordige Russische communisme anders beoordeeld moet wor- ool 
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den dan dart van bijvoorbeeld 15 jaren geleden, dan nog valt niet 
in te zien, waarom zij in hun beschouwing Peking niet of onvol
doende zouden mogen lbetrekken. 

Maar wat te denken van de ontwikkeling in het Russische 
communisme? 

Naar mijn opvatting zijn het drie factoren, die deze ontwikke
ling be'invloeden: 
a. de militaire maoht van het westen; 
b. de ongerustheid over China; 
c. de wijzigingen in Rusland zelf. 

Ad a: Dart de militaire macht en met name het bezit van 
A-wapens de Russen noopt in te binden is m.i. zo evident, dart 
een nader betoog overbodig is. 

Ad b: Dat Rusland de ontwikkeling van het communisme in 
China als welkom ervaart zal niemand dunkt mij willen be
weren. Ik beschouw mij allerminst als een deskundige op het 
gebied van de verhouding Rusland-Ohina, maar ik vraag mij 
toch af of langzamerhand Rusland zich in zijn verhouding tot 
China niet gaat gevoelen als het westen thans tot Rusland. Ook 
rijst de vraag of in de Russische reserves tegenover China niet 
iets schuil gaat van de vrees van de Europeaan voor de Aziaat. 
En vooral lijkt mij van 'belang, dart de Rus zijn verworvenheden 
niet gaarne zou inruilen met die van de Chinees. 
Ad c: Zo mogelijk nog belangrijker lijkt mij de ontwikkeling 
in Rusland zelf. Ik beperk mij thans tot de meer recente ont
wikkeling en zwiJg dus over hetgeen in vroeger jaren reeds is 
gewijzigd terzake van bijvoorbeeld de zondag en het huwelijk. 

Het is voLstrekt duidelijk, dart Rusland allengs tot een hogere 
welvaart is gekomen en dart mede daardoor iets van het oor
spronkelijke proletarisoh elan verloren is gegaan. Het ,gij hebt 
niets te verliezen dan uw ke,tenen" klopt niet meer. Eenzelfde 
verschijnsel zien wij trouwens ook in de arbe1dersbeweging van 
het westen. Velen hebben weinig aandacht meer voordevernieu
wing van de samenleving; meer interesse heblben zij voor het 
behoud en de uitbreiding van ,brood en spelen". 

Dirt proces - laat ons het de verburgerlijking noemen - oefent 
ook in Rusland naar het schijnt sterke invloed. 
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Een tweede factor lijkt mij te zijn de nuchtere ervaring met zeg 
de coHectivisatie van de landbouw. Dat die collectivisatie is vast- ten 
gelopen weten ook de Russen en zij trekken er de consequentie syr. 
uit. Zij veranderen hun politiek, maar daarmede geven zij wat aar 
prijs van hun dogma. De betekenis daarvan mag niet onderschat SOil 

worden. Men kan zeggen: dat is aileen een verande·ring van de de 
landbouwpolitiek, maar dat is dunkt mij een vergissing. Wan- I 
neer men een stee!l1 uit het gebouw van het communistische da~ 
dogma haalt, gaan er meer wankelen. De stalinisten hebben, me 
vanuit hun standpunt geredeneerd, niet zo erg ongelijk als zij om 
stellen, dat het revisionisme, ook al betreft het slechts een on- wa 
derdeel van het totaal der leerstellingen, gevaarlijk is. De ene 1 
steen, die verwijderd wordt, is oorzaak dat andere· moeten zij1 
volgen. da1 

Nog een derde factor moge ik noemen: de sterkere communi- 2lal 
catie tussen de Russische volkeren en het westen. De dictatuur tot 
in Rusland moge nog zo sterk zijn, de contacten op internatio- die 
nale congressen van wetenschap en cultuur, de sportwedstrijden, I 
de moderne communicartiemtddelen en verschillende andere 1 

factoren zijn oorzaak, dat vele Russen het westen iets anrlers a. 
hebben leren zien dan als het kapitalistische, imperialistische 
monster. 

Trouwens, ook in het westen is sedert 1919 wel het een en b. 
ander gewijzigd. Misschien mag gezegd wo11den, dat het westen 
geen zuiver kapitalistische maatschappij meer is en de Sovjet-
Unie geen zuive•r communistische. 

Er zijn mensen, misschien ook onder ons, die menen, dat Rus- c. 
land niet veranderd is. Die mening is m.i. niet vol te houden. 

Er zijn ook mensen, die van oordeel zijn, dat communisten niet d. 
veranderen kunnen. Dat oordeel is de grondslag van veler opvat-
tingen over het beleid, dat het westen moet voeren. Ook dat 
oordeel lijkt mij onverantwoord. Communisten kunnen wel ver- e. 
anderen. Dat heeft de Nederlandse politieke geschiedenis ge-
leerd; dat leert ook de internationale geschiedenis. 

En toch dient er bij ons te blijven een grote reserve, namelijk 
de wetenschap, dat wij te maken hebben met een systeem, dat tex 
van huis Ulit is: atheistisch en totalitair. Daarmede is niet ge- l 
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zegd, dat het westen gelovig en democra:tisch is. Maar het wes~ 
ten heeft - om met prof. Van Niftrik te spreken- nog steeds drie 
symbolische hoofdsteden: Athene, Rome, Jerumlem. Het kan 
aan die geestelijke grootheden ontrouw worden en het lijkt er 
soms veel op, dat het bezig is daaraan ontrouw te worden. Maar 
de invloed. van die drie werkt door, werkt na. 

Het westen kan ,ook ont·muw worden aan de democratie; ook 
daarvan Ievert de historie, zelfs de zeer recente gescihiedenis, 
menig voorbeeld. Doch de democra:tie wint het telkens weer, 
omdat de mens in het westen een andere, een wezenlijk andere 
waarde heeft dan in het Sovjet-systeem. 

Tegenover dat westen staat- wat er in Rusland ook moge 
zijn gewijzigd- een atheistisch en totaHtair systeem. En zo~ang 
dat stelsel zijn atheistische en zijn totalitaire trekken behoudt, 
21al het westen op zijn hoede moeten zijn. Want atheisme en 
totalitarisme hellben een moraal, die de naam moraal niet ver
dient: ,Het doel heiligt de middelen". 

De conclusie? 
Voor wat de buitenlandse en de militaire politiek betreft: 

a. voortgaan, hardnekkig voortgaan met contact, gesprek, over
leg, onderhandelingen, onderzoek naar aile beschikbare mid
delen tot oplossing van geschillen; 

b. in dat contact voorzichtig nagaan of en w ja in hoeverre 
het gemeenschappelijke Chinese gevaar het de Russische 
leiders mogelijk maakt tot nauwere samenwerking met het 
westen te komen; 

c. vcoortgaan, standvastig voortgaan met voorlichting aan het 
Russische volk met aile beschiklbare middelen; 

d. intussen het machtsevenwicht zorgvuldig bewaren: te allen 
tijde bereid tot vermindering van de bewapening, mits gelijk
tijdig wederkerig; 

e. afwijzen van elke vorm van eenzijdige ontwapening, omdat 
eenzijdige ontwapening de uitnodiging inhoudt aan totalitaire 
stelsels om oorlog te voeren. 

Dat zou, naar mijn aanvankelijke mening, dienen te geschieden 
terzake van het bu~tenlandse en het miHtaire beleid. 

Maar een werkelijk vreedzame c~existentie zal ook iets vorde-
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ren van het binnenlandse, sociaal-politieke en sociaal-econo- DE 
mische beleid. ~o: 

Moet er wellicht ook in het westen iets veranderen? op 
Men kan deze vraag uit tweeerlei gezichtspunt trachten te be- tu1 

antwoorden: vanuit de k:ritiek van het communisme op ons ge 
stelsel of vanuit de wezenlijke waarden van het westen. m1 

Ik geef de voorkeur aan het laatste. (Misschien blijkt dan dat 
een beschouwing van de kritiek van het communisme althans on 
op sommige punten tot eenzelfde ccmclusie voert). an 

Wat is de wezenlijke waarde van het westen? he 
Ik sluit aan bij prof. Van Niftrik: ,De waarde der westerse da 

wereld is de mens". mE 
~~ ~ 
die geschapen is door God, 
en wei naar Zijn beeld, tel 
die geroepen is om als beelddrager Gods te Ieven, m~ 
die daarom een verantwoordelijk wezen is, verantwoordelijk lijl 

jegens zijn Schepper voor zijn doen en Iaten met betrekking tot l 
God, zichzelf, zijn medemens en de dingen, mE 

die door Hem zo wordt bemind, dat Hij Zijn Zoon voor hem geJ 
in de dood gegeven heeft Wj 

en die thans door Hem wordt verwacht in Zijn huis. ve: 
Grote woorden! m~ 

De vraag rijst, wa:t wij er in de praktijk van het maatschappe-
lijk Ieven in het westen van terecht brengen. de 

Als het waar is, dat de verantwoordelijkheid kenmerkend is ga: 
voor de mens - en het is waar -, wat doen wij dan om die ver- be: 
a:ntwoo11delijk:heid te bevorderen, relief te geven, wezenlijke in-
houd te schenken? 

Met die persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens staat 
en valt toch het westen. Zonder die persoonlijke verantwoorde
lijkheid zal het westen de wedstrijd met het communisme ver
liezen. 

Ik herhaal daarom de vraag: wat maken wij ervan? Ik spits de 
vraag toe op de positie van de doorsnee Nederlandse arbeider. 
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De plaats, waar hij in de eerste plaats met de samenleving in 
l!ontact komt, is de onderneming. 

Maar nog steeds is ons vennootschapsrecht principieel z6 
opgezet, dat aileen het kapitaal en niet de arbeid een consti
tuerende factor van de onderneming is. Wel wordt hier en daar 
gepoogd de arbeider wat mede-verantwoordelijkheid te geven, 
maar het blijft cureren aan het symptoom. 

Het moge duidelijk en onomwonden gezegd worden: in de 
onderneming heeft de westerse a11beider geen zier grotere ver
antwoordelijkheid dan zijn Russiscrhe collega. Zijn rechtspositie, 
het arbeidsrecht in het westen, is op verschillende punten beter 
dan in Rusland, maar principieel zijn zijn positie als mens, zijn 
mede-verantwoordelijkheid en zijn mede:lleggenschap zeker niet 
beter en groter dan in Rusland. 

Waar- aldus moge ik vragen- blij:ft de actie van de chris
telijke gmeperingen in West-Europa om- eindelijk- ernst te 
maken met de ,wezenlijke waarden van het westen" in de werke
lijldleid van het beroeps- en bedrijfsleven? 

En waar blijft - om een tweede, tevens laatste punt te noe
men - de krachtdadige actie tot evenwichtiger bezitsverhoudin
gen? Cijfers behoeven, dnnkt mij, thans niet genoemd te worden. 
Wij weten het allen maar al te ibest, dat de verschillen in de 
vermogensverdeling niet aileen in de wereld in het algemeen, 
maar ook bij ons, in het eilgen vaderland, steeds groter worden. 

Wie het echter menens is met zijn betoog met betrekking tot 
de verantwoordelijkheid van de mens ml niet voorbij kunnen 
gaan aan de voo·rtgaande ,opeenhoping van kapitaal en grond
bezit **) en aan de maohtsconcentratie, die daaruit voorvloeit. 

*) Geciteerd door R.N. Carew Hunt, Worterbuch des kommunistischen 
Jargons, Freiburg i.B., 1958. 

**) Conclusie Sociaal Congres van 1891. 
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Th. E. E. H. Mathon 

VERDEDIGING DER VRIJHEID 

De oorlog wordt meestal verkeerd bezien. Het he,eft geen zinc . 
bij het beschouwen van de oorlog alle mogelijkheden van ver
nietiging op te sommen en na te 1aten naar de waarschijnlijk
heden te zoeken. Wetensahappelijk denken is critisah denken en 
vereist een onderscheidingsvermogen, dat selectief dient te zijn. 
Politiek denken is nodig, flexibel en aangepast aan de feitelijke 
situatie. Men kan de problemen niet oplossen langs natuur
wetenschappelijke en/of juridische redenering. Men dient het 
politieke machtsevenwiaht te verstaan. 

Oorlog is niet allen en alles vernietigen. Oorlog is het uiterste 
middel om de politieke wil aan de tegenpartij op te leggen, die 
men daartoe weerloos moet maken en moet houden. 

Indien allen en alles zouden worden vernietigd, blijft er nie
mand aan wie men zijn politieke wil kan opleggen, blijft er 
geen eigen politieke wil meer bestaan. Zouden de A-wapens tot 
een dergelijke verniettging leiden, dan zijn zij ondeugdelijk 
als middel van oorlog voeren. Wellicht schuilt hierin de reden, 
dat het huidige maahtsevenwicht een oorlog kan voorkomen .. 

