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Mr. B. van HAErRSMA BUMA 

WELKE ZIJN DOELSTELLINGEN EN INHOUD TRANS 
VAN CHRISTELIJK-SOCIALE POLITIEK 
NAAR REFORMATORISCHE VISIE?;') 1) 2 ) 

I. Wat betekent christelijk-sociale politiek? 
Een centraal begrip in het tegenwoordige christelijke denken 

over de sociale vragen is de ,verantwoordelijke maatschappij", 
zoals de Wereldraad van Kerken dat in zijn eerste vergadering 
in Amsterdam in 1948 heeft geformuleerd en in de volgende 
jaren nader heeft uitgewerkt. Daarmee hebben de Kerken op 
wereldniveau een gezaghebbend woord gesproken op sociaal 
terrein. Met grate dankbaarheid mag worden geconstateerd, dat 
de sociale sector van de vVereldraad vanaf 1948 op een geheel 
nieuwe en originele marrier leiding is gaan geven aan de door
denking van de boodschap van het Evangelie voor het sociale 
I even . 

Wat met verantwoordelijke maatschappij werd bedoeld, heeft 
men in Amsterdam aldus omschreven: ,De mens is geschapen 
en geroepen om een vrij wezen te zijn, verantwoordelijk aan 
God en zijn naaste. Elke neiging van de Staat en maatschappij 
om hem te beroven van zijn mogelijkheid op verantwoordelijke 
wijze te handelen is een loochening van Gods bestemming, die 
Hij met de mens heeft en van Zijn verlossingswerk. In een ver
antwoordelijke maatschappij heerst de vrijheid van mensen, die 
zich verantwoordelijk weten voor gerechtigheid en orde en zijn 
zij, die politiek gezag of economische macht bezitten, voor de 
uitoefening daarvan verantwoording schuldig aan God en aan 
de mensen, wier welzijn daarvan afhangt".3 ) Het Communisme 
en bepaalde tendenties in het kapitalisme werden in strijd ge
acht met de verantwoordelijke maatschappij. 

*) Het bestuur van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting fun
gerend als jury ter beoordeling van de C.H.-jongerenprijsvraag ,Welke 
zijn doelstelling en inhoud thans van christelijk-sociale politiek naar 
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In Evanston heeft men het begrip nader uitgewerkt. De ver
antwoordelijke maatschappij is geen alternatief sociaal of poli
tiek systeem, maar een criterium (,toetssteen") voor beoorde
ling van alle bestaande sociale stelsels en tegelijk een norm 
(,richtsnoer") voor concrete beslissingen.4 ) 

Men wees er op, dat de tegenstelling tussen kapitalisme en so
cialisme de problemen onvoldoende weergeeft. Door de ontwik
keling van de moderne maatschappij vloeien deze begrippen in 
elkaar over, zodat men niet eenvoudig kan kiezen tussen twee 
gemakkelijk van elkaar te onderscheiden vormen van economi
sche organisatie. Waar wij voor staan, is het concrete probleem 
van de nieuwe vormen van economische organisatie, die bezig 
zijn zich te ontwikkelen en de rol, die de staat, georganiseerde 
groepen en particuliere ondernemingen hierbij moeten spelen. 

Speciale aandacht werd verder gewijd aan de communistische 
maatschappij-opvatting en aan de problemen in de onderont
wikkelde gebieden. In de jaren na Evanston heeft de Wereld
raad zich in de sociale sector vooral beziggehouden met de on
derontwikkelde gebieden, waaraan belangrijke studies zijn ge
wijd. 

In oecumenisch verband trekt in Nederland de Commissie 
voor Sociale Zaken van de Oecumenische Raad de lijnen van de 
Wereldraad door. Begin 1954 (voor Evanston dus) publiceerde 
de Commissie het rapport ,De veranderingen in maatschappij 
en staat en de roeping der Kerk voor een verantwoordelijke 
maatschappij", waarin zij stelde, dat tot het streven naar een 
verantwoordelijke maatschappij behoort: de behoorlijke beloning 
voor arbeid, sociale zekerheid, de werkloosheidsbestrijding, de hu
man relations in het bedrijf, het wegnemen van wantrouwen in 
de bedrijven, het appel op verantwoordelijkheid in en voor de 
arbeid en de arbeidsverhoudingen, volkshuisvesting, een zin
volle vrijetijdsbesteding, een rechtsorde van de Arbeid, een ac
tieve cultuurpolitiek.5) 

reformatorische visie?", besloot destijds de eerste prijs toe te kennen 
aan de inzending van Mr. B. van Haersrna Burna. 
De redactie heeft de heer Van Haersrna Burna verzocht zijn inzending 
voor publicatie in het C.H. Tijdschrift te bewerken en geeft thans gaame 
plaats aan de hoofdinhoud van deze waardevolle inzending. 
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In Evanston was bij de uitwerking van de verantwoordelijke 
maatschappij gewezen op de problemen van de welvaartsmaat
schappij. Daarop gaat de Commissie voor Sociale Zaken nu voor 
de Nederlandse omstandigheden in het rapport ,Welvaart en 
Welvaartsdenken"6 ) nader in concreto in. Het rapport consta
teert, dat de discussie over de vraag over de eventuele herver
deling van het bestaande inkomen op de achtergrond is geraakt. 
Het gaat thans om de verdeling van het in de toekomst te ver
werven additionele nationale inkomen. Nu stelt de commissie, 
dat bij te verwachten verdere stijging in de eerste plaats ge
dacht moet worden aan de groep met de laagste inkomens. Uit
banning van de armoede is de eerste opdracht in de welvaarts
staat. Daarnaast maakt zij opmerkingen over de gevaren van 
oncritisch en ongeremd profiteren van de welvaart. In dit ver
band wordt gepleit voor een verantwoorde reclame en wordt 
commerciele reclame in de radio- en televisieprogramma's af
gewezen. 

Voorts wijst de commissie er op, dat bij een toenemende wel
vaart het besef dat ons volk temidden van de volken der wereld 
een relatief zeer gunstige positie inneemt, vaak geheel afwezig is. 
Er wordt dan ook de grootste nadruk op gelegd, dat ons volk be
reid moet zijn, offers te brengen. ,Het is niet voldoende te 
zeggen, dat wij tenminste 1% van ons nationale inkomen moeten 
afstaan, wij moeten ons daartoe ook bereid tonen, door uit een 
verdere groei van dit inkom.en deze eis te honoreren".') 

Het bovenstaande bevat geen volledig politiek program. Men 
mag het ook niet als de taak van de Kerken zien, dat zij een 
politieke lijn uitstippelen. Het is niet haar taak, het politieke 
instrumentarium aan te geven, maar om - zoals de modeterm 
luidt - ,critisch te begeleiden". Op de vraag, wat christelijk
sociale politiek in houdt, mogen wij bij de Kerken geen pasklaar 
antwoord verwachten. Wel kan de bezinning binnen de Kerken 
uitermate vruchtbaar zijn voor het optreden van de christenen 
in het maatschappelijke leven. Opmerkelijk is de weerklank, 
die het begrip ,verantwoordelijke maatschappij" ook buiten de 
directe sfeer van de oecumene heeft gekregen. De invloed was 
reeds te merken op de Christelijk-sociale conferentie in 1952, 
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terwijl ,De verantwoordelijke maatschappij" niet alleen de titel 
was van het jubileumboek, dat het Verbond van Protestants
Christelijk Werkgevers bij zijn 40-jarig bestaan in 1958 uitgaf, 
maar ook het thema, dat overal in het werk doorklonk. 

De Christelijk-sociale congressen in 1891 en 1919 hebben in
derdaad een politiek-sociaal program opgesteld en daarmee 
vorm gegeven aan de Christelijk-sociale beweging. Wat is nu 
het resultaat van de Christelijk-sociale conferentie in 1952 ge
weest? 

De conferentie was verdeeld in drie secties. De eerste han
delde over de betekenis van de bijbelse boodschap voor het 
sociale leven en stelde een zestal conclusies vast over de achter
grond van het christelijk-sociaal handelen als het handelen, dat 
de vragen van het leven van de maatschappij wil aanvatten 
vanuit het bijbels getuigenis met als middelpunt Gods open
baring in Jezus Christus als Zaligmaker en Heer der wereld.8 ) 

Terwijl over deze conclusies een belangrijke mate van over
eenstemrning bleek te bestaan, was er een diepgaand verschil 
ten aanzien van de volgende, wezenlijke en voor het christelijk
sociaal handelen in menig opzicht beslissende vraagstukken: 
a) de plaats en roeping der kerk; b) de taak der overheid; c) de 
noodzaak van Christelijk-politieke en (of) Christelijk-sociale 
organisaties; d) de visie op het tegenwoordige socialisme; e) de 
betekenis van de souvereiniteit in eigen kring; f) de betekenis 
van de scheppingsordeningen.9

) 

Ook in de tweede sectie, die de massificatie behandelde, bleek 
verschil van waardering voor algemene en specifiek christelijke 
organisa tievormen. 

De derde sectie was getiteld: De organisatie van de maat
schappij. Zij besprak de verhouding van overheid en bedrijfs
leven, medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap in de 
onderneming en sociale zekerheid en persoonlijke verantwoor
delijkheid. 

Met betrekking tot de verhouding van overheid en bedrijfs
leven stelde men, dat deze op grond van hun eigen aard zelf
standig ten opzichte van elkaar zijn en beide een oorspronkelijke 
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en positieve taak hebben. De Overheid mag echter naar haar 
aard ingrijpen in het bedrijfsleven met inachtneming van de 
beperkingen, die uit het wezen en de taak van de Overheid 
voortvloeien. Onder de punten, waarover geen eenstemmigheid 
bestond, treffen wij echter als eerste aan: het wezen en de taak 
van de Overheid.1°) 

In een aantal vraagstukken van fundamenteel belang bleek de 
Christelijk-sociale conferentie, die in vele opzichten waardevolle 
uitspraken heeft gedaan, niet tot een eensluidend standpunt te 
kunnen komen. Met andere woorden: zowel over de grondslagen 
als over de uitwerking van een christelijk-sociale politiek bleek 
in Nederland onder ,mannen en vrouwen, die, Christus' Koning
schap alom erkennend, bij het licht van de Heilige Schrift als 
Gods Woord de oplossing der maatschappelijke vraagstukken 
zoeken"11 ) (aldus de grondslag van de conferentie) geen een
stemmigheid te bestaan. 

Wanneer wij een paar houtskoollijnen proberen te trekken 
om een antwoord te krijgen op de vraag, wat christelijk-sociale 
politiek nu is, krijgen wij het volgende beeld. 

De praktijk van na de oorlog laat zien, dat bij het formuleren 
van concrete richtlijnen de visies van Christenen in sommige 
opzichten ver uiteenlopen. 

Zo komen wij tot de conclusie, dat in de huidige situatie in 
Nederland niet een bepaald program is aan te wijzen, dat de 
christelijk-sociale politiek inhoudt. 

Moeten wij het begrip christelijk-sociale politiek daarmee vol
ledig laten vervallen? 

Historisch heeft de christelijk-sociale politiek een eigen func
tie gehad door tegenover het oude individualistische liberalisme 
en het marxistische socialisme te kiezen voor een christelijk 
solidarisme. 

Vooraanstaande hedendaagse theologen zeggen, dat de Bijbel 
geen constante normen geeft voor de grondslagen van de maat
schappij. In iedere tijd moet worden nagegaan, of in de bestaan
de structuren de navolging Gods tot uitdrukking kan komen. 

Men zou kunnen stellen, dat met christelijk-sociale politiek 
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niet aan een bepaalde inhoud wordt gedacht, maar dat het een 
formele categorie is: de politiek, die aansluit bij de christelijk
sociale beweging, zoals die met het eerste Christelijk-sociale 
congres is begonnen. Maar een dergelijk formeel gebruik van 
een begrip, waarbij men in de eerste plaats naar de inhoud 
vraagt, geeft licht aanleiding tot misverstand. Dit gebruik in 
uitsluitend formele zin lijkt mij niet aan te bevelen. 

Christelijk-sociaal is een politiek, die gericht is op een maat
schappij in Bijbels perspectief, die er naar streeft, dat de mens 
in de moderne maatschappij kan leven als schepsel Gods. De 
verantwoordelijke maatschappij is daarvoor in onze samenleving 
een geschikt criterium. Het is voorts duidelijk, dat een christe
lijk-sociale politiek grote aandacht voor het hulpeloze, het ver
drukte, het hongerende moet hebben. Nationaal: ,Welvaart en 
Welvaartsdenken" noemt concreet een aantal categorieen. En 
internationaal: de hulp aan de minder ontwikkelde gebieden. 
Het opportunisme dat sommige christelijke politici aan de dag 
leggen, waar het dit laatste punt betreft, is een aanfluiting van 
de door hen voorgestane politiek. 

Christelijk-sociale politiek wordt, zo bleek, op verschillende 
manieren nagestreefd. Ret is een maatstaf voor alle sociale po
litiek en daarmee een aanduiding die boven de partijtegenstel
lingen uitgaat. Ret is niet aan de christelijke partijen voorbe
houden, een dergelijke politiek te voeren. Ret kan zijn, dat een 
zich wat levensbeschouwing betreft neutraal of algemeen noe
mende partij op een zeker moment - misschien onbewust -
beter verstaat, wat in de lijn van het Evangelie is, dan een 
christelijke partij. 

Wat is dan, in dit verband, de zin van de christelijke partij? 
Zij weet van het perspectief van het Rijk, waar de Kerk over 
spreekt en waar, door onze wanordelijke maatschappij heen, 
alle lijnen naar toe lopen. Zij weet, wat de eigenlijke betekenis 
van het verantwoordelijk-zijn is en zij weet, dat ook politiek 
tenslotte een zaak van dienst is. Verantwoordelijkheid is voor 
haar niet een formeel begrip, waarvan de inhoud zo goed en zo 
kwaad als het gaat uit de samenleving moet worden opgediept, 
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maar een woord dat vanuit het Evangelie zijn volle en rijke 
klank krijgt. 

Tegelijk voert de christelijke partij een hachelijk bestaan. 
Want hoezeer zij ook oprecht mag verlangen, in haar werk een 
teken op te richten van het komende Rijk, zij vervalt al te ge
makkelijk in een strijdhouding, waarin Evangelie en politiek 
systeem, dienst aan de samenleving en strijd voor het eigen 
voortbestaan onontwarbaar door elkaar vloeien. 

Christelijk-sociale politiek wil zeggen, dat wij het Evangelie 
in onze tijd en onze maatschappij in concrete daden hebben te 
vertalen. Berkhof wijst er op, dat in onze eeuw, die zo diep 
sceptisch staat tegenover woorden die het leven niet dekken en 
die reeds zozeer van de christelijke traditie is vervreemd, de 
daad een bijzonder gewicht krijgt. 12 ) 

Hoe zullen wij een dergelijke politiek nastreven? Nuchter en 
onbevangen. ,\Vij hebben daarbij niet te dromen van een vol
maakte maatschappij, maar als navolgers Gods te staan in deze 
maatschappij. Waarschijnlijk zullen we dan beurtelings conser
vatief, progressief en revolutionair hebben te zijn" (Berkhof) _13) 

II. De sociale politiek van de Christelijk-Historische Unie. 
Aansluitend bij de gedachtengang van prof. dr. L. M. Koyck, 

in de bundel ,De verantwoordelijke maatschappij"14 ) en van 
prof. dr. J. E. Andriessen voor de Christelijk-Historische Stu
dentenconferentie in Amsterdam in 1960 komt het mij voor, dat 
christelijk-sociale politiek de meeste kansen heeft, wanneer men 
niet als liberalisme en socialisme een dogmatisch vastgelegd 
voorkeurselement inlast, maar daartussen een middenweg kiest. 
Niet een middenweg als compromis van uiteenlopende menin
gen, maar als resultaat van zorgvuldige objectieve analyse van 
voor- en nadelen. De CHU is daarom een geschikt voertuig voor 
een werkelijk christelijk-sociale politiek. De VVD en de PvdA 
hebben ieder een min of meer duidelijk uitgesproken dogmatisch 
uitgangspunt en hetzelfde geldt voor de ARP. 

De kracht van de CHU ligt in haar ondogmatische benadering 
van de maatschappelijke vraagstukken. Dankbaar gehoorzaam 
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luisteren naar het Evangelie in onze tijd, en grondige studie 
van de moderne maatschappijproblemen zijn, met een instelling 
die bereid is tot critisch radicalisme, de voorwaarden voor een 
christelijk-sociale politiek. 

Op een aantal punten die van grote betekenis zijn voor het 
christelijk-sociaal handelen en waarover op de Christelijk-soci
ale conferentie verschil van mening bleek, willen wij nu nog 
iets nader ingaan. Over ieder van de zes in sectie I opengelaten 
vragen zou een volledige studie geschreven kunnen worden. De 
hier volgende opmerkingen zijn niet meer dan een uiterst on
volledige afbakening. 

a) de plaats en roeping der Kerk. 
Het Evangelie staat niet neutraal tegenover de sociale vragen. 

,Het is niet juist om het Evangelie te prediken sub specie aeter
nitatis, alsof er geen geschiedenis was, met haar bepaalde tijd 
en haar speciale gebeurtenissen" (Niebuhr) .15 ) De Kerk heeft 
wel lang zich afzijdig gehouden, zogenaamd neutraal ten op
zichte van het maatschappelijk gebeuren. Maar, nogmaals Nie
buhr: ,De neutrale Kerk is meestal een bondgenoot van de 
gevestigde maatschappelijke krachten."16) 

Hoe verhoudt zich het getuigenis van de Kerk tot het werk 
van de politieke partijen? Het ligt enigszins voor de hand te 
zeggen, dat de Kerk zich met de algemene lijn moet bezighou
den en politieke controversen aan de partijen overlaten. Maar 
daarmee komt men er niet uit. Het is immers mogelijk, dat een 
partij een bepaald standpunt verdedigt, dat tegen het Evangelie 
ingaat. Daarom lijkt het beter te stellen, dat de Kerk dan tot 
spreken geroepen is, wanneer zij in een bepaalde toestand of 
ontwikkeling een belemmering voor de prediking en doorwer
king van het Evangelie ziet. 

Maar heeft de christelijke partij hier juist niet een functie? 
Zij heeft zeker een eigen verantwoordelijkheid. Maar haar basis 
is smaller dan die van de Kerk en zij is nu eenmaal gepreoccu
peerd, doordat zij werkt met een bepaald program en in de 
politieke arena staat. Wie meent, dat de Kerk de laatste jaren 
wei eens te veel of te snel heeft gesproken, zij het woord van 
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wijlen mr. W. F. Schokking indachtig: ,Ret zou van we1mg 
christelijke deemoed getuigen om te ontkennen dat in een veel 
spreken der kerk een aanwijzing kan liggen van een tekort juist 
bij een partij die zoekt naar een beleving der Reilige Schrift 
ook in het politieke vlak."17) 

De volgende richtlijn vloeit uit het hier en daar eerder be
toogde voort: De sociale politiek van de CRU client in het bij
zonder aan te sluiten bij het sociale denken in de oecumene. 
Worden de mogelijkheden die hier liggen wel voldoende gezien 
en verwerkt? Zo zou de pers hieraan meer aandacht moeten be
steden. Voor zover mij bekend heeft b.v. het rapport ,Welvaart 
en Welvaartsdenken" aanmerkelijk eerder en meer aandacht 
getrokken in de dagbladpers en in de kerkelijke pers dan in de 
christelijk-historische pers. 

Bij de toenemende internationale integratie is een bijkomend 
voordeel van een dergelijke orientering, dat voor de politiek 
geinteresseerde christenen in het buitenland de sociale politiek 
van de CRU gemakkelijk thuis te brengen is. 

b) de taak der overheid. 
,De overheid is als zodanig Gods dienares" luidt de aanhef 

van artikel 2 van het christelijk-historisch beginselprogram in 
navolging van het woord van de apostel Paulus (Romeinen 13:4, 
Statenvertaling). Ret lijkt mij vruchtbaar, uit te gaan van de 
taak van de overheid als dienst. De overheid staat in dienst van 
God, maar tegelijk client zij daarin ook de mens en de samen
leving waarover zij gesteld is. De inhoud van haar dienst is, 
dat zij het waarachtige menszijn en de leefbaarheid van het 
bestaan bevordert. 

Over de grenzen van de staatstaak wordt in onze tijd, die als 
gevolg van de vergaande wederzijdse doordringing van staat 
en maatschappij veel overheidsingrijpen te zien geeft, veel emo
tioneel gepraat en geschreven. Ten onrechte wordt soms ieder 
ingrijpen van de overheid zonder meer als een ibeknotting van 
de vrije ontplooii:ngsmogelijkheden van de burger beschouwd. 
Men zal steeds moeten vragen, wat het doel van het overheids
ingrijpen is. Om een voorbeeld te noemen: Is de verkeerswet-
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geving ( als geheel genomen) een ontoelaatbare inbreuk van 
overheidswege op de bewegingsvrijheid van de burger of schept 
zij juist ruimte en orde en daarmee vrijheid van vrees voor de 
burger en ontplooii:ngsmogelijkheden voor het maatschappelijke 
I even? De vraag stellen is haar beantwoorden. Maar in het be
gin van deze eeuw heeft zij in ons land aanleiding gegeven tot 
een gerechtelijke procedure! 

Het gaat erom, wat onder vrijheid moet worden verstaan. De 
vrijheid hangt niet af van de vraag, of er al of niet overheids
maatregelen worden toegepast. Beslissend is de mate waarin de 
burger gelegenheid heeft de gaven die God hem heeft gegeven 
te ontplooien. Of, zoals de Christelijk-sociale conferentie het 
formuleerde: Het gaat om de vrijhied, die in alle levensverban
den verantwoordelijkheid en dienst aan de gemeenschap in
sluit.18) 

c) de noodzaak van christel?jke organisaties. 
In het hoofdstuk Kerk en maatschappij laat het Herderlijk 

Schrijven van de Hervormde Synode over het Christen-zijn in 
de Nederlandse samenleving een aantal critische geluiden horen 
over de christelijke organisatie. Althans, er wordt voor gewaar
schuwd, de christelijke organisatie niet als de enige mogelijk
heid te zien. Algemene en christelijke organisaties hebben ieder 
hun bezwaren en mogelijkheden. Het is overbekend, dat onder 
christelijk-historischen verschillend wordt gekozen en dat men 
elkaar in zijn keus respecteert. 

Welke lijn client de CHU in de praktijk te volgen? Historisch 
heeft de CHU steeds een sterke band gehad met de christelijk
sociale beweging. Er zijn tal van persoonlijke banden tussen 
CHU en b.v. CNV en CBTB. Daarom ligt samenspel met de 
christelijk-sociale organisaties voor de hand en is zeer wense
lijk. De CHU zou intussen wel zeer in haar taak als brede 
volkspartij tekort schieten, als zij aileen in deze richting contact 
zocht. Zij moet daarnaast ook open staan voor overleg met 
andere maatschappelijke organisaties, voorzover die niet - als 
b.v. het NVV - nauw met een bepaalde partij zijn gelieerd. 
Men denke, om twee heel verschillende organisaties te noemen, 
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aan het Koninklijk Nederlands Landbouwcomite met de gewes
telijke landbouwmaatschappijen en aan het Ambtenarencen
trum. 

d) de msw op het tegenwoordige socialisme. 
Ret is de vraag, of allerlei geharnaste bestrijders van het 

sociallsme wel steeds voldoende de wijzigingen, die sinds de 
vorige eeuw zijn opgetreden, in hun beschouwingen verdiscon
teren. Argumenten, dat het socialisme anti-kerkelijk is of prin
cipieel niet te onderscheiden van het communisme, zijn niet 
alleen versleten, maar voor het moderne socialisme bepaald 
onjuist. 

Ook ten opzichte van het socialisme geldt, dat alleen een zake
lijke benadering zonder emotionaliteit zinvol is, wil men het 
doel niet voorbijschieten. Het socialisme en de niet-socialistische 
maatschappijopvattingen zijn sterk naar elkaar toegegroeid. In 
Evanston werd op deze ontwikkeling gewezen. Wederzijds is 
meer waardering ontstaan voor wat eenzijdig werd geaccentu
eerd en aangeprezen. De niet-socialistische partijen aanvaarden 
alle de noodzaak van planmatig optreden van de overheid (veel
zeggend is, dat de eerste nota over de ruimtelijke ordening 
wordt ingediend door de eerste regering na de oorlog zonder 
socialisten!). Aan socialistische zijde is de waardering voor het 
particulier initiatief gaandeweg gestegen. 

Bezwaar tegen het socialisme blijft, dat men zich laat leiden 
door een dogmatische gepreoccupeerdheid voor het ingrijpen 
van bovenaf. 

Is het verantwoord, de huidige regering nadrukkelijk, in te
genstelling tot de vorige waaraan socialisten deelnamen, chris
telijk-sociaal te noemen? Wie de trits Hofstra-Zijlstra-van Rhijn 
naast de trits Zijlstra-de Pous-Roolvink zet, zal zich toch wei 
afvragen, waar het wezenlijke onderscheid ligt. 

e) de betekenis van de souvereiniteit in eigen kring. 
Door de wederzijdse doordringing van staat en maatschappij is 

de door Kuyper ontwikkelde leer van de souvereiniteit in eigen 
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kring ten enenmale ontoereikend geworden. Bekend is de uit
spraak van prof. Zijlstra in 1951, dat de gangbare opvatting 
over de souvereiniteit in eigen kring een van de ,empty boxes" 
uit de politieke strijd is, die in aanmerking komt voor verwijde
ring uit het politieke arsenaal.t9) Daarnaast staat nog de vraag 
van de theologische houdbaarheid, een punt waar wij nu niet 
verder op ingaan. 

Wanneer het begrip niet meer wilde uitspreken dan de wen
selijkheid, dat hogere organen lagere niet in een verantwoorde 
ontplooii'ng belemmeren, zou tegen het gebruik van dit begrip 
niet zoveel bezwaar zijn. Maar met het gebruik is een typisch 
dogmatische denkwijze over de grenzen van het staatsgezag 
verbonden, die wij ook bij het socialisme - zij het daar tegen
gesteld gericht - hebben gesignaleerd als een verhindering om 
onbevangen te denken. De souvereiniteit in eigen kring wordt, 
wiskundig gesproken, niet gebruikt als hulplijn, maar als basis 
voor de opbouw van de maatschappij. 

Het gebruik van het begrip als richtlijn voor de organisatie 
van de moderne maatschappij lijkt mij niet aan te bevelen. 

f) de betekenis van de scheppingsordeningen. 
In zijn referaat voor de Christelijk-sociale conferentie besteedt 

prof. Berkhof ook aandacht aan de ordeningen.20 ) Er zijn vaste 
regels, die wij in het christelijk-sociaal handelen hebben te res
pecteren, bepaalde wijzen van menselijk leven en samenleven, 
die over de gehele wereld altijd weer ontstaan en bestaan en 
zich steeds weer doorzetten: huwelijk, gezin, arbeid, eigendom, 
maatschappij, volk, staat. De Bijbel spreekt herhaaldelijk en 
positief over de ordeningen. Zij zijn openbaringen van de schep
pingswil over ons samenleven en tegelijk een hulp om in de 
gemeenschap met de Vader van Jezus Christus te wandelen. 