Studie van oorlog en vrede veronderstelt studie van de vrede. 
Dan is het nodig het communisme te kennen en :de tegenwoor
dig vrede te bezien, waarbij men met het communisme in aan
raking komt en genoodzaakt is er mede samen te leven. 

Is er wel vrede? Er is koude oorlog en men dient zich af te 
vragen, wat deze koude oorlog is. Maar tegelijkertijd stellen wij 
voorop, dat wij het communisme niet willen aanvaarden en 
helaas niet kunnen vertrouwen en daarom waakzaam moeten 
blijven. Geen andere mogelijkheid kunnen wij zien dan het 
machtsevenwicht, zo lang elke vorm van ontwapemng, van 
beperking van bewapening, van ,arms control", beheersing van 
de bewapening wordt afgewezen. Voor dit machtsevenwicht zijn 
atoomwapens, ge1eide projectielen en andere wapens onmis
baar. 
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Thans de koude oorlog, die op politiek, geestelijk, militair en 
economisch gebied wordt gevoerd. 

Veelal zegt men, dat de S.U. verandert. De kracht van de leer 
verzwakt door het uitblijven van de heilstaa.t. Men kan de mens 
niet dwingen tot een on,menselijke" levenswijze. De welstand 
neemt toe evenals het verlangen naar wel-zijn. De Sovjet
mensen willen een andere wereld zien en .een andere levenswijze 
leren kennen. Er treedt een verburgerlijking op, die het revo
lutionaire elan afstompt. De economie stelt andere eisen en 
deze zullen invloed hebben op de Sovjet-maatschappij. Men kan 
geen dwang meer met de ergste maatregelen toepassen. Het 
con:lllict tussen de S.U. en Rood China dwingt de S.U. naar het 
westen te zien. 

Daartegenover dient men toch te zien, dat de leiding in de 
S. U. dezelfde blijft. Chroestsj ow heeft de dictatuur in de Oekraine 
in de ergste vorm toegepast en velen met hem; Soeslof, de theo
reticus v;an het communisme, tevens Stalinist, is gebleven. 
Mensen blijven onmachtig en hebben generlei invloed. 

Er doen zich wijzigingen in de economie voor, er ontstaat een 
verstrengeling van de industrie en de landbouw, maar de voor
rang blijft aan de zware industrie toegekend. Dit betekent mili
taire macht, economische macht en aanzien in de ontwikkelings
landen. De landbouw - waar het grootste deel van de bevolking 
van a:llhankelijk is - blijft onderworpen aan de industrie en 
tegelijkertijd wordt de partij als machtsapparaat, juist bij deze 
verstrengeling van industrie gehandhaafd. 

Chroestsjow voorspelt nog steeds de onvermijdelijke ondergang 
van de kapitalistische wereld. Het zal immers niet anders gaan, 
voordat de garnalen leren fluiten. De S.U. ideologie is niet sta
tisch doch dynamisch en heeft streng geformuleerde einddoelen, 
maar laat van dag tot dag een openheid toe. Hij, die tegen de 
leidende positie van de partij is, is tegen de vooruitgang. De 
industriiHe ontwikkeling is de dwingende consequentie van de 
ideologisch gefundeerde politiek en vormt op deze wijze de 
glansrijke autoriteit van de partij. De terreur moet door deze 
autoriteit worden ve•rvangen, blijft wel ter beschikking, maar 
zijn aanwezigheid wordt verzwrakt. Een geheime politie is niet 
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meer nodig, de partij-dictatuur is nu onaanvechtbaar. In dit ver-- Afril 
band moet men ook de uitspraken van Chroestsjow zien op een wij:zll 
tentoonsteUing van experimentele schilderijen, die later ver- het , 
wijderd zijn. Het heeft geen zin op deze wij:zJe te schilderen, wan- plaa· 
neer men niet de opgewekte arbeiders toont die a.h.w. gereed oorl< 
zijn in de heilstaat te leven. zullE 

Nog steeds is er geen sprake van vrijheid om te kiezen, vrij- N~ 
heid van informatie, van verkeer en van godsdienst. De boeren tracl 
uit Siberie, die een korte tijd op de Amerikaanse ambassade oefe: 
waren, hebben het aan den lijve ondervonden. De J odenvervol- pote 
gingen in de S.U. gaan steeds door. maa 

Wij zijn een andere fase van de wereldrevolutie ingetreden en ged' 
daardoor is de koude oorlog van karakter verande!'d. Het gaat bliel 
niet meer om de bevrijding van de onderdrukte klasse in de dror 
kapitalistische landen, de sociale ontevredenheid kan niet mee:r gera 
het voornaamste mi!ddel zijn, het onderdrukte proletariaat niet Dl 
meer de voornaamste aanvalskracht. en e 

Economisohe maoht is voor de S.U. als mid!del er bij gekomen. met 
En de economische koude oorlog betekent het steeds meer ver- ontl: 
groten van deze macht, tegeUjkertijd het traohten de onze te ver- lijke 
zwakken, in het bijzonder door ons verdeeld te houden en ten- pelij 
slotte te trachten de ontwikkelingslanden, van ons verwijderd, brei, 
in ihet Sovjet kamp te lbrengen. W 

De ontwikkelingslanden zijn het voornaamste strijdgebied ge- op c 
worden, nu in Europa geen grote successen kunnen worden be- en ! 
haald, in niet gerin:ge mate dank zij de hulp van Amerika, dank daaJ 
zij de NAVO en dank zij de Europese samenwerking. Toch 2lal insp 
men van Sovjet-zijde nimme,r nalaten ook tegen Europa psycho- d:ie ' 
logische en economische middelen te gebruiken. Denk aan de zelfl 
strijd tegen de E.D.G., de Europese samenwerking in het alge- T« 
meen en aan de grote petroleumleveranties. docl 

Wat verwacht men in het conflict tussen de S.U. en Rood China? de ' 
Het westen zal geen lachende derde zijn, noch de hond die met in s 
het been wegloopt. W el is in zekere zin het conflict begonnen en afkE 
dreigt het in de toekomst, maar grote verwachtingen zal men legg 
op korte termijn niet mogen hebben. E: 

De S.U. tracht om Europa heen door het Midden-Oosten en be~ 
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Afrika ,vreeel.zaam" in Latijns Amerika te penetreren, op deze 
wijze Noord-Amerika te benaderen en tegelijkertijd Azie van 
ihet westen te isoleren. Steeds meer vinden er wapenleveranties 
plaats, al ontbreken de tegenstanders, en blijft er hoop op kleine 
oorlogen lbestaan, die de aandacht en de krachten van het westen 
zullen afleiden en uitputten. 

Naast het opbouwen van een economische maohtspositie 
tracht het communisme in de wereld geestelijke invloed uit te 
oefenen, allereerst door het versterken van het wetenschappelijk 
potentieel, hetgeen de economie en het aanzien ten goede komt, 
maar voorts nog steeds door het aanjagen van angst en - nood
gedwongen tegelijkertijd - door het in slaap wiegen van de pu
blieke opinie. Op dere wijze moet het westen worden terugge
drongen en verdeeld en geestelijk en economisch geisoleerd 
geraken. 

Daartegenover zullen wij onze eigen maatschappij met wapens 
en economische m~ddelen moeten beveiligen. V ooral niet alleen 
met militaire middelen, maar wel zal men deze niet kunnen 
ontberen. Een gezonde sterke economie is noodzakelijk en tege
lijkertijd geestelijke kracht, gevoed door een hoog wetensohap
pelijk potentieel, doch in niet geringe mate door algemeen ver
breide kennis, die tegelij'kertijd inzicht moet betekenen. 

Wij zullen een eigen maatschappij moeten opbouwen niet 
op de Sovjet wijZJe, doch gebaseerd op sociale rechtvaardigheid 
en geestelijke gezondheid voor onszelf en voor de uitstraling 
daarvan op de rest van de wereld. Deze maatschappij dient ge
inspireerd te zijn door hetgeen wij de ihoogste waarden achten, 
die ook in vele delen van de wereld als zodanig worden erkend, 
zelfs wanneer wij in strijd daarmede handelen. 

Tegelijkertijd mag deze maatschappij niet zelfgenoegzaam zijn, 
doch dient zij V'oortdurend verontrust en kritisch te zijn t.a.v. 
de vraag of wij werkeUjk deze weg volgen, of onre vrijheid ons 
in staaJt stelt afwijkingen van die weg te bemerken, of onze 
afkeer van dwang het mogelijk maakt ons heperkingen op te 
leggen. 

Er is geen historisch determinisme, dat ons kan leiden tot het 
bereiken van het gesrt;e1de doel, omdat onze plicht ons zegt 
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's wereld fe:itelijkheden niet te ontgaan en daarom bereid te zijn 
te reageren op werkelijke veranderingen in de communistische 
wereld, omdat in Gods wereld naasrtenliefde dit steeds van ons 
verlangt. 

BOEKBESPREKING 
E:"'~';~~~-~-· .._ .. ·- ~":!.!.._"7~~~~ 

. . .,.,.., DE PRIJSVORMING VAN BOUWGROND 

In mei 1961 werd door de Minister van Volkshuisvesting en Bouw
nijverheid een conunissie ingesteld ter bestudering van de prijsvorming 
van bouwgrond en enkele daarmede nauw samenhangende vraagstukken. 
Deze commissie, bekend als de Commissie Grondkosten, kwam reeds in 
de loop van 1962 met haar studie gereed. 

Het rapport*) verdient zeker van velen de aandacht. Hoewel het rap
port enerzijds een vrij technische inslag vertoont, raakt het anderzijds 
zozeer grote en algemene belangen, dat een nadere beschouwing op deze 
plaats zeker gewenst is. 

Korte inhoud van het rapport van de Commissie Grondkosten. 
De commissie begint met een overzicht van de factoren die van in

vloed zijn of kunnen zijn op de kostprijs van de bouwgrond. Vooral de 
vraag welke kosten wel en welke niet tot de produktiekosten van de 
bouwgrond moeten worden gerekend, is hierbij van veel belang. 

De commissie huldigt voorts de mening dat de kosten van het plan in 
het algemeen volledig gedekt moeten worden door de baten. De exploi
tatie mag niet gericht zijn op het kweken van een overschot. 

Het streven naar winst zou in strijd zijn met het algemeen belang dat, 
uitzonderingen daargelaten, zo laag mogelijke grondkosten zou vragen. 
De produktiekosten bepalen derhalve in beginsel de uitgifteprijzen, met 
dien verstande dat in verband met het feit dat de produktiekosten van 
verschi11ende plannen sterk uiteen kunnen lopen, een zekere egalisatie 
toelaatbaar of wenselijk kan zijn, hetgeen dus impliceert dat bij een 
relatief goedkoop plan een opslag en bij een relatief duur plan een kor
ting onder de exploitatiekosten zou kunnen worden opgenomen. 

Voorts kan, hetzij op intuitieve basis, hetzij volgens bepaalde maat
staven, een differentiatie in de uitgifteprijzen binnen een plan worden 
aangebracht in verband met factoren, zoals: de ligging van de grond 
(afstand tot de kern of tot een verkeersweg, het uitzicht enz.), de aard 
van de bestemming van de grond en de bebouwingsdichtheid in vertikale 
en in horizontale zin. 

De overheid moet, naar de mening van de conunissie, wanneer aan 
zekere voorwaarden is voldaan, de kostprijs als basis voor de vaststel
ling van de uitgifteprijzen aanvaarden. Dit zou uiteraard oak moeten 
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gelden ten aanzien van de door de gemeente berekende grondprijzen voor 
te bouwen woningwetwoningen. 

De zienswijze dat de exploitatie van bet plan in beginsel zicbzelf moet 
bed.ruipen, maakt dat een zo juist mogelijke berekening van de produk
tiekosten van bet grootste belang is. Daar verschillende beslissingen 
steeds een arbitrair karakter zullen bebouden, pleit de commissie voor 
een zo groot mogelijke uniformiteit bij de methode van de berekening 
van de kosten van bet plan en van de bepaling der uitgifteprijzen, waar
toe zij enkele ricbtlijnen voorstelt. 

Tenslotte beeft de commissie zicb beraden over eventueel te nemen 
maatregelen. Zoals zojuist opgemerkt, wordt zo groot mogelijke unifor
miteit bij de berekening van de produktiekosten en bij de bepaling der 
uitgifteprijzen aanbevolen. De commissie staat ecbter principieel afwij
zend tegenover dwingende voorscbriften of verdergaande bevoegdheden 
van de colleges van Gedeputeerde Staten of de Kroon dan deze nu beb
ben, omdat die alleen gegeven zouden kunnen worden ten koste van een 
inkorting van de autonomie der gemeenten. Afgezien van dit principiele 
bezwaar is er bet praktiscbe bezwaar dat zowel ten aanzien van de pro
duktiekosten als van de uitgifteprijzen diverse arbitraire beslissingen 
noodzakelijk zijn, die in eerste instantie aan de gemeenten moeten blij
ven voorbebouden. 

Zoals reeds gezegd, acht de commissie uniformiteit bij de berekening 
van kostprijzen en bij de bepaling der uitgifteprijzen van zeer groot be
lang omdat deze uniformiteit algemeen aanvaarde ricbtlijnen veronder
stelt en toepassing daarvan een juiste berekening van de produktiekosten 
en vaststelling van verantwoorde uitgifteprijzen zou bevorderen. 

Bovendien echter zou deze uniformiteit de beoordeling van bet uit
breidingsplan en de uitgifteprijzen der daarin begrepen gronden op zich 
zelf bescbouwd en in vergelijking met andere plannen en uitgifteprijzen 
zeer vergemakkelijken. Voor de beoordeling van een plan zijn ecbter 
meer gegevens nodig dan produktiekosten en uitgifteprijzen. Een afzon
derlijke studie wordt gewenst geacbt om te bepalen aan welke eisen de 
inricbting van een uitbreidingsplan zou moeten voldoen, welke gegevens 
bij dk plan zouden moeten worden overgelegd enz. Tegen verdergaande 
voorschriften op dit terrein beeft de commissie geen bezwaar. 

De stijging ,der bouwgrondprijzen. 
De door de Minister verontrustend geacbte stijging der bouwgrond

prijzen vormde de voomaamste aanleiding voor de opdracbt aan de 
oommissie. Met vele kostbare en ingrijpende overbeidsmaatregelen wordt 
er naar gestreefd tegen zo laag mogelijke prijzen in de beboefte aan 
woningen, in bet bijzonder van de minder draagkrachtigen, te voorzien 
- maatregelen zoals buurprijsbebeersing, kostbare subsidieregelingen, 
regulering van de bouwmarkt via bouwprogramma en rijksgoedkeuring 
en directe prijscontrole via beoordeling aanneemsommen bij woning
wetbouw. 
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De Minister stelde de commxssxe dan ook de vraag of en zo ja op 
welke wijze de bouwgrondprijzen zouden kunnen worden verlaagd. 

De commissie wijt de stijging der bouwgrondprijzen in het bijzonder 
aan de volgende oorzaken: 
1. Vroeger maakten vele gemeenten geen of althans geen goede kostprijs

berekeningen. De bouwgrond werd vaak verkocht beneden de kost
prijs. Nu steeds meer gemeenten de uitgifteprijzen baseren op de 
kostprijzen, worden algemeen de grondprijzen opgetrokken tot het 
peil van de kostprijs. 

2. Onder invloed van gewijzigde inzichten op stedebouwkundig gebied 
wordt tegenwoordig verhoudingsgewijs veelal belangrijk minder grond 
voor bebouwing met woningen bestemd dan in het verleden. Deze 
ruimere bouw verhoogt de kosten van de bouwgrond. 

3. In het verleden was in de meeste kleinere gemeenten geen of nauwe
lijks sprake van een stedebouwkundige opzet en werden veel minder 
voorzieningen getroffen dan thans vrijwel algemeen gebruikelijk is. 

De commissie acht de tot nu toe opgetreden stijging van de bouw
grondprijzen niet verontrustend en verwacht voorts een verdergaande 
stijging van deze prijzen. 

Marktwaarde van bouwgmnd. 
In deze situatie - onderzoekend de mogelijkheid van prijsverlaging 

en concluderend dat een verdere prijsverhoging moet worden verwacht 
- is het niet verwonderlijk dat de commissie aan de marktwaarde van 
de bouwgrond wemig aandacht besteed. Men krijgt de indruk dat de 
commissie van mening is dat de marktwaarde vrijwel steeds ligt hoven 
de kostenwaarde, de prijs op ,kostprijsbasis". Zo wordt ook genoemd als 
een van de redenen waarom het onder bepaalde omstandigheden rede
lijk kan zijn grond uit te geven tegen een hogere dan de toegerekende 
kostprijs, het feit dat de marktwaarde hoger ligt dan deze kostprijs, 
terwijl het voordeel van de lagere uitgifteprijs niet ten goede komt aan 
bewoners der te stichten woningen, maar aan de bouwer in de vorm van 
een extra-winst. 

De commissie wijst echter in het algemeen de marktwaarde af. Zij is 
van mening dat, omdat het hier gaat om een produkt waaraan vooral in 
het westen van ons land een veel grotere behoefte bestaat dan door het 
aanbod kan worden bevredigd en ten aanzien waarvan de overheid door 
haar bemoeiingen op het stuk van de ruimtelijke ordening in feite een 
monopolie bezit en in hoofdzaak het aanbod bepaalt en de prijzen vast
stelt -, dat daardoor het mechanisme dat in een vrije economie de 
marktwaarde van een produkt doet ontstaan slechts zeer ten dele kan 
werken. 

Hiertegen nu is wel het een en ander in te brengen. De commissie er
kent reeds dat de overheid niet bij machte is de prijzen van bouwgrond, 
behalve voorzover deze voor woningwetbouw is bestemd, na de uitgifte 
in de hand te houden. Dit houdt dus in dat uitgifteprijzen beneden de 
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marktwaarde alleen ten goede komen aan de (willekeurige) eerste koper 
van de bouwgrond. 

Het verschil tussen uitgifteprijzen voor bouwgrond op basis van de 
kostenwaarde of van de marktwaarde is overigens niet onder alle om
standigheden zo groot. Ook nu wordt reeds enigszins met de marktwaar
de rekening gehouden. In gebieden waar de werkgelegenheid zich weinig 
of niet uitbreidt, wijkt de marktwaarde ook nauwelijks af van de gemid
delde kostenwaarde. In gebieden met een toenemende werkgelegenheid 
ligt de situatie in het algemeen moeilijker. De grootste spanning tussen 
vraag naar en aanbod van bouwgrond doet zich voor in het westen van 
bet land, in bet bijzonder bij de grote en snel groeiende steden. Nog 
steeds blijkt een zeer groot deel van de bevolking in de nabije omgeving 
van het werk te willen wonen. De concentratie van de werkgelegenheid 
in bepaalde gebieden veroorzaakt dan ook in en bij deze gebieden een 
voortdurende vraag naar woongelegenheid. Deze grote en toenemende 
vraag naar woningen of bouwgrond kan in grote lijn moeilijk anders ge
zien worden dan als een blijvend verschijnsel, met bet onontkoombare 
gevolg van een stijgende marktwaarde van de betreffende gronden. Wan
neer de wanverhouding tussen vraag en aanbod in deze gebieden een 
tijdelijk verschijnsel was, zou men zich er nog mee kunnen verenigen 
dat, zolang deze wanverhouding duurt, de uitgifteprijzen op een laag 
niveau worden gehouden. Van tijdelijkheid is hier echter geen sprake, 
integendeel een toenemende vraag en een stijgende marktwaarde zijn 
eerder te verwachten. Een schaars produkt is overigens nog nooit min
der schaars geworden door de prijzen kunstmatig laag te houden. Men 
kan beter de schaarste erkennen en trachten een situatie van evenwicht 
te bereiken tussen de grote vraag en het beperkte aanbod, hetgeen niet 
anders kan dan bij een boger prijsniveau. 

Het voornaamste bezwaar tegen het werken met te lage grondprijzen 
in gebieden waar de ruimte zeer schaars is, is echter dat men bij de 
ruimtelijke ordening voor een deel onjuiste uitgangspunten hanteert en 
bij zijn beslissingen onvoldoende rekening houdt met de werkelijke 
waarde van de schaarse ruimte. Hoe schaarser de ruimte wordt, hoe 
moeilijker de taak wordt voor de ruimtelijk ordenende overheid om een 
optimale verdeling van de ruimte over de verschillende behoeften te be
reiken. AI kunnen sommige behoeften niet in geld gewaardeerd worden, 
zodat de economie bij de ruimtelijke ordening beslist niet bet laatste 
woord kan en mag spreken, toch is het voor een verantwoorde keuze 
noodzakelijk dat men de werkelijke offers kent die aan een plan ten 
grondslag liggen. 

Wanneer men bezwaren heeft tegen uitgifteprijzen op kostprijsbasis, 
is bet begrijpelijk dat dit ook gevolgen heeft voor de waardering van de 
ruwe bouwgrond. De commissie heeft wel de produktiekosten van de 
bouwgrond nauwkeurig geanalyseerd, doch over de andere kostenfactor, 
de verwervingskosten van de ruwe bouwgrond, wordt vrijwel niets ge-
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zegd. Tezamen met de produktiekosten van het bouwrijp maken vormen 
bij de zienswijze van de commissie de verwervingskosten de totale kos
ten van de bouwgrond en in die zin zouden de verwervingskosten dus 
mede de uitgifteprijzen bepalen. In werkelijkheid ligt het eerder anders
om: de waarde van de ruwe bouwgrond wordt vooral bepaald door de 
mogelijkheden van de betreffende grond, en dus mede door de waarde 
van de uit te geven bouwgrond. Bij de waardering van de ruwe bouw
grond gaat het daarom in het bijzonder weer om de factor ruimte waar
van de betekenis wordt bepaald door de liggmg, en daarnaast om de 
natuurlijke geschiktheid voor de verschillende bestemmingen waarbij 
dus de realisatiekosten van de plannen een rol spelen. 

De bezwaren tegen het rapport van de commissie zouden de indruk 
lrunnen wekken van een pleidooi voor een meer economisch handelen ten 
koste van het grote sociale belang van het voorzien in de woningbehoefte 
tegen w laag mogelijke prijs. Het uitgeven van bouwgrond tegen te lage 
prijs bewrgt echter uitsluitend de eerste koper van deze grond enig voor
deel. Om echter met de ruimte, onze gemeenschappelijke ruimte, die op 
steeds meer plaatsen schaars gaat worden, het hoogste rendement - dat 
is de grootst mogelijke bijdrage voor het welzijn van de samenleving -
te kunnen bereiken, zal er niet mogen worden gewerkt met een onjuist 
waardebegrip van deze ruimte. 
*) Rapport van de Commissie Grondkosten, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf 

's-Gravenhage 1962. 
Dr. Ir. W. H. Ubbink. 

RECTIFICATIE. 
Betreft artikel ,Het rogenaamde processieverbod", nummer april 1963. 
blz. 7, regel 19 van hoven staat: het Haagse Hof, lees: de Hoge Raad. 
blz. 10, regel 4 van onderen staat: 1958, lees: 1598. 
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Prof. Dr. H.M. H.A. van der Va:lk 

DE ECONOMISCHE ORDE; EEN PROBLEEM 

(Het voorbeeld van de Soviet Unie) 

Inleidende opmeTkingen. 

De economische oTde is een deel, maar een zeer belangrijk deel 
van de maatschappelijke or<de:gtDe maatschappelijke orde' is een 
samengesteld begrip. Het bestaat uit economische, juridische, 
sociologische, culturele element~ waar·tussen een zekere ha·rmo
nie moet bestaan. Zo was het kapitalisme in zijn oude vorm een 
maatschappelijke orde, die wat de economische e'lementen betrof, 
gebaseerd was op de vrije ruilverkeerma-atschappij. De andere 
elementen waren hiermede harmonisch verbonden, zoals onder 
meer op juridisch gebied de vrijheid om contracten aan te gaan. 
Staatkundig was met deze oude vorm van het kapitalisme ver
bonden de leer van de staatsonthouding. 

Deze oude vorm van kapitalisme bestaat in deze, wereld niet 
meer. Nieuwe voDmen zijn ontstaan, die onder de verzamelnaam, 
gebonden of geleide volkshuishouding of economie bekend zijn. 
Ook in Nederland heeft zich op dit gebied een evolutie voltrok
ken. In een eeuw ·tijds is het 19de eeuwse kapitalisme volkomen 
van inhoud veranderd. In de laatste drie decennia heeH zich zelfs 
de grootste wijziging vo1trokken. Wie de economische orde van 
Nederland in de jaren twintig vergelijkit met die van thans, con
tateert verschillen die dertig jaren ge~eden voor niet mogelijk 
zouden zijn gehouden. 