Steeds komt de vraag op, hoe men de ordeningen kan kennen. 
Berkhof wijst er op, dat zij niet uit natuurrecht of de openba
ring direct kunnen worden gegrepen of afgeleid. In de Bijbel 
worden de ordeningen realistisch genomen zoals ze in een be
paalde tijd gevonden worden. De gelovige zoekt in die ordenin
gen God na te volgen, Die ook in deze ordeningen een stukje 
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heeft willen uitdrukken van Zijn wezen dat wij in het aange
zicht van Christus in volheid mogen kennen. 

Ret is dus niet mogelijk een blauwdruk van ,de" ordeningen 
te ontwerpen. Wij kunnen slechts, zoals de profeten en apostelen 
ook deden, uitgaan van wat in onze eigen tijd leeft aan besef 
van de ordeningen, om er dan voor te strijden, dat deze door de 
navolging Gods meer en meer hun door God bedoelde zin gaan 
uitdrukken. Zo nemen de navolging Gods en de strijd voor de 
ware zin van de ordeningen telkens weer andere gedaanten aan, 
afhankelijk van plaats, tijd, mensen en toestanden. Ret gaat er 
om, dat wij in onze tijd die gestalten opsporen, die voor de na
volging Gods nu het meest geschikt zijn. 

Tenslotte de vraag, wat de verhouding is tussen de sociale 
politiek van de CRU en van de ARP. In de uit het initiatief 
van Kuyper gegroeide christelijk-sociale beweging hebben zij 
hun gemeenschappelijke wortel. Veel (als gezegd, van christe
lijk-historische zijde lang niet alle) leden ontmoeten elkaar in 
de christelijk-sociale organisaties. Het is begrijpelijk, wanneer 
in christelijk-historische kringen verklaard wordt ,dat het uit
gesloten moet worden geacht dat er b.v. naast een versie van 
C.H.-zijde op christelijk-sociaal terrein, ook nog een A.R.-versie 
zou bestaan. Wezenlijk behoren deze elkaar te dekken."21 ) 

Toch lijkt deze opvatting mij niet juist. Reeds wanneer men 
zich bij christelijk-sociale politiek een bepaald partijprogramma 
denkt, lijkt het mij niet noodzakelijk, dat anti-revolutionaire en 
christelijk-historische politiek elkaar dekken. De sociale politiek 
hangt m.i. zo nauw met het beginsel samen, dat identiteit van 
de sociale politiek niet vanzelf spreekt. W anneer men echter 
het begrip christelijk-sociaal als norm voor alle sociale politiek 
beschouwt, is het wei duidelijk, dat daaruit allerminst een ge
lijke conceptie aan a.r. en c.h. kant voortvloeit. Ret is in tegen
deel heel wei denkbaar, dat op bepaalde terreinen - grenzen 
van de staatstaak, souvereiniteit in eigen kring, taak van de 
Kerk- verschillend wordt gedacht en gehandeld. 
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Het christelijk-historisch beginselprogram. 
De grondslagen van de sociale politiek van de Christelijk-His

torische Unie zijn neergelegd in de artikelen 17, 18 en 19 van 
haar beginselprogram. Artikel 17 handelt over de taak van de 
overheid ten opzichte van de maatschappij in het algemeen, ter
wijl de volgende artikelen op de sociaal-economische sector in 
het bijzonder ingaan. Artikel 18 legt de grens van het overheids
ingrijpen bij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens, 
artikel 19 bespreekt de regeling van het maatschappelijke leven. 

Art. 17. Voor zover overheidsbemoei"ing onmisbaar is, worde 
hierbij zoveel mogelijk gestreefd naar geregelde medewerking 
der ingezetenen, opdat de organische opbouw in alle sferen 
der samenleving tot ontplooii:ng kome. 

Art. 18. Bij het beoordelen en regelen van de scciaal-econo
mische verhoudingen in de samenleving drage de overheid 
zorg, dat de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens 
tot haar recht kan komen, zulks mede onder eerbiediging van 
het eigen karakter der organische verbanden van de samen
leving. De overheid bevordere, ciat door een ieder ernst wordt 
gemaakt met hetgeen God van aile mensen eist, ongeacht hun 
geloof, ras, geslacht of maatschappelijke positie, waaronder 
mede valt de plicht van de mens om de naaste in de gemeen
schap te dienen en voor deze mede-verantwoordelijkhed te 
dragen. 
Art. 19. 1. Ten aanzien van de regeling der maatschappelijke 
verhoudingen worde door de wetgever voortdurend rekening 
gehouden met de groei van het sociale en economische leven. 
2. Daarbij sta de gelijkgerechtigdheid van allen in welke eco
nomische tcestand zij zich bevinden, op de voorgrond, wat met 
zich brengt, dat er zoveel mogelijk gezorgd worde, dat nie
mand tengevolge van zijn economische afhankelijkheid ge
dwongen worde tot handelingen, die bij grotere onafhankelijk
heid als onzedelijk of onbillijk zouden worden geweigerd. 
3. De overheid is geroepen het verkrijgen van een bestaan 
voor ieder zoveel mogelijk te bevorderen. 
4. De samenwerking en saamhorigheid der bedrijfsgenoten 
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moet met inachtneming van het algemeen belang krachtig 
worden bevorderd, opdat de sociale gerechtigheid, eis ener 
Christelijke maatschappij, tot haar recht kome. 

Er is een merkwaardige discrepantie tussen art. 17 en art. 18, 
wat de taak van de overheid betreft. De negatieve formulering 
van de aanhef van art. 17 en het gebruik van het nogal zwaar 
belaste woord overheidsbemoeilng wekken de indruk, dat het 
optreden van de overheid als een noodzakelijk kwaad wordt 
gezien. Dit negatief afwerende artikel brengt ons in een oud
liberale sfeer. Art. 18 ademt een geheel andere geest. Ret gaat 
er van uit, dat de overheid een positieve taak heeft en begrenst 
deze door het begrip persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit ar
tikel draagt een modern-oecumenisch karakter. vVanneer wij in 
het kort de· herkomst van beide artikelen nagaan, wordt het 
verschil begrijpelijk. Art. 18 is bij de algehele herziening van het 
beginselprogram in 1951 nieuw opgenomen. Art. 17 daaren
tegen dateert - in gewijzigde vorm - al van 1908. Het is ove
rigens een wonderlijk artikel, dat zonder commentaar niet te 
begrijpen is. Geregeld kan in het zinsverband zonder nadere 
bepaling zowel gereglementeerd, ordelijk als telkens terugke
rend betekenen. Het eerste gedeelte is ontleend aan art. 24 oud: 
Waar staatsbemoeii:ng onvermijdelijk is, worde zo min mogelijk 
van bezoldigde ambtenaren, zoveel mogelijk van een van over
heidswege geregelde medewerking der ingezetenen gebruik 
gemaakt. De betekenis van geregeld is hiermee meteen ver
klaard. Ret slot van art. 17 schijnt mirabile dictu ontleend te 
zijn aan het in 1951 vervallen derde lid van art. 20, dat reeds 
sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 geen 
actuele betekenis meer had. In dit artikel kwam de volgende 
zinsnede voor: ,dat alle kringen, waaruit het volk bestaat, zo
veel mogelijk tot hun recht komen". 

Tegenover de tegenwoordige opvatting van de staatstaak 
klinkt het artikel rijkelijk anachronistisch. Ret komt mij dan 
ook voor, dat artikel 17 zo spoedig mogelijk dient te verdwijnen. 
Een nieuw artikel zou in de volgende geest kunnen luiden: 

De overheid late haar ingrijpen in het maatschappelijk leven 
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dienstbaar zijn aan het streven naar een verantwoordelijke 
maatschappij. Zij bevordere waar mogelijk de inschakeling 
van niet-ambtelijke instanties. 
In art. 19 blijkt, dat de Unie openstaat voor de groei van het 

sociale en economische leven. Het in 1951 ingevoegde lid 2 han
delt over de gelijkgerechtigdheid van allen en sluit daarmee aan 
bij de karakterisering van de verantwoordelijke maatschappij 
door de Kerken in Amsterdam. Als nadere uitwerking van dit 
lid zou in het onderwijsartikel (15) een bepaling over het be
vorderen van gelijke kansen niet overbodig zijn. Lid 3 handelt 
over de bestaansmogelijkheid en lid 4 over de samenwerking in 
het bedrijfsleven. De toevoeging aan het vierde lid ,opdat de 
sociale gerechtigheid, eis ener Christelijke maatschappij, tot 
haar reoht kome" zou men daar niet verwachten. Sociale gerech
tigheid is toch ook het doel van de voorgaande leden van dit 
artikel? Overigens lijkt sociale gerechtigheid mij geen eis, maar 
eigenschap van een Christelijke maatschappij en eis van het 
Evangelie. Is de toevoeging van deze vier woorden eigenlijk wel 
noodzakelijk? 

Enige malen is er reeds op gewezen, hoezeer de hulp aan de 
minder ontwikkelde gebieden als een integrerend onderdeel van 
christelijk-sociaal handelen moet worden beschouwd. Prof. mr. 
W. F. de Gaay Fortman heeft er in ,De verantwoordelijke maat
schappij" van gezegd, dat het ,het sociale vraagstuk in wereld
formaat" is.22 ) 

In het christelijk-historisch beginselprogram is hiervan niets 
te bespeuren, of men moest het onder willen brengen in het eer
ste lid van art. 26: Wat betreft het buitenlands beleid, worde 
krachtige steun verleend aan iedere eerlijke poging tot verster
king van de gemeenschap der volkeren. Deze algemeen luidende 
bepaling is echter beslist ontoereikend. De hulp aan de minder 
ontwikkelde gebieden is een kwestie van structurele aard, die 
tientallen jaren zal vergen en zeker afzonderlijk in het beginsel
program client te worden vermeld. Wanneer de CHU niet door 
haar beginselprogram toont, dat zij daar volstrekte ernst mee 
wil maken, voldoet haar program niet aan de maatstaven van 
christelijk-sociale politiek. Te denken valt aan een nieuw lid 
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tussen het tweede en derde lid van art. 26, dat ongeveer als volgt 
zou kunnen luiden: 

Het Nederlandse volk client tenminste 1% van het nationale 
inkomen beschikbaar te stellen voor hulp aan gebieden in 
snelle maatschappelijke ontwikke1ing. 
Aansturen op de herziening van de sociaal-economische bepa

lingen van het beginselprogram, zo concluderen wij, is wenselijk. 
Moge en uit het optreden en uit haar beginselprogram spre

ken, dat de CHU een partij wil zijn, die in evangelische bewo
genheid midden in de maatschappelijke vragen van de wereld 
van onze tijd staat. 

AANTEKENINGEN. 
') Van de oorspronkelijke inzending worden de laatst~ twee hoofdstuk
ken, die ingaan op de vraag, wat christelijk-sociale politiel< nu is en hoe 
de sociale politick van de Christelijk-Historische Unie gericht moet zijn, 
op enkele punten verkort, afgedrukt. 

De inzending bestaat in bet geheel uit vijf hoofdstukken, waarvan het 
eerste met een schets van de maatschappelijke ontwikkeling de achter
grond van het onderwerp geeft. In het tweede hoofdstuk wordt de groei 
van de Christelijk-sociale beweging geschetst. Na een zeer aarzelende 
aanloop werd de eigenlijke start het eerste Christelijk-sociaal congres 
in 1891, door Kuyper met een magistrale rede geopend. Het eigen geluid 
van de Christelijk-sociale beweging was, dat men tegenover d<:> op het 
historisch materialisme gefundeerde klassenstrijd het solidarisme stel
de. Men wilde in overleg van werkgevers en werkneme1·s naar een maat
schappij toegroeien die beantwoordde aan bijbelse normen. De eigendom 
werd tegenover God gezien als rentmeesterschap, tegenover de mede
mens als zodanig gehandhaafd, maar beperkt door de naastenliefde; de 
arbeider beschouwd als beelddrager Gods en derhalve de zedelijke waar
de van de arbeid erkend. 

Na de oorlog ontwaakte de gedachte, een nieuw - derde - Christe
lijk-sociaal congres te beleggen. Tijdens de voorbereidingen bleek echter, 
dat de voor een naar buiten optredend en getuigend congres noodzake
lijke overeenstemming ontbrak. Enerzijds was de socialistische bewe
ging boven de oude anti-christelijke houding uitgegroeid, anderzijds 
waren door de opkomst van de dialectische theologie, de nieuwe koers 
in de Hervormde Kerk en de oecumenische beweging de oude grond
slagen opnieuw discussiabel geworden, terwijl bovendien de sterke so
dale verschuivingen na de oorlog een nieuwe en grondige doordenking 
van tal van problemen nodig maakte. Vandaar dat niet de meer demon
stratieve vorm van een congres werd gekozen, maar ecn meer op studie 
en bezinning gerichte conferentie. 

Reeds werd de oecumenische beweging genoemd. In 1925 was op ini
tiatief van de Zweedse aartsbisschop Nathan Si:iderblom de grote Life 
and Work-conferentie van de Kerken in Stockholm bijeengekomen. Voor 
het eerst sinds eeuwen ontmoetten de Kerken elkaar om over sociale 
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en internationale vragen te spreken. Life and Work ging in 1948 over in 
de toen gestichte Wereldraad van Kerken. 

In het derde hoofdstuk wordt, vooral aan de hand van het referaat 
van prof. dr. H. Berkhof voor de Christelijke-sociale conferentie, de 
boodschap van de Bijbel voor hct sociale Ieven nagegaan. De conclusie 
is, dat de hedendaagse theologie volop uitgaat van de ioepasselijkheid 
van de bijbelse boodschap Yoor het sociale Ieven. Maar, aldus gezag
hebbende theologen, de bijbelse boodschap biedt geen oplossing voor 
de inrichting van de maatschappij. Er kan geen bepaald systeem uit 
worden afgeleid. Iedere tijd zal moeten nagaan, of in de bestaande 
structuren de navolging Gods tot uitdrukking kan komen. Dat houdt 
tegelijk de opdracht in, om telkens critisch te staan tegenover het his
torisch gewordene. 
2) Enige algemene litteratuur: 

Proces verbaal Christelijk-Sociale Conferentie 1952, Drukkerij Liber
tas N.V., Utrecht, 1952, aangehaald als Proces verbaal. 

Artikel van prof. dr. W. Banning, Sociale vraagstuk, in de Encyclo
pedic van bet Christendom, bl. 92-100, Elsevier 1955. 

Het sociale denken in de Oecumene, Enige oecumenischt> studies en 
rapporten uit de periode 1948-1956, Boekencentrum N.V., 1957, aange
haald als Het sociale denken. 

De verantwoordelijke maatschappij, veertig jaar christelijk-sociale 
ondernemersarbeid, Wever, Franeker, 1958. 
a) Het sociale denken, bl. 20 v. 
4) Idem bl. 68. 
5) Idem bl. 124 v. 
6) Welvaart en Welvaartsdenken, W. ten Have N.V., Amsterdam, 1960. 
7) t.a.p. bl. 26. 
s) Proces verbaal, bl. 597. 
9) Idem bl. 598. 

10) Idem bl. 604 en 608. 
11) Idem bl. 6. 
12) Idem bl. 42. 
13) Idem bl. 51. 
t4) t.a.p. bl. 187. 
15) Prof. Reinhold Niebuhr, Het christelijk getuigenis in de sociale en 

nationale orde, in Wcreld-conferentie Amsterdam, 1948, Boekencen
trum N.V., 's-Gravenhage, 1948, bl. 98. 

16) Idem bl. 95. 
17) Mr. W. F. Schokking, Verband tussen verleden en marsroute der 

C.H.U., in 50 jaar C.H.U., C. H. Persvereniging ,Koningin en Vader
land", Apeldoorn, 1958, bl. 31. 

1s) Proces verbaal bl. 597. 
t9) Aangehaald bij Mr. Dr. A. A. van Rhijn Bijbel en maatschappelijke 

orde, Wending, nov. 1951, bl. 478. ' 
2o) Proces verbaal, bl. 43-51. 
21) B. Buddingh' ,Koningin en Vaderland", 6 nov. 1959. 
22) t.a.p. bl. 311. 
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Dr. C. BLANKESTIJN 

SUBSIDIEPOLITIEK 

Enkele beschouwirzgen naar .aanleiding van het ~apport ,Subsidi.epoli
tiek" van !zet College van Advies vmz de Anti·Revolutzonaire P.artij. 

Op verschillende manieren kan men over s•_tbsidies sprcken. Men kan 
spreken uit de gezichtshoek van het ontvangen Yan subsidies. Welke 
redencn kunncn er zijn subsidies te aanvaarden of tc wcigeren? 

Men kan over subsidies spreken uit de achtergrond van het bestuurs
recht, de bestuurswetenschappen, en daarbij onder andere aandacht 
schenken aan het subsiclie als middel van bestuur. 

Men kan ook spreken over subsidies tegen de achtergrond van de 
overhcidstaak in de samenlcving, in de maatschappij. WiJ kunnen in 
dat verband de term subsidiepolitiek of subsidiebeleici gebruiken. Door 
haar subsidiepolitiek spreekt de overheid zich uit over haar opvattin
gen omtrent overheidstaak en maatschappelijke ontwikkeling. 

In c!eze laatste zin moet ook het rapport ,subsidiepolitiek" van het 
College van Advies der Anti-Revo!utionclire Partij gezien en beoordeeld 
worden. In de inleiding op het rapport wordt dit ook 2:esteld. Men wil 
het subsidievraagstuk behandelei1 als probleem van politieke aard. 
Hiermede is tegelijk ook het kawkter van onze beschouwingen omtrent 
dit rapport in dit tijdschrift bep::1ald. Willen wij recht doen aan het 
rapport en aan de commissie, wclke het samenstelde, dan zullen wij 
ons met name in de politieke wortels van deze studie moeten verdiepen. 

Het centrale uitgangspunt van het rapport is de door de grootst moge
liike meerderhcid van de Commissie aanvaarc!e opvattmg omtrent de 
overhcidstaak. Uit dezc opvatting destillcert de Commissie een drietal 
richtlijnen, waarnaar de ovcrheid l:aar subsidicpolitiek client te bepalen. 
1. Het onderscheid tussen de staat als publieke rechtsgemeenschap en 

de niet-statelijkc samenleving van privaat karakter. 
2. De gerichthcid yan de overheid op de behartiging van het algemeen 

bclang. 
3. De publiekrechtelijke afweging van alle in het geding zijnde belangen. 

Het zwaartepunt v::1n deze richtlijnen ligt m.i. wel bij de eerste. Door 
clc Commissie wordt een scherpe onderscheiding gemaakt tussen ener
zijds hetgecn typisch prlvJat is in de samenleving en als zodanig door 
de overheid geeerbicdigd dient te worden - en anderzijds hetgeen de 
typ1sc!1e overheidsfunctie wordt genocmd, n.l. de bedeling der publieke 
gerechtighcid (pag. 7 en 11 ). 

In de private niet-statclijke sfc:er is uitgangspunt de mens, die in de 
verschillenc!e saoen!evingskringen verkeert, wclke kringen elk voor zich 
weer souverein zijn en een cigen verantwoordelijkheH1 voor de mens 
mcebrengen. De ontwikkeling vc..n de samenleving vvordt bepaald door 
deze mens in zijn diverse souvereine kringen. De overi1eicl doet niet 
anders clan door de bedeling der publieke gerechtigheid deze private 
ontwikkeling van de samenleving beschermen en eventueel de zwaklre 
plekken daarin steunen. Hierbij diem rekening gehouden te worden met 
de beide andere gencemde richtlijEen. 
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Bij deze uitgangspunten voor subsidiepolitiek zou ik enkele kantteke
ningen willen maken. 

In de eerste plaats betreft het de opvatting omtrent de overheids
taak. Immers wat betekent het als wij spreken over ,.de bedehng der 
publieke gerechtigheid" als taak der overheid. Naar het mij voorkomt 
dienen WiJ ook deze taak te zien tegen de achtergrond van onze opvat
ting, dat de overheid Gods dienaresse isl) en als zodamg heeft tc waken 
en te werken voor bet algemeen belang der staat en voor dt> private 
belangen der onderdanen. 

Heel bet volk dient zich aan bet gezag van bet Woord Gods te onder
werpen (art. 8 beginselpmgram C.H.U.), doch de consequentie daar
van is, dat ook de overheid bet gezag van bet Woord Gods voor heel 
bet volk en daarmede voor de samenleving tot gelding zal moeten bren
gen. In dit ,.gezag van bet Woord Gods'" is m.i. door middel van bet 
dienen der publieke gerechtigheid begrepen een verantwoordelijkheid 
voor bet ordenen en regelen van de samenleving in nodanige zin, dat 
de mens daarin ook waarlijk mens kan zijn. Dit waarlijk mens zijn be
treft zowel bet leven als enkele als ook bet leven als deel van bet ge
meenschappelijke. De mens leeft immers als enkele 111 bet gemeen
schappelijke. Deze twee constituerende elementen voor het bestaan van 
de mens 111 deze wereld zijn beide nodig, zij vullen elkandcr aan en zij 
zijn van elkander afhankelijk. Als enkele ontplooit de mens activiteiten 
en draagt hij verantwoordelijkheid in de verschillende levenskringen, 
waarin hij kan vcrkeren. Dit is een goede Bijbelse notie en op deze 
wijze wordt aan de samenleving gebouwd door de mens als cnkele -
als burger. Dat is de ene kant van de zaak. Het gemeenschappelijke 
vindt zijn statelijke uitmonding in de overheid, welke overheid h1eraan 
gestalte en vorm geeft en verantwoordelijkheid draagt voor bet vol
doende tot zijn recht doen komen van de verantwoordelijkheid van de 
enkeling - als burger. Dit laatste geschiedt door het scheppen of bevor
deren van de omstandigheden waarin bet tot zijn recht komen van de 
verantwoordelijkheid van de enkeling optimaal kan geschieden. Dat is 
ook een goede Bijbelse notie en aldus wordt van de kant van de ge
meenschappelijke verantwoordelijkheid uit aan de samenleving ge
bouwd. Dat is de ander kant van de zaak. 

Aansluitend hierop komt het mij voor, dat men nict klaar is met te 
stellen, dat de overheid de taak heeft de burger, de mens, in zijn private, 
niet-statelijke sfeer te beschermen en zijn initiatieven op de zwakke 
plekken te steunen. Dat is slechts een kant van de zaak. Daarnaast heeft 
de overheid, als statelijke uitmonding van de gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid, ook de taak zelfstandig een gezonde samenleving te 
doen ontwikkelen, daartoe initiatieven te nemen en daaraan leiding te 
geven. De overheidstaak kan m.i. niet worden begrensd tot een afge
leide, subsidiaire, activiteit terzake van ordening der samenleving. Im
mers als dienaresse Gods heeft de overheid krachtens het gezag van het 
Woord Gods de eigen oorspronkelijke opdracht de samenleving zo goed 
mogelijk te doen beantwoorden aan Gods bedoelingen, zoals die in de 
schepping der wereld door ons herkend kunnen worden. God zag, dat 
bet goed was. Wij mogen geloven, dat onze wereld Gods wereld is en 
daarom mogen wij ook geloven, dat onze overheid een plaats en een 
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functie beeft ten aanzien van de wil van God, dat deze wereid goed zai 
zijn. 

Wij mogen geioven, dat onze overheid de opdracbt beeft aan bet be
reiken van deze goede wereid te werken en te bouwen door zelf te wer
ken en zeif te bouwen uit eigen impuis en eigen verantwoordeiijkbeid 
en niet aileen uit de verantwoordelijkbeid voor de bescberming van 
activiteiten der onderdanen in de private niet-stateiijke sfeer. Hierbij 
komt nu bet vraagstuk aan de orde van de verdeiing der verantwoor
delijkbeid tussen de overbeid en de diverse kringen of groepen in de 
samenieving. In bet bestek van dit artikei kan bierop niet uitvoerig 
worden ingegaan. Wij willen slecbts een enkele opmerking maken. De 
democratic vraagt, dat in aile Ievenskringen van deze samenleving de 
mens zelf wveei mogeiijk betrokken is bij de instandhouding en ont
wikkeling van bet maatscbappelijk bestel. Een te eenzrjdige accentue
ring van de overbeidsactiviteit en verantwoordelijkbeid kan inderdaad 
het gevaar van versiapping der verantwoordelijkbeid cier onderdanen 
meebrengen. Daarop is reeds berbaaidelijk gewezen ~ ). Anderzijds is 
het o.i. ecbter evenzeer onjuist en in strijd met de Bijbelse visie op de 
overbeidstaak, ais men de overbeid slechts een Iouter atwachtende, of 
subsidiaire taak toedenkt. Naar anaiogie van bet voorgaande zou bier
aan wei eens bet gevaar verbcnden kunnen zijn van een versiapping 
van de overbeidsverantwoordelijkbeid voor het algemeen welzijn van de 
onderdanen en de consequentie daarvan zou wei een> kunnen zijn een 
verslapping van het overbeidsbeleid of zelfs het ontbreken van een 
werkelijk beleid. Dit laatste nu lijkt mij op zijn minst een even groot 
gevaar als het gevaar van een te absolutistiscb getint overherdsbeleid. 

In het rapport, dat aanleiding was voor deze bescbouwingen, wordt 
het begrip subsidie volledig verkbard en gevuld tegen de achtergrond 
van de staatsopvatting, welke aan de overheid slechts een beschermende 
en afwachtende taak laat. De overheid is subsidiair, of met andere 
woorden slechts geldgeefster ter ondersteuning van de zwakke plekken 
in de samenleving naar haar private zijde. Een eigen principiele taak 
voor deze overheid op de gesubsidieerde terreinen van maatschappelijke 
activiteiten wordt in het rapport niet gesteld. De overbeid mag niet de 
grate stimulatrice van de samenleving zijn, aldus het rapport (pag. 27). 

Hiertegenover zou ik bet volgende willen opmerken. De term ,subsi
die" is in de loop der jaren cen technische term geworcien, waaraan 
velerlei inhoud kan worden gegeven, zonder dat nog direct een typiscbe 
staatsopvatting schuil behoeft te gaan achter bet gebruik van het be
grip en het woord ,subsidie". In hct A.R.-rapport worc~t in hoofdstuk II 
dan ook terecht een overzicht gegeven van de diverse betekenissen van 
het begrip ,subsidie". Nu echter met betrekking tot dit begrip ,sub
sidie" in bet besproken rapport zo'n duidelijke verbinding wordt gelegd 
met de staatsopvatting, waarbij m.i. ten onrechte de overheid slechts 
subsidair, defensief of afwachtend optreedt, vraag ik mij af, of het niet 
beter zou zijn afstand te doen van de term subsidie. In het rapport is 
de term subsidie geen terminus technicus meer, maar een uit een zeer 
bepaalde staatsopvatting voortvloeiend begrip, dat in die staatsopvatting 
een belangrijke staatstaak aanduidt, n.l. geldgeefster zijn aan private 
personen of instanties (vgl. de hoofdstukken III en IX). Wanneer men 
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deze staatsopvatting niet of niet volledig deelt, zou men eigenlijk ook 
deze term niet meer kunnen gebruiken. In de term, die een vervanging 
zou moeten zijn voor het woord ,subsidie" zou duidelijk moeten wor
den, dat de overheidstaak verder gaat, dan aileen maar geldgeefster zijn. 
Hieruit zou m.i. ook moeten blijken, dat er een eigen verantwoordelijk
heid is van de overheid om voor een bepaalde activiteit of werksoort 
geld uit te geven, welk geld-uitgeven in beginsel los staat van de vraag, 
of er een private persoon of instantie is. die de werksoort verricht en 
van het eventuele overheidsgeld zou kunnen profiteren om het eigen 
werk geheel of gedeeltelijk mede te financieren. 