Het ingrijpen van de staart in het economische leven is overal 
aanzienlijk ui·tgebreid. Wat de huidige siturutie in Nederland be
treft, denke men aan het fiscale, budgettaire, financiële, mone
taire beleid, het loon- en prijsbele1d, en walt volgens de jongste 
regeringsverklaring in de eerstevoLgende jaren zeer beiaugrijk 
zal worden, het bouwbeleid. De Nederlandse regering heeft de.ze 
variatie van beleidsinstrumenten nodig om het doel van ailge
mene bedrijvigheid, prijsstabiliteit en waardevastheid van het 
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geld te verzekeren en te handhaven. De uitvoering van dit be
leid impliceert echter het ingrijpen van de overheid op het ge
bied van de vrijihe~d van prijs- en loonvorming, van de vrijheid 
van productie enz. In elk geval staat dit beleid op economisch 
gebied wel heel ver af van staatsonthouding. We komen op de 
gevolgen van dit beleid voör de maatschappelijke orde en voor 
de demooratie aan het eind van dit artikel terug. 

Hoe interessant he,t ook zou zijn op de verschillende aspecten 
van dit gevarieer~e beleidssteJsel, dat in de wereld om zijn resul
taten de aandacht trekt, verder in te gaan, belangrijker in het 
kader van dit artU~~l is, dat het regeringsbeleid in zijn verschii
lende vormen niet star is. Dit beleid heeft zich ontwikkeld op 
grond van theorieën, maar heeft zkh telkens weten aan te pas
sen aan de gewijzigde omstandig(heden of als het uit de ervaring 
bleek dat een wijziging geboden was, deze ook doorgevoerd. Het 
loonbeleid, dat in de laatste vier jaren driemaal gewijûgd is, is 
hiervan een vooiibeeld. 

Telkens blijkt de economische politiek voor verbetering vat
baar te zijn. 

Het algemene economische beleid bepaalt voor een belangrijk 
deel het wezen van de economische orde. Daaruit volgt reeds dat 
ook deze orde niet een voor aUe tijden gegeven stelsel is. Het is, 
althans in ons land aan voortdurende verandering onderhevig. 
Het wezen van de economische o'l:'de is een probleem. 

Merkwaardigerwijze wordt in de Soviet Unie, althans tot voor 
enkele jaren de economische orde van de Westerse wereld aan
gevallen met argumenten, die voor het kapitalisme van de vorige 
eeuw golden. Het moderne kapitalisme verschiH in hoge mate 
van het kapitalisme, waarop Marx zijn critiek leverde en wiens 
ondergang hij in zijn bekende theorieën voorspelde. Tegenover 
dit kapitalisme stelde hij het economisch stelsel van het socia
lisme, waarvan Rusland en China thans de voorbeelden zijn. 

In de Soviet Unie is de invloed van het Marx,isme zo groot, dat 
na de tweede wereldoorlog Russische leiders voorspelden, dat de 
Vrije We,reld geteisterd zou worden door een grote depressie. 
Men dacht aan de anclevgang van het kapitalistische stelsel in het 
Westen. Immers, volgens Marx zouden de kapitalistische landen 
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de voorwaarden scheppen voor hun eigen vernietiging. Hoe ge
heel anders is de ontwikkeling geweest ! 

West Europa heeft in de laatste 10 à 15 jaren een phenomenale 
ontwikkeling doorgemaakt, die als we het goed zien, voorname
lijk te danken is aan drie factoren: de Amerikaanse (Marshall) 
hulp die in 1948 beschikbaar kwam; de vorming van de Gemeen
schappelijke Markt en wat voor het onderhavige onderwerp be
langrijk is, de flex:i!biliteit in het economisch beleid, en dus van 
de economische orde. Voor het Vrije Westen is de economische 
orde nog steeds een probleelj. 

De economische orde in Ruslëu:J,d. 

Dit is het fundamentele verschil met Rusland. Het geloof aan 
de onfeilbaarheid van Marx heeft er toe bijgedragen, dat in Rus
land de economische orde- althans tot voor kort- geen pro
bleem was. Rusland nadert de centraal geleide economie. In dit 
stelsel wordt de gehele economie uit een centraal punt geleid. 
We zeggen naderen, in werkelijkheid heeft Rusland niet het vol~ 
ledige staatssocialisme. Er is ook nog een particuliere sector, al 
is deze betrekkelijk klein. 

De staat beslist over de fundamentele economische vragen, 
wat, hoe, voor wie en hoeveel zal worden geproduceerd. De lei
ders van de staatsbedrijven moeten de hun toegewezen taken 
voor de te produceren hoeveelheden uitvoeren. Zij worden gesti
muleerd door een s·telsel van beloningen en straffen. Dit laatste 
omvat ook verbanning en doodstraf. Het streven van de leiders 
de hun opgedragen productie-taken uit te voeren, heeft geleid tot 
allerlei ongewenste practijken, als het achterhouden van niet ge
bruikte grondstoffen, het goedkoop maken van de productie, on
officiële ruilhandel tussen de staatsbedrijven, een zwarte markt 
voor schaarse materialen enz. 

Wat de hoofdlijnen betreft, het economische plan is geconcen
treerd op de productie van kapitaalgoederen (fabrieken enz.). De 
eenzijdige opbouw van de zware industrie is doorgevoerd ten 
koste van de consumptie. Bovendien moet de vraag van de bevol
king zich richten naar wat beschikbaar is. Consumptie is niet de 
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vrije keus van de burgers; zij wordt voor een belangrijk deel 
door de opstellers van het centrale plan !bepaald. 

Een zeer belangrijk aspect van de centrale plan-economie is, 
dat de collectivisering van de landbouw geleid heeft tot een ge
ringe productiviteit. De landbouw is een van de zwakke plekken 
in de Russische economie. Het is het voortdurende zorgenkind 
van de Russische politici. Dit is daarom zo merkwaardig omdat 
in de laatste decennia de productiviteit in de landbouw alom in 
de industrielanden ontzaggelijk gestegen is, zoals ond,er meer 
blijkt uit de enorme agrarische overproductie in de Verenigde 
Staten. Daar tracM men met alle mogelijke moeite de productie 
te remmen, tot dusverre zonder voldoende resultaat. De land
bouw-overschotte~n dit land blijven groot. Niet de achterstand 
in de landbouw, zoals in Rusland en ook in China, maar de agra
rische overvloed is het zorgenkind van de Amerikanen. 

De tegenstelling tussen de economie van de Soviet Unie en 
die van de Vrije Wereld kan men, 'aldus Drs. S. van Popta1), als 
volgt samenvatten: 
1. Het gaat hier om een commando-economie tegenover een 

markt-economie; 
2. Van de gedragslijn der centrale leiding constateren we: het 

ondergeschikt maken van de economie aan politieke doelein
den en niet een bevrediging van de :behoeften van de maat
schappij; en derhalve: 

3. Een proces van produktie en verdeling conform het priori
tieten-schema der centrale leiding en niet conform een ten 
aanzien van de behoeften gevoelig prijzenstelsel; 

4. Van het gedrag der managers geldt: het gehoorzamen aan de 
superieuren, het opvolgen van instructies in plaats van bevre
diging van de behoeften van de afnemers, als ook een formele 
plan-vervulling in plaats van een streven naar winst als de 
gunstigste positie tussen opbrengst en kosten; 

5. Kortom een benadering van de economische problematiek 
met een politieke en technische instelling, met "naturwissen
schaftliche Kategorien" in plaats van met economische cri
teria. 
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De eenzijdige concentratie op de productie van kapitaalgoede..: 
ren heeft Rusland in enkele decennia van een landbouwstaat tot 
een van de eerste industrielanden van de wereld gemaakt. Geen 
wonder, dat dit voorbeeld aanstekelijk heeft gewerkt voor vele 
landen, die in het begin van een proces van industriële ontwik
keling staan. Het zijn de economisch minder ontwikkelde landen 
waarvoor het Russische vo~rbeeld grote aantrekkingskracht 
heeft. Daarbij wordt vaak mt het oog verloren, dat zulks met 
grote offers voor de bevolking;,~~paard gaat. 

De grote economische race . 

Chroestsjow heeft enkele jaren geleden voorspeld, dat de Soviet 
Unie de Verenigde Staten in de jaren zeventig economisch zou 
overvleugelen. Hij had het oog op de snelle economische groei 
van zijn land in tegensteling tot de minder snelle groei van de 
Amerikaanse economie. Inderdaad is de expansie van de Russi
sche economie in de laatste jaren indrukwekkend geweest. Vol
gens de Russische regering is het bruto nationaal product- de 
index voor economische groei - van 1953 (toen Stalin stierf) 
tot en met 1961 gestegen met bijna 10% per jaar. Ook al aan
vaarden de deskundigen in de Vrije Wereld dit cijfer niet voet
stoots, dan is een groeipercentage van zegge 7 toch nog heel wat 
groter dan de gemiddelde groei van de Amerikaanse economie, 
die in dezelfde periode ongeveer 3% !bedroeg. 

In dit tempo doorgaande zou Rusland· in de jaren zeventig 
Amerika economisch voorbij kunnen streven. Dat duurt nog 10 à 
15 jaren. We kunnen dus schijnbaar gerust zijn. Bovendien ont
breekt het spannende van een echte race. Daarvoor duurt dit 
schouwspel te lang. Het is een soort marathon race. De renners 
zijn onde•rweg en men zal op de tribune alleen het einde van de 
race zien. Zullen we in de jaren zeventig op de wereldtribun~ 
dit schouwspel meemaken ? Is daar kans op ? Dit is een zeer be
langrijke vraag. Een land, dat economisch krachtig is, heeft de 
capaciteit om haar militaire apparaat tot de sterkste van de we
reld te maken. En zelfs bij gelijkblijvende kracht van twee we
reldmachten heeft een dictatoriaal geregeerd land vaak wat dit 



betreft een voorsprong op een democratische wereldmacht. Nog. 
rnaals nu de "renners" onderweg zijn, is er alle reden ons in dit 
vraagstuk te verdiepen. 

Dit brengt ons vanzelf naar de vraag inzake de kracht van de 
economische orde in de Soviet Unie. De analyse van dit vraag. 
stuk zal ons brengen tot de twee zeer belangrijke ontwikkelin
gen, die in de laatste tijd in Rusland hebben plaatsgevonden, na
melijk de vraag over de doelmatigheid van de economische orde 
in dit land en wat eveneens belangrijk is, naar de achtergrond 
van het dezer da~n gesloten verdrag in zake het stopzetten van 
kernproeven. Het moge wellicht paradoxaal klinken maar beide 
vragen hangen vo!}.:u..een deel samen. 

Wat de eerste vraag betreft, onder de verschillende oorzaken 
van de snelle economische groei van de Soviet Unie moeten er 
vooral drie genoemd worden. 
le. De centraal geleide economie heeft in een toestand van vol

ledige werkgelegenheid de productieve krachten geconcen
,treerd op de productie van kapitaalgoederen, die van uiterst 
belang zijn voor het vervaardigen van oorlogsmateriaal. 
Door drastische beperking van de consumptie is de voorraad 
kapitaalgoederen sterk gestegen en daarmede zijn dus ook 
de productie-mogelijkheden sterk uitgebreid. 

2e. Het overnemen van nieuwe technische uitvindingen van het 
Westen. Voor een groot land was het daardoor mogelijk 
nieuwe technieken op grote schaal toe te passen zonder hoge 
kosten van research, proefnemingen enz. 

3e. De sterke verbetering van het onderwijs, niet alleen van het 
wetenschappelijk, maar ook van het nijverheidsonderwijs in 
al zijn variaties2). 

Gebreken van de centrale plan-economie. 

Betekent dit alles dat de centraal geleide orde doelmatiger is 
dan de economische orde van het Westen? De beantwoording 
van deze vraag wordt bepaald door de doelstellingen. Indien men 
~en oorlogseconomie als het hoogste doel/beschouwt, dan bewijst 
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de militaire macht van de Soviet Unie voldoende hoe geslaagd 
deze politiek is geweest. 

Neemt men echter de levensstandaard van de bevolking als 
criterium, dan is de uitkomst geheel anders. De economische 
,groei van de Soviet Unie is in dit opzicht volkomen onevenwich
tig, in die zin, dat de productie van consumptiegoederen en dus 
van de levensstandaard geen gelijke tred heeft gehouden en 
houdt met de uitbreiding van ~e productie van kapitaalgoederen. 
Na Stalin's dood in 1953 is de ,levensstandaard gestegen, maar in 
de laatste jaren is de verbeterl:fi~ zeer gelimiteerd gebleven. Het 
is moeilijk na te gaan of dit toe te schrijven is aan de inefficiency 
waaronder het centraal geleide stelsel werkt of aan de grote uit
gaven voor defensie en ruimtevaart of wellicht aan beide. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze factoren hebben bijgedra
gen tot de toenadering van Chroestsjow tot het Westen, blijken
de uit de totstandkoming van het kernstop-verdrag. Een indu
strieei goed ontwikkeld land als de Verenigde Staten kan zich 
veroorloven grote bedragen aan de ruimtevaart en de defensie 
uit te geven en tevens de levensstandaard van de bevolking, die 
tot de hoogste in de wereld behoort, verder op te voeren. 

De Soviet Unie daarentegen heeft een politiek gevoerd, die de 
hoogste prioriteit gaf aan de defensie en de ruimtevaart hetgeen 
grote investeringen nodig maakt in oorlogsindustrieën. Dit land 
beschikt niet over de middelen om de hoge kosten van een maan
project te dragen en tevens nog de levensstandaard van de be
volking te verhogen 3}. Daaruit is ook te verklaren het recente 
aanbod van Chroestsjow om met de Verenigde Staten een ge
meenschappelijk maan-project uit te voeren. 

Een andere reden voor deze merkwaardige ommezwaai in de 
politiek van Rusland is de reeds vaak geconstateerde, maar in de 
laatste jaren blijkbaar vergrote inefficiency van de, Russische 
plan-economie. Het gebrek aan efficiency is het gevolg van het 
uitbannen van het waardebegrip en daarmede van het element 
van prijzen en kosten. Daardoor zijn de spanningen in de Rus
sische economie toegenomen. Deze economie wordt geplaagd door 
verspilling en inefficiency. Deze factoren zijn feitelijk inherent 
aan de centrale plan-economie, zoals zij in de Soviet Unie wordt 
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uitgevoerd. Het is de ironie van de geschiedenis, dat in de Soviet 
Unie datgene geschiedt, wat de Russische machthebbers steeds 
van het kapitalistische stelsel hebben gezegd, namelijk een stel
sel dat tot verspilling leidt. 

Een ander kenmerk van de huidige Russische economie is de 
slechte kwaliteit van de goederen. In een vrije markt-economie 
zou een ondernemer, die slechte goederen aflevert uitgeschakeld 
worden, hetzij door zijn binnenlandse concurrenten, hetzij door 
invoer van buitenlandse goederen van betere kwaliteit. De .Soviet 
Unie beperkt échttr zijn buitenlandse handel tot het hoogst 
noodzakelijke. Bovepdien is ook deze handel in handen van de 
staat, die alleen ho~gft noodzakelijke buitenlandse goederen in
voert, dus concurrentie met eigen goederen niet toelaat. Een 
voorbeeld van een zekere starheid van hét Russische plan kan 
men ook afleiden uit het feit, dat er te weinig aandacht is ge
schonken aan het gebruik van moderne materialen zoals plastic. 
De reden hiervoor is dat men te sterk de betekenis van de ijzer
en staalindustrie heeft geaccentueerd. 

Kruipend kapitalisme ? 

De Russ,ische economie is niet een compleet centraal geleide 
volkshuishouding. Er !bestaat een particuliere sector, zowel in 
landbouw als in industrie, hoewel deze gering is. Allerlei kapi
talistische elementen zijn langzamerhand in het communistisch 
economisch stelsel geïnfiltreerd. Ook het stelsel van extra-belo
ningen voor goede prestaties en straffen voor slecht werk zijn 
typisch kapitalistische verschijnselen. 

Een ander opmerkelijk feit is, dat in de Oost-Europese landen, 
zoals in Polen, Tsjecho-Slowakije enz. meer kapitalistische ele
menten in de economie zijn doorgedrongen dan in de Soviet 
Unie. Dit is toe te schrijven zowel aan historische factoren als aan 
de relatief politieke zelfstandigheid, welke aan deze landen werd 
verleend toen Chroestsjow aan het bewind kwam. Zo heeft Polen 
nog het zelfstandige boerenbedrijf, ondanks de collectivering van 
de landbouw in de Soviet Unie. Opmerkelijk is ook, dat de bui
tenlandse handel van deze landen met de, Vrije Wereld sterker 
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toeneemt dan met de leden van het Comecon, de Oost-Europese 
tegenhanger van de Gemeenschappelijke Markt. Deze handel 
met de Vrije Wereld betekent dat men zich in deze communis
tische economie meer en meer bewust wordt van het prijssy
steem.Dit kan dan ook de reden zijn, dat enkele maanden geleden 
besloten werd om bij leveranties tussen de communistische lan
den van Europa zich te baseren op de wereldmarktprijzen. Dit 
feit is uiterst belangrijk, omd'at het een breuk is met het tot dus
ver gevolgde systeem. 

Reeds eerder hebben de Ru~ische economisten gewezen op de 
!betekenis van prijzen en kosten, dus van winsten als middel voor 
verhoging van efficiency van de productie. Opzienbarend is in 
dit opzicht, dat een plan, door Prof. Y. G. Liberman uit Kharkov 
in october 1962 gelanceerd, algemeen publiciteit in de officiële 
Russische pers heeft gekregen. Volgens dit plan behoren de on
dernemingen in de Soviet Unie meer op een winst- en verlies
basis te worden geplaatst met grotere zelfstandigheid van de be
drijven met betrekking tot zulke belangrijke bedrijfspolitieke 
vraagstukken als investeringen, productie-planning, lonen enz. 
Liberman ontwikkelde! de volgende drie specifieke doeleinden 
voor een hervorming van het economisch stelsel van de Soviet 
Unie:4) 

1. Noodzakelijkheid van het aanmoedigen van de staatsbedrij
ven om hogere taken na te streven). Op het ogenblik worden 
deze taken zo laag mogelijk gesteld, want dan weten de lei
ders van de bedrijven dat deze haalbaar zijn. Bovendien kun
nen de taken dan eerder overschreden worden met uitzicht 
op beloning. 

2. Gestreefd moet worden naar de invoering van nieuwe tech
nieken en nieuwe producten. De leiders van de bedrijven zijn 
gekant tegen elke verandering in het bestaande productie
patroon. Veranderingen brengen immers risico's mee, name
lijk dat de door de centrale leiding opgelegde taak niet be
reikt wordt met als gevolg straf. 

3. Gestreefd moet worden naar de verbetering van de kwaliteit. 
De taken zijn uitgedrukt in hoeveelheden. Zoals reeds opge·· 
merkt, is er geen aanleiding de kwaliteit te verbeteren. Het 
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belangrijkste is de productie-taak te halen. Uit deze opsom
ming blijkt dus duidelijk, dat het huidige stelsel de inefficien
cy in de hand werkt. 

Een maand na het verschijnen van dit artikel, in november 
1962, heeft Chroestsjow in een partijvergadering dit plan ge
noemd. Het is echter niet ingevoerd. In deze vergadering werd 
wel bezorgdheid uitgesproken over het achterblijven van de pro
ductie bij de gest~de doelen. Chroestsjow was echter niet van 
plan het roer zo radicaal om te gooien. In plaats hiervan heeft hij 
administratieve heJ;'vprmingen ingevoerd, die juist naar grotere 
centralisatie neige~;,..w.z. dat het economische systeem meer on
der directe controle van de Communistische Partij zal komen. 

Ofschoon Chroestsjow gekozen heeft voor straffere controle op 
de productie door de Partij, is wel gebleken, dat hij niet volko
men afwijzend staat tegenover het aanbrengen van hervormin
gen. Hij sprak in genoemde vergadering onder meer over het 
winstmotief van het kapitalisme en herinnerde de partijleden 
aan de uitspraak van Lenin, dat de Russen als dat noodzakelijk 
is, moeten leren van het kapitalisme en daarvan het goede moe
ten overnemen. 

Het schijnt dat de Russische machthebbers geplaatst zijn voor 
een dilemma, Of de centraal geleide economie voort te zetten met 
alle grote gebreken die daaraan verbonden zijn, Of de koers, het
zij direct of langzamerhand, te wijzigen en de goede elementen 
van het kapitalistische stelsel te aanvaarden. Dit laatste zou dan 
een erkenning zijn van het feit, dat de economische orde ook een 
probleem is voor de Soviet Unie. Wat dit betreft is er reeds een 
voorbeeld in Europa. Zuid Slavië heeft enkele jaren geleden het 
roer omgegooid, een soort vrije markt-economie ingesteld en 
haar economie met de buitenwereld geïntegreerd. 

In de communistische landen van Oost Europa is er ook een 
streven gaande tot ombuiging van de economische orde in kapi
talistische richting. De s,lechte economische resultaten dragen 
daartoe ook bij 5). Deze ongunstige toestand steekt scherp af bij 
de snelle economische ontwikkeling en de sterke stijging van de 
levensstandaard in de landen van de Gemeenschappelijke Markt. 
Het succes van deze landen heeft grote invloed op de heersende 
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denkbeelden in Oost Europa. Bovendien moet hierbij ook niet 
vergeten worden de invloed van het persoonlijke contact met het 
Westen. Goederen kunnen geweerd worden, maar het IJzeren 
Gordijn kan Westerse ideeën niet tegenhouden! Uit de ontwik
keling van de laatste tijd blijkt duidelijk, hoe Chroestsjow zich 
vergist heeft, toen hij nog enkele jaren geleden beweerde, dat het 
kapitalistische stelsel ten dod,j is opgeschreven. 

Slotopmerkingen. 

De les van het communistisch economisch stelsel is duidelijk. 
Het heeft niet beantwoord aan het doel, dat de volledige sociali
satie van de productiemiddelen economisch doelmatiger is dan 
elk ander stelsel. Deze superioriteit is ondanks de aanzienlijke 
groei van de Russische economie niet bewezen. Integendeel, de 
economische groei van de Soviet Unie is de laatste jaren ver
traagd 6). 

In dit verband moet tevens herinnerd worden aan hert bekende 
feit, waarop Zijlstra in een zeer lezenswaardig boek 7} heeft ge
wezen, dat economische centralisatie als deel van een duurzame 
maatschappelijke orde slechts denkbaar is in combinatie met een 
totalitair regime, waarin voor vrijheid van consumptie, produc
tie, arbeid enz. weinig plaats meer is. 

Dit is het dilemma in de Soviet Unie. De fundamentele vraag 
van dit regime is hoe de economische decentralisatie, die nodig 
is voor de vergroting van de efficiency, te bereiken is zonder de 
autocratische politieke orde te vernietigen. Beide doeleinden zijn 
niet tegelijkertijd te verwezenlijken. Het opgeven van de cen
traal geleide economie d.w.z. het aanvaarden van een meer kapi
talistisch orde, zou waarschijnlijk bijdragen tot een snellere eco
nomische ontwikkeling. Het is in zekere zin een geluk voor de 
Vrije Wereld, dat deze omschakeling in de economie van de 
Soviet Unie, zoals reeds gedeeltelijk het geval is met die van 
Zuid Slavië, nog niet heeft plaats gevonden. Immers de grotere 
productiviteit, die daardoor in deze economie zou ontstaan, zou 
een verdere bedreiging voor de veiligheid van het Westen kun
nen inhouden. 
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Ook de Vrij~ Wereld heeft echter een dilemma. Tengevolge 
van de groeiende macht van de overheid in het economisch leven 
vermindert ook de vrijheid. 

Waar ligt de grens? Waar en in welke mate wordt de vrijheid 
in de maatschappelijke orde, een vrijheid die voor het Westen 
pTincipieel is, opgeofferd aan het algemeen belang, dat een 
steeds verder gaand ingrijpen van de overheid vereist. Komen 
het moderne kapitalisme en de democratie niet met elkaar in 
conflict? 

Wat de bestudering van dit vraagstuk betreft, moge ,ik ver
wijzen naar een rlcente studie van Professor Kogon 8 ) over de 
gevolgen van de çoncentratie van economische macht voor de 
democratie. In zijn''fnalyse over de samenhang tussen economie 
en politiek constateert genoemde schrijver he;t naar voren komen 
van antinomieën (tegenstrijdigheid tussen twee oordelen, die 
beiede waar schijnen te zijn) tussen het kapitalisme en de demo
cratie. Hij vindt dat de massademocratie van de welvaartsstaat 
een gecompliceerde wirwar van vrijheden en regulerende mani
pulaties is geworden 9). 

Dit vraagstuk geldt niet alleen voor Duitsland, maar ook voor 
andere landen in Europa. Met het oog op de toenemende rol van 
de overheid en de werkzaamheden van de in aantal groeiende 
organisaties in het economisch proces, is een nadere analyse van 
het begrip algemeen belang noodzakelijk. Dr. Zonnenberg die 
dit vraagstuk in genoemd artikel op hèldere wijze bespreekt, 
meent, dat de juiste vervulling van de taken, die door het behar
tigen van het "algemeen belang" in de Westerse landen wordt 
opgeroepen, een bredere scholing in politicis van grote groepen 
!burgers vereist dan men in de Westerse democratieën vindt. Der
halve zal volgens hem gestreefd moeten worden naar bevorde
ring van een "diligent citizenship"10). Hoe dit ook zij, het is aan 
geen twijfel onderhevig, dat hier een geheel terrein van onder
zoek braak ligt, da:t voor de handhaving van een ware democra
tie van het allerhoogste belang is. De economische en maatschap
pelijke orde is en blijft een probleem. Op dit gebied is er geen 
reden tot zelfgenoegzaamheid. 
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1) In een Openbare Les "Over Wetten en Tendensen in een Centraal 
Geleide Economie", gehouden aan de Vrije Universiteit op 2 novem
ber 1962, (blz. 22) (Haarlem 1963). 