Ik wil in deze beschouwing geen paging doen een term te vinden, 
waarin de bovengenoemde aspecten voldoende gehonoreerd worden. Dat 
is misschien ook niet nodig. Ik heb aileen willen betogen, dat het m.i. 
wei eens wenselijk zou kunnen zijn over de vervanging van het woord 
subsidie serieus na te denken. 

Tegen deze achtergrond zou ik mij willen afvragen of de formulcring 
van artikel 11 van het beginselprogram van de C.H.U. nict een wat 
te sterke accentuering geeft van de subsidiariteit van de overheid. 

Ik zou wi!len pleiten voor een rcdactie van dit artikel, waaruit de 
tweezijdige verantwoordelijkheid blijkt n.l. van kerkelijke en maat
schappelijke organen enerzijds en de overheid anderzijds. 

In de plaats van de gestelde subsidiariteit van de overheid in de zin 
van onderschikking van de overheid aan het kerkelijk en particulier 
initiatief zou ik willen pleiten voor een formulering, waaruit de neven
schikking van overheid en particulier initiatief dmdclijker spreekt. 
Daarbij zouden m.i. de overige uitspraken in dit artikel volledig of in 
hoofdzaak gehandhaafd kunnen blijven. 

Het zou te ver voeren het hierbcven gestelde te illustreren met voor
beelden uit de maatschappij-ontwikkeling in de laatste t1entallen jaren. 
Misschien mag worden volstaan met te wijzen op de ontwikkcling vao 
de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in het kader van de maat
schappelijke zorg. In 1854 werd in de Armenwet het optreden van de 
overheid aileen toelaatbaar geacht op grand van politionele overwegin
gen: handhaving van orde in de samenleving door middel van onder
steuning ter voorkoming van politioneel optreden. Een eigcn overheids
taak op basis van verantwoordelijkhcid voor hct maaischappelijk wel
zijn van de onderdaan werd niet gesteld. In 1912 werd bij de nieuwe 
Armenwet het subsidiariteitsbeginsel zo geinterpreteerd, dat, alvorens de 
overheid tot ondersteuning mag overgaan, gebleken moet zijn, dat 
bloedverwanten, kerkelijke of particuliere instellingen, hoewe1 daartoe 
een verzoek is gedaan, niet voldoende hulp bieclen. Sincls 1912 is deze 
stelling aan twee zijden ondergraven. De ontwikkeling van de sociale 
wetgeving heeft de overheid gebracht tot het treffen van vele maat
regelcn, waardoor voorzieningen ten behoeve van onderdancn in de 
rechtssfeer kwamen te liggen, waardoor de eigen plicht en verantwoor
delijkheid van de overheid werd bevestigd. Als voorlopige afronding van 
deze ontwikkeling is thans op het Ministerie van Maatschappelijk Werk 
een herziening van de Armenwet 1912 in voorberciding, welke beoogt 
een ,Wet bijstand levensonderhoud" de plaats tc doen innemen van de 
verouderde wet van 1912. In deze ,Wet bijstand levensonderhoucl" wordt 
ook op het terrein van de maatschappclijke bijstand aan individuele 
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personen de eigen, oorspronkelijke en afdwingbare taak van de over
heid als uitgangspunt genomen. 

Anderzijds wordt de stelling van de oude Armenwet 1912 ondergraven 
door de praktijk van de maatschappclijke zorg in deze tijd. Het ver
haalsrecht bv. is reeds officieel beperkt en het wettelijk voorgeschreven 
onderzoek naar de mogelijkheid van hulpverlening door kerken of bij
zondere instellingen is in de praktijk van vele Gemeentelijke Sociale 
Diensten tot een lege formaliteit verworden of geheel vervallen. 

Ik geloof, dat dcze ontwikkcling niet af te keur.en valt en vele goede 
perspecticven biedt. Immers doordat niet meer de hulpverlening van de 
overheid en van de kerkelijke en bijzondere instcllingen zozeer van el
kander afhankelijk en in onderlinge rangorde zijn gesteld, zal juist in 
een onderlinge samenwerking de wederzijdse aanvulling van ieders ver
antwoordelijkheid en bijdrage een gezonde en efficiente hulpverlening 
mogelijk maken. 

Met betrekking tot een ander principieel punt wil ik ook nog enkele 
opmerkingen maken. Het betreft de in het rapport van het College van 
Advies van de A.R. zo sterk geaccentueerde gevaren van vergaande ver
strengeling van de staat met de ganse samenleving ( pag. 5). 

,In het subsidievraagstuk is de vrijheid in de samenleving aan de 
orde, het handhaven van de rechtsstaat tegenover de totalitaire staat", 
aldus het rapport. Met dit waarschuwingssignaal kan ik wei instemmen. 
Ret is mij echter opgevallen, dat in het rapport vrijwel aileen gepro
beerd wordt dit gevaar te bezweren, door aan de overheid de nodige 
bcperkingen op te leggen bv. in hoofdstuk V, waarbij de overheid slechts 
de bevoegdheid wordt gegeven de christelijke grondslagen van onze 
samenleving te verdedigen, en niet, zoals in de minderheidsnota van de 
beer Verplanke, wordt bepleit, deze grondslagen te verstevigen. Ook in 
hoofstuk IX, waar de invloed, welke de overheid krachtens baar sub
sidievoorwaarden kan uitoefenen, principieel beperkt wordt gehouden, 
blijkt dit. 

Er zouden wellicht nog wei meer voorbeelden zijn te geven. Wat ech
ter opvalt is, dat een punt zo weinig aandacht heeft gekregen n.l. het 
gesprek tussen de subsidH~rende overbeid en de gesubsidieerde parti
culiere groep in de samenleving. Immers door de toenemende vervlech
ting van de staat met de ganse samenleving, worden de aanrakingsvlak
ken van deze beide ook veelvuldiger en grater. 

Een goede vervulling van ieders taak in de eigen overheidssfeer of de 
eigen private sfeer zal een voortdurend gesprek en overleg nodig maken. 
,De medewerking van bet volk neemt toe, naarmate de taak van de 
overheid zich uitbreidt" zegt het tweede lid van artikel 9 vaP het be
ginselprogram der C.H.U. terecht. Deze medewerking van het volk 
dient echter m.i. niet aileen in bet politieke vlak te liggen, doch ook in 
het dagelijkse contact op de tereinen waar overheid en particulier ini
tiatief elkaar ontmoeten. Het is dan ook zeer terecbt, dat in bet tweede 
rapport van de in 1956 door de Minister van Maatschappelijk Werk in
gestelde Commissie ,Vraagstukken-commissie subsid1ering maatscbap
pelijk werk" als gespreksinstantie met de subsidierende overbeid advies
organen voor maatscbappelijk werk worden voorgesteld. In deze advies
organen wordt bet gesprek gevoerd over de uitvoering van de bepalin
gen van de door genoemde commissie voorgestelde wet op de subsidie-
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ring van bet maatschappelijk werk 3). 
Niet aileen als gevolg van de subsidiering doch door velerlei factoren 

wordt de vervlechting van de staat en de maatschappij in onze tijd 
steeds intensiever. Deze ontwikkeling is niet tegen te houden er. ook de 
toenemende betekenis van de overheid met betrekking tot het samen
leven in deze samenleving is een aspect van een niet te stuiten en m.i. 
in beginsel ook niet af te keuren ontwikkeling. Als wij deze ontwikke
ling echter in de hand willen houden zullen wij o.a. de eis moeten stel
len van een voortdurend gesprek tussen de overheid en de private groe
pen of kringen in de samenleving. Dit gesprek zal enerzijds uiteraard 
liggen in het vlak van bet overleg tussen regering en volksvertegenwoor
diging, doch anderzijds met name oak in de voortdurende ontmoeting 
van beide sferen in concrete projecten van gemeenschappelijke belan
gen. Een voorbeeld van bet laatstbedoelde is met name wei maatschap
pelijk werk, cultureel werk, gezondheidszorg e.d. 

De beperkte mogelijkheden, welke een bespreking als de onze biedt, 
om voiledig recht te doen aan een rapport als het onderhavige, brengt mij 
er toe af te zien van een behandeling van de verschillende hoofdstukken 
van het rapport. Hoewel meer dan eens de motivering wellicht een an
dere zou zijn dan die van bet rapport, kan ik verschillende uitspraken of 
conclusies wei onderschrijven. Interessant is nog met name de minder
heidsnota van Mr. C. J. Verplanke, die, naar ik meen, geschreven is 
tegen de achtergrond van opvattingen omtrent overheidstaak en ver
antwoordelijkheid, waar ik mij wel min of meer bij tbuis lwn voe!en. 

Graag kan ik mij ook in hoofdzaak verenigen met het gestelde in 
hoofdstuk VIII van het rapport, waar de mogelijkheid van het kweken 
van overschotten door gesubsidieerde organen wordt gesteld, als de 
overheid vo!gens geobjectiveerde maatstaven subsidieert. De hierbij op
tredende en voor mij moeilijk te begrijpen ,verfijning" van de regel in 
hoofdstuk VII, waar juist bet kweken van batige saldi wordt afgekeurd, 
laat ik nu maar buiten beschouwing. Weilicht werd met de verfijning 
bedoeld de objectivering van de maatstaven voor subs1dlering. 

Samenvattend zou ik willen besluiten met mijn waardering uit te 
spreken voor hetgeen in dit rapport is geboden. Het zou waardevol kun
nen zijn, als ook in de kringen van de C.H.U. soortgelijke bezinning op 
actuele hoofdpunten van het politieke en sociale Ieven zou plaats vin
den. Aileen al het scherpen Yan de gedachten en de bezinning op de 
eigen houding en positie met betrekking tot de vraagstukken van het 
moderne maatschappij-beleid zouden van vee! betekenis kunnen zijn 
voor de vele C.H.U.-bestuurders in de overheidssector en in de particu
liere of pivate sector van onze samenleving. 

1) V gl. Enige beschouwingen over de huidige plaats der Christelijk His
torische Unie. Christelijk Historisch Tijdschrift, 3e J aargang no 3 pag. 
4 en 5. 
2) Kortgeleden b.v. neg door Dr. P A. J. M. Steenkamp in zijn oratie, 
uitgesproken bij bet aanvaarden van bet ambt van buitengewoon hoog
leraar in het sociaal recht aan de Technische Hogeschool te Eindhoven 
op 21 oktober 1960, getiteld ,Verdeelde verantwoordelijkheid in ons 
maatschappelijk bestel". 
3) Pag. 9 e.v. In het Voorontwerp van Wet de artikelen 23-26 op pag. 
21-23 van genoemd rapport. 
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Prof. Dr. J. E. Andriessen 

HET SOCIAAL EN ECONOMISCH PROGRAM 

InZeiding 
Deze zomer is door de C.H.U. een sociaal en economisch pro

gram gepubliceerd, dat blijkens nadere mededelingen weliswaar 
nog niet definitief is, maar dat toch naar alle waarschijnlijkheid 
het uitgangspunt zal gaan vormen bij de beleidsbepaling voor 
de toekomst. Er is echter tot het einde van dit jaar een moge
lijkheid tot discussie en kritiek opengelaten, waarvan ik in het 
navolgende gebruik zou willen maken. 

Voorop zij echter gesteld dat de kritiek in alle bescheidenheid 
naar voren moet worden gebracht. Het ontwerpen van pro
gramma's is geen eenmanswerk; allerlei personen en opvattin
gen moeten erin worden betrokken en dit maakt het noodzake
lijk compromissen te zoeken. Een programma wordt zodoende 
bijna altijd tot een soort lappendeken, waarin elke groepering 
iets van de eigen favoriete kleurtjes, zij het dan gemeleerd 
met andere, moet kunnen herkennen. De beoordelaar van het 
resultaat moge daarover niet verrukt zijn, hij dient toch altijd 
te bedenken met hoeveel moeite de programma-opstellers tegen
gestelde opvattingen tot elkaar moeten brengen. De kriticus van 
programma's past daarom een zekere mildheid, omdat hij het 
zoveel gemakkelijker heeft dan de ontwerpers. 

Dit gesteld zijnde kan vervolgens worden hetoogd dat een 
sociaal en economisch program van de C.H.U. eigenlijk op ieder 
onderdeel slechts naar een normerend gezichtspunt zou moeten 
worden heoordeeld, n.l. in hoeverre elk bepleit desideratum een 
uitvloeisel is van een christelijk-sociaal beleid. Het is gemakke
lijk gezegd, maar in wezen is met deze uitspraak niets opgelost, 
want wie zou durven stellen dat hij duidelijk en systematisch 
voor ogen ziet wat een christelijk sociaal beleid is? Het is be
paald geen misplaatst relativisme als hier nog eens een van de 
kernpunten uit ,Christen zijn in de Nederlandse samenleving"1) 

wordt herhaald: ,Het doen van Gods wil isniettevereenzelvigen 
met de praktijk (en ik zou eraan willen toevoegen: ook de the-
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orie) van een van onze democratische partijen". Wij tasten en 
zoeken, maar niemand heeft ten deze de wijsheid in pacht. Na
tuurlijk zijn er vele aanknopingspunten; ik denk b.v. aan het 
werk van de Wereldraad van Kerken (o.m. het daaruit voortge
komen rapport ,Welvaart en Welvaartsdenken"), aan de con
clusies van de in 1952 gehouden Christelijk-Sociale Conferentie, 
aan de arbeid van onze katholieke mede-christenen die thans 
resulteert in de meerdelige studie ,Welvaart, welzijn en geluk" 
en aan talrijke boeken en brochures op dit gebied. Wat de kring 
van de C.H.U. betreft wil ik met name nog memoreren het rap
port van Mr. B. van Haersma Burna, waarvan een samenvatting 
in het oktober-nummer van dit tijdschrift is gepubliceerd. Maar 
ondanks dit alles missen wij toch een bredere grondslag voor 
wat de C.H.U. in de huidige omstandigheden onder een christe
lijk-sociaal beleid denkt te verstaan- een geestelijke grondslag 
welke voor de K.V.P. thans wordt opgebouwd in ,Welvaart, wel
zijn en geluk" en welke de P.v.d.A. en N.V.V. voor een deel 
kunnen vinden in ,De weg naar de vrijheid" en ,Wenkend per
pectief". 

Gelukkig worden wij daarmee niet tot algehele machteloos
heid gedoemd. Een begrip of een visie behoeft men niet altijd 
te definieren, maar men kan haar ook verduidelijken door de 
kenmerkende trekken ervan te omschrijven. Misschien kan ik 
dit toelichten met een illustratief voorbeeld van een romancier 
die in C.H.U.-kringen waarschijnlijk niet veel gelezen zal wor
den n.l. G. K. van het Reve2). Hij stelt dat zeer elementaire din
gen, zoals eenzaamheid, heimwee e.d. vaak niet rechtstreeks te 
beschrijven zijn, doch men kan de betekenis ervan wel oproepen 
door een opeenstapeling van de juiste attributen. 

Bijvoorbeeld: ,Iemand bevindt zich in een hote1kamer en 
voelt zich eenzaam. Men kan dan schrijven: Hij bevond zich in 
de hotelkamer en voelde zich eenzaam. Dat kan voldoende zijn 
als die eenzaamheid in het verhaal geen belangrijke functie heeft, 
geen drijfveer voor een handeling is. Maar als die eenzaamheid 
van essentiele betekenis is, dan heeft die enkele regel onvoldoen
de kracht. Ret is dan soms veel beter om het woord eenzaamheid 
of eenzaam in het geheel niet te noemen, doch simpelweg de ka-
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mer, de lichtinval, de geur, het uitzicht, de achtergelaten toffee
papiertjes of schillen, het meubilair, de lampjes, op de juiste 
wijze te beschrijven. De gezamenlijke attributen roepen dan de 
eenzaamheid vanzelf op, zonder dat de lezer zelfs een ogenblik 
aan het woord denkt, en met een veel duurzamer en indringen
der effect, want bij de reeks attributen zijn er beslist wel een 
paar, die de lezer vasthoudt en, onbewust, als diep geldig erkent". 

Zo geloof ik dat het ook moet zijn met het sociaal en econo
misch program van de C.H.U. De christelijk sociale visie die er 
de ondertoon van vormt behoeft niet expliciet te zijn aangege
ven, maar in een aantal kenmerkende elementen van dit pro
gram moet men deze visie wel als zodanig kunnen herkennen 
en aanvoelen. Misschien zullen niet alle programmapunten dan 
een ieder even sterk a2nspreken, maar bet geheel moet toch vol
doende overtuigingskracht bezitten. 

Een eigen geluid? 
Nu is schrijver dezes misschien moeilijk te overtuigen, maar 

de eerlijkheid gebiedt toch om te zeggen dat hij zich in het pro
gramma in bepaalde opzichten teleurgesteld voelt. 

Dit geldt intussen niet voor de eerste paragraaf van het pro
gram, welke de titel draagt: ,de Christen in het economische 
en sociale leven". Velen zullen deze beschouwing wellicht te 
sober vinden, ik vind haar in haar beknoptheid en bescheidenheid 
zeer sympathiek aandoen. Het is aileen een parafrasering van 
de geboden, dat men God moet liefhebben hoven alles en zijn 
naaste als zichzelf. Dit is als uitgangspunt voldoende en het 
steekt gunstig af tegen sommige pretentieuze beschouwingen, 
die omhuld zijn met vrome bewoordingen, welke echter tot loze 
etikettering worden wanneer de kern van het betoog daarmee 
weinig van doen heeft. 

Waarin schiet het program dan tekort? Naar mijn gevoel zijn 
het drie punten, n.l. het geeft wat te weinig een eigen geluid, het 
is overwegend economisch en te weinig sociaal georienteerd en 
de positiebepaling van de overheid is enigszins onscherp. Een bij
komend kritiekpunt is een zeker gebrek aan systematiek. 

Om met het eerste te beginnen: wanneer men het program 
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oppervlakkig doorleest, dan heeft men het gevoel dat ieder wel
denkend mens het met een groat gedeelte van de uitspraken 
eens moet zijn. In eerste aanleg is dit niet eens een kritiek. In 
de politiek krijgt men vaak de indruk dat naar onnodige diffe
rentiatie met een daarbij behorende reclame van verschilpunten 
wordt gestreefd, zulks alleen maar om te tonen dat men zich 
onderscheidt van anderen. Dat de C.H.U. daaraan niet mee wil 
doen is een deugd. Maar die deugd kan tot ondeugd worden als 
toch niet op enkele essenWHe punten een eigen opinie wordt 
gegeven, want anders ziet immers de buitenstaander niet meer 
het 'bestaansrecht van een bepaalde politieke groepering. 

Ik heber naarstig naar gezocht, maar ik heb nauwelijks zaken, 
of beter nog: combinaties van ideeen gevonden, waarvan een lid 
van de A.R.P. of van de V.V.D. (de voorbeelden zijn niet wille
keurig gekozen) zou kunnen zeggen: ,dat is nu typisch een C.H.
opvatting, ik ben het er niet mee eens". Sterker nog, ten aanzien 
van bepaalde kwesties, waarvan een eigen, afwijkend standpunt 
mogelijk zou zijn - b.v. de inkomensverdeling in het algemeen 
en de kinderbijslag in het bijzonder - wordt niet of in te vage 
bewoordingen gesproken. 

Sociaal of economisch? 
Dit brengt mij onmiddellijk tot een bezwaar dat ik persoonlijk 

zwaarder weeg, n.l. dat ondanks de vooropstelling van het woord 
,sociaal" in de titel, het zwaartepunt van het programma in 
feite bij het ,economische" ligt. Terwijl wij toch ,vreemdeling 
in deze wereld" moeten zijn, aanvaardt men te kritiekloos de 
hu:i:dige maatschappij met haar vele feilen, waaronder vooral 
de ,armoede temidden van rijkdom". Dit komt al tot uitdruk
king in de systematiek van het program, waarvan de feilen 
misschien niet eens zo bijkomend zijn als ik hierboven stelde. 
Zo komt bij de opsomming van de oogmerken van het over
heidsbeleid (bovenaan blz. 5) de bevordering van een verant
woorde inkomensverdeling pas als zevende doelstelling naar 
voren, na b.v. een evenwichtige betalingbalans en na de verste
viging van de economische betrekkingen met het buitenland. 
Ook in de verdere behandeling werkt dit door. Over bezitsvor-
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ming en welvaartsspreiding, over de loon- en prijspolitiek en 
over de sociale verzekering wordt pas in de laatste paragrafen 
gesproken. Natuurlijk kan niet alles in het begin staan, maar 
deze dingen zijn toch bepaald belangwekkender en meer actu
eel dan b.v. de monetaire politiek, het verkeer en vervoer en de 
visserij, die allemaal eerder aan de orde komen. 

Als een groot winstpunt noteer ik intussen het pleidooi voor 
een gegarandeerd minimum-inkomen. M.i. had deze doelstelling 
wel verder moeten worden uitgewerkt, ja tot een van de kern
punten moeten worden van het program. Wil men dit bereiken 
via de loonpolitiek en hoe dan? Worden ook degenen die uitke
ringen krachtens de sociale verzekering krijgen erin betrokken 
en wat betekent dit b.v. voor de hoogte van de A.O.W. e. d.? Het 
zijn allemaal vragen waarop een antwoord nodig is. 

Wat betreft de loonpolitiek stelt het program ,dat gewaakt 
moet worden voor een rechtvaardige verdeling van het nationale 
inkomen in zijn geheel, waarbij met name aan het aandeei van 
inkomen uit arbeid een steeds ruimere plaats moet wo11den ge
geven". Op zichzelf zou ik mij wei kunnen verenigen met deze 
uitspraak, ware het niet dat ik eraan twijfel dat het tweede 
gedeelte ervan waar gemaakt zou kunnen worden. Het is im
mers bekend dat het zgn. werknemersaandeei in het nationale 
inkomen een grootheid is die wei zekere fluctuaties kan ver
tonen, maar die op de langere duur toch betrekkelijk constant 
is (in 1951 was dit aandeel 69.2 terwijl het 10 jaar later, dus in 
1961 op 69.4 geraamd wordt). Zou men b.v. door geforceerde 
Ioonsverhogingen, uitgaande boven de produktiviteitsontwikke
ling, willen trachten het werknemersaandeel op te voeren, dan 
Iopen na enige tijd tach de prijzen uit de hand, waardoor de aan
vankelijke terreinwinst van de werknemers weer ongedaan 
wordt gemaakt. Ik geloof dat men hierop niet zou moeten mik
ken. 

Met die ,ruimere plaats voor het aandeel van het inkomen uit 
arbeid" wordt naar alle waarschijnlijkheid dan ook te veei be
loofd, althans er is niet aangegeven hoe men een vrij starre 
economische tendentie, n.l. de constantheid van het werkne
mersaandeel, zou kunnen doorbreken. Behalve het scheppen van 

5 



zoveel mogelijk gelijke startposities voor een ieder, door mi:ddel 
van het onderwijs e.d., is de enige uitweg naar mijn mening, 
dat de werknemers op den duur langs de weg van bezitsvor
ming- dus gezamenlijk aandelenbezit, delen in de winsten etc. 
- ook aanspraken zouden moeten krijgen op het winstaandeel 
in het nationale inkomen. Om dit te bereiken is het perspectief 
dat de paragraaf ,bezitsvorming en welvaartsspreiding" biedt, 
niet voldoende. Hiervoor zou waarschijnlijk een vrij ingrijpende 
herziening van de ondernemingsstructuur, met name bij de 
naamloze vennootschappen, nodig zijn hetgeen een zaak van 
lange adem is. 

Ik blijf nog even staan bij de paragraaf over het loon- en 
prijsbeleid. Dat hier geen pasklare oplossingen konden worden 
geboden voor het moeilijke vraagstuk van welke maatstaven bij 
de loonontwikkeling moet worden uitgegaan, is volmaakt begrij
pelijk. Maar wat er nu staat over de betekenis van de pro
duktiviteit in de bedrijfstak voor de loondifferentiatie en 
noodzaak van een evenwicht tussen differentiatie en coordinatie 
is toch wel wat vaag. Het lijkt mij dat na het jongste akkoord 
tussen bedrijfsleven en regering over de loonontwikkeling in 
1962 de tijd rijp is voor het zoeken naar een middenweg tussen 
het oude systeem van de loonronden en het extreme differentia
tiesysteem op basis van de bedrijfstaksproduktiviteit. Zou die 
middenweg niet kunnen worden gevonden door voor de bepaling 
van de ruimte welke bij de aanvang van een collectieve arbeids
overeenkomst beschikbaar is voor loonsverhoging, eenvoudig 
te nemen het gemiddelde van de trendmatige ontwikkeling 
van de bedrijfstaksproduktiviteit en de macro-economische pro
duktiviteit. Is de eerste b.v. 6Yz % en de tweede 3'/2 % dan wordt 
de loonsverhoging dus 6Yz + 3'/z: 2 = 5% en is de eerste 21

/2 % 
en de tweede 3'12 % dan wordt de loonsverhoging 2'12 + 3Yz : 2 = 

3%. Op deze wijze kan een redelijk evenwicht worden verkregen 
tussen de differentiatie en de coordinatie in de loonontwikkeling. 
Zou niet de C.H.U., die tach bekend is om zijn redelijkheid, zich 
kunnen inzetten voor een dergelijke oplossing van een van de 
problemen van de loonpolitiek? En dan spreek ik maar liever 
niet over een tweede kwestie op dit gebied, n.l. de organisatie 
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van de loonpolitiek, waartoe de regering thans een voorontwerp
Arbeidsvoorwaardenwet ter advies aan de S.E.R. heeft voorge
legd. M.i. valt er echter moeilijk aan te ontkomen dat de C.H.U. 
daarover een zekere visie ontwikkelt. 

Een kleine opmerking is nog nodig over hetgeen over het 
huurbeleid wordt betoogd. Dat de huren in het algemeen uitein
delijk op een peil moeten komen te liggen in overeenstemming 
met het kostenniveau van de woningbouw is begrijpelijk. Maar 
dat niet tegelijkertijd wordt gesteld dat een bepaalde en zeker 
niet onbelangrijke sector van de woningbouw duurzaam gesub
sidieerd moet blijven, acht ik een tekortkoming. Daarmee bedoel 
ik niet de thans gepremieerde bouw, maar dat voor de nieuw
bouw van enige tientallen duizenden woningwethuizen blijvend 
subsidies beschikbaar moeten zijn, is m.i. een hoog te noteren 
sociale prioriteit. 