2) Het is interessant te vermelden dat over het onderWijs in de Soviet 
Unie vergeleken met dat in de Verenigde Staten in een rapport van 
het Joint Economie Comittee van het Amerikaanse Congres van 
december 1962 het volgende~ordt gezegd: "Whether or nat these 
targets are actually achieved, however, the strong Soviet effort in 
developing human resources ~ in training professional specialists, 
partieularly in science and engineering, will undoubtly continue, 
posing a serious challenge in the longrun struggle between 
democracy and totalitarianism". 

a) De kosten van een raket-project naar de maan worden geschat op 
tenminste $ 20 milliard. En dat is een schatting aan de lage kant. 
Om het in Nederlandse termen uit te drukken, de kosten komen 
ongeveer overeen met het bruto nationaal product van Nederland 
voor bijna 2 jaren. Naar men zegt zullen 20.000 ondernemingen en 
300.000 man voor dit projet moeten werken. Het is het meest kost
bare vredesproject, dat ooit ondernomen is (ontleend aan een artikel 
in The Washington Post van 20 augustus jl.). 

4) Zie Marshall I. Goldman: Economie Controversy in the Soviet Union, 
verschenen in Foreign Affairs van april 1963. 

5) Interessant is het volgende citaat uit de (London) Times Review of 
Industry and Technology van augustus 1963: "Czechoslovakia is 
approaching the end of a year that most Czech communists are 
trying hard to forget ever existed. It was a year of actmission -
actmission by the communists that they have made a mess of their 
economie planning. It was a year they needed to put their house in 
order befare having another try. Only a totalitarian government 
could have lived through the fiasco". 

o) Nadat het bovenstaande geschreven was lazen wij in een rede, die 
de heer Walt W. Rostow van het Amerikaanse Ministerie van Buiten
landse Zaken in Washington op 19 augustus jl. heeft gehouden, dat 
het bruto nationaal product van de communistische landen in 1962 
gestegen was met slechts 3.6% en dat van de Soviet Unie alleen 
slechts met 4%. Hij voegde hieraan toe: "Only a few years back it 
was camman to believe that, whatever their demerits, Communist 
'societies had the capacity to sustain much higher rates of growth 
than societies based on human freedom. This is a proposition whieh 
can no Jonger be scientifieally maintained.". Het komt ons voor dat 
deze uitspraak, gebaseerd op de groei-cijfers van beide landen van 
slechts een jaar te sterk is. 

7) Prof. Dr. J. Zijlstra: Economische Orde en Economische Politiek 
(Leiden 1956). 

s) Opgenomen iin: Die Konzentration in der Wirtschaft, Schriften des 
Vereins für Socialpolitik, deel III, Berlijn 1960. 

9) Ontleend aan een artikel van Dr. J. M. E. M. A. Zonnenberg in 
Economie van maart 1962. 

ro) Term genoemd in dit aangehaalde artikel en ontleend van een studie 
van de Amerikaan George A. Lundberg. 
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Mr. F. Goud 

WELVAARTSSTAAT OF WELZIJNSSTAAT 

(Een terreinverkenning) 

Inleiding. 

Het beginselprogram der C.H.U. zegt ten aanzien van het 
' staatkundig gebied\ en wij menen daar het sociaal-economisch 

terrein, voorzover , overheidszaak, onder te mogen begrijpen: 
. "richtsnoer en toe~een behoort te zijn hetgeen in de Heilige 
Schrift wordt geopell'baard, waarbij niet alleen worde gelet op 
de stellige uitspraken in de Bijbel maar ook op het oordeel der 
christelijke kerk en op de leiding Gods in de geschiedenis der 
volken". 

Wanneer wij ons dus bij alle vragen omtrent de meest wense
lijke opbouw van de sociale en economische sector vooreerst 
wenden tot de Bijbel, blijkt zich de moeilijkheid voor te doen, 
dat deze over bedoelde vragen, althans expliciet zwijgt. Wel 
vindt men verspreid uitspraken die op deze materie betrekking 
hebben of kunnen hebben, maar het is bijna steeds een kwestie 
van interpretatie hoe het bescheid zal uitvallen. En á.nterpreta-

1 
•. 1 

tie is, althans in eerste aanleg, een zaak van mensen, dus van , 
aan plaats en tijd gebonden inzichten. 

Wij allen hebben in de loop van ons leven wel ervaren dat 
bijbelteksten opeens een andere en diepere betekenis voor ons 
gingen inhouden dan wij tot dusverre hadden gezien. Veelal ge
beurt zulks na een tijd van bezinning of van doorgemaakte moei
lijkheden, maar soms ook zonder voor ons naspeurbare oorzaken. 
Deze zijn ook niet belangrijk, het feit zelf is dat echter wel. Al
dus lijkt evenzeer mogelijk dat op een bepaalde tijd en plaats 
het niet aan het individu maar aan een geheel volk gegeven 
wordt de diepere betekenis van bepaalde uitspraken te zien, dan 
wel - en is hier van een verschil sprake - de actualiteit daar
van. 
Wünsch 1) zegt hierover: 
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,In de mate waarin de mens in zijn situatie plaats inruimt aan 
zijn verantwoordelijkheid jegens Gods wil, in die mate zal het 
economisch bestel een christelijk bestel worden. Dit laatste is 
derhalve niet voor aile tijden vast te steilen maar houdt in een 
zich binnen een steeds nieuwe verantwoordelijkheid voltrekken
de synthese tussen Gods wil en de feitelijke economische situa
tie. Het is daarbij echter niet aileen de ,Gesinnung" welke een 
bestel christelijk doet zijn. Evenzeer moeten bepaalde uiterlijke 
tekenen als vrucht dier ,Gesinnung" zijn aan te wijzen. De maat
staf voor de juistheid daarvan is gelegen in de zo even genoemde 
betrekking tussen God en tijdsgewricht. Daarin is het criterium 
gelegen; wat in dit opzicht moet geschieden laat zich evenmin 
vooruit en voor aile tijden zeggen, noch aan het Evangelie ont
lenen". 
Hij vervolgt dan: 
,So ist auch echte chrisrtliche Wirtschaftsethik immer gemacht 
worden. Je beweglicher sie war, desto evangelischer war sie, 
und je starrer, desto pharisaischer". 

Zo zijn er tijden geweest dat in brede lagen het inzicht heer
ste dat rijkdom een teken van Gods gunst was en armoede een 
teken van Zijn toorn of een beproeving. Ook, dat elke verbete
ring in de omstandigheden der minder bedeelden slechts moest 
worden gezien als een poging om de vernietiging der wereld 
door de zonde nog naar een ietwat verder afgelegen toekomst 
te verschuiven. De armen moesten slechts worden geholpen als 
zonder dat onlusten te duchten waren. Aan met deze opvatting 
moeilijk te rijmen teksten werd dan zoveel mogelijk voorbijge~ 
gaan ofwel zij werden door interpretatie met de bedoelde visie 
in overeenstemming gebracht. 

lntussen kan met zich met recht afvragen of het zin heeft zich 
te zeer in het verleden te verdiepen. V eeleer lijkt het aangewe
zen op de plaats waarop wij thans staan, ons nader te bezinnen 
hoe naar onze oprechte overtuiging de samenleving hier en nu 
er uit zou moeten zien. Deze formulering is met opzet belangrijk 
ruimer gekozen dan het sociaal-economisch bestel. 

Wij zuilen straks zien waarom. 
Doch eerst iets over die bezinning zelf. 
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"Waar twee of meer in Mijn naam tezamen zijn, daar ben Ik 
in hun midden". Dit gezegde is te dezen zowei een geruststelling 
als een opdracht. Want de Christen bevindt zich hier per defini
tie in een gevaarlijke positie. Het inzicht, dat wij niet in staat 
zijn in diepste wezen iets goeds tot stand te brengen, en de we
reld-vreemdheid kunnen - zoals de psychologie overduidelijk 
aantoont - gemakkelijk leiden tot minder doen dan, menselijk 
gesproken, mogelijk is, tot een onderschatting van die andere 
gegevenheid: de verantwoordelijkheid. Van hen die zich geroe
pen voelen tot leiding geven aan de gemeenschap, tot de voorbe
reiding van de wijzigingen, die in ons huidig bestel dienen te 
worden aangebracht, is deze verantwool'delijkheid groter dan die 
van de gewone burger, hun rentmeesterschap dienovereenkom
stig meer omvattend, in de breedte zowel als in de diepte2). 

De ontwikkeling gaat snel. Deze woorden zijn welhaast tot ge
meenplaats geworden. Maar juist dat leidt ertoe dat men door 
de gewenning geneigd is de bijzonder actuele waarheid ervan 
voorbij te zien. Wanneer wij ons bezinnen en ons dan afvragen 
wat hie·r en nu van ons verlangd wordt, kunnen wij slechts vast
stellen dat het met name de Bijbelse elementen van een zo vol
ledig mogelijk gebruik der gekregen talenten, het goede rent
meesterschap en de bezorgdheid om, en daarmede de zorg voor, 
de naaste blijken te zijn, die aanspreken, en ook buiten onze 
kring - zij het dan vee•lal in andere terminologie alom Leitmo
tiv vormen. 

In het licht van het bovenstaande doet de discussie over de 
vraag of christelijke politiek nu conservatief of progessief is aan 
als nauwelijks aan de orde. Christelijke politiek kan in onze tijd 
niet anders dan eo ipso progessief zijn, hetgeen inhoudt beraad 
- en bijtijds beraad - welke richting de ontwikkeling op alle 
belangrijke gebieden van het maatschappelijk leven gaat nemen 
en of die richting acceptabel is dan wel ombuiging behoeft. Ver
volgens het voorbereiden van de hier geeigende maatregelen 
en tenslotte tijdig overleg met andere politieke groeperingen op
dat het nodig geachte ook daadwerkelijk en tijdig wordt geeffec
tueerd. 
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Dat overigens een goed rentmeesterschap bij dit alles naarstig 
gebruik maakt van de resultaten der moderne wetenschap op 
alle terreinen waar deze enig licht doet schijnen lijkt even wei
nig ter discussie als de vraag of een kanaal met de hand dan wel 
met de dragline zal worden gegraven. Daarbij zal ons inzicht in 
de betrekkelijkheid van alle menselijk weten een waarborg vor
men tegen verabsolutering. 

Er is reden tot dankbaarheid dat dit alles in eigen kring bij
tijds is onderkend3). 

Alvorens tot het eigenlijke onderwerp welvaartsstaat of wel
zijnsstaat te komen nog een algemeen punt: de verhouding staat 
en individu, beter wellicht overheidsbemoeiing en particulier 
initiatief; immers aan de orde is hier de rol, de taak van de over
heid. In het oktobernummer 1961 van het Christelijk-Historisch 
Tijdschrift betuigt Mr. van Haersma Burna dat de leer van de 
souvereiniteit in eigen kring nodig op de helling moet, als zijnde 
in zijn traditionele vorm in de huidige maatschappelijke verhou
dingen niet meer passend, om met Prof. Zijlstra te spreken een 
,empty box", nog afgezien van de theologische houdbaarheid. 
In ieder geval is het onmiskenbaar, dat de oudere garde hier veel 
meer een principiele zaak van maakt dan de jongere die haar 
eerder als een kwestie van doelmatigheid beschouwt. De histo
rische trend lijkt nauwelijks te miskennen. Wij zien thans supra
nationale gemeenschappen ontstaan als overkoepeling van vroe
ger souvereine staten. De tendens tot centralisatie roept welis
waar tegenkrachten op, doch in de praktijk blijken de mogelijk
heden ener werkelijk doelmatige decentralisatie beperkt. Het
geen overigens niets vermag af te doen aan de betekenis der 
kleinere kringen. lntegendeel, het zou kunnen zijn dat de ont
wikkeling hier vereist dat hetgeen in de breedte werd verloren 
meer dan overgecompenseerd wordt door verdieping en verin
nerlijking ten aanzien van hetgeen toevertrouwd bleef. 

Zo heeft het familie- en gezinsverband veel aan betekenis in
geboet wat betreft de onderlinge financiele lbijstand in geval van 
ziekte of ouderdom. Daaraan parallel ging echter een zekere ver
vreemding in het onderlinge persoonlijke contact, een geestelij
ke verarming die bijdraagt tot de ·eenzaamheid van de moderne 
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mens. Voor zover deze paralleliteit een causaliteit inhoudt is zij 
evenzeer bewijs voor de onjuiste grondslag van het voormalig 
contact als aanwijzing dat de intermenselijke verhoudingen nu 
eerst recht zich op basis der innerlijke waarde zullen moeten 
gaan ontwikkelen. Daarbij komt het erop aan wat men zelf en 
wat men voor elkaar is. Zo gezien wordt de betekenis van het 
verband niet kleiner, maar juist groter. 

Op velerlei terrein ziet men thans een ontwikkeHng in deze 
richting. Ook daarop kom ik straks nog terug. 

De verhouding overheid - burger is men dus allengs anders 
gaan zien dan vroeger. Enerzijds steeds meer erkenning dat de 
overheid op allerlei terrein een taak heeft, waar men deze des
tijds - in een minder gecompliceerde samenleving - niet zag, 
anderzijds het doelbewuste streven toch zoveel mogelijk van de 
individuele vrijheid en verantwoordelijkheid tot zijn recht te 
doen komen. 

Dit heeft geleid tot een nieuwe signatuur der overheidsbe
moeiing: die van het scheppen van een ,klimaat", waarin het 
individu - hetzij als prive persoon, hetzij als ondernemer -
binnen de grenzen van het mogelijke, zijn vrijheid van handelen, 
dus van keuze behoudt 4). 

Het is hier juist de gebondenheid, die een, gegeven de moderne 
maatschappelijke verhoudingen, nog relatief grote mate van vrij
heid en zelfverantwoordelijkheid mogelijk maakt. 

Deze inleidende beschouwingen zijn intussen rijkelijk lang ge
worden. In het volgende zal echter blijken dat zij voor een be
handeHng van het eigenlijke onderwerp niet konden worden ge
mist. 

De Welvaartsstaat. 

Het is langzamerhand welhaast gebruik geworden te zeggen 
dat wij in een welvaartsstaat leven of op z'n minst genomen 
daar dicht bij gekomen zijn. Minder duidelijk is wat onder dit 
begrip precies wordt verstaan. Gewoonlijk lbedoelt men er mee 
een bestel waarin armoede en werkloosheid zijn uitgebannen en 
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waarin een ieder uit hoofde van zijn burgerschap een zekere 
mate van materi(He welvaart geniet. Aanstonds dient dan erkend 
dat dit stadium nog geenszins is 'bereikt. Zo toonde Dr. Daudt 5) 

aan dat: 
1. er slechts voor relatief kleine groepen Nederlanders sprake 

is van wel vaart; 
2. grote groepen net een redelijk inkomen hebben; 
3. wellicht 40°/o van de Nederlandse gezinnen op de rand van de 

armoede leeft. 
Een verhoging van het inkomen der achtergebleven - met 

name der vergeten groepen is een erkend urgente zaak. Het is 
eigenlijk opmerkelijk dat bier zozeer sprake is van een algemeen 
gevoelen, tenzij een en ander inderdaad gezien kan worden als 
een realisering van zekere Bijbelse noties als waarvan in de in
leiding sprake was. Hoe dit ook zij, feit is, dat behoeftige om
standigheden steeds minder als een teken van individueel falen 
en steeds meer als feil van de maatschappelijke orde worden be
schouwd. 

Wat de tenuitvoerlegging betreft gaat het bier naar geleide
lijk groeiende communis opinio niet zozeer om een herverdeling 
van het bestaande inkomen - daarmee is men reeds ver en naar 
sommiger mening te ve·r gegaan - maar veeleer om een doen 
toevloeien van de verdere verhoging van dat nationale inkomen 
juist aan deze groepen. In dit verband is de verdere opvoering 
van de Nederlandse produktie van groot belang en ook in het 
Iicht van het vorenstaande terecht hoofdmotief van het sociaal 
en economisch C.H.U.-program. 

Heeft de totstandbrenging van een welvaartsstaat naar de 
hierboven gegeven voorlopige omschrijving in feite de instem
ming van zeer brede lagen in ons volk, wie niet bewust aan de 
opbouw ervan meewerkt, kan zich achteraf moeilijk beklagen 
over nadere vorm en inhoud van hetgeen ontstond. Het is n.l. op 
zijn minst. genomen waarschijnlijk, dat met of zonder algemene 
instemming en met of zonder ibedoelde medewerking er toch 
enigerlei vorm van welvaartsstaat gaat komen, meegezogen als 
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ons land, met zijn open economie, wordt door de ontwikkelingen 
elders. 

Zelfs is het zo, dat reeds thans in Amerika juist met het oog 
op de bijzondere en nieuwe problematiek die ,de overvloed" 
hier oproept of dreigt op te roepen, aan de economische theorie 
nieuwe delen worden toegevoegd resp. bestaande in herziening 
zijn. Wie nader georienteerd wil zijn leze het m.i. welhaast ma
gistrale boek van John K. Galbraith ,The affluent society". 

De verzekering van een voortschrijdende ontwikkeling, de con
tinu'iteit staan thans in het centrum der belangstelling. 

In dit verband moge niet onvermeld blijven dat de nadruk 
welke in het laatste decennium voortdurend gelegd werd op het 
belang van voldoende investeringen ter verzekering van de ge
wenste economische groei begint plaats te maken voor andere 
inzichten 6) waarin de menselijke factor meer op de voorgrond 
komt: meer en betere opvoeding; opleiding, kennis, bekwaam
heid, organisatie, inspanning en ondernemerslust. 

Straks zal nog blijken van welke importantie deze nieuwe in
zichten zijn. 

In de welvaartsstaat, naar de gangbare opvattingen, is aan 
elke burger qua talis een redelijke tot goede resp. zeer goede 
voorziening in zijn - met name materiiHe -lbehoefte verzekerd. 
Aanstonds is duidelijk, dat hierbij een objectivering heeft plaats 
gehad van begrippen, die in wezen subjectief van aard zijn. Een 
asceet kan zich bijzonder welvarend voelen met zijn ton en het 
hem koesterende zonlicht, een bankdirecteur zeer ontevreden 
zijn omdat hij zich juist geen prive vliegtuigje kan veroorloven. 
Door wie geschiedt deze objectivering? In de praktijk door de 
leiding van de gemeenschap waarbij de burgers individueel er 
zeer wel anders over kunnen denken, een verschijnsel dat zich 
in het algemeen te sterker zal voordoen naarma te het een meer 
autoritair i.p.v. een democratisch bewind betreft. 

Veronderstelt dit alles t.a.v. inkomensvorming en inkomen~ 
verdeling reeds een vrij aanzienlijke mate van ingrijpen van de 
zijde der gemeenschap in de vrijheid der individuen, ook de in-
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dividuele vrijheid met betrekking tot de arbeid, waarmede het 
inkomen wordt verworven, is hier in het geding. Naast het recht 
op arbeid is er de vraag van de arbeidsplicht. En hoe staat het 
met de vrijheid t.a.v. beroepskeuze, te aanvaarden werkkring, 
arbeidsduur? In hoeverre is men welvarend als men met tegen
zin de arbeid verricht die nodig is om een op zichzelf niet onbe
vredigend inkomen te verwerven. 

Er is hier velerlei gradatie denkbaar in de mate van overheids· 
bemoeiing. Van het scheppen van een klimaat met zekere bo
demvoorzieningen af tot een bestel als dat van het Inca-rijk toe. 

Betrof het vorenstaande de inkomenswerving, een volgend 
punt vormt de vraag ·in hoeverre de burger zijn inkomen vrij 
kan besteden, zelf bepaalt aan de bevrediging van welke behoef
ten hij voorran:g verleent en 'in hoeverre de overheid hier via al
gemene voorzieningen ingrijpt. 

Is men nog welvarend als men tot bepaalde vormen van wel
vaart is verplicht? Of anders: hoe ver moet de overheid gaan in 
het streyen de burgers tegen eigen kortzichtigheid of gebrek 
aan verantwoordelijkheidsgevoel in bescherming te nemen? Hier 
ligt de vraag naar de eigen verantwoordelijkheid van het indi
vidu. 

Uit de laatste beschouwingen blijkt wei, dat ook bij een bestel 
dat zich beperkt tot de z.g. materiele of op geld waardeerbare 
welvaart een confrontatie met bevrediging van immateriele, niet 
op geld waardeerbare of ideeele behoeften, onontkoombaar is. 

Het gaat naast de vraag hoe het nationale inkomen zoveel mo
gelijk kan worden verhoogd, hoe de ve11deling en hoe de beste
ding zouden moeten uitvallen, evenzeer om het vinden van een 
evenwicht tussen vrijheid en gebondenheid, zelfverantwoorde
lijkheid en zekerheid, het gaat tenslotte om het scheppen van de 
voorwaarden voor het kunnen ervaren van een zekere levens
vreugde door de bewoners van het land, om een zo volledig mo
gelijke ontplooiing van ihet waarlijk mens-zijn, anders gezegd 
om het welzijn. 
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En dan rijst opnieuw de vraag naar de objectivering van dit 
begrip. 

De economie is de wetenschap, die zich bezig houdt met de 
behoeften en derzelver bevrediging. In beginsel met alle behoef
ten en alle middelen ter voorziening daarin. De economie zoekt 
weliswaar zoveel mogelijk te quantificeren, doch waar dit slechts 
t.a.v. een deel van haar objecten mogelijk is, blijft zij gedoemd 
zich in hoge mate tot het qualitatieve te beperken. Zou men ech
ter menen, dat zij althans bij het quantificeerbare gedeelte cri
teria zou kunnen geven voor een objectivering, dan komt men 
bedrogen uit. De bevrediging van behoeften is een nauw aan het 
subject gebonden zaak, welvaart is een psychische entiteit, een 
idee, die postgevat heeft in de menselijke geest. Ideeen zijn on
meetbaar. Daarom ook is welvaart en a fortiori welzijn strikt 
genomen in wezen een onmeetbare entiteit 7). 

V oor degeen die geroepen is leiding te geven aan een gemeen
schap en haar welzijn te bevorderen is deze conclusie op het 
eerste gezicht weinig bemoedigend. Hij toch zoekt bij de eerst 
aangewezen wetenschap naar objectieve maatstaven en vindt 
deze niet. lets verder is hij echter wel, want hij weet waarom, 
hij kent nu de beperkingen van een bepaald soort kennis, wat 
hem ervoor behoeden zal deze op onverantwoorde wijze te ge
bruiken. 

Hij staat niettemin voor de taak beslissingen te nemen, dus 
bewust steeds een keuze te doen, al was het alleen maar omdat 
de middelen ter voorziening in de behoeften vrijwel steeds be
perkt zijn. In dit verband zij er wellicht ten overvloede nog eens 
op gewezen, dat niet altijd wordt ingezien dat ook het nalaten 
van het doen ener keuze - het abstine - een keuze is en met 
vaak onoverzienbare gevolgen. Hoewel dus de economie welis
waar belangrijke diensten kan en ook zal blijven bewijzen moet 
hij toch in wezen op ander terrein zoeken ter verkrijging van 
zijn criteria. 

Dit terrein kan voor ons s:lechts zijn dat der ,Evangelische 
Wirtschaftsethik" of na het vorenstaande beter: dat der Christe
lijke welzijnsethiek en het zal dus nodig zijn ons daarop uitvoe-
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rig te bezinnen. Want de eisen zijn niet gering. De taak toch 
waarvoor de leiding zich gesteld ziet is het subjectieve en we
tenschappelijk niet objectiveerbare niettemin te objectiveren, 
het onmeetbare te meten, het gewichtloze in de weegschaal te 
leggen om het niet in de waagschaal te stellen. Want er is nog 
een ander moment, dat het noodzakelijk maakt de zoeven ge
trokken conclusie dubbel te onderstrepen. 

Bedriegen de voortekenen immers niet dan zal - het werd 
reeds gezegd - de toekomst, calamiteiten voorbehouden, een 
steeds verdere verhoging van het rei:He inkomen p.h.d.b. te zien 
geven. Wat gaat men met dit meerdere inkomen doen? Het 
maakt immers een bevred:iging van steeds minder direct gevoel
de, wellicht thans nog geheel onbewuste, verlangens mogelijk. 
De tijd, dat in brede kring de loonsverhoging gebruikt werd 
voor de aankoop van slagroomtaarten ligt blijkbaar achter ons. 
Thans zijn het T.V.-toestellen en bromfietsen. In Amerika, ons 
in dit opzicht vooruit, is men toe aan de tweede auto, het tweede 
T.V.-apparaat, de derde bontjas en een bloeiend nachtleven. 
Het is ~idelijk wat hier dreigt: een ,brood en spelen"-maat
schappi~een volstrekt vermaterialiseerde beschaving waarin het 
steeds grotere inkomen niet leidt tot een vollediger ontplooiing 
van het waarlijk mens-zijn, maar integendeel tot een eenzijdige 
ontwikkeling van een enkel facet van de mens, waarbij, naar de 
ervaring leert, de andere veelal tot atavismen vervall~n. 