Alvorens de vraagstukken van inkomens- en welvaartsverde
ling te verlaten, moet mij nog een teleurstelling van het hart. 
Deze betreft niet de wei vaartsspreiding in eigen land, doch over 
de gehele wereld. In bepaald positieve zin wordt daarover ge
schreven in de paragraaf, die handelt over de houding van ons 
land tegenover de gebieden der wereld die in ontwikkeling zijn 
achtergebleven. Het is buiten de inleiding de enige paragraaf, 
waarin - en dat m.i. terecht - wordt gesproken over een 
,christelijke taak van ons volk", n.l. om van de overvloed af te 
staan aan minder bedeelde volkeren. Het is teleurstellend dat 
de ontwikkelingshulp niet nog meer is gepreciseerd, waarbij met 
name het bekende percentage van minstens een procent van het 
nationale inkomen als minimum taakstelling naar voren zou 
kunnen worden gebracht. Nu weet ik wei dat vele andere Ian
den dit ook niet halen en dat er niet zelden met de cijfers op 
dit gebied wordt gegoocheld om maar een gunstige voorstelling 
van zaken te verkrijgen. Maar het ,doe wei en zie niet om" 
maakt dit soort dingen volstrekt oninteressant. Het genoemde 
percentage is in de gehele getallen al het kleinst denkbare en 
ik geloof dat ons land zich zonder enig gemarchandeer moet 
inzetten om met de reele ontwikkelingshulp (dus voor het leni
gen van sociale nood alsook voor ontwikkelingsprojecten) snel 
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hoven di,t minimum uit te komen. Dit is bepaald een hogere prio
riteit dan allerlei belastingverlagingen. 

De Overheid 
Hierboven werd gesteld dat in het program de positiebepaling 

van de overheid enigszins onscherp is, een punt van kritiek 
dat thans nadere verduidelijking vergt. Het is lbekend dat de 
overheid in het sociaal-economisch leven kan ingrijpen langs 
de weg van wettelijke ge- en verbodsbepalingen en langs de 
weg van het zelf deelnemen aan het economische verkeer. In 
het algemeen geven we daarbij de voorkeur aan wat prof. Zijl
stra eens genoemd heeft ,het globaal ingrijpen op saillante pun
ten". Wanneer dit uitgangspunt wordt gekozen, dan wordt het 
al direct duidelijk dat het maar op enkele terreinen wenselijk is 
dat de overheid zelf als producent optreedt. Slechts in bepaalde 
sectoren - met name de openbare dienstverlening - past het 
overheidsbedrijf. Zonder enige zelfgenoegzaamheid kunnen wij 
in Nederland stellen dat wij bij de afbakening van de terreinen 
van het particuliere bedrijfsleven en de overheidsbedrijven wel 
ongeveer de juiste grenzen hebben gevonden. Het probleem van 
de eventuele nationalisaties is iets van de verleden tijd; zelfs 
van socialistische kant hoort men er tegenwoordig nauwelijks 
meer voor pleiten. Daarom begrijp ik niet waarom in de para
graaf over ,de algemene beginselen van het economisch en 
sociaal beleid" met zoveel klem over deze kwestie wordt gespro
ken, ja zelfs voordat de algemene doelstellingen van dit beleid 
aan de orde komen. Nu weet ik wei dater op het ogenblik wordt 
gefilosofeerd over de vraag, of b.v. de staatsmijnen niet beter 
zouden kunnen worden omgevormd tot een private onderne
ming, maar dat is toch in verhouding tot de grote lijnen van het 
overheidsbeleid een detailkwestie, die het zeker niet rechtvaar
digt met zoveel nadruk al op de tweede pagina van het program 
over nationalisatie, resp. denationalisatie te spreken. 

Wat de verder op pagina 5 geformuleerde doelstellingen van 
het overheidsbeleid betreft merkte ik reeds op dat de rangschik
king beter wat anders zou kunnen worden. Als doelstelling mis 
ik nog het bevorderen van een evenwichtige economische groei, 
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hetgeen voor het komende tijdvak een centraal punt zal worden. 
Daarentegen is het optreden op monetair terrein bepaald geen 
doelstelling, maar een middel van overheidsbeleid. Ook in de 
verdere uitwerking worden doelstellingen en middelen nogal 
eens door elkaar gehaald, maar dit is een ondergeschikte kwestie 
betreffende de systematiek. 

Ik schrijf nu wel dat het een ondergeschikt punt is, maar hele
maal juist is dit toch ook weer niet. Bij lezing van het program 
krijgt men namelijk de indruk dat aan die monetaire politiek 
veel betekenis wordt toegekend; zo wordt b.v. gesproken van 
een ,zeer belangrijk middel tot bei:nvloeding van het economisch 
en sociale leven". Ik geloof daar weinig van. Het wordt meer en 
meer een communis opinio onder de economisten dat men voor 
een bestrijding van deflatie en werkloosheid weinig aan de mo
netaire politiek heeft, terwijl het tegengaan van inflatie tot 
uiting komende in geldwaardedaling en eventueel ook in tekor
ten op de betalingsbalans met monetaire middelen zeker geen 
eenvoudige zaak is. V ooral in een land als het onze zijn de open
bare financien (dus de belasting- en uitgavenpolitiek van de 
overheid) en het loon- en prijsbeleid in dit opzicht veel belang
rijker middelen. 

Wat die openbare financien aangaat is het program conser
vatief - ik aarzel om dit woord te gebruiken, maar ik weet 
geen beter. Dit conservatisme geldt vooral voor hetgeen over 
de belastingpolitie~c wordt gesteld. Dat in een reeks van maar 
liefst 15 punten allerlei belastingverlagingen worden bepleit is 
op zichzelf wel aantrekkelijk, maar nergens wordt duidelijk ge
maakt of dit ook haalbaar is. M.i. is een vervulling van deze 
desiderata beslist onmogelijk en zelfs onwenselijk als men zich 
goed voor ogen stelt voor welke taken de overheid onder de 
huidige omstandigheden staat. 

In de eerste plaats is er de noodzaak van het tegengaan van 
de geldwaardedaling - terecht een van de centrale doelstellin
gen in het program. Dit impliceert een grote behoedzaamheid 
bij het vergroten van de overheidsuitgaven, doch evenzeer voor
zichtigheid bij het verlagen van de belastingdruk. Een derge
lijke politiek, waarnaar de huidige minister van Financien te-
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recht streeft, is voor deze tijd, waarin het gevaar van overbeste
ding voortdurend dreigt, onvermijdelijk. Ik wil de onaangename 
consequenties hiervan niet bagatelliseren, maar we moeten ook 
oppassen voor de overdrijving daarvan, wat we bijv. bij diege
nen vinden die, wijzend op het toenemend spaarpercentage van 
de overheid, spreken van stille nationalisatie. 

Maar er is nog een tweede reden waarom niet aan alle 15 
belastingverlagingsvoorstellen een hoge prioriteit kan worden 
toegekend. Ik sprak van een noodzakelijke behoedzaamheid bij 
de vermeel'dering der overheidsuitgaven. Dit staande houdende, 
moeten wij ons echter wel realiseren dat in een groeiende volks
huishouding als de onze onvermijdelijke uitgavenvermeerderin
gen zullen optreden; men denke b.v. aan het onderwijs, de wa
ter:bouwkundige werken, de wegenaanleg en som verder maar 
op. De vlucht die het economisch leven zelf in onze tijd neemt, 
dwingt de overheid tot uitgaven. Hoe kunnen we onze produktie 
vergroten en kwalitatief verbeteren als er geen goed geschoolde 
arbeidskrachten zijn; hoe kunnen huizen gebouwd worden zon
der dat gronden bouwrijp zijn gemaakt; hoe kan men het ver
keer dienen en de toch al grote verkeersonveiligheid inperken, 
zonder een uitgebreid programma van wegenaanleg? En dan 
heb ik het nog niet eens over de sociale desiderata van het pro
gram zelf, waartoe ook overheidsmiddelen nodig zullen zijn. 
Kortom, in het licht van deze twee belangrijke taken van de 
overheid- dus inflatiebestrijding en -voorkoming, alsmede ver
betering van de infrastructuur van onze expanderende economie 
- is het lijstje van belastingverlagingsvoorstellen beslist over
trokken. 

Slot 
Komende tot het slot van deze beschouwing zijn allereerst 

nog woorden van lof op hun plaats voor enkele paragrafen, die 
ik nog niet of slechts zijdelings noemde, n.l. die over de werk
gelegenheid en die over de internationale economische betrek
kingen in het algemeen. Vooral de doelstellingen op het gebied 
van de werkgelegenheidspolitiek worden duidelijk aangegeven, 
terwijl een harmonieus evenwicht is bereikt in de behandeling 
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van de conjuncturele en structurele aspecten van deze kwestie. 
Daarentegen vind ik de paragrafen over de visserij en over 

het verkeer en vervoer misplaatst. Het betreft hier enkele ge
deelten van de zgn. sectorpolitiek, waarvan het middenstands
en landbouwbeleid de voornaamste onderdelen vormen. Voor 
deze onderdelen wordt evenwel verwezen naar afzonderlijke 
programma's. Ik meen dat het qua systematiek beter zou zijn 
om Of de genoemde paragrafen te laten vervallen, dan wel ook 
de hoofdpunten van het landbouw- en middenstandsprogram op 
te nemen. In het laatste geval zou aan de sectorpolitiek een af
zonderlijk hoofdstuk moeten worden gewijd, bij voorkeur aan 
het eind van het program. 

Genoeg echter met deze beoordeling, die - het zij erkend -
betrekkelijk kritisch is uitgevallen. Ik moge evenwel herhalen 
wat ik aan het begin stelde, n.l. dat een programma in zijn 
samenbundeling van niet ze1den tegenstrijdige opinies een ge
makkelijk mikpunt vormt voor de individuele beoordelaar, die 
immers met niemand anders dan met zichzelf rekening heeft te 
houden. Trouwens wellicht geldt voor veel wat hierboven ge
steld is niet eens dat het als opvatting de meerderheid van de 
leden der C.H.U. achter zich zou krijgen. 

Dit laatste intrigeert mij intussen in hoge mate. Nescio heeft 
eens gezegd dat het niet zo leuk is een levensbeschouwing te 
hebben. Nog minder plezierig is het met zijn persoonlijke op
vattingen niet voldoende te passen in de groep, waarin men zich 
toch thuis waant. Wanneer ik het sociaal en economisch pro
gram lees, krijg ik enigszins dit gevoel. Is dat nu terecht of ten 
onrechte? Met andere woorden, sluit de bovenstaande kritiek 
niet aan bij het opiniepatroon van de C.H.U., of is het program 
toch op enkele punten nog wel voor veranderingen vatbaar? 

1) Christen-zijn in de Nederlandse samenleving, Herderlijk schrijven van
wege de Generale Synode van de Nederlandse Hervorrnde Kerk (1955). 
1) G. K. van het Reve, Tien vrolijke verhalen, Amsterdam 1961, biz. 16. 
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Dr. I. N. Th. Diepenhorst 

DE ONTWIKKELING DER NEDERLANDSE ANTILLEN 

Sinds op 29 december 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden werd afgekondigd, waaraan onverbrekelijk de 
naam van minister Kernkamp blijft verbonden, is er een nieuw 
en spannend hoofdstuk van de geschiedenis der N eder landse 
Antillen begonnen. 

De op een afstand van ongeveer 1000 K.M. van elkaar gelegen 
Boven- en Benedenwindse eilanden hebben wel een heel ver
schillend karakter. 

Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius liggen als groene para
dijsjes te dromen te midden van de lange keten, grotendeels 
Britse, Franse en Amerikaanse eilandjes die zich in de Caribi
sche Zee van Florida tot de oostelijke kust van Venezuela uit
strekt. 

Aruba, Cura~ao en Bonaire, grater en kaler, zijn veel nauwer 
verbonden met het vasteland van Zuid-Amerika, daar ze niet 
verder dan ongeveer 60 K.M. van de V enezuelaanse kust, tussen 
de hoofdstad Caracas en het oliecentrum Maracaibo, verwijderd 
liggen. 

De Engels sprekende en overwegend Protestantse bevolking 
van de Bovenwinden is door de ontwikkeling van het luchtver
keer van Cura~ao af wel gemakkelijk te bereiken maar tach 
blijven de kosten van een vliegreis van 2'12 uur een bezwaar 
voor een intensief verkeer. De K.L.M. vliegt 2x per week van 
het Dr. Albert Plesman vliegveld op Willemstad naar het Julia
navliegveld van het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten en 
in aansluiting daarop werd tot voor kort een dienst met de le
gendarische gouvernementsschoener, de ,Blue Peter", die vroe
ger oak op Cura~ao voer, langs de Bovenwindse eilanden onder
houden, maar dit schip is juist in augustl).s j.l. vervangen door 
de snellere en comfortabelere ,Hertha". 

Van de 6 Antillen kunnen met name Sint Maarten, Sint Eusta
tius en Saba met resp. ongeveer 1600, 1000 en 1000 inwoners, tot 
de ontwikkelingsgebieden gerekend worden. Niet aileen dat er 
van weinig ontwikkeling sprake was, maar tot voor kort moest 
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er zelfs een achteruitgang geconstateerd worden. Door de ge
ringe economische mogelijkheden moest de mannelijke beroeps
bevolking grotendeels elders werk zoeken, vooral bij de petro
leumraffinaderijen op Curac,;ao en Aruba en was er dus van een 
,postwissel-economie" sprake. In het verleden is er wel geex
perimenteerd op het gebied van landbouw en veeteelt, maar de 
bodemkundige en topografische factoren bleken te ongunstig 
om hier een noemenswaardige verbetering van de ecorromische 
situatie te kunnen verwachten. 

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

De ontwikkeling van de Nederlandse helft van Sint Maarten 
began 6 jaar geleden met de bouw van het Little Bay Hotel met 
grote directe en indirecte steun van de overheid. Een tweede be
langrijke stap was de aankoop van bijna 1000 h.a. der Nederland
seen Franse Lowlands door de op St. Croix wonende Amerikaan 
Lawaetz. Zijn onderneming de ,Island Gem Enterprise" heeft uit 
ongebaand bush een 250 bouwrijpe kavels geschapen op vele 
waarvan soms zeer kostbare landhuizen zijn gebouwd. Voor de 
categorie Amerikanen, die aileen maar zoeken naar zon en rust, 
bezit Sint Maarten een, wat men tegenwoordig met een techni
sche term noemt: maximaal behagelijkheidsmilieu. Er is geen 
casino, golf- of tennisveld, het amusement blijft beperkt tot het 
zo nu en dan optreden van de ,steel band". 

Lange tijd heeft de primitieve electiciteitsvoorziening een be
zwaar gevormd voor de ontwikkeling van Sint Maarten, maar 
met de oprichting van de N.V. ,Gemeenschappelijk Electrici
teitsbedrijf Sint Maarten", waarvan de Nederlandse Antillen en 
de Overzeese Gas- en Electriciteitsmij Rotterdam, die ook 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 overwon
nen. 

De snelle ontwikkeling van het toeristenverkeer blijkt uit de 
toeneming van het aantal op de luchthaven landende passagiers 
van 1761 in 1955 tot 7865 in 1960 (voor het eerste halfjaar van 
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1961: 5387). Het is dan ook geen wonder dat bij de ontwikke
lingsplannen van Sint Maarten bovenaan staat een nieuw stati
onsgebouw op het vliegveld en de verlenging van de landings
baan die daardoor van 1200 op 1650 meter komt, om deze ge
schikt te maken voor D.C. 6- en kleine jet toestellen, zoa1s de 
Viscount, waarbij wordt gehoopt dat dit een rechtstreekse ver
binding met New York mogelijk zal maken. 

Een ander belangrijk punt vormt hier, zoals overal op de An
tillen, de watervoorziening. Deze is nu nog grotendeels afhan
kelijk van grondwater in de vallei van Cul-de-Sac en men heeft 
lang het plan gehad van daaruit een leidingsysteem te leggen 
naar Philipsburg en Little Bay. In de laatste tijd heeft zich 
echter de methode van het destilleren van drinkwater uit zee
water door de z.g. ,flash destillatie" zo ver ontwikkeld, dat men 
besloten heeft daarop over te schakelen. Belangrijke factoren 
zijn daarbij ook geweest de watervoorziening bij de verwachte 
bouw van luxe-hotels en het feit dat de ,Shell Trinidad" beslo
ten heeft een eigen ,fuel-park" op Sint Maarten aan te leggen 
en met een tankschip en flexibele plastic pijpleiding te bevoor
raden, waardoor de brandstofprijs drastisch kan worden ver
laagd. 

Sint Eustatius, kleiner maar met een weelderiger vegetatie 
dan Sint Maarten, dankt haar vermaardheid en het daarmee 
gepaard gaande toeristenbezoek aan het feit dat hier van het 
nog steeds bestaande Fort Oranje af voor het eerst na het uit
breken van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog, die van grote be
tekenis was voor de handel op het eiland, de vlag der Verenigde 
Staten op de ,Andrew Doria" in 1776 met de 13 officiele, voor 
een erkende vreemde vlag bestemde saluutschoten werd begroet, 
het zgn. ,saluut van Statia". Als straf hiervoor werd de ,Gouden 
Rots" in 1781 door een Engelse oorlogsvloot onder admiraal Rod
ney totaal verwoest, waardoor het met de handelsbloei voor 
goed gedaan was en de bevolking terugliep van 20.000 tot het 
huidige peil van 1000 zielen. De ontwikkelingsplannen beperken 
zich voorlopig tot het verbeteren van de weg van het vliegveld 
naar Oranjestad. 

Het kleinste eiland der Nederlandse Antillen, Saba, met een 
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oppervlakte van 13 K.M.2 bestaat uit de hellingen van een uit
gedoofde vulkaan ,Mount Scenery" die zich 962 m. boven de 
zeespiegel verheft. Het is alleen met schepen te hereiken, die 
daar dan een eind uit de kust voor anker gaan, waarna passa
sagiers en goederen in roeiboten worden overgebracht welke 
met de golfslag mee in Fortbaai aan land moeten worden ge
trokken. Tach vormt een. bezoek aan Saba een der grootste at
tracties voor de toeristen op Sint Maarten hoewel de pasang
grahan in The Bottom maar over 3 logeerkamers beschikt, mis
schien mede door het hardnekkige misverstand, dat het eilandje 
iets te maken zou hebben gehad met de Koningin van Scheba. 

De voornaamste wens van de Sabanen is een vliegverbinding, 
niet aileen ten behoeve van het toeristenverkeer maar ook voor 
noodgevallen op het eiland. Het enige terrein dat hiervoor ge
schikt is ligt op Flat Point, 450 m onder Hell's Gate waar een 
baan van maximaal 400 m. kan worden aangelegd. De gedachte 
aan een helicopterverbinding heeft men moeten laten varen in 
verband met de hogere exploitatiekosten en de locale zij- en 
valwinden. 

Naast een vliegveld bestaan de plannen uit de aanleg van een 
weg daarheen, een stationsgebouw en het bouwen van een een
voudige steiger waar niet al te grate boten kunnen meren. 

Het driejarenplan waarin de ontwikkeling van de Bovenwind
se eilanden wordt behandeld bevat oak de plannen van het reeds 
in 1636 door de West Indische Compagnie in beslag genomen, 
thans 5000 inwoners tellende Bonaire van de Benedenwinden. 
Met de opheffing van de slavernij in 1863 kwam voor dit eiland 
een einde aan de economische mogelijkheden. Het eiland werd 
als gevolg daarvan in 1868 door het gouvernement verkaveld en 
aan de meestbiedenden voor een totaalbedrag van f 84.000 ver
kocht. Men heeft hier gelukkig een strook langs de kust bui
tengehouden en deze kan nu aan het oak hier doordringende 
toeristenverkeer dienstbaar gemaakt worden. 

Het klimaat is iets minder gunstig dan op de Bovenwinden 
en de westzijde van het eiland heeft geen zandstranden van 
enige betekenis. Een bijzondere attractie vormen echter de ko
raaltuinen aan de kusten en vooral de op verschillende plaatsen 
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steeds aanwezige flamingo's. Naar verluidt wordt er thans in 
de Verenigde Staten een onderzoek ingesteld naar de mogelijk
heden die Bonaire als marinebasis zou bieden. Als het ooit hier
toe zou komen veranderen ook de economische mogelijkheden 
voor het eiland natuurlijk ingrijpend, maar voorlopig zal ook 
hier de verzorging van de infrastructuur voor het internationale 
toerisme wel de meeste aandacht verdienen. De ontwikkelings
plannen van Bonaire betreffen dan ook vernieuwing van de pier, 
aanleg van wegen, o.a. scenic roads voor de ontsluiting van het 
eiland, de watervoorziening door middel van flash-destillatie, 
waarbij Shell-Cura<;ao plannen heeft tot het inrichten van een 
eigen ,fuel-park" en tenslotte de reorganisatie van de bestaande 
confectiefabriek die aan een 100-tal arbeidskrachten, voorname
lijk meisjes, werk kan verschaffen. 

De verschillende projecten die hier ter sprake kwamen, zijn 
alle opgenomen in een, door de Nederlandse Antillen vastgelegd 
driejarenplan voor de ontwikkeling van Bonaire en de Boven
windse eilanden. Aan Nederland werd gevraagd deel te willen 
nemen aan de financiering. Gezien de belangrijke verbeteringen, 
die met het totaalbedrag van 12 miljoen Antilliaanse guldens 
op de 4 eilanden als basisfaciliteiten voor het toerisme kunnen 
worden aangebracht, was het voor de Nederlandse Staten-Gene
raal niet moeilijk hieraan hun goedkeuring te verlenen. 

Deze plannen zullen ook hun invloed doen gelden op de totaal
economie van de Nederlandse Antillen. Bij de bestaande werk
loosheid en de geringe economische mogelijkheden die de bodem 
kan bieden is de vroeger geheel onbekende bron van wel vaart, 
die het toerisme kan vormen wel op een bijzonder gunstige tijd 
naar voren gekomen. Dit jonge fenomeen is economisch van veel 
grater betekenis dan wij in Nederland kunnen beseffen. Zo is 
b.v. in een officieel rapport berekend dat op de besproken 4 ei
landen tesamen een hotelaccomodatie van 1000 kamers mogelijk 
moet zijn indien de overheid de ontwikkeling van het toerisme 
stelselmatig blijft stimuleren en in goede banen leidt en dat op 
dezelfde welstandsbasis van thans, met de inkomsten gecreeerd 
door het toerisme een bevolkingstoename van ongeveer 38.500 
zielen opgevangen zou kunnen worden. 
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Sinds ongeveer 1950 is het bezoek vooral van Amerikanen aan 
het Caribische gebied steeds in versneld tempo toegenomen. Hoe 
drukker het dagelijks leven wordt, des te meer de behoefte toe
neemt daaraan van tijd tot tijd te ontsnappen, waarbij de rust 
die nu eenmaal van de zee uitgaat en een zonnig, maar niet te 
warm klimaat steeds meer de voorkeur krijgt. Het is een opval
lend verschijnsel, dat het aantal Amerikaanse bezoekers aan 
Europa terugloopt. Voor de zomer van 1961 schat men dat dit 
omstreeks 2/3 van het jaar te voren heeft bedragen en dat Euro
pa voor een niet onbelangrijk deel blijkt vervangen te zijn door 
het ,balmy climate" van de Caribische eilanden. Verschillende 
Amerikaanse staten zijn 's zomers te warm of hebben 's winters 
te weinig zon, zelfs toeristencentra als Miami en Jamaica ken
nen een bepaalde regentijd en nu Cuba niet meer in aanmerking 
komt en Puerto Rico overvol raakt, rijzen er voor de Antillen 
met hun uitermate gunstig klimaat het gehele jaar door, onge
dachte mogelijkheden, zowel voor de particuliere bungalow
bouw, voor hotels met le klas accomodatie en ook als pleister
plaats voor de vele cruises die tegemoet komen aan de nieuwe 
Amerikaanse liefhebberij het z.g. island-shopping. 

Ondanks de tegenslag dat president Kennedy het bedrag van 
belastingvrije inkopen onlangs heeft teruggebracht van 500 op 
100 dollar waarvan vooral befaamde shoppingcenters als de An
tilliaanse vrije zones een zekere terugslag verwachten, ondanks 
de prohibitieve heffing van f 70.- die de regering van Venezuela 
pas heeft ingesteld van iedereen die het land, hoe kort ook ver
laat, blijven wij in de eerstvolgende jaren een sterke toeneming 
van het toeristenverkeer naar het Caribische gebied verwach
ten. Het percentage buitenslands reizende Amerikanen 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. 

Dit geldt evenzeer voor de onderling zozeer verschillende, met 
name wat de bevolking betreft, nog niet genoemde Antillen: 
Aruba en Curac;ao, de ,islas inutiles" zoals zij eertijds door hun 
Spaanse ontdekkers werden betiteld, in verband met de beperk-
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te natuurlijke hulpbronnen. 
Toch verkeren deze in een totaal andere positie sinds hier, 

op Cura<;ao in 1916 en op Aruba in 1927, de eerste tankers aan
legden, om de Venezolaanse ruwe aardolie te laten raffineren. 
Het welvaartspeil steeg hierdoor tot een niveau dat aanmerke
lijk uitsteekt boven de omliggende gebieden. Helaas hebben de 
olie-maatschappijen een plan van rationalisatie in uitvoering 
moeten nemen, waarbij sedert 1957 reeds enkele duizenden ar
beidsplaatsen 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 ontsla
gen in hoofdzaak ge'importeerde arbeidskrachten, die naar hun 
land van herkomst konden worden gerepatrieerd, maar door de 
landsregering van de Nederlandse Antillen en de bestuurscolle
ges van Cura<;ao en Aruba wordt beseft dat de olieindustrie 
een te smalle en te weinig gedifferentieerde basis vormt voor de 
economische bloei 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 
Nederlandse regering enige urgente plannen voor het verkrijgen 
van financiele steun voorgelegd. 

Wat Cura<;ao (125.000 inwoners) betreft omvatten deze: 
1) verbetering van de haven van Willemstad door een dochter
maatschappij van de Amsterdamse Ballast Mij. Deze haven geldt 
in tonnage na New York, Rotterdam en Lon den als de vierde 
van de gehele wereld en moet nu o.a. ingericht worden om de 
nieuwe tankers van 33.000 ton van Shell Cura<;ao te kunnen 
ontvangen. Voor haar supertankers worden door deze maat
schappij zelf voorzieningen getroffen in de Caracas- en de Bul
lenbaai. 
2) uitbouw van de luchthaven. De startbaan van de luchthaven 
is reeds aangepast aan de eisen die het verkeer met jets stelt, 
maar het stationsgebouw moet nog uitgebreid en een nieuw 
technisch areaal aangelegd worden. 
3) bouw van een vaste brug over de St. Annabaai met bijbe
horende toegangswegen. De bestaande schipbrug vormt wei een 
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grote attractie voor de toeristen maar veroorzaakt veel hinder 
aan het scheepvaartverkeer en als de brug ongeveer 18 maal per 
dag geopend wordt, ontstaan hierdoor ernstige verkeersopstop
pingen voor het autoverkeer. In nauw overleg met de Rijkswa
terstaat in Nederland zijn er plannen gereedgemaakt voor een 
hoge brug 60 m. boven de waterspiegel, die in 1965 gereed kan 
zijn en waarbij er van wordt uitgegaan dat uit de opbrengst 
van de tolge1den de lasten van rente en aflossing kunnen worden 
gedragen. 
4) voorziening in energie en water. Nog niet lang geleden is 
een uitbreiding tot stand gekomen van de waterdestillatie-in
richtingen waarbij een economisch voordelige parallelle produc
tie van stroom en water plaats vond, waardoor de productie-prijs 
van het water kon worden verlaagd van f 1.70 totca.fl.40perm3• 

Nu wederom een uitJbreiding tot stand moet komen zal ook 
hier het z.g. flash systeem worden toegepast. Voorlopig wordt 
het grootste deel der hogere waterproductie afgeleverd aan de 
Shell Curac;;ao N.V.; de meerdere electrische stroom zal worden 
afgenomen door de N.V. Overzeese Gas- en Electriciteitsmaat
schappij. De productie kostprijs van het water zal na deze uit
breiding zijn verlaagd tot ongeveer f 1.- per m 3 bij toepassing 
van betrekkelijk korte afschrijvingstermijnen. 

Met de uitvoering van deze werken is in totaal een bedrag van 
N.A. f 41.885.000 gemoeid. Van deze investeringen wordt onge
veer 2/3 als rendabel beschouwd. 

Het in voorbereiding zijnde meerjaren-ontwikkelingsplan zal 
moeten voorzien in de aanleg van industrieterreinen, de bijzon
dere infrastructuur voor het toerisme, de uitbreiding vooral van 
het technisch onderwijs en de sanering van krotwijken. 

Door het eilandbestuur van het 57.000 inwoners tellende Aru
ba zijn de volgende projecten voor hulp van Nederlandse zijde 
naar voren gebracht: 
1) uitbreiding en verbetering van de Prinses Beatrixluchtha
ven. Er zijn nu Noord-Amerikaanse verbindingen van Aruba 
met New York, Puerto Rico, Miami en New Or leans. Het is niet 
in de eerste plaats de bedoeling dat er nieuwe lijnen komen, 
maar wel dat de bestaande verbindingen met straalvliegtuigen 
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worden gevlogen. Op Jamaica hebben zowel Kingston als Mon
tego Bay reeds een jet-airport, ook Puerto Rico en de Virgin Is
lands hebben er een. Enkele technische zaken moeten nog be
sproken worden met de Rijksluchtvaartdienst, maar de startbaan 
zal in ieder geval verlengd worden met een te dempen gedeelte 
van de lagune, waardoor de hoofdweg van Oranjestad naar St. 
Nicolaas moet worden omgelegd. 
2) verbetering van de haven van Oranjestad in de Paarden
baai, niet alleen ter bevordering van het cruise-toerisme, maar 
ook in verband met de uitbreiding der bunkerfaciliteiten voor 
olie en water waarvan een toename van het scheepvaartverkeer 
wordt verwacht. 
3) aanleg industriehaven Barcadera, daar de Lago Oil and 
Transport Cy. wil overgaan tot het stichten van een petrochemi
sche industrie d.w.z. een ammoniakfabriek van 14 miljoen dollar 
en 5 andere chemische fabrieken, waaronder een aandeel van 
50°/o in een kunstmestfabriek van 12 miljoen dollar. Het plaatse
lijk bedrijfsleven overweegt de vestiging van nog andere chemi
sche industrieen. 
4) uitbreiding van de water en electriciteitsfabriek nodig mede 
in verband met de andere genoemde plannen. Als adviseur bij 
deze uitbreiding is opgetreden Prof. Ir. W. Fontein, hoogleraar 
aan de Technische Hogeschool te Delft. Zowel het energie- als 
het waterbedrijf zijn rendabel mede dank zij de hier lage brand
stofprijs en de gedeeltelijke koppeling der productie, terwijl de 
prijzen door deze uitbreiding waarsch1jnlijk verlaagd kunnen 
worden. 

Oorspronkelijk was hierbij ook opgenomen de bouw van een 
fosforzuurfabriek die de voor de werkverschaffing belangrijke 
ontginning van fosfaat mogelijk zou maken. Waarschijnlijk zal 
de financiering hiervan echter plaats kunnen vinden uit parti
culiere Amerikaanse bron indien blijkt dat het ingestelde onder
zoek naar de bruikbaarheid van het fosfaat als grondstof voor 
fosforzuur gunstig uitvalt. 

Oorspronkelijk had Aruba plannen tot een bedrag van N.A. 
f 51 miljoen ingediend; daar echter ten bate van de nieuwe in
dustrie te Barcadera de electriciteitsfabriek groter moest zijn 
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dan oorspronkelijk was gedacht, heeft het Bestuurscollege van 
Aruba later de Nederlandse regering gevraagd dit bedrag te 
verhogen tot ongeveer N.A. f 70.8 miljoen, waarvan 37.8 miljoen 
rendabel is, en waarbij na overleg met de Nederlandse rege
ring het stichten van een zoutwinningsbedrijf uit het residu van 
zeewater bij de waterfabricage, waarvoor oorspronkelijk nog 
N.A. f 7 miljoen was uitgetrokken van de lijst van urgente ont
wikkelingsplannen is afgevoerd. 

Over aard en omvang van het aangekondigde meerjarenplan 
van Aruba is nog weinig bekend. In dit kader heeft het eiland
bestuur reeds een onderzoek doen instellen naar de aanwezig
heid van fosfaat, waarbij bleek dat zich op de Z.O. punt van het 
eiland ongeveer 14 miljoen ton fosfaathoudende lagen bevinden. 
Verder ligt het in het voornemen olieboringen te doen verrich
ten, 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, 
waarmee het vasteland van Zuid-Amerika bovendien door een 
onderwaterplateau verbonden is. 

De budgettaire en financiele positie van het Land en van de 
Eilandgebieden Curac;ao en Aruba laten 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 gevolg van de 
bestaande werkloosheid en de daarmee verbonden kosten van 
werkverschaffing, de teruggang in de inkomsten van het land 
en de eilanden o.a. door het ontslag van werkkrachten en de 
stijging van uitgaven in verband met de bevolkingstoename aan
zienlijk verslechterd. 

In verband hiermede is met een beroep op het Statuut van 
Nederland gevraagd de realisering van deze projecten mogelijk 
te maken door een garantie te verlenen voor rente en aflossing 
van terzake op de Nederlandse kapitaalmarkt te plaatsen lenin
gen. Gezien de urgentie van de plannen en de voortvarendheid 
waarmee men op de Antillen te werk pleegt te gaan zal er waar
schijnlijk een regeling over een vorm van voor-financiering moe
ten worden getroffen. 
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Doordat duizenden werknemers in de laatste jaren wegens 
ontslag ten gevolge van rationalisatie bij de oliemaatschappijen 
die 90°/o van de werkgelegenheid bieden, Curac;;ao en Aruba ver
lieten nam de opbrengst van de inkomstenbelasting af. De maat
schappijen betalen belasting per ton uitgevoerde olie en niet in 
verhouding tot de winst, terwijl de export constant blijft. Enkele 
belastingen zijn verhoogd, maar ook de kosten van het onderwijs 
en de sociale voorzieningen stijgen en de overheid 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 het nationale inkomen. Een derge
lijke stijging wordt verwacht door de toeneming van het toeris
me en door de vestiging van industrieen. Bovendien is er een 
hoog bevolkingsaccres van ongeveer 3°/o, zodat op Curac;;ao ieder 
jaar voor ongeveer 2000 man nieuwe werkgelegenheid moet wor
den gevonden boven het bestaande, deels latente tekort aan 
werk voor 8400 mannen en 3600 vrouwen en op Aruba voor 1300 
werkzoekenden. Ret ligt dan ook voor de hand dat de mogelijk
heid jonge, ongehuwde Antillianen in Nederland met het daar 
heersende grate tekort aan arbeidskrachten te werk te stellen 
wordt onderzocht en evenzeer dat men hier met grate zorgvul
digheid te werk gaat, omdat, wil men hier in enige omvang 
succes mee hebiben, juist in het beginstadium, bij selectie en 
begeleiding geen enkel risico mag worden genomen. 

Hierbij, evenals voor de industrievestigingen geldt het be
zwaar, dat de arbeidskosten, inclusief sociale lasten, gemiddeld 
50°/o boven het Nederlandse niveau liggen, hoewel het reele loon 
aanmerkelijk lager uitkomt. Daartegenover ligt het loonpeil op 
de Antillen weer ongeveer 50°/o beneden dat in de Verenigde 
Staten. Bovendien liggen deze eilanden temidden van zich snel 
ontwikkelende markten, in een omgeving met grote en steeds 
groeiende importbehoeften, dicht bij de belangrijke afzetmark
ten van Midden- en Zuid-Amerika. 

Dat het de eilandgelbieden ernst is met het scheppen van een 
gunstig vestigingsklimaat voor handels- en industriele onderne
mingen blijkt uit de verleende belastingfaciliteiten die omvat
ten: vrijdom gedurende 10 jaar van grond-, gebruiks-, winst-, en 
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inkomstenbelasting voor nieuwe industrieen en ondernemingen 
in de sector van het toerisme, die aan bepaalde eisen voldoen, 
1/3 van het normale winstbelastingtarief voor in de ,vrije" zone 
gevestigde handels- en industriele ondernemingen voor zover 
betreft de winst gemaakt op verkoop naar het buitenland, vrij
dom van invoerrecht in het aangewezen vrije z6negebied. 

Hoge verwachtingen worden uiteraard gekoesterd van de aan
hangige associatie der Nederlandse Antillen bij de Europese 
Economische Gemeenschap, waardoor een vestiging hier voor 
verschillende Amerikaanse industrieen zeer aan aantrekkelijk
heid zou winnen, al is de binnenlandse markt van de Antillen 
natuurlijk maar beperkt. De onderhandelingen hiervoor sleepten 
zich al jaren voort en het was kortgeleden dan ook een zeer wel
kom bericht dat de ministerraad van de E.E.G. een oplossing 
had gevonden voor de vraagstukken die hier nog openstonden, 
door het instellen van een plafond voor de invoer van Antilliaan
se olie in de E.E.G. van 2 miljoen ton per jaar. Wel moet het 
advies van het Europese parlement nog worden ingewonnen 
en is de ratificatie door de nationale parlementen van de 6 
E.E.G.-landen nodig, maar verwacht mag tach worden dat de 
Nederlandse Antillen, misschien wel ter zelfder tijd als Suri
name, in 1962 officieel met de E.E.G. zullen worden geassocieerd. 

De belangrijkste attractie voor industriele vestigingen vormt 
wei het stabiele democratische bestuur. \Vetgeving en rechts
zekerheid zijn gegrond op de goede beginselen van het Neder
landse recht. De arbeidsproductiviteit is hoger dan in de omrin
gende landen. Corruptie komt niet voor en de overheid wordt 
ook in het buitenland algemeen fbeschouwd als ,honest and ef
ficient". De eilanden vormen in dit deel van de wereld een oase 
van politieke rust. De band met Nederland schept geen proble
men. AI streeft men ernaar op den duur de Nederlanders in 
verschillende betrekkingen door Antillianen te vervangen men 
beseft dat voor een zelfstandig economisch bestaan de voor
waarden niet aanwezig zijn, dat Nederland de zelfbeschikking 
als punt van principiele en practische politiek ernstig neemt, en 
koestert ondanks de van tijd tot tijd naar voren komende aan
spraken van Venezuela, geen wensen tot het opgeven van de 
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plaats die men in het Koninkrijk inneemt. 
We kunnen eerbied hebben voor de bekwaamheid waarvan 

zowel de landsregering als de bestuurscolleges der eilanden 
blijk geven, des te opmerkelijker als men zich rekenschap geeft 
van het betrekkelijk geringe aantal inwoners waaruit deze wor
den gekozen. 

Ook hierdoor wordt het Nederland gemakkelijk gemaakt me
dewerking te verlenen aan de thans aanhangige plannen die 
voor de ontwikkeling van de Nederlandse Antillen van door
slaggevende betekenis kunnen zijn en die een logisch uitvloeisel 
vormen van artikel 36 uit het Statuut van het Koninkrijk der 
N ederlanden: 

,Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen verlenen 
elkander hulp en bijstand". 
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Drs. H. J. Viersen 

DE CHRISTEN-DEMOCRATISCHE PARTIJ: 
RET DOEL EN DE MOTIEVEN. 

Periodiek beleven we de laatste jaren oplevingen van de wens 
naar een christelijke volkspartij. Zo'n hoogtij is ook thans weer 
aan de gang en hoewel de Unie meestal met enig scepticisme 
deze zaak bekeek is dit anders geworden nu Prof. Van Niftrik 
zich in het strijdgewoel heeft geworpen. 

V66r zijn nogal opzienbarende zwenking, gold Prof. Van 
Niftrik als de man die al die niet-enthousiasten in de Unie deed 
vermoeden dat hun geringe geestdrift voor de zogeheten christe
lijke eenheid gewettigd en respectabel was. Nu deze voorman 
naar het andere kamp is overgestapt voelen velen zich dan ook 
wat onthand. 

Dit wat onaangename gevoel kan nuttig zijn, vooral daar het 
de Unie als geheel wat nader kan brengen tot een taak waaraan 
tenslotte toch niet te ontkomen valt. Die taak houdt in dat wij, 
als Unieleden, op den duur een standpunt in deze zaak moeten 
ontwikkelen dat verder gaat dan afwijzing van de Christelijke 
eenheidspartij louter en aileen op grond van de overweging dat 
,we zo ver nog niet zijn". 

Op zichzelf is deze overweging volkomen juist; men moet m.i. 
de uitlating van Mr. Beernink op de jongste jaarvergadering, te 
weten dat men de samenwerking en eventueel fusie met de ARP 
,niet moet overhaasten" dan ook zien in het licht van de wense
lijkheid, eigenlijk de eis, dat eerst de Unie als geheel, als poli
tieke partij met een eigen gezicht, een standpunt in deze zaak 
dient te bepalen. Daar dit bij lange na nog niet het geval is, is 
de hoogste wijsheid thans dan ook terecht dat overhaasten uit 
den boze is. 1 ) 

Niet overhaasten is echter iets anders dan bij de pakken neer
zitten en doen also£ onze neus bloedt. Nu is het geenszins de 
bedoeling van dit stuk om te pogen een weg te wijzen uit het 

1) Op verschillende vergaderingen nadien heeft Mr. Beernink zijn stand
punt met m.i. steekhoudende argumenten toegelicht. 
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labyrint; die weg zal veel eerder in onderling overleg moeten 
worden gevonden en er zal nog wel het een en ander moeten 
gebeuren voor we, als Unie, kunnen bepalen wat de beste toe
komstige politiek zal zijn. Nochtans kan het zijn nut hebben om 
de geesten te beproeven en een voorlopige schifting aan te bren
gen in de veelheid van de geluiden die, al aandringend op een 
christelijke partij, ons in de oren klinken. 

Gldbaal gesproken zijn er twee groepen in de confessionele 
partijen die de ene christelijke partij propageren, d.w.z. hun doel 
is wel ongeveer hetzelfde, maar hun motieven zijn verschillend. 
Die verschillende motieven zouden eigenlijk ook verschillende 
partijen wenselijk moeten maken, maar merkwaardigerwijs 
treedt dat nauwelijks naar voren. Misschien is dit ook een kwes
tie van tijd en misschien zullen de roepers van vandaag morgen 
ontdekken dat ze nog vele kanten op kunnen. Hoe dan ook; die 
twee groepen die, globaal gesproken, zijn te onderscheiden, kan 
men het beste aftekenen naar de opvattingen van iemand die al 
geruime tijd met het bijtje van de Nederlandse C.D.U. hakt, te 
weten de K.V.P.'er Dr. S. W. Couwenberg, en naar iemand die 
dat nog maar kortelings doet, Prof. Dr. G. C. van Niftrik. 

Om nu, uit chauvinisme, maar te beginnen met Prof. Van 
Niftrik, de genoemde vergelijking gaat al direct niet helemaal 
op, daar Prof. Van Niftrik wel terechtkomt bij de ene christe
lijke partij, maar zich daar nog niet een duidelijke voorstelling 
van heeft gevormd. Zijn motief is overheersend; hoe het allemaal 
precies moet en hoe het geregeld moet worden, daarmee houdt 
hij zich minder bezig en dit laat hij, volgens zijn verklaring, 
gaarne aan anderen over. 

Zijn motief nu vloeit, positief bezien, voort uit het Hogepries
terlijk gebed: dat zij allen een zijn; het gebed van Christus wordt 
tot een gebod voor ons. Van de andere kant bezien betekent dit 
motief: samenbundeling tot een aaneengesloten front van de 
Christenen tegen de niet-Christelijke levensopvattingen. Dit ge
bod om een te zijn is alles overheersend, vandaar ook dat de uit
komst in eerste instantie slechts interessant is met betrekking 
tot de verwerkelijking van het gebod om een te zijn, niet met 
betrekking tot iets anders. Dit laatste immers laat Prof. Van 

2 



Niftrik aan anderen over, waarschijnlijk echter met deze beper
king dat die geeiste eenheid een eenheid is in Christus. 

Nu spelen God's geboden een grote rol in de confessionele 
partijen, daarom zijn het confessionele partijen. Niet vanzelf
sprekend is datgene wat men als God's gebod beschouwt, daarom 
zijn er verschillende confessionele partijen. Het verrassende van 
Prof. Van Niftrik is nu dat hij, in het kader van deze confes
sionele politiek om God's geboden te achten, welke politiek ook 
onmiddellijk veronderstelt dat die geboden een bepaalde te 
objectiveren inhoud hebben, een gebod naar voren brengt dat 
die inhoud mist. Men kan immers stellen dat alle Christenen al 
lang een zijn (b.v. in hun geloof); men kan stellen dat die een
heid ook zichtbaar moet zijn door het vormen van een kerk (de 
oecumene), maar te stellen dat Christenen een moeten zijn tout 
court, en daaruit te concluderen dat Christenen dan ook in een 
partij moeten zijn georganiseerd is een sprong die Of aan het 
gebod tot een zijn alle inhoud ontneemt- hetgeen m.i. het waar
schijnlijkst is -, of niet halt kan houden voor de politieke partij 
maar ook betrekking moet hebben op het een zijn van alle Chris
tenen in het aardappel-eten of het fietsen, of wat voor triviaals 
dan ook. 

Gezien zijn aversie tegen isolement en verzuiling zal Prof. Van 
Niftrik dit laatste wel niet bedoelen, maar dan zal hij moeilijk 
kunnen ontkomen aan het nietszeggende van zijn eenheidsgebod 
op politiek terrein. 

De stelling van Prof. Van Niftrik heeft nog een andere conse
quentie. Wanneer het Hogepriesterlijk gebed op deze wijze wordt 
toegepast in de politiek, kan niet meer een ander motief gelding 
krijgen, met name wordt het dan een zuiver opportunistische 
zaak wanneer men b.v. wel zou opteren voor een protestantse 
partij, maar niet voor een Christelijke (de R.K. incluis). Het is 
niet in te zien waarom die eenheid ook maar ergens zou moeten 
eindigen. De gevolgen van een dergelijke houding zijn niet ge
heel zonder belang. Nederland is op het Europese continent, 
naast Noorwegen en Zwitserland, het enige land waar het pro
testantisme zich politiek heeft georganiseerd. Dat wil niet zeggen 
dat het protestantisme niet elders politiek gestalte heeft gekre
gen- met Denis de Rougemont is er iets voor te zeggen dat het 
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het protestantisme is geweest dat mede heeft bepaald dat de 
landen met dominante protestantse trekken zich politiek anders 
hebben georganiseerd dan het Rooms-Katholiek gebleven 
Europa- maar in Nederland heeft het een eigen organisatorische 
traditie. Dit hoeft niet in te houden dat bij afbreking van deze 
traditie Nederland, in sociologische zin, niet meer een Protes
tants, puriteins karakter zou hebben, of dat dat karakter ver
loren zou gaan. Maar op zijn minst is de vraag, wanneer die 
protestantse traditie dan niet waard is in de huidige vorm te 
worden gehandhaafd, of ze niet waard is zo mogelijk te worden 
vernieuwd. 

Deze vraag komt bij Prof. Van Niftrik's voorstelling van zaken 
in het geheel niet aan de orde, althans niet legitiem. Komt ze 
wel aan de orde dan maakt ze direct inbreuk op het eenheids
gebod; met betrekking tot het eenheidsgebod is de protestantse 
traditie immers een trivialiteit en al te menselijk. Me dunkt, 
men brengt zichzelf, wanneer men, als Prof. Van Niftrik, de 
politieke actie van christen-mensen onder een centrale noemer 
brengt, door te grote versimpeling van de zaak in grote moei
lijkheden. 

Geheel anders komt de zaak te liggen bij Dr. Couwenberg. 
Reeds enige jaren bepleit deze een christen-democratische partij, 
nog onlangs uitvoerig in Te Elfder Ure. De gronden die hij hier
voor heeft, liggen echter op geheel ander gebied, dan die welke 
Prof. Van Niftrik aanvoert. Dr. Couwenberg begint zijn pleidooi 
steeds met het in mineur schetsen van de werking van het parle
mentaire stelsel in ons land. Een regeringscrisis duurt hier tijden, 
ministers moeten met een lampje worden gezocht en als ze 
worden gevonden vallen ze meestal tegen, de partijen kweken 
geen elite en men doet maar wat. 

Deze brede critiek komt dus neer op een critiek van het veel
partijenstelsel en men krijgt dan ook de indruk dat het Dr. 
Couwenberg niet aileen te doen is om een Christen-democra
tische partij, maar ook om het twee-partijenstelsel. Ret laatste 
moet het eerste aannemelijk maken. De gemakkelijkheid waar
mee hij de liberalen uit het schema wegmoffelt (die moeten zich 
maar bij de socialisten indringen) wijst er op dat hij van mening 
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is dat in het kielzog van het twee-partijenstelsel de {me christen
democratische partij als vanzelf moet opdoemen. Door deze be
naderingswijze krijgt hij het aan de ene kant wel gemakkelijk 
omdat veel van zijn critiek op de huidige politieke structuur niet 
onjuist is, maar de vanzelfsprekendheid waarmee hij uit deze 
diagnose de therapie te voorschijn laat springen zal niet voor 
iedereen die vanzelfsprekendheid hebben. 

Overigens heeft hij ook nog een ander motief, n.l. het door het 
vormen van een christelijke partij zo mogelijk opheffen van het 
r.k. isolement in Nederland, een isolement, politiek gesproken 
ook bevorderd door de fundamenten van de Thomistische staats
leer waarop het r.k. politiek gebouw is opgetrokken. Als drei
gend alternatief voor zijn eigen oplossing schetst hij dan ook de 
mogelijke opsplitsing van het kiezersvolk in een Rooms en niet
Rooms blok. 

Maar om terug te komen op zijn voorkeur voor het twee
partijenstelsel: zijn vaste uitgangspunt is hier de socialistische 
partij. Om die partij een tegenspeler te geven komt hij terecht 
bij de confessionele partijen die zich moeten aaneensluiten en, 
dat is het kernpunt in zijn conceptie -, zich hiertoe moeten 
deconfessionaliseren. De confessionele basis dient bij de een
heidspartij vervangen te worden door een ,christelijke inspira
tie", waardoor mede wordt bereikt dat ook niet-christenen zich 
bij een dergelijke partij kunnen aansluiten. 

Lohman zei indertijd (in De Scheidslijn) dat de beginselen van 
de christelijke partij rationeel zijn, ieder kan ze onderschrijven; 
Couwenberg lijkt het omgekeerd te zeggen: opdat ook anderen 
kunnen toetreden moet de confessionele basis worden losgelaten. 
Men moet wel uitgaan van een christelijk ge1nspireerde maat
schappij-beschouwing, maar men moet op zakelijk-politieke 
gronden gekozen en gesteund wensen te worden. Hiermee is het 
verschil tussen een confessionele partij volgens de Nederlandse 
opvattingen en de door Dr. Couwenberg voorgestane C.D.U. m.i. 
duidelijk aangegeven, en dit verschil wordt veroorzaakt door het 
feit dat Dr. Couwenberg tegen de doorbraak aanleunt. 

De socialistische doorbraak van na de oorlog kent twee vor
men; men kan zeggen: mijn christelijk geloof is niet in die mate 
relevant voor mijn politieke partijkeuze dat het mij naar een 
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bepaalde partij voert en dus kies ik een partij die mij, op door 
mij in mijn omstandigheden belangrijk voorkomende gronden, 
het beste past (de moderne zakelijkheid zou men dit standpunt 
kunnen noemen); of men kan zeggen: ik kies op grond van mijn 
geloof een partij (in casu de P.v.d.A.) die m.i. het meest ernst 
maakt met de ethische eisen van het christendom (de moderne 
ethische richting, zou men dit kunnen noemen). 

Dr. Couwenberg neemt van beide doorbraak-vormen iets 
(maar niet alles) over: op zakelijke gronden zegt hij dat een 
toestand met al die partijen die toch niet kunnen uitvoeren wat 
ze beloven, niet langer houdbaar is en dat domweg het gezonde 
verstand eist dat de zaak wordt gereorganiseerd; terwijl hij, 
wanneer hij die reorganisatie dan tot stand heeft gebracht be
paalt: een van de twee partijen krijgt een christelijk gei:nspireerd 
program. 

Deze wijze van redeneren zal men in Nederland onprincipieel 
noemen, hetgeen niet hoeft te impliceren dat ze onjuist is. Maar 
afgezien van het ,onprincipiele" kan men er het volgende over 
opmerken. De socialistische doorbraak speelde zich indertijd 
voornamelijk af op het individualistische vlak; hoewel er hele 
groepen, vooral in de CHU, zijn doorgebroken en er hele groepen 
op worden aangekeken, was de motivering altijd individueel, au 
fond was doorbreken een particuliere beslissing, vaak een ge
loofsbeslissing. Dr. Couwenberg is pragmatischer, hij pakt de 
zaak van de andere, de politieke kant aan en dat is zijn ver
dienste, maar halverwege zijn conceptie schijnt hij terug te 
schrikken. Zonder dwingende noodzaak sleept hij er de ,christe
lijke inspiratie" bij, die de tegenspeler van de socialistische partij 
krijgt toebedeeld. Want dat is het; de socialistische partij is het 
gegeven in het twee-partijenstelsel, de andere partij, de tegen
speler het gevraagde en daarom kan men die laatste construeren 
zo men wil. Evenwel met deze beperking dat de constructie past 
in de structuur van het ontwerp en dat is hier nu juist de vraag. 
De tegenvoeter van een socialistische partij is immers niet een 
,christelijk-gei:nspireerde" maar een of andere vorm van conser
vatieve 2) partij. 

2) Dit woord niet gebruikt in de abjecte zin waar het in Nederland voor 
doorgaat. 
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Waarschijnlijk bedoelt Dr. Couwenberg dit ook, want hij zal 
wel niet willen ontkennen dat een socialistische partij ,christe
lijk gei:nspireerd" kan zijn. Maar als dat zo is, wat is dan het 
onderscheid? Hier komt een kant van de Couwenbergse conceptie 
naar voren die doet vermoeden dater ergens een addertje onder 
het gras moet schuilen. Dat lijkt hem hierin te zitten dat Dr. 
Couwenberg de begrippen conservatief en christelijk-democra
tisch soms afwisselend gebruikt als genus- en als species-begrip
pen, en ze dan weer lijkt te identificeren. Uit een enkel voorbeeld 
moge dat blijken. 

V oor een deel bouwt Couwenberg zijn beschouwingen op de 
partij-structuur van de ons omliggende landen en hij noemt de 
Duitse C.D.U. dan de Duitse exponent van de christen-democra
tische traditie in Europa. Dat is hierom een merkwaardige 
uiting, omdat, uitzonderingen daargelaten, die christen-demo
cratische traditie zoals Dr. Couwenberg die verstaat, pas sinds 
1945 een voet aan de grond heeft gekregen. V66r het Hitler
regime kende men in Duitsland ook een conservatieve partij 
(Hindenburg's partij), waartoe zeer veel christenen behoorden 
en die partij was nauwelijks democratisch, terwijl er tegelijker
tijd in Engeland een conservatieve partij was, waartoe ook veel 
christenen behoorden, die wel democratisch was. Dr. Couwen
berg ziet de C.D.U. als de voortzetting van de Centrumpartij in 
Duitsland en dat lijkt mij niet onjuist, maar nochtans horen 
beide Duitse partijen tot de conservatieve groep, evenals de 
Engelse conservatieven. Nu zou men kunnen onderscheiden tus
sen de Burkiaanse conservatieven (waartoe men de conserva
tieven in Engeland zou kunnen rekenen, de C.H.U. en A.R.P. in 
Nederland) en de overwegend continentale conservatieven die 
veelal elk radicalisme missen, overwegend niet-sociaal zijn en 
niet zelden reactionaire trekken vertonen. Bidault, de oud
M.R.P.-man in Frankrijk is hier een voorbeeld van (al is hij mis
schien niet anti-sociaal). 

Op zijn minst dient men dus te onderscheiden tussen een aantal 
species binnen het genus tegenspeler van de socialistische groep. 
En dan komt weer de vraag aan de orde: hoe komt die tegen
speler legitiem aan het adjectief christelijk (of christen-demo
cratisch of christelijk gei:nspireerd)? Op legitiem komt het hier 
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aan; het is best mogelijk dat de conservatieve partij in Engeland 
en de C.D.U. in Duitsland meer tot uiting brengen van de chris
telijke traditie zoals die in Europa geldt dan de socialistische 
tegenvoeters, maar deze partijen 1bestaim en dan blijkt die chris
telijke traditie wel of niet uit de feiten. Dat zegt niets over iets 
wat in Nederland niet bestaat. 

Dr. Couwenberg zit, ofschoon hij de confessionele partijen wil 
deconfessionaliseren toch nog vast (al is het dan met een zijden 
draad) aan het christelijk maken van de grondslag van zijn eigen 
nieuwe partij. Wanneer hij had gesteld dat er in Nederland 
behoefte bestaat aan een partij van conservatieve signatuur en 
dan het program van die partij had geschetst, zou welhaast van
zelfsprekend het resultaat van de opzet van een dergelijke partij 
in ons land zijn dat zij in overeenstemming kwam met de chris
telijke traditie en christelijk gei:nspireerd zou zijn. Ret resultaat 
van iets is echter iets anders dan de grondslag ervan. Maar inder
daad, gezien de verhoudingen in ons land en gezien waarschijn
lijk zijn wens om enige sympathie voor zijn ideeen te vinden 
moest Dr. Couwenberg deze concessie van de christelijke grand
slag wel doen, en als zodanig is het te verstaan. 

Zoals gezegd, de benadering van Prof. Van Niftrik en Dr. 
Couwenberg, beide uitkomend bij een christelijke eenheidspartij, 
verschilt hemelsbreed. Bij de een is het een geloofsgebod, bij de 
ander voornamelijk een pragmatische kwestie. Pikant in dit ver
band is de onderscheiding die Dr. Couwenberg maakt tussen de 
19e en 20e eeuwers, de ideologisch denkenden en de zakelijk
existentieel denkenden, een tegenstelling die hij, m.i. niet ten 
onrechte, steeds groter ziet worden. Nu, tengevolge van de uit
scheidende gevolgen die zijn Leitmotiv op politiek gebied als 
resultaat zou hebben, zou Prof. Van Niftrik kennelijk tot de ideo
logische negentiende-eeuwers gerekend moeten worden. Dit zal 
hem wel verbazen, mischien verbaast het Dr. Couwenberg ook 
wel dat zijn tegenstelling hiertoe leidt. Misschien verbazen bei
den zich samen wel over de merkwaardigheid dat zij, zulke ver
schillende wegen volgend en zulke verschillende bagage torsend, 
toch gezamenlijk uitkomen bij de ene christen-democratische 
partij (al is het dan niet dezelfde). Uit deze verbazing zou men 
twee conclusies kunnen trekken die elkaar niet hoeven uit te 
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sluiten; de eerste, heel braaf, dat christenen het uiteindelijk toch 
maar eens zijn, de tweede, ietwat nuchter, dat zolang de spraak
verwarring duurt en er niet wat meer lijn in alle mogelijke plan
nen komt en er nog niet andere, betere plannen zijn gelanceerd, 
het verstandig is zich, als partij, te onthouden van actie. Ik houd 
het op beide conclusies, maar iets meer op de tweede. 

NASCHRIFT 
Gaarne zeg ik de redactie dank voor haar uitnodiging om het 

artikel van drs H. J. Viersen te voorzien van een naschrift. Met 
het oog op de beschikbare ruimte moet ik mij beperken tot 
enkele korte kanttekeningen. 

1. Ik zou willen beginnen met mijn waardering uit te spreken 
voor het heldere overzicht van bepaalde achtergronden van het 
streven naar een grote christen-democratische partijformatie en 
voor de wijze, waarop drs Viersen mijn opvattingen op dit punt 
heeft weergegeven. 

Als uitgangspunt van mijn naschrift zou ik willen kiezen iets, 
waar we het toch wel allen over eens kunnen zijn, n.l. dat we 
in een tijd leven van diep-ingrijpende, ja revolutionaire ver
anderingen. Alles is in beweging, opvattingen, instellingen, ge
dragsvormen. Heel ons cultuurpatroon is onderhevig aan een 
adembenemende dynamiek. Op wel haast alle terreinen des 
levens is men bezig om tot een nieuwe interpretatie van het be'" 
staande te komen en aldus tot een nieuw inzicht en uitzicht. 
Zelfs de R.K. Kerk, waarin de traditie zo sterk leeft, maakt zich 
op om zich via het komende Concilie te hervormen en aan te 
passen aan de sterk veranderde omstandigheden van onze tijd. 
Het is eenvoudig absurd om te menen, dat in deze revolutionaire 
tijd op het terrein van de politieke verhoudingen alles bij het 
oude zou kunnen blijven. Wanneer in een dergelijke tijd als 
hoogste politieke wijsheid gesteld wordt, dat overhaasten uit den 
boze is dan kan ik dit helaas niet anders zien dan als een beang
stigend gebrek aan inzicht in datgene, water thans in de wereld 
gaande is. 

Ook politieke partijen zijn, hoe principieel gefundeerd zij oor
spronkelijk mogen zijn, historische grootheden. Het huidige 
partijstelsel is voortgekomen uit de historische-culturele situatie 

9 



van de laatste decennia der vorige eeuw. Dat de huidige levens
situatie hiervan grondig verschilt, is een waarheid als een koe. 
Dit dwingt tot een ingrijpende herorientatie van het politieke 
denken en handelen. Het alternatief hiervan is onvermijdelijk 
verstarring en toenemend politiek verval. Het streven naar een 
Nederlandse C.D.U. is niets anders dan een paging om te geraken 
tot de zo noodzakelijke aanpassing van het confessionale partij
wezen aan de verhoudingen, de behoeften en de eisen van onze 
tijd. 

2. Het kernpunt van mijn C.D.U.-idee is inderdaad zoals drs 
Viersen stelt, dat langs deze weg een deconfessionalisering der 
christelijke politiek bereikt kan worden. Deze deconfessionali
sering is enerzijds een consequentie van het nieuwe theologische 
denken in katholieke kring, waarin de autonomie van de binnen
wereldse orde ten volle wordt erkend, anderzijds is zij een ge
volg van de feitelijke politieke situatie, waarin het politieke con
fessionalisme opgehouden heeft een reele politieke functie te 
vervullen. De confessionele partijen slagen er niet meer in een 
specifiek-confessionele, hetzij protestantse, hetzij rooms-katho
lieke politiek te ontwerpen. De confessionele verschillen, die de 
huidige confessionele partijen verdeeld houden, zijn in het licht 
van de grote problemen van onze tijd politiek niet meer werke
lijk relevant. Meer en meer wordt ook begrepen, dat politiek 
niet het geeigende instrument is om rechtstreeks godsdienstige 
doelstellingen te realiseren. 

De door mij bepleite deconfessionalisering is zowel in het be
lang van de kerk als van de staat. Hierdoor wordt enerzijds het 
grote gevaar van een vereenzelviging van godsdienst en politiek 
voorkomen, dat onvermijdelijk vastzit aan het confessionele 
partijwezen en waartegen ook gewaarschuwd wordt in het be
kende schrijven van de Generale Synode der Ned. Hervormde 
Kerk: ,Christen-zijn in de Nederlandse samenleving", anderzijds 
kan hierdoor een belangrijke bijdrage geleverd worden tot een 
betere werking onzer parlementaire democratie. Bovendien zou 
hierdoor het echte politieke denken meer tot ontwikkeling 
kunnen komen. Dat de Engelsen ons in dit opzicht verre over
treffen, hangt ten nauwste samen met hun veel meer politiek
georienteerde partijstelsel. 
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3. We komen hiermee aan een ander belangrijk punt in het 
betoog van drs Viersen. Wat is het onderscheid tussen een chris
telijk~democratische partij, zoals door mij bepleit, en haar poli
tieke tegenvoeter(s)? Ik heb dit reeds uitvoerig uiteengezet in 
,Te Elfder Ure" van februari 1961. Zoals ik daar gesteld heb, is 
dit onderscheid een kwestie van historische en sociologische fac
toren, zoals dat in Engeland, Amerika en West-Duitsland ook 
het geval is met de twee grate partijen aldaar. Ret is een 
(accent)verschil in mentaliteit en in de benadering der politieke 
vraagstukken, samenhangend met een verschil in traditie en een 
verschillende samenstelling van het partijkader en de kiezers
aanhang. Dat de tegenvoeter van een socialistische partij per se 
een conservatieve partij moet zijn, zoals drs Viersen stelt, lijkt 
me niet juist. De S.P.D. en de C.D.U. in West-Duitsland zijn m.i. 
beide centrumpartijen, evenals in Amerika de Republikeinen en 
de Democraten, zij het met bepaalde accentverschillen. De 
nieuwe voorzitter der Conservatieve partij in Engeland, Mac
leod, is van mening, dat het Engelse partijstelsel verlost dient te 
worden van de verouderde tegenstelling tussen conservatieven 
en socialisten (progressieven) en zich dient te ontwikkelen tot 
een strijd en vooral een wisselwerking tussen een partij, die 
gematigd rechts-van-het-midden (centrum-rechts) en een andere, 
die gematigd links-van-het-midden (centrum-links) is. Ik geloof, 
dat de politieke ontwikkeling en strijd in het hoog-ontwikkelde 
maatschappijtype van het westen, waarin het politieke extremis
me een randverschijnsel aan het worden is, inderdaad in deze 
richting tendeert. 

Hoe komt een christelijk-democratische partij legitiem aan het 
adjectief ,christelijk", zo vraagt drs Viersen verder. Mijn ant
woord kan kort zijn: voornamelijk op historische gronden. Overi
gens heb ik al meermalen als mijn mening te kennen gegeven, 
dat men er verstandig aan doet met de term ,christelijk" in poli
ticis zeer voorzichtig te zijn, dit met het oog op het reeds gesig
naleerde gevaar van een vereenzelviging van godsdienst en poli
tiek. Zoals bekend, zijn er verschillende christen~democratische 
partijen, die met opzet de kwalificatie ,christelijk" uit hun naam 
geweerd hebben, zoals de M.R.P. in Frankrijk en de O.V.P. in 
Oostenrijk. 
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4. Tenslotte nog een enkel woord over het streven naar een 
C.D.U. en het oecumenische streven. De confessionele verdeeld
heid in politicis wordt in een tijd, waarin het oecumenische den
ken in de kerken steeds sterker op de voorgrond treedt, ook uit 
dezen hoofde meer en meer een anachronisme. Een samenwer
king van christenen van verschillende confessie op politiek ter
rein, m.n. van reformatorische en rooms-katholieke christenen, 
kan een belangrijke bijdrage leveren tot het overwinnen van de 
oude vooroordelen over en weer, de angst en het wantrouwen, 
die het gevolg zijn van de eeuwenlange ,apartheid" en ver
vreemding, en kan aldus het oecumenische streven op gods
dienstig niveau een waardevolle steun bieden. Een dergelijke 
samenwerking op wereldlijk terrein vormt reeds, zoals Kardinaal 
Bea, voorzitter van het secretariaat voor de Eenheid onder de 
Christenen, onlangs verklaard heeft, een gedeeltelijke verwerke
lijking van de verhoopte algehele hereniging. Anderzijds moet 
opgemerkt worden, dat de historisch-gegroeide beeldvorming ten 
aanzien van elkaar, welke in reformatorische en r.k.-kring nog 
steeds nawerkt met alle daaraan verbonden anti-thetische tradi
ties, sentimenten en vooroordelen, een niet te onderschatten hin
derpaal is ter verwezenlijking van de idee van een N ederlandse 
C.D.U. S. W. Couwenberg. 

NASCHRIFT 
Naar aanleiding van het artikel van de heer drs H. J. Viersen 
heb ik maar drie opmerkingen te maken, waaDbij ik reeds bij 
voorbaat opmerk, dat het voor mijn besef wezenlijke staat onder 
de derde opmerking. 
Opmerking 1. Voorzover ik weet, ken ik de heer Viersen niet. 
Maar na de kennismaking door middel van het bovenstaande 
artikel weet ik reeds, dat een discussie met de heer Viersen mij 
moeilijk zou vallen. Ik denk, dat ik daarvoor te 20ste eeuws, te 
existentieel ben. De toon van dit hele artikel is mij te beschou
welijk. De heer Viersen spreekt als een lichtelijk geamuseerde 
toeschouwer, die de opmars der gladiatoren gadeslaat en ze 
reeds nu beide een nederlaag kan voorspellen. Ik dacht, dat over 
zaken als de onderhavige ook in de t66n een grotere existen
tii:~le ernst moest doorklinken. Ik ben niet gebelgd over het feit, 
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dat ik hier den volke word voorgesteld als een lichtelijk sim
plistische figuur. Het gaat mij om een belangrijke zaak. En die 
mag niet met een glimlach van superioriteit worden afgedaan. 
Maar mischien doe ik de heer Viersen onrecht. Misschien is een 
Kierkegaardiaanse ernst verborgen onder de ironische vorm
geving. 
Opmerking 2. Het artikel van de heer Viersen gaat uit als een 
nachtkaars. Zolang er niet wat meer lijn in alle mogelijke plan
nen komt, is het verstandig zich als partij van actie te onthou
den. En dat terwijl in het begin gezegd is, dat wij voora'l niet 
bij de pakken moeten neerzitten en doen also£ onze neus bloedt. 
Waarin bestaat nu de activiteit? In de vermaning: onthoud u 
van actie? 
Opmerking 3. Ik meen, dat drs Viersen mij niet begrepen heeft. 
Ik meen zelfs te begrijpen waarom hij mij niet begrepen heeft. 
Hij redeneert namelijk aldus. Het gebod Gods, waarmede men 
in de politiek wat kan doen, moet een te objectiveren inhoud 
hebben. Het gebod der eenheid mist die inhoud. Om nu te zeg
gen, dat christenen in een partij moeten zijn georganiseerd, uit
gaande van het gebod der eenheid, zou men consequent ook 
christelijke eenheid in het aardappel-eten of het fietsen moeten 
vragen. En de heer Viersen concludeert dan, dat ik wel niet zal 
kunnen ontkomen aan het inzicht in het nietszeggende van mijn 
eenheidsge bod. 
Ik vrees, dat de heer Viersen langs mij heen redeneert. Ik weet, 
dat het overgrote deel van de Unie aan zijn zijde staat. ,Er is 
toch een geoorloofde divergentie, want men verschilt in hetgeen 
dat men als Gods gebod beschouwt". Dat heb ik nu al z6 vaak 
gehoord! Daarop moet tweeerlei worden geantwoord. In de 
eerste plaats. Als het gaat over staat, overheid en politiek zijn 
wij dichter bij het heil Gods in Christus dan in het geval van het 
aardappelen-eten en het fietsen. Als Calvijn ove~c de burgerlijke 
regering spreekt, doet hij dat in het vierde boek van de Insti
tutie, dat als opschrift draagt: Over de uiterlijke hulpmiddelen 
door welke God ons tot de gemeenschap met Christus nodigt en 
in haar houdt. Politiek is een heilige zaak. Zij heeft met de 
confessie en met het heil te maken. Als wij dat niet meer ge
loven en op het terrein van de christelijke politiek een even-
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grote diversiteit propageren als bij het aardappelen-eten en 
fietsen bestaat, dan kunnen wij beter het bijbellezen en bidden 
op onze politieke vergaderingen afschaffen. 
En het tweede is dit (en dat is voor mij de kern van de kwestie): 
Ik ben blij, dat ik op de zomerconferentie gesproken heb zoals 
ik gesproken heb, omdat de Unie nu eindelijk eens kleur zal 
moeten bekennen. Wat nu beslist zal moeten worden is dit: zijn 
wij een confessionele partij of zijn wij het niet? Om te fietsen 
heb ik geen confessie nodig, maar wel om aan christelijke poli
tiek te doen. Als de christelijke politiek van de C.-H.U. slechts 
een van de vele mogelijkheden van fietsen is, dan doe ik niet 
meer mee. Is het echter een zaak van confessie (wat op ver
kiezingsvergaderingen altijd weer gezegd wordt), dan kan ik 
verdeeldheid wel als een noodtoestand een tijd verdragen, maar 
dan moet ik in ieder geval tra.chten met mijn medebelijders tot 
een eenstemmig inzicht te komen. Misschien lukt dat niet. Maar 
dan aileen, omdat wij zondaren zijn. Maar misschien lukt het 
ook wel. En dat wou ik nu eens met betrekking tot de eerstaan
gewezenen, de anti-revolutionairen, proberen. Als wij serieus 
een confessionele partij zijn, dan kan ook het verschil in poli
tieke belijdenis (let wel: belijdenis!) niet goed zijn. In deze zin 
acht ik het juist over het gebod tot eenheid te spreken in dit 
verband. Maar in het aardappelen-eten en fietsen laat ik de heer 
Viersen en ook dr Berghuis gaarne vrij. Gaat het echter om de 
belijdenis, de politieke belijdenis van Christus, dan laat ik de 
heer Viersen niet los. En ook dr Berghuis niet. En ook mijn 
vriend Kleywegt niet. G. C. van Niftrik. 
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Welke zijn doelstelling en inhoud thans van 
Christelijk-sociale politiek naar reformatorische visie? 

In vervolg op het artikel van de hand van Mr. B. van Haersma 
Burna uit Assen in het oktober-nummer van ons tijdschrift, 
willen wij thans aandacht geven aan de inzendingen op de 
jongerenprijsvraag 1961, waaraan de tweede respectievelijk 
de derde prijs werd toegekend. 

Tweedeprijswinnaar werd Drs. J. W. Crum uit Gorinchem, die 
zijn opstel inzond onder het moto: ,Niets tegen de conscientie!" 

In zijn inzending heeft de heer Crum getracht een vrijwellimie
tatieve opsomming te geven van wat thans inhoud en doelstellin
gen van christelijk-sociale politiek zijn. Wellicht heeft de formu
lering van de vraagstelling hiertoe aanleiding gegeven. In feite 
werd bij de woorden doelstelling en inhoud echter meer gedacht 
aan de begrippen theorie en praktijk. De woorden ,zijn" en 
,thans" hebben de tweedeprijswinnaar er kennelijk toe geinspi
reerd in een gedegen stuk een momentopname van de feitelijke 
situatie te geven. Een momentopname, waaraan duidelijk zeer 
veel studie ten grondslag ligt. 

Achtereenvolgens behandelt inzender de onderwerpen ,per
soonlijke verantwoordelijkheid in het werk", ,tantiemes", 
,investeringen", ,gedifferentieerde loonpolitiek", ,werktijdver
korting", ,sociale verzekering en bezitsvorming", ,woningbouw" 
en ,minder ontwikkelde gebieden". 

In de inleiding van zijn werkstuk maakt de heer Crum onder 
het hoofd ,Historisch" enkele opmerkingen, waarvoor wij gaarne 
aandacht vragen: ,Wanneer wij nadenken over de structuur van 
onze maatschappij, dan is alles maar niet ontstaan volgens een 
tevoren opgesteld menselijk plan. Neen, er is een spontane ont
wikkeling geweest, ook van het sociaal economische leven. De 
ontwikkeling der geschiedenis spruit niet voort uit absolute of 
wetenschappelijke denkbeelden. We kunnen bijv. letten op de 
theorie van Karl Marx. Hij en Engels waren van mening, dat 
het toenmalige arbeidsstelsel (de kapitalistische maatschappij) 
zich zou ontwikkelen tot een economisch-socialistische samen
leving, wat door de klassenstrijd versneld moest worden. Hoe 
anders is het gelopen! 
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Wilde overheid regelend optreden en iets wat spontaan groeit, 
vraagt regeling, dan is haar optreden slechts waardevol voor
zover het aansluit ibij de ontwikkeling der geschiedenis. Ze zal 
dus eerst de geschiedenis moeten begrijpen, want pas dan is ze 
in staat de geschiedenis werkelijk te be'invloeden en bijv. het 
sociale leven te ontwikkelen. 

Wil deze ontwikkeling stoffelijk en geestelijk goed zijn voor de 
mens, hem echt gelukkiger maken, dan zal ze gedragen moeten 
worden door het Evangelie. 

Dan is er christelijk-sociale politiek. 
Hiermee is ook duidelijk, dat wij gelukkig zijn met ,historisch" 

in Christelijk-Historische Unie. Ook voor de christelijk-sociale 
politiek. Dat daarmee het getuigenis van de Bijbel gelijk gesteld 
wordt met allerlei historische beschouwingen, dat het historische 
het normatieve wordt, niet aileen in de beoordeling van het ver
leden, maar ook met het oog op het handelen in het heden en de 
toekomst heeft Groen nooit bedoeld met zijn puntige leuze: ,Er 
staat geschreven, er is geschied", en ook wij bedoelen dit niet." 

Het is ondoenlijk binnen het kader van ons overzicht aandacht 
te besteden aan de veelheid van gegevens en gedachten, welke 
Drs. Crum naar voren ibrengt. Slechts enkele gedachten kunnen 
wij weergeven. 

Allereerst willen we enkele passages, handel end over de positie 
van de werknemer in het bedrijfsleven, overnemen: ,Dank zij 
de sociale wetgeving is er veel verbeterd in de verhouding werk
gever-werknemer. Het komt nagenoeg niet meer voor in ons 
land, dat de werknemers uitgebuit worden en er zijn gelukkig 
vele sociale voorzieningen getroffen. De rechtspositie van de 
werknemer is aanzienlijk verbeterd vergeleken met de vorige 
eeuw, al mag daarbij niet vergeten worden, dat iedere tijd zijn 
eigen zede meebrengt en dat we toestanden alleen maar mogen 
beoordelen in hun verband. Doch deze ontwikkeling is gelukkig 
en we mogen dankbaar zijn, dat ook de christelijk-sociale actie 
hier gezegend werk verricht heeft. Men denke alleen maar aan 
het Eerste Christelijk Sociaal Congres in 1891, wat een bazuin
stoot en een katalysator geweest is voor reformatorisch Neder
land op het terrein van heel het sociaal-economisch leven, aan 
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het werk van Talma en Slotemaker de Bru'ine, dat gedragen 
werd door zo velen." 

En even verder: ,Vroeger besprak de smid met zijn knecht 
water gedaan moest worden, wat ze het beste zouden kunnen 
aanschaffen, tegenwoordig zal dat in een groat staalconstructie
bedrijf anders gaan, al zullen ondernemers hier ook veel aan 
kunnen doen. Het is niet altijd zo, dat de arbeiders niet meer 
kunnen begrijpen wat er in het grate geheel van de fabriek, het 
bedrijf omgaat. Als hen, op regelmatig daarvoor belegde verga
deringen, uiteengezet wordt waar de mogelijkheden en moeilijk
heden van het bedrijf liggen, wat er voor de goede gang van 
zaken nodig is, wat er gedaan moet worden i.v.m. bepaalde pro
blemen, die zich nu juist voordoen, zal dat het gevoel van erbij 
te horen en juist hier in deze onderneming zelf waardevol te zijn, 
versterken. Deze dingen worden op allerlei wijze ook wel ge
daan, maar het zou in 't algemeen gesproken veel intensiever 
kunnen om te maken, dat de werknemer ook echte arbeids
vreugde leert kennen. Vreugdevolle arbeid neemt een belang
rijke plaats in te midden van Gods bedoeling met de mens in 
Zijn schepping! Echte arbeidsvreugde wo~dt gestimuleerd, door
dat de werknemer voelt, dat hij mede-verantwoordelijk is voor 
het bedrijf waar hij werkt." 

In hetzelfde vlak ligt een opmerking, welke inzender maakt 
onder het hoofd ,Investeringen". Na te hebben gewezen op het 
gevaar, dat steeds meer vermogen komt in handen van enkelen, 
bezitters van groot-ondernemingen, terwijl de arbei:ders bezit
loos blijven, vervolgt de heer Crum: ,Doch ge'investeeerd moet 
er worden. Daar staat of valt onze welvaart mee. In verband met 
het bovenstaande zou er een zekere winstuitkering aan bedrijfs
genoten gegeven kunnen worden, met als mogelijkheid, die als 
investering in het bedrijf te houden. Een gedeelte van de inves
tering zou zo eigendom van de werknemers zijn. Deze hebben 
ook voor dit geld hun bijdragen geleverd en mogen ook daar wei 
wat verantwoordelijkheid dragen. Wie die niet kan dragen, zal 
zijn verantwoordelijkhei:d hier ook wei niet lbeseffen en daarom 
op de geboden mogelijkheid niet ingaan, doch zijn geld opnemen. 
Behalve aan de bezitsvorming zou deze investering ook aan de 
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democratie ten goede komen en daarmee ook aan de ( christelijk-) 
sociale politiek." 

N og twee andere pun ten willen wij hier naar voren brengen. 
We denken dan aan de invaliditeitswetgeving en aan de hulp 
aan minder ontwikkelde gebieden. 

Over de invaliditeitswetgeving merkt inzender op: ,Een ver
betering van de invaliditeitsverzekering is van primair belang. 
Wil het kabinet-De Quay niet tekort schieten in zijn christelijk
sociale politiek dan zal de verouderde wet van Talma aan ons 
huidige maatschappelijk bestel moeten worden aangepast. Dat 
bijv. een weduwe met een bepaald aantal kinderen meer uit
kering krijgt dan een vrouw met een invalide man en evenveel 
kinderen, moet aan de man wei helemaal een gevoel van over
bodigheid geven. Het is bekend dat de C.-H.U. en het C.N.V. aan 
een verbeterde invaliditeitswet hogere prioriteit toekennen dan 
aan een algemene kinderbijslagwet." 

Onder het hoofd ,Hulp aan minder ontwikkelde gebieden" 
wordt o.m. het volgende naar voren gebracht: ,Graag willen wij 
als onze overtuiging naar voren brengen, dat het probleem van 
de minder ontwikkelde gebieden, de hulp aan en samenwerking 
met minder ontwikkelde landen, het belangrijkste politieke 
vraagstuk van de nabije toekomst omvat. 

,Het Westen", dat in zulke gezegende omstandigheden ver
keert, wat betreft levensstandaard, cultuur en (lest best) 
christendom, zal niet aileen moeten beseffen, dat het gezien de 
politieke verhoudingen noodzakelijk is zich hier intensief, daad
werkelijk, mee bezig te houden, het zal dat vooral moeten doen 
met de begeerte een zegen te zijn, omdat het eerst gezegend is. 

Men moet de houding tegenover de nieuwe staten weten te 
vinden. Aileen dan kunnen de spanningen verminderen. N eder
land heeft daarom ook steeds de mening bestreden, dat de hulp
verlening pas op grote schaal uitgevoerd zou kunnen worden, 
nadat tot internationale ontwapening met efficiente controle zou 
zijn overgegaan. Juist door een grotere economische stabiliteit en 
door sociale verbetering kunnen de politieke spanningen ver
minderen en niet omgekeerd! 
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Aileen wanneer het christendom en met name het reforma
torische christendom, zijn cultuuropdracht en zijn zendings
opdracht vervult mogen er rijke vruchten verwacht worden. 
Voor de christelijk-sociale politiek ligt hier een zeer belangrijke 
doel-stelling." 

En: ,Wij menen, dat in het beginselprogram en in het sociaal
economisch program van iedere christelijke partij een artikel 
gewijd moet zijn aan hulp aan en samenwerking met minder 
ontwikkelde landen!" 

In een nabeschouwing geeft Drs. Crum aan hoe hij tot de 
keuze van zijn motto is gekomen. Ten besluite volgt hiervan de 
weergave: ,De christelijk-sociale politiek zal altijd in beweging 
moeten blijven, de behoeften, mogelijkheden en wenselijkheden 
moeten aftasten. Ze zal zich daarbij in de lijn der historie moeten 
bewegen met Gods W oord als richtsnoer. Een christen, zeker ook 
een reformatorisch christen, zal als hij in sociale politiek bezig 
wil zijn, iets in zich moeten voelen van de liefde, die ons beschre
ven wordt in 1 Johannes 4 : 7-21, 1 CorinthH~rs 13 en op zoveel 
andere plaatsen in de Bijbel. 

Ret 1deaal te bereiken is moeilijk in deze wereld, we kunnen 
wel zeggen: dat is onmogelijk. Daar naar te streven is christen
plicht. 

Of het verdwijnen van de armoede en de toeneming van de 
welvaart de mensen ook gelukkiger maakt, hangt af van hun 
instelling. Als hier een zegen gevoeld wo:vdt, zal er dankbaarheid 
zijn. En een dankbaar mens is gelukkig. Slechts wanneer ge
voeld wordt, dat het niet uitsluitend gaat om materiele dingen, 
zal er tevredenheid kunnen zijn, anders is het nooit goed genoeg. 

Toen Juliana van Stolberg haar zoon Willem moest laten gaan 
naar het vreemde Brusselse hof met zijn vele verleidingen, druk
te ze haar zoon iets op het hart, wat hij nooit meer zou vergeten: 
,Niets tegen de conscientie!" Deze gedac:hte zal ook hij, die werk
zaam wil zijn in de christelijk-sociale politiek niet mogen ver
geten. 

Van geheel andere aard is de inzending van de derdeprijs
winnaar, de heer J. Valster uit Zwijndrecht. Diens opstel is in 
sterk critische zin geschreven, een critische zin waarvan het 
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motto, waaronder de inzending binnenkwam een duidelijk ge
tuigenis aflegt: ,Pleonasme". 

In zijn inzending poogt de heer Valster antwoord te geven op 
de vraag: ,Wat client naar reformatorische visie doelstelling en 
inhoud te zijn van een politiek, die zich aandient als christelijk
sociale politiek en acht U deze naamgeving juist?" 

Na summier te hebben aangeduid, wat kan worden verstaan 
onder de reformatorische visie van Luther, onderscheidenlijk 
Calvijn en de Dopers, vervolgt inzender: ,Om nu tot een alge
meen te stellen reformatorische visie te komen, zullen we deze 
verschillende accenten toch onder dienen te brengen in een ge
zamenlijke noemer. Ik meen dat wij hierbij het best kunnen uit
gaan van de aanleiding tot en het kenmerk van de reformatie, 
n.l. het opnieuw ontdekken van de Bijbel. Een van de meest in
grijpende gevolgen hiervan was n.l. het losmaken van de Bijbelse 
verkondiging der toen vrijwel algemeen geldende mens-, maat
schappij- en wereldbeschouwing. Ik meen, dat dit ook nu nog zo 
moet zijn. Ret steeds opnieuw ontdekken van de Bijbel en het 
innerlijk steeds bereid zijn tot het loslaten van, wellicht reeds 
vastgeroeste, eigen opinies over mens en maatschappij om zo te 
komen tot innerlijke vrijheid. Dit betekent dus, dat de reforma
torische visie geen eens-en-voor-altijd-durende-vaststelling-van
waarheden is, waar niet meer aan getornd mag worden. In
tegendeel, het is een Bijbelse visie in de zin van: het steeds op
nieuw en steeds verder laten spreken van de Bijbel, in voile vrij
heid en zonder subjectieve beperkingen teneinde binnen het 
raam van eigen opinie te kunnen blijven en deze aldus te kunnen 
sparen. 

De reformatorische visie is dus beweeglijk en moet door elke 
generatie opnieuw beleefd en verworven worden." 

Vervolgens besteed de heer Valster aandacht aan de vraag: 
,Wat is sociale politiek?" 

Sociale politiek definieert hij als het geheel van handelen, dat 
er toe moet leiden de economische zwakkeren een bevredigende 
positie te verschaffen. Daarbij tekent hij aan, dat sociale politiek 
aanmerkelijk meer omvat, dan aileen loonpolitiek. 

Volgens inzender is het probleem niet hoe men aan sociale 
politiek doet, want dit ligt naar zijn mening in de omschrijving 
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besloten, maar het probleem is Of men aan sociale politiek doet: 
,Er is n.l. wel degelijk een tijd geweest, dat sociale politiek een 
volkomen onbekende zaak was en in vele gevallen is dit het nog! 
Want wanneer ontstaat een bewuste sociale politiek? Eerst dan, 
wanneer men gaat inzien, dat men solidair moet zijn met de 
ander, dat men verantwoordelijkheid draagt voor elkaar en dat 
de mens in het centrum moet staan van elke gerichte handeling, 
opdat hij in de gelegenheid is zich te ontwikkelen tot en te he
staan als een bewust levende persoonlijkheid. 

En daarom is er voor sociale politiek volgens bovenbedoelde 
interpretatie geen plaats in een maatschappij, die overheersend 
is gericht op het materiele (kapitalisme) of in een maatschappij, 
waar een idee of een persoon het middelpunt is (dictatuur), 
maar deze politiek is aileen levensvatbaar daar, waar de valle 
draagwijdte wordt verstaan van het woord: Hebt U naaste lief 
als Uzelf! M.a.w. sociale politiek, die zich uitstrekt over alle ge
bieden van het maatschappelijk leven is aileen mogelijk in een 
maatschappij, die doortrokken is van het mens- en wereldbeeld, 
zoals Christus het zijn volgelingen heeft voorgehouden. Daarom: 
de term christelijk-sociale politiek is in deze zin een pleonasme! 
Christelijke politiek is sociaal en sociale politiek wortelt in het 
christendom! 

Ret komt er op aan, dat men aan sociale politiek doet. Wan
neer men hiervan de valle consequenties aanvaardt, is de inhoud 
gegeven. Inhoud van sociale politiek naar reformatorische visie 
is dan: De toestanden altijd weer meten aan het Koninkrijk Gods 
en haar gerechtigheid en al wat daarmee strijdt, bestrijden! 
(Slotemaker de Brui:ne) ." 

Bij wijze van voorbeeld geeft inzender als doelstellingen thans 
aan: het opheffen van de woningnood, het in Nederland opnemen 
van de spijtoptanten, het verlenen van reeele hulp aan dat deel 
der mensheid, dat hanger en gebrek leidt. 

Met wat hij over deze hulp aan minder ontwikkelde landen 
opmerkt, willen wij ons overzicht besluiten: ,Met name dit 
,object" is een uitdaging aan de politiek, gevoerd door chris
tenen. Laten toch met name die christenen, die een leidende rol 
spelen in de politiek, beseffen wat nu concreet in deze situatie, 
hun taak is. Hier ligt de mogelijkheid voor het zo dikwijls ge-
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faald hebbende christendom, de historische verenging, waarin 
het is geraakt, volledig te doorbreken." 

RECTIFICA TIE. 

In het artikel van Mr. Van Haersma Burna, geplaatst in bet oktober
nummer, is op bladzijde 5 de volgorde der zinnen onjuist. De passage 
volgend op de regel wit, dient als volgt te worden gelezen: 

Wanneer wij een paar houtskoollijnen proberen te trekken om een 
antwoord te krijgen op de vraag, wat christelijk-sociale politiek nu is, 
krijgen wij het volgende beeld. 

Historisch heeft de christelijke-sociale politiek een eigen functie gehad 
door tegenover het oude individualistische liberalisme en het marxisti
sche socialisme te kiezen voor een christelijke solidarisme. 

Vooraanstaande hedendaagse theologen zeggen, dat de Bijbel geen 
oonstante normen geeft voor de grondslagen van de maatschappij. In 
iedere tijd moet worden nagegaan, of in de bestaande structuren de na
volging Gods tot uitdrukking kan komen. 

De praktijd van na de oorlog laat zien, dat bij het formuleren van 
concrete richtlijnen de visies van Christenen in sommige opzichten ver 
uiteenlopen. 

Zo komen wij tot de conclusie, dat in de huidige situatie in Nederland 
niet een bepaald program is aan te wijzen, dat de christelijke-sociale 
politiek inhoudt. 

Moeten wij het begrip christelijk-sociale politiek daarmee volledig 
Iaten vallen? 

HET NEDERLANDS PARLEMENT 
Dr. E. van Raalte 

Reeds geruime tijd ligt op onze leestafel een boekwerk (342 blad
zijden), uitgegeven in 1958 bij het Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf 
te 's-Gravenhage, - thans in herdruk, prijs j 3,-, dat wij gaarne bij 
onze lezers aanbevelen. De schrijver, een vooraanst;cand parlementair 
journalist, beschikkend over kennis en wetenschap en langjarige erva
ring, heeft zich, blijkens zijn voorwoord, bij het samenstellen van dit 
boek ten doel gesteld, ,weer te geven wat het Nederlandse Parlement is 
en doet, hoe het is samengesteld, welke bevoegdheden het bezit, hoe bet 
functioneert." Hij heeft ernaar gestreefd als een onpartijdig beoorde
laar te werk te gaan; de z.i. bestaande feilen blijven geenszins onver
heeld, maar evenmin de goede kanten ten opzichte van het doen en 
Iaten van onze volksvertegenwoordiging en haar leden. Dit heeft hem er 
overigens geenszins van weerhouden- zoals hij zelf schrijft- ,sommige 
theorien mede tegen de achtergrond van eigen opvattingen in ogen
schouw te nemen". Inderdaad, er komen in dit boek wei eens opmer
kingen voor, waarbij men van Christelijk-Historisch standpunt een posi
tief ,Neen" kan Iaten horen; maar dit verhoogt de waarde van deze 
studie en dwingt tot kritisch lezen en overdenken. Wanneer bijv. op 
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biz. 7 gezegd wordt: ,.Bij aile partijen is het gebruikelijk, dat op het 
partijcongres of op de partijvergadering de kamerfractie in zekere zin 
rekening en verantwoording afiegt van de door haar in het Pariement 
aangenomen houding en dat deze bij die geiegenheid onderwerp uit
maakt van gedachtenwisseling, dus eventueei ook van kritiek" dan moet 
ik daarvan zeggen dat dit bijv. vroeger bij vrijzinnig-democraten en 
sociaai-democraten inderdaad wei een afzonderlijk agendapunt van de 
jaarlijkse partijcongressen uitmaakte, maar dat de Christ. Hist. Unie 
dit principieei nooit heeft gedaan. Gedurende de normaai vierjarige 
zittingsperiode dragen de gekozen voiksvertegenwoordigers de voile ver
antwoordelijkheid; kan men zich met hun beieid niet verenigen, weinu, 
dan kieze men na die zittingsperiode andere vertegenwourdigers. Na
tuurlijk zullen er op partijcongressen, ook van de Chr. Hist. Unie, wei 
eens kritische opmerkingen worden gemaakt of vragen worden gesteid 
of bij bijzondere gebeurtenissen uitvoerige inlichtingen worden ver
strekt, maar de Kamerfractie ais wdanig op het matje roepen, ligt niet 
in het staatkundig denken der C.H.U. 

Het boek geeft in Hoofdstuk I een beschouwing over de werking van 
het parlementaire stelsel in Nederland en geeft daarvan enige belang
rijke karaktertrekken en verschijnseien. De schrijver behandelt achter
eenvoigens de zelfstandigheid van de Ministers ten opzichte van het 
Parlement en de machtsverhoudingen tussen Kabinet en Parlement. Hij 
zegt, dat sommiger neiging de zelfstandigheid van de vrijelijk met el
kaar samenwerkende ,Kroon" en ,Volksv,ertegenwoordiging" te abso
luut te steilen, op een staatsrechtelijke en staatkundige kleurenblind
heid neerkomt, waardoor dan aileen een tegenstelling gezien wordt tus
sen een absoluut dualisme enerzijds, een absoiuut monisme aan de an
dere kant, en men geen oog heeft voor de nuances, zoais de werkelijk
heid te aanschouwen geeft. De schrijver concludeert: van een absolute 
heerschappij van het dualisme kan eenvoudigweg gecn sprake zijn, is 
ook geen sprake. Er bestaat slechts plaats voor een getemperd, een be
perkt dualisme. Dit speeit met de daardoor ongetwijfeid bei:nvioede 
typische Nederlandse werking van het parlementaire stelsel een belang
rijke rol op het gebied van kabinetsformatie. 

Uitvoerig wordt stilgestaan bij de moeilijkheden, die zich bij Kabi
netsformaties hebben voorgedaan en bij de procedure, die bij Kabinets
formaties in de tweede helft van de vorige eeuw, maar ook na 1900 en 
speciaal na de tweede wereldoorlog, sinds 1946, werd gevolgd. Dat in 
vroeger jaren een Kabinetsformatie spoediger verliep en minder tijd 
vereiste, wordt door de schrijver met de feiten weersproken. Zo waren 
er in 1849 zes weken gemoeid met de formatie van het eerste Kabinet
Thorbecke en zo verliepen er een kieine acht weken eer in 1871 het derde 
Kabinet-Thorbecke het levenslicht aanschouwde. 

Hoofdstuk II geeft in een veertigtal bladzijden een oeschouwing over 
het in ons vader land sinds 1815 bestaande tweekamerstelsel; bijzondere 
aandacht wordt geschonken aan het karakter en de positie van de Eer
ste Kamer. Schrijver zeif is van de noodzaak van het bestaan van een 
Eerste Kamer noch in theorie, noch op grond van de practijk werkelijk 
doordrongen, maar hij somt argumenten pro en contra het tweekamer
stelsei op objectieve wijze op. 

In een voigend Hoofdstuk kan men een en ander vinden over de 
samenstelling der Staten-Generaai, over het kiesrecht, het kiessteisel, 
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zowel voor de Tweede als voor de Eerste Kamer, over de parlementaire 
schadeloosstelling, over het Voorzitterschap van beide Kamers, over de 
Griffiers, het Reglement van Orde en tal van andere zaken, die betrek
king hebben op de organisatie der Staten-Generaal. 

Een afzonderlijk Hoofdstuk is gewijd aan de bevoegdheden van het 
Nederlandse Parlement. ,Beide Kamers" - aldus begint Hoofdstuk IV 
- ,bezitten op wetgevend en op controlerend gebied belangrijke be
voegdheid. Daarnaast hebben zij nog in bepaald opzicht een recht, dat 
enigermate het karakter van rechtspraak heeft en tenslotte komt dan 
nog aan de Tweede Kamer een functie toe, die tot op zekere hoogte op 
benoemingsgebied is gelegen." Hoe dit alles werkt en functioneert, 
wordt uitvoerig beschreven en met voorbeelden uit de praktijk van het 
parlementaire Ieven toegelicht. De Christelijk-Historische hacties zijn 
over het algemeen niet erg verzot op moties. Hoe het met ingediende 
moties kan gaan, en hoe het meermalen is voorgekomen, dat aange
nomen moties door de Regering worden terzijde gelegd, wordt met 
voorbeelden uit de praktijk gestaafd. Daar het buitenlands beleid, voor
al de laatste jaren van zo eminentc betekenis is geworden, weordt door 
de schrijver terecht de nodige aandacht geschonken aa!1 de bemoeiingen 
van de beide Kamers der Staten-Generaal met het buitenlan6~ beleid. 
Sinds 1919 bezit de Tweede Kamer een vaste Commissie voor Buiten
landse Zaken; deze Commissie strekt tot het bevorderen van een ge
regelde gedachtenwisseling over zaken van buitenlands beleic tussen 
Regering en Kamer. De Commissie vraagt van de Regering inlichtingen, 
die zij gewenst acht, en overlegt met de Regering over al datgene, 
waaromtrent de Regering haar wenst te horen. Bijna steeds wordt aan 
deze Commissie geheimhoudingsplicht opgelegd, zodat de Kamer uit 
de boezem der Commissie weinig verneemt. 

Sinds 1950 bezit ook de Eerste Kamer een vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken, maar deze Commissie is aileen een commissie voor 
het verkrijgen van inlichtingen van de Regering. Met opzet is aldus 
onderstreept, dat zij bepaald niet ten doel heeft, wat juist wel met de 
vaste Commissie van de Tweede Kamer het geval is, met de Regering 
overleg te plegen. 

Aan het recht van enquete, de behandeling van verzoekschriften, de 
benoeming van leden van de Hoge Raad en van de Algemene Reken
kamer, wordt in dit boekwerk de nodige aandacht geschonken. 

Ook de werkmethode van de beide Kamers, het voorbereidend onder
:wek, de schriftelijke voorbereiding van de openbare beraadslaging, de 
openbare beraadslagingen zelf en de behandeling van zaken in Comite
generaal worden uitvoerig beschreven, terwijl in een :;lothoofdstuk iets 
vermeld staat over de historische gebouwen, waarin de Kamers der 
Staten-Generaal sinds oude tijden vergaderen. 

Het geheel overziende en overdenkende, komt men tot de conclusie: 
een nuttig boekwerk, leerzaam en instructief voor een ieder, die belang 
stelt in het Nederlandse parlementaire Ieven. Het leest gemakkelijk, 
vooral doordat de staatkundige en staatsrechtelijke beschouwingen toe
gelicht worden met voorbeelden uit de parlementmre praktijk. Men 
leze het boek door een kritische bril. Het zal het politiek inzicht van 
de lezer verrijken. Dus: gaarne aanbevolen. 

Dr. H. W. Tilanus. 
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vragen wij Uw aandacht voor onze serie ,Belijdenis
uitgaven", waarin reeds volgende deeltjes verschenen: 

Voor de Hervormde Kerken: 1 ex, 20 ex. 

Dr. G. I. v. d. Poll: Als wij bidden .. 
Dr. I. G. Woelderink: Belijdenis en Avondmaal 
Ds. H. G. Groenewoud: De grate Zondag 
Prof. Dr. H. Jonker: Passiestonden .. 
Ds. A. T. W. de Kluis, hoofdlegerpredikant: 
Soldaten random Jezus .. 

Voor de Cereformeerde Kerken: 

.. 

. . 

f 2,90 /2,-
f 1,75 j1,55 
f 1,75 f 1,55 
f 2,45 f 2,20 

f 2,45 f 2,20 

Ds. I. H. Sillevis Smitt: Ambassadeurs . . f 3,45 f 3,10 
Ds. I. H. Sillevis Smitt: En nu staande blijven . . f 1,75 f 1,55 
Ds. P. N. Kruyswijk: 
Op weg naar bet Heilig Avondmaal . . f 1,- f 0,90 
Ds. I. C. Jonkers: Uw Ieven een eredienst . . f 1,95 f 1,75 
Ds. H. W. Engelkes: Uw plaats in Gods huisgezin f 1,75 f 1,55 
Ds. G. van Duinen, Ds. E. Pijlman, Ds. I. Overduin: 
Wij getuigen f 2,45 f 2,20 
Cera Kraan-v. ,d. Burg: Zij dienden Hem . . f 1,75 f 1,50 

Voor de Chr. Cereformeerde Kerken: 
Ds. I. H. Velema: Hoe Ianger hoe meer .. 
Prof. I. I. v. d. Schuit: Ten dis geleid .. 

Algemeen: 

f 2,45 
f2,95 

f 2,20 
f 2,50 

G. J. Haalboom: Door bet Geloof f 1,50 f 1,35 
lac. Lelsz: Apocalypse, 56 gedichten van deze 
Chr. Geref. dichter . . . . f 2,95 f 2,50 

Bovenstaande uitgaven zijn verkrijgbaar 
bij de boekhandel en bij 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.V. DEN HAAG 
Postbus 2067 - Laan van Nieuw Oost-Indie 271 - Telefoon 85 45 08* 
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Mr. Dr. J. van Bruggen 

HET SOCIAAL EN ECONOMISCH PROGRAM 

Het heeft mij deugd gedaan, dat in het decembernummer van 
het Christelijk Historisch Tijdschrift professor Dr. J. E. Andries
sen een artikel heeft gewijd aan het sociaal en economisch pro
gram, dat in 1961 door de algemene vergadering van de C.-H.U. 
voorlopig is vastgeste1d. 

Het voorlopige karakter brengt mede, dat aan kritische be
sohouwingen, zoals deze in het artikel van professor Andriessen 
voorkomen, en welke mede een aantal kiesverenigingen tot com
mentaar aanleiding gaven, alle aandacht kon worden geschon
ken. Trouwens aan de algemene vergadering van de C.-H. Unie 
in 1962 zullen als gevolg van gehouden samenspreking met hen, 
die bepaalde suggesties deden, een aantal wijzigingen en aanvul
lingen worden voorgesteld. Vertrouwd mag worden, dat dit zal 
medewerken om het christelijk-sociaal beleid, waarvoor dit pro
gram een getuigenis wil zijn, sterker te doen spreken. 

Professor Andriessen begint in zijn artikel op te merken, dat 
bij kritiek zekere mildheid geboden is. 

Inderdaad. Het huidige antwerp toch heeft een geheel andere 
opzet dan met name het in 1950 vastgestelde program bezit. Thans 
worden geen bepaalde desiderata uitsluitend naar voren ge
bracht, zoals in het verleden het geval is geweest, maar wordt 
een bewuste poging gedaan om meer systematisch de leiding
gevende beginselen voorop te zetten en van deze uit bepaalde 
wensen voor de naaste toekomst te formuleren. Dit is geschied 
onder A. De Christen in het economische en sociale leven (I t/m 
V) en B. Algemene beginselen van het economisch en sociaal 
beleid (VI t/m VIII). 

Het verheugt mij, dat de kritiek van professor Andriessen zich 
niet richt tegen hetgeen in deze principiele formuleringen wordt 
gesteld. Dit zij tevens voor hem een bewijs, dat hij ten voUe in 
onze kring thuis behoort en hier - gelet op de ruimte, welke 
steeds typisch Christelijk-Historisch is en blijven moet - met 
zijn persoonlijke opvattingen volkomen ernstig wordt genomen. 



Inleidende opmerkingen. 
Het is wellicht hier de plaats te wijzen op een verschil van in

zicht, dat tussen de opstellers van het sociaal en economisch 
program en de schrijver van het artikel in het decembernummer 
blijkbaar bestaat, en bij hem tot misverstanden aanleiding heeft 
gegeven. Naar mijn mening moet men drieerlei beslissingsniveau 
goed onderscheiden als het gaat over politieke visie en practische 
politiek. 

1e. Het sociaal en economisch program, dat voor een reeks 
van jaren - het vorige dateerde van 1950 - moet gelden, geeft 
weer, hoe in een nabije toekomst de C.-H. Unie zich opstelt in 
het sociale en economische veld van de samenleving. Hier moet 
speelruimte zijn en dit brengt mede een meer algemene formu
lering. 

2e. Een urgentieprogram, dat eventueel cijfermatig concre
tiseert wat op een bepaald tijdstip geboden is, geeft aan wat hier 
en nu geboden is. 

3e. De noodzakelijke slagvaardigheidsruimte voor de ver
tegenwoordigers in de Staten-Generaal om op wetgevend gebied 
concrete 'beslissingen te nemen, zonder te grote belemmeringen 
te ondervinden van wat onder 1e. en 2e. is of wordt vastgesteld, 
moet behouden blijven. 

Blijkbaar trekt professor Andriessen te sterk het sociaal en 
economisch program naar de richting onder 2e. geformuleerd. 
Laat mij dat nader toelichten. Er is geen enkel bezwaar om bijv. 
voor de hulp aan onderontwikkelde gebieden in een urgentie
program het cijfer van 1% van het nationaal inkomen te noemen 
als taak voor laat ons zeggen 1962 en 1963. In het sociaal en 
economisch program moet worden volstaan met (zie onder XVI 
eerste alinea) te stellen, dat voor Nederland de plicht bestaat 
deze landen metterdaad verantwoorde hulp te verlenen ter ver
hoging van hun economisch en sociaal levenspeil. Kan professor 
Andriessen aangeven wat in 1964 en volgende jaren enerzijds 
mogelijk is en anderzijds noodzakelijk zal zijn? Laat mij eerlijk 
verklaren dit niet te weten. Daarom kon het niet concreter wor
den uitgesproken. 

Een tweede algemene opmerking zij mij vergund. Op een aan-
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tal plaatsen van zijn artikel hecht de schrijver blijkbaar grote 
waarde aan de volgorde. Zo vindt hij het onjuist, dat het eco
nomische voorop gaat en het sociale volgt. 

Verder oordeelt hij, dat een bepaalde paragraaf (XVII) is ge
wijd aan sectorpolitiek en met name over de visserij meer uit
voerig wordt gehandeld. 

Ret zal hem genoegen doen, dat, zodra de commissie voor Maat
schappelijk Werk onder leiding van arts A. D. W. Tilanus, een 
concept-redactie voor Maatschappelijk Werk en Volksgezond
heid zal hebben ontworpen, de volgorde opnieuw aan de orde 
komt. 

Verder wordt voorgesteld om de visserijparagraaf ongewijzigd 
over te brengen naar een bijlage van het program en een aantal 
punten, die als bijzondere punten in de belastingparagraaf ge
noemd zijn, nader aan te geven als te bestuderen punten bij de 
algemene belastingherziening, welke wordt voorbereid. 

Laat ik thans het artikel van professor Andriessen op den 
voet volgen. 

Een eigen geluid? 
Wat is dit? Op bepaalde punten een nieuwe gedachte formu

leren? Of enige gedachten extreem naar voren brengen? 
Toen de H.G.S. v66r 1940 bestond, meende deze het monopolie 

te bezitten van getrouwe naleving van Artikel 36 der Neder
landse Geloofsbelijdenis en de S.G.P. heeft nog het monopolie 
van tegen dwangverzekering te zijn. Zijn dit eigen geluiden? Of 
dit, dat de P.v.d.A. zich als het progressieve deel der natie pleegt 
aan te duiden, zoals vroeger de lilberalen zich het denkend deel 
der natie waanden. Zijn dit eigen geluiden? Mij dunkt: Dit is ons 
eigen karakter enerzijds, dat wij met anderen van afwijkende 
politieke overtuiging levende in de maatschappij, van 1962, ook 
zonder hun programma's te raadpleggen - hetgeen wij welbe
wust niet gedaan hebben- meermalen grelijke desiderata zullen 
moeten stellen, omdat deze door de omstandigheden worden ge
eist, maar toch anderzijds hierbij een eigen methode hebben. Niets 
eigens? Natuurlijk wel, want afgezien van het feit, dat wij wel 
degelijk (handel met onderontwikkelde gebieden, waardevast-
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hetd van pensioenen enz.) op enige punten dingen naar voren 
brengen, die elders niet zo worden gevonden (een constatering 
ex post) gaat het om een eigen methode en benadering der pro
blematiek. Ret synthetisch op samenwerking met anderen ge
richt zijn in nationale zin, is ,het eigene" van de C.-H. Unie en 
haar politiek. 

Dit zal ons leiden en bij samenwerking met en bij eventueel 
verzet tegen groepen van andere politieke signatuur, zodra het 
gaat om de toepassing van de sociale en economische politiek, die 
wij voorstaan, om zo te streven naar een verantwoordelijke 
samenleving. 

Thans de kritiek in de laatste alinea (blz. 4) van schrijvers 
artikel. 

Er is een concreet wetsontwerp, algemene kinderb?jslagver
zekering, aan de orde. Dit zal binnen afzienbare tijd in de Eerste 
Kamer worden afgehandeld. Zander Minister Van Rooy's heen
gaan was het in 1961 al gereed geweest. Had het zin hierop con
creet in te gaan? Ret zou een koud kunstje geweest zijn over te 
nemen uit het Sociaal-Economisoh Program 1950 de zinsnede 
onder VIII Sociale Verzekering: ,In aansluiting aan het boven
genoemde (uitbreiding sociale verzekering) worde de verplich
te verzekering geleidelijk uitgebreid tot allen, die werkzaam zijn 
in bedrijf of beroep en die in economisch opzicht met de reeds 
verplicht verzekerden gelijk gesteld kunnen worden." 

Daar valt de kinderbijslagverzekering oak onder. Maar nog
maals had dit zin, zodra over een concreet wetsontwerp geoor
deeld moet worden? Had het iets betekend? 

Wat de inkomensverdeling betreft, is het niet juist, dat bier
over niet of in vage bewoordingen wordt gesproken. In para
graaf XXII loon- en prijsbeleid (blz. 17) wordt in de zevende 
alinea gesteld: 

,Bij voortduring dient te worden gewaakt voor een rechtvaar
diger verdeling van het nationaal inkomen in zijn geheel, waar
bij met name aan het aandeel van inkomen uit arbeid een steeds 
ruimere plaats moet worden gegeven, zodanig, dat in ieder ge
val een minimum inkomen wordt gegarandeerd." 
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Nu ga ik maar niet in op het volgordebezwaar. Zeven is een 
heilig getal en dus geen kwade plaats. 

Evenmin vevdenk ik de schrijver er van een crypto-aanhanger 
te zijn van de ijzeren loonwet van Lasalle als hij op de starheid 
der verhoudingen wijst. Minister De Pous verklaarde onlangs, 
dat het werknemersaandeel van het nationaal inkomen van 1959 
tot 1961 is gestegen van 67,2 tot 70%. Deze cijfers zullen naar 
Minister Veldkamp in de Eerste Kamer verklaarde worden na
getoetst. Als professor Andriessen echter vergelijkt wat dit aan
deel was in 1900 en thans zestig jaren later, zal hij erkennen, dat 
ons desideratum geen sententia declaratoria, maar een levende 
mogelijkheid ook voor de toekomst is. 

Ret minimum inkomen! Een winstpunt waarvan gaarne acte. 
Gaarne zijn wij bereid met professor Andriessen's gewaardeer

de medewerking hiervan een meer omschreven uitwerking voor 
te bereiden. 

Wat de opmerking betreft, dat verbetering van de positie der 
werknemers zal moeten komen (wij zouden zeggen mede moet 
komen) langs de weg der bezitsvorming, moge ik verwijzen naar 
de paragraaf bezitsvorming en welvaartsspreiding (XVI). In 
deze paragraaf worden behandeld concrete maatregelen binnen 
de onderneming. Juist in onze tijd nu matiging van directe loons
verhogingen wegens het gevaar voor een uit de hand lopen der 
prijzen geboden is, zijn deze het meest aangewezen. Spaarrege
lingen in ondernemingen en winstdelingsregelingen binnen de 
ondernemingen, die gericht zijn op blijvende bezitsvorming, wor
den reeds door de Overheid gepremieerd. 

Wat de rechtsvorm van de onderneming betreft, als conditio 
ad hoc: Deze wordt behandeld in breder verband dan een 
eventueel verkrijgen van aandelen door arbeiders. In paragraaf 
XXII onder Medezeggenschap wordt in de tweede en derde 
alinea op deze problematiek ingegaan. 

Laat mij uit de toelichting, die ik gaf voor de Kadercursus 
1961!1962 het volgende citeren (blz. 39 en 40). 

,Onze maatschappij is in voortdurende ontwikkeling. Wie 
de maatschappij van 1962 vergelijkt met die aan het begin 
van deze eeuw en de grote veranderingen waarneemt, welke 
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in de verlopen 60 jaren zijn opgetreden, zal dit moeten be
amen. Waar wij ons heen bewegen kunnen wij niet zeggen. 
Wie de economische geschiedenis bestudeert, beseft, dat er 
geen voor alle tijden en plaatsen geldende structuur van de 
maatschappij bestaat. Ret is een gevaarlijke dwaling te den
ken, dat de maatschappij naar een vooraf bedacht studeer
kamerplan kan worden ingericht. De samenleving is geen 
dood gebouw. Maar een levend organisme. 

Aan de veranderingen van de samenleving in de toekomst 
door tal van reeds aanwezige oorzaken (van mechaniseren
de of technische aard) zal de ondernemingsgewijze produktie 
zich in hare concrete vormen steeds aanpassen en naar de 
ervaring ons heeft geleerd kunnen aanpassen. 

Dit zal ongetwijfeld ook consequenties meebrengen voor 
de concrete vormen van medezeggenschap van de arbeid, op 
welke naast leiding en kapitaal iedere ondernemingsgewijze 
produktie berust. Voor deze medezeggenschap zullen dan 
ook steeds te bekwamer tijd de passende juridische vormen 
moeten worden gezocht. Dit brengt mede, dat op de rechts
vorm van de onderneming, met name op de wettelijke rege
ling van de naamloze vennootschap, de schijnwerper moet 
worden gericht." 

Mij dunkt dit is noch vaag noch op de toekomst gerichte 
muziek maar zo concreet mogelijk. 

Wat de geachte schrijver zegt op blz. 6 over de concretisering 
van het loon- en prijsbeleid in 1962 is een overdenkingswaardige 
suggestie. Toch zou ik deze niet gaarne in het sociaal en econo
misch program zien opgenomen. Immers wij weten nooit vooruit 
wat in 1963, 1964, enz. geboden zal zijn. 

Sociaal of economisch 
Deze kritiek van professor Andriessen op dit punt heb ik eer

lijk gezegd niet begrepen. Te meer daar ze komt van een eco
noom, die het waarderen moet, dat aan zijn wetenschap alle aan
dacht is geschonken. Is het niet ten volle realistisch bepaalde 
sociale desiderata te toetsen aan het economisch verantwoor
de? Dit geschiedt in het program bewust en geeft aan het sociale 
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element meer relief. Wanneer men, zoals de schrijver van dit 
artikel, bijna de helft van zijn ambtelijk leven bij de sociale ver
zekering werkzaam is geweest en daar de noden van de samen
leving heeft leren kennen en tot verbetering heeft medegewerkt, 
maar daarna anderzijds vele jaren in de finantieel-economische 
sfeer heeft gearbeid, is men over de tegenstelling sociaal of eco
nomisch, heus wel heen. 

Trouwens de sociale doelstellingen zijn bij deze economische 
opzet onmiskenbaar. Laat mij maar eens opsommen. 

De W erkgelegenheidspolitiek (paragraaf IX). Deze heeft tot 
strekking er voor te zorgen, dat de bestaanszekerheid van de 
arbeidende mens door het bestrijden en wegnemen van de oor
zaken der werkloosheid wordt beveiligd. 

Het W oning- en huurbeleid (paragraaf XIX) stelt als eis het 
bouwe~ van goede woningen tegen redelijke huren ook voor hen, 
die mneten leven van hun loon. Een uitnemend sociaal belang. 

De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (paragraaf XX) 
heeft de strekking de verdere emancipatie van de arbeidende 
stand te bevorderen en hun organisaties als gelijkwaardige par
tijen te betrekken bij het voorbere~den en doorvoeren van eco
nomische en sociale maatregelen. 

De Bezitsvorming en Welvaartsspreiding (paragraaf XXI) zijn 
voor de arbeidende mens bij uitstek van belang. 

De Medezeggenschap (paragraaf XXII) stelt vast, dat de arbei
dende mens in de gemeenschap van de onderneming als een ge
lijkwaardige partner moet worden beschouwd. 

Het Loon- en Prijsbeleid (paragraaf XXIII) stelt de eis het 
reeele loon te handhaven en de koopkracht van de minst draag
krachtigen (vergeten groepen) te bewaren en te versterken. 
Voor de werknemers wordt een aandeel in de gestegen welvaart 
gevraagd. 

En dan moet niet worden vergeten (paragraaf XXV) : Sociale 
W etgeving. Hier zijn op niet minder dan acht pun ten desiderata 
geformuleerd. 

Wij spreken ons uit voor unificatie van het arbeidsrecht in 
verband met grotere rechtszekerheid, voor verplichte onafhan
kelijke arbitrage teneinde staking en uitsluiting te beperken, 
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voor meer eenheid bij de sociale verzekeringswetgeving, voor in
voering van een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering op 
korte termijn, voor eenheid bij beoordeling en vaststelling van 
blijvende renten, die een meer waardevast karakter zullen moe
ten verkrijgen, voor omslagfinanciering, zowel bij algemene 
volksverzekeringen, als bij aanvullende bedrijfspensioenen, ten
einde aldus meer waardevastheid mogelijk te maken. 

Tenslotte geven wij meer uitvoerig aan op welke beginselen 
een algemene ziekenfondsverzekering moet worden opgetrokken 
en stellen nadrukkelijk, dat deze voor zwaardere risico's (zieken
huis-, sanatorium- en krankzinnigenverpleging) het karakter van 
een algemene volksverzekering moet hebben. 

De Overheid 
Dat onder algemene beginselen van het economisch en sociaal 

beleid gesproken wordt over nationalisatie en denationalisatie, 
hangt samen met het politieke karakter van ons program. 
Socialisten zijn heus nog niet los van nationalisatie-gedachten. 
Denk maar eens aan wat speelde random de zoutindustrie te 
Delfzijl. Nog altijd prijkt- tenzij dit verdwenen is in de laatste 
jaren - nationalisatie van bank- en verzekeringswezen op hun 
program. 

Daarom meenden wij niet te mogen zwijgen. 
Over de volgorde der doelstellingen op pag. 5 willen wij gaarne 

nader overleggen. 
Eveneens over de kritiek onder op biz. 8 en boven op blz. 9, 

welke wij wei kunnen beamen en waarvoor wij dankbaar zijn. 
lets meer uitvoerig wil ik ingaan op hetgeen over de open

bare financien (belastingen) wordt opgemerkt. 
Gelet op de vele punten, die genoemd worden, kan deze para

graaf de indruk wekken overtrokken te zijn. Toch valt het wei 
mee, evenals dat zogenaamde conservatisme. Wij gingen hierop 
uitvoerig in mede in verband met de toekomstige algemene be
lastingherziening. 

Bijzondere punten betekent in dit geval ,Nader te bestuderen 
punten". Voor een belangrijk deel gaat het over juridische vra
gen (zie onder 4, 5, 6, 8 en 9), welke nadere overweging eisen. 
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Afschaffing van personele belasting en grondbelasting op on
gebouwd, zal een offer vragen op basis 1960 van 69 resp. 92 mil
joen gulden. Deze bedragen zijn heus wel elders te vinden. In 
brede kringen is men overtuigd, dat de personele belasting, als 
belasting op uiterlijke welstand volkomen verouderd is en even
eens dat de grondbelasting op ongebouwd te eenzijdig drukt als 
extra last op de agrarische bedrijven. 

Wat de ,loon- en inkomstenbelasting' betreft, de kromme der 
progressie verloopt voor de middengroepen te steil, zoals ook de 
Minister van Financii:~n heeft erkend. 

Ret zou mij te ver voeren dieper op deze zaak in te gaan, maar 
ik moge verwijzen naar blz. 19 tot 23 van de Kadercursus, waar
in deze vragen uitvoeriger zijn behandeld, met name de functie 
der belastingen als instrument ter inflatiebestrijding door de 
Overheid. 

Overigens kan ik met de beschouwingen op dit punt van pro
fessor Andriessen wel instemmen. 
Slot 

Voor de indeling en een eventuele hergroepering der stof van 
het sociale en economische program moge ik verwijzen naar het
geen onder inleidende opmerkingen is gesteld. 

Nog een woord over het ,slot" van de schrijver. Inderdaad, 
ieder program heeft het karakter van een compromis. De oude 
Romeinen wisten reeds: ,Medio tutissimus ibis" (In het midden 
zult gij het veiligst gaan). Een partij moet deze waarheid be
amen. Er zijn naast dynamische figuren, die wel eens en terecht 
economisch en sociaal experimenteren willen, meer statisch in
gestelden, die besef hebben, dat een geleidelijke groei van de 
samenleving in de richting van een ,Verantwoordelijke Maat
schappij" waardevol is, omdat zulk een ontwikkeling zich door
zet. 

Professor Andriessen is een te waardevolle figuur in onze Unie 
dan dat hij er aan zou behoeven te twijfelen, dat wij hem niet 
als volwaardig en bij ons behorend beschouwen. 

Evengoed als de Unie professor Andriessen nodig heeft, heeft 
deze de Unie nodig als blijvend en veilig tehuis, omdat haar 
fundament de steenrots is. 
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Ds. S. P. de Roos 

OVERHEID EN RECREATIE 

Ret oude, maar in onze dagen steeds stringenter wordende 
probleem van de recreatie kan uiteraard van verschillende 
standpunten bezien worden, waarbij deze standpunten elkaar 
niet per se behoeven uit te sluiten. Men kan zijn positie kiezen 
in de categorie van vraag en aanbod, waarbij het natuurlijk 
verschil maakt of men producent dan wel consument is. Men 
kan het probleem sociologisch of cultuurhistorisch benaderen. 
Al deze gezichtspunten zijn alleen maar van ondergeschikt be~ 
lang, als het gaat om het principiele uitgangspunt voor de 
Overheid. 

Dat uitgangspunt is een ander dan het gezichtspunt op de 
recreatie vanuit de Kerk. Ret is goed dat de Overheid weet, hoe 
de Kerk de recreatie ziet, maar de gezichtspunten blijven prin
cipieel verschillend. De Overheid draagt het zwaard: zij heeft 
te maken met de zonde op een heel andere manier dan de Kerk, 
die de boodschap van de verzoening heeft, en dus weet van de 
verzoende en overwonnen zonde. De Overheid heeft te maken 
met bozen en goeden, de Kerk met zondaars, die tegelijk recht
vaardigen mogen zijn. 

Beiden, Overheid en Kerk, zullen zich moeten blijven herin
neren dat ,recreatie" eigenlijk ,herschepping" betekent. Wat 
wij echter in deze wereld meemaken, kan hoogstens een teken, 
een onderpand van of een verwijzing naar dat werk van God 
zijn, dat is uitgedrukt in het woord: ,Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw". Wanneer wij van recreatie spreken, is dat altijd in af
geleide, hoogstens in verwijzende zin. Dat is geen depreciatie. 
Dat er tekenen en heenwijzingen zijn is niet gering! Zelfs de 
verzuchting van iemand die door een bad, een maal, een rust
pauze verkwikt is: ,He, ik voel me een ander mens" kan positief 
worden gewaardeerd als een doorgaans onbewust blijvend, maar 
niet minder werkelijk voorteken van het vernieuwend werk 
van God. 

Maar terwijl de Kerk mag weten, dat de mens pas goed leeft 
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in zijn recreatie en dat de dagelijkse arbeid in feite met de 
zonde samenhangt en dus niet definitief is, kan de Overheid een 
utilaristisch uitgangspunt innemen en de recreatie zien en waar
deren als een middel, om de mens des te beter weer aan het 
arbeidsproces te doen deelnemen. Niet z6 consequent dat het 
ontmenselijkt wordt (zodat bijvoorbeeld diegenen die niet aan 
het arbeidsproces kunnen deelnemen, als bejaarden en lichame
lijk of geestelijk invaliden, dus maar van recreatie verstoken 
zouden moeten blijven), want de Overheid heeft wel degelijk 
tot taak, zorg te dragen voor de leefbaarheid van het bestaan 
voor alle bevolkingsgroepen, maar de nuttigheidsfaktor kan en 
mag in de overwegingen van de Overheid een zeer belangrijke 
rol spelen. De Kerk ziet het arbeidsproces stellig niet als on
belangrijk. Zij weet van het gebod: ,Zes dagen zult gij arbeiden 
en al uw werk doen". Zij weet van trouw aan de aarde en van 
dienst aan de medemens. Zij bezit in het scheppingsverhaal een 
herinnering aan een situatie, waarbij aan de mens het ,bouwen 
en bewaren" van de hof van Eden was opgedragen, een taak die 
meer vreugde dan arbeid moet zijn geweest en stellig geen 
,arbeid" in de betekenis van ,moeite" .De Kerk weet ook van 
de belofte, dat deze situatie weer de normale zal zijn. Door de 
eeuwen heen heblben vele tekenen deze belofte vergezeld. Een 
van de belangrijkste tekenen was in Israel de sabbat, rustdag in 
de zin van feestdag, en in grater verband sabbatsjaar en jubel
jaar. Ook de zondag mag als zo'n teken worden verstaan, in onze 
tijd voor velen uitgebreid met de zaterdag van Israel. Vakantie 
is dan te zien als de vergroting van die zondag, de dagelijkse 
vrije tijd als de zondag in 't klein. 

Maar dit zijn dingen, die de Kerk alleen maar kan verkon
digen. Zij moet daarmee niet de recreatie begeleiden, maar om
gekeerd: wat men recreatie noemt dient te worden verstaan als 
begeleiding van het lied dat de Kerk zingt. Pas de melodie geeft 
de begeleiding zin en betekenis. De Kerk zal in onze tijd de 
cantus firmus luid genoeg moeten zingen om niet overstemd te 
worden door de soms zeer lawaaierige begeleiding. 

Ret nut van de recreatie, waardoor de mens ,vermaakt" wordt 
zoals een kledingstuk wordt ,vermaakt" opdat het weer past, zal 
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de Kerk niet helemaal onverschillig laten, maar veel en veel 
belangrijker is dit gezichtspunt voor de Overheid. 

Maar beide gezichtspunten komen hierin weer samen, dat de 
mens in zijn recreatie pas echt en goed MENS kan zijn. De Kerk 
weet hoe dat komt: de recreatie herinnert aan het herscheppen
de, wederbarende werk Gods, aan de Opstanding. De Overheid 
heeft in deze menselijkheid een norm, om haar heleid inzake 
de recreatie te bepalen. 

Dat beleid vindt plaats in nagenoeg alle sectoren van de Over
heidsbemoeienis, en bij de Rijksoverheid evenzeer als bij de 
provinciale en gemeentelijke overheden. Bij dit beleid nu zou 
de vraag beslissend moeten zijn, in hoeverre de recreatie, en wel 
die concrete vorm die op een bepaald moment voorwerp van dat 
beleid is, de mens herscheppen kan tot een echt en wezenlijk 
mens-zijn. De Kerk weet, dat van dit echte mens-zijn pas goed 
kan worden gesproken in de verhouding van de mens tot God, 
en dat wij pas over het mens-zijn kunnen spreken omdat God 
mens geworden is. De Overheid kan de menselijkheid aileen 
maar afleiden uit secundaire kenmerken. De voornaamste daar
van zijn de volgende drie (een keuze die wililekeurig moet lij
ken omdat de principiele fundering ervan in dit bestek achter
wege moet blijven): CREATIVITEIT, MEDE-MENSELIJK
HEID en VRIJHEID. 

Het gezichtspunt der creativiteit geeft de mogelijkheid, een 
zekere rangorde van waarden aan te leggen bij de verschillende 
vormen van recreatie. Wij kunnen passieve en actieve recreatie 
onderscheiden, en de actieve weer onderverdelen in reprodu
cerende en in creatieve activiteit. Bij de laatste komt de mens 
het meest tot zijn recht. Deze vorm geeft ook de meeste voldoe
ning. 

Deze rangorde kom t op zichzelf bij nagenoeg elke vorm van 
recreatie voor, al heeft de modus van de reproductieve activiteit 
spoedig de kans, van recreatie tot beroepsarbeid te worden. Bij 
de muziek onderscheiden wij het passieve luisteren, het actieve 
reproduceren en het creatieve componeren of improviseren. Bij 
het voetballen kennen wij het passieve toeschouwer-zijn, het 
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actief reproducerende van het zelf voetballen op de manier die 
men geleerd heeft, en het actief-creatieve van het scheppen van 
een eigen stijl en techniek. Bij het toerisme zouden wij een 
onderscheid kunnen maken tussen het zich passief laten mee
voeren in een toeringcar, het actief met eigen vervoermiddel of 
in openbare vervoersmiddelen een door anderen of door eigen 
ervaring uitgestippelde tocht reproduceren, en het creatief vin
den van nieuwe mogelijkheden, nieuwe plekjes, nieuwe vreug
den. 

Er zijn mensen, die, althans ten aanzien van een bepaa1de 
recreatievorm, aileen maar tot passiviteit in staat zijn, er zijn 
er ook die zowel passief als actief-reproducerend bezig kunnen 
zijn, en de creatieven kunnen meestal op zijn tijd ook wel eens 
passief of reproducerend genieten. Ret zou onjuist zijn, deze 
verschillen enkel terug te brengen op verschillen van aanleg 
en karakter. Natuurlijk spelen deze een heel grate rol. Maar het 
is ook zo dat vele mensen, die van de recreatie alleen maar de 
passieve vormen kennen, eenvoudig nooit met de andere moge
lijkheden zijn geconfronteerd, of in een vorm die alleen maar 
weerstanden opwekte. Onder goede leiding kunnen velen van 
hen gebracht worden tot reproductieve actie en ook wel tot 
creativiteit, wat immers nog niet hoeft te betekenen dat zij als 
scheppend kunstenaar in het telefoonboek zullen komen. 

Hoe kan de Overheid de overgang van passiviteit naar repro
ducerende activiteit en van deze naar creatieve activiteit stimu
leren? Immers, op deze wijze worden de recreatiemogelijkheden 
effectiever benut. Ret gaat in dit verband nog niet om een keuze 
tussen de verschillende mogelijkheden en het afwegen van ver
schillende belangen, maar om het verhogen van het rendement 
van de reeds voorhanden recreatiemogelijkheden. 

Ret ligt voor de hand om hier bij het onderwijs te beginnen. 
N og niet door het invoeren van een nieuw leervak, maar door 
het ontwikkelen van een nieuwe methodiek. Wie het algemeen 
vormend muziekonderwijs, zoals dit op sommige lagere scholen 
wordt gebracht, vergelijkt met de ouderwetse zangles, ziet hoe 
deze methodiek er in elk geval ten aanzien van het muziek
onderwijs al is, het is aileen jammer dat de toepassing nog zo 
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willekeurig is en dat er meestal geen aansluiting is van de ene 
school op de andere. In een overeenkomstige zin zou de repro
duktieve en ook de creatieve activiteit gewekt kunnen worden 
bij het gymnastiekonderwijs, bij lezen en taal, bij aardrijkskunde 
(prachtige voorbereiding voor het toerisme!), bij handenarbeid 
en bij eigenlijk alle schoolvakken. 

Natuurlijk heeft de school haar beperkingen. Maar naast de 
school zijn er ook nog andere mogelijkheden, ook voor volwas
senen. De massacommunicatiemiddelen, vooral pers, radio en 
televisie, bieden onbeperkte kansen: uitzendingen als die van 
,Openbaar Kunstbezit" zijn daar een levend bewijs van. Daar
naast zijn er volksontwikkelingswerk, vormingswerk en andere 
vormen van particulier initiatief. De Overheid kan hier stimu
leren, coi::irdineren en ook sulbsidieren. 

Het komt ook voor dat de Overheid zelf het initiatief neemt 
tot een bepaalde actie, die meestal gericht is op de jeugd, en de 
bedoeling heeft deze op een dusdanige wijze met de cultuur te 
confronteren, dat er meer begrip komt, verruiming van de hori
zon en ontwikkeling van de individuele mogelijkheden. Aileen 
moet de Overheid er dan voor oppassen, dat zij niet te hoog 
grijpt. Het opvoeren van de activiteit en de creativiteit is ten
slotte een ontwikkelen van de individuele persoonlijkheid en 
dit kan maar moeilijk massaal gebeuren. Overheidsacties als 
jeugdfestivals etc. zijn doorgaans op een zekere massa gericht, 
en lopen dan alle kans te mislukken. 

Als de Overheid zelf een initiatief wil nemen, zal zij beter 
doen met mensen aan te stellen op een bepaalde post (b.v. in een 
recreatiecentrum), die in staat zijn om zich bezig te houden met 
enkelingen of met kleine groepen. Dit is veel minder spectacu
lair, maar veel meer doeltreffend. Bij veel mensen komt in 
onze tijd een aanzienlijke creativiteit voor de dag in het kader 
van de ,Doe het zelf"-beweging. Dit zelf doen heeft 66k zijn 
economische redenen: de vakman is voor allerlei karweitjes niet 
alleen duur, maar ook steeds moeilijker te krijgen. Het voor
naamste aspect van dit zelf-doen ligt evenwel in de sfeer van 
de recreatie. De enige taak die hier voor de Overheid ligt, zou
den wij kunnen zien in het met soepelheid toepassen van aller-
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lei voorschriften. Het zal b.v. de openbare nutsbedrijven erom 
moeten