Het is ons aller zaak een zodanige ontwikkeling bijtijds te ke
ren. Maar het is met name een zaak, die de christelijke politiek 
behoort te beroeren en dit gelukkig ook ernstig doet. Is het ook 
uit dezen hoofde dringend noodzakelijk een nieuwe christelijke 
welzijnsethiek te ontwikkelen, wij zagen reeds, dat het daarbij 
niet mag lblijven, maar dat deze ethiek ook in ,tekenen" tot 
uiting moet komen. Het zou zelfs kunnen zijn dat dit punt thans 
meer dan ooit actueel is. De mens van heden en met name de 
jongere generaties vragen naar daden. Zij zijn wars van abstrac
ties maar hogelijk belangstellend in het concrete. 

Onder deze omstandigheden betekent het bovenstaande daar
om het zioh als voortdurende bezigheid bezinnen en herbezinnen 
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op, en het formuleren en concretiseren van de onvermijdelijk 
steeds aan plaats en tijd gebonden christelijke conceptie van de 
welzijnsstaat. 

De Welzijnsstaat. 

Hoewel het mogelijk noch wenselijk is reeds thans veel over 
de inhoud, die het begrip welzijnsstaat van christelijke signa
tuur zou moeten krijgen, te zeggen, laat staan een paging te wa
gen daarvan zelfs maar de grove contouren te schetsen, lijkt het 
anderzijds nuttig op dit stuk toch enkele voorlopige gedachten 
te formuleren. 

Het is niet mogelijk dat de overheid aan zijn onderdanen wel
zijn verzekert. Wel lijkt het mogelijk dat de overheid een alge
meen klimaat schept waarin het de individuele burgers gemak
kelijker zal kunnen vallen die toestand te bereiken. Een klimaat 
waavin de kansen voor een ontplooiing van een zo volledig mo
gelijk mens-zijn naar menselijk vermogen zijn gemaximaliseerd. 
Anders gezegd een samenleving waarin de mogelijkheden tot 
die ontplooiing voor een elk voorhanden zijn en waarin de indi
viduele burgers op verantwoorde wijze worden opgewekt deze 
te benutten . 

Een juist evenwicht tussen wat van overheidswege en vanwe
ge de niet-overheid client te geschieden is een punt dat v·eel spe
ciale aandacht zal vereisen. Het lijkt niet onmogelijk dat hier 
ten aanzien van de traditionele opvattingen - die trouwens 
reeds veelal door de onderhouders ervan voor herziening zijn 
aangemeld - een verschuiving zal optreden en wel in die zin, 
dat de overheid een ruimere taak krijgt op het terrein van de 
aLgemene voorzieningen en de particuliere organisaties ten aan
zien van de begeleiding van het gebruik daarvan opdat dit ver
antwoord geschiedt, zowel als ten aanzien van de opwekking tot 
het gebruik daarvan. 

Bij de laatste twee arbeidsterreinen toch gaat het juist om de 
individuele mens, om het contact van mens tot mens, om de ihulp 
die de een de ander geven kan om zijn weg te vinden. 

Aldus kunnen wellicht de kerken, verenigingen op levens- of 
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maatschappijbeschouwelijke grondslag en ook de organisaties die 
zich op enigerlei onderdeel van het gehele terrein waarop de 
mens leeft en werkt gespecialiseerd hebben, winnen in diepte 
en hoogte wat zij in breedte verloren. Daal'bij valt ook te denken 
aan het onderwijs en stimulerende voorlichting via pers, radio 
en televisie. 

Een tweede nauw met het vorenstaande verbonden punt 
vormt de bepaling - van sector tot sector - en de garandering 
van een evenwicht tussen de individuele vrijheid en datgene 
waartoe de gemeenschap moet verplichten. 

In de conceptie van het welzijn vormt de materiele welvaart 
slechts een facet. Het zal daarbij met name gaan om twee groe
pen vragen: 

A. Inzake de inkomensverwerving: 

1. Op welke wijze en in hoeverre een verhoging van het natio
naal inkomen p.h.d.b. mogelijk en verantwoord is (economi
sche politiek). 
Te dezen werd reeds op de nieuwere inzichten inzake het 
belang van de menselijke factor (Colin Clark) gewezen. 
Men kan zich afvragen of de produktiviteit met al zijn me
chanische en automatische hulpmiddelen niet veel hoger 
zou kunnen liggen wanneer bij het gebruik daarvan het in
zioht in de waarde van de menselijke arbeid als zodanig 
werd hersteld. Bezinning op immateriele zowel als mate
riele incentives lijkt hier nodig. 

2. Op welk niveau het minimum netto (d.w.z. direct voor con
sumptieve doeleinden beschil&are) loon resp. inkomen zal 
moeten wo11den vastgesteld (loonpolitiek en sociale poli
tiek). 

3. In hoeverre inkomensn:ivellering plaats moet vinden. 
Onder deze paragraaf behoort ook de hulp (middelen tot her

stel der eigen levensvatbaarheid) aan individuen en collectivi
teiten die zich onder het aanvaarde minimum-niveau bevinden, 
alsmede het waken tegen machtsposities van individuen of col
lectiviteiten. 
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Trait d'union met de ideeele elementen van het welzijn wordt 
gevormd door de noodzaak van de verzekering van passend werk 
aan alle die normaal kunnen en willen werken (werkgelegen
heidspolitiek en voorzieningen inzake omscholing c.q. omschake
ling, ook en juist t.a.v. ouderen) en de verzekering van passend 
werk aan minder-validen en minder-begaafden opdat ook dezen 
zoveel mogelijk zelf in hun onderhoud kunnen voorzien (loon
suppletie). 

Aldus valt het minimum-inkomen alleen toe aan hen die niet 
of niet meer kunnen werken. 

B. Inzake de inkomensbesteding: 

op 
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1. 
2. 
3. 

1. Op welke wijze van die materiele welvaart door de indivi- 4. 
duele burger een verantwoord gebruik wordt gemaakt en of 
en in hoeverre hier waarborgen nodig zijn. 
Het gaat hier om vragen in hoeverre het individuele inko
men en met name de te verwachten verhogingen daarvan 
volkomen vrij besteed zullen worden, dan wel met name 
ten aanzien van de laatste overheveling zal plaats vinden 
met behulp waarvan de overheid algemene voorzieningen 
zal kunnen treffen. 

2. Of en in hoeverre het gebruik van bepaalde voorzieningen 
verplicht zal worden gesteld (dit is b.v. reeds het geval ten 
aanzien van waterleiding, sanitaire installaties, zieken-
fonds). st' 

In het vlak van de materiele welvaart moet voorts nog worden to 
gezien de zorg voor de volksgezondheid (repressief en vooral sl1 
ook preventief), de verzekering van een goede en voldoende w 
woongelegenheid, alsmede goede voorzieningen op het terrein w 
van het onderwijs. st 

Het hierboven vermelde is in onze huidige maatschappij reeds 
veellal in beginsel ten dele of zelfs in vergaande mate verwezen- ge 
lijkt. Wij bevinden ons inderdaad in een overgangsstadium. IIet d1 
gaat er nu om uit te maken in hoeverre het niveau van de be- w 
staande voorzieningen verbetering behoeft, vervolgens om in te Vl 

voeren hetgene nog ontbreekt en tenslotte, en dit zou men ook ,E 
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op de eerste plaats kunnen stellen, dit alles onder een geiheel te 
zien en te bethandelen. 

Reeds parallel aan de verwezenlijking van het vorenstaande 
en zeker na effectuering daarvan komt de zorg voor de ideeele fa
cetten van het welzijn aan de orde. Zonder naar volledigheid te 
willen streven zou hier genoemd kunnen worden het scheppen 
van een goed klimaat voor: 

1. het godsdienstig leven; 
2. het familie- en gezinsleven; 

3. herwinning van het inzicht in de waarde van de persoonlijk 
verrichte arbeid - herstel van de arbeidsvreUJgde; 

4. een zinvolle vrijetijdsbesteding, waarbij met name te denken 
valt aan: 
a. verruiming van de algemene zowe'l a1s de meer specifiek . 

gerichte ontwikkeling; 
b. het actief en passief deelnemen aan de cultuur in al haar 

verschijningsvormen; 
c. een herbewustwording der sohoonheid van en gebondenheid 

met de natuur; 
d. een verbetering van de kwaliteit van het z.g. vermaak. 

De toenemende vrije tijd moet in brede kring nog zinvolle be
steding vinden. De vrijheid van zou moeten worden de vrijheid 
tot. De mogelijkheden hier zijn lbijkans onbegrensd. Het gaat e,r 
sleohts om dat door de nodige voorzieningen de gelegenheid 
wordt geschapen en dat de individuele mens op verantwoorde 
wij'ze tot het benutten van die gelegenheid wordt gewekt en ge
stim uleerd. 

Is het welzijn in wezen een individuele, subjectieve aangele
genheid, kan de samenleving door haar vorm en inhoud aileen 
de voorwaarden scheppen waarop menselijkerwijs gesproken 
welzijn gemakkelijker bereikbaar wordt, en is dat het uiterste 
van wat de gemeenschap voor het individu kan doen, het lijkt 
,ein Gebot der Stunde" dat zij te dezen ook tot dit uiterste gaat. 
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t) Georg WUnsch: ,EvangeLische Wirtsohaftsethik". 
2) Zie ook Ds. van Andel in ,Evangelie en Maatschappij". (oM. 1961). 
3) Zie Mr. J. W. van Gelder ,De poshie van de C.H.U. t.o.v. andere 

po1itieke groeperingen," Chr. Hist. Tijdschrift. (juli 1956). 
4) Waar het niveau van de algemene werkgelegenheid maar hoog ge

noeg is, is minder aanlei:ding tot iJngrijpende maatregelen met be
trekking tot de individuele werklozen. Waar de algemene volksge
zondheid goed is, kunnen voorzieniJngen ten aanzien van de indivi
duele zieken op de tweede plaats komen. Wanneer een verantwoord 
evenwicht tussen vraag ,en aanbod op een bepaalde markt is ver
zeke:rd, behoeft noch voor faillissementen van de aanbieders, noch 
voor ui:tbuiting van de consumenten vrees te bestaan en kan ,speci
fiek" ingrijpen veelal achterwege blijven. 
Zo tracht de overheid iJn de landbouw, de industrie en het vervoer 
een klimaat te bewerkstelligen waacin de goedgeleide onderneming 
renderend werkzaam kan zijn. 

s) ,Wij varen niet zo wel als U denkt" in Ariadne nr. 11-20 okt. 1961. 
6) Colin Clai'k: ,A study iJn the mythology of investment", published 

for the Economic Institute of Economic affairs, London 1961. 
7) Brof. F. J. de Jong in ,Welvaart en Welvaartsdenken". Een studie, 

samengeste1d door de Commissie voor Soicale Zagen van de Oecu
menische Raad van Kerken, Amsterdam 1960. 
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MENS EN ONTMOETING 
enige facetten van bet protestants-chrlstelijk 

maatschappelljk Ieven 

Uit de inhoud: 

Mr. Dr. A. A. van Rhijn: 
Ten Geleide. 

Dr. H. Berkhof: 
De Gemeente en het christelijk maatschappelijk werk. 

Mr. M. B. van de Werk: 
Positie en scholing van het bestuur. 

P. S. Bakker: 
Op!eiding en personeelsbeleid. 

Drs. J. Th. Meyer: 
Training en status van het personeel in de inrichting. 

Mr. J. J. Schmal: 
Het werk ten behoeve van maatschappelijk niet-aangepaste gezinnen. 

Mr. A. van Mazijk: 
Reclassering. 
Geestelijk gehandicapten. 

Drs. C. Steketee: 
Jeugdige geesteszwakken. 

Dr. A. C. Lit: 
De jongste psychiatrie voor volwassen geesteszieken. 

C. D. Moulijn: 
Lichamelijk gehandicapten. 

Drs. G. J. Visser: 
Hulpverlening aan bedreigde jongeren. 
Bijzondere inrichtingsproblemen. 

Drs. A. de Vries: 
Contact met de maatschappij. 

Drs. A. de Vries: 
Inrichtingsgemeente of plaatse!ijke kerk ? 

Drs. W. van der Zwaan: 
Geestelijke beinvloeding. 

Mr. Dr. I. A. Diepenhorst: 
Financiele perikelen. 

H. Diepenbroek: 
De besteding der middelen. 

A. Otter: 
,lnspectie ?" 

Dr. C. W. Monnich: 
Aansprakelijk. 
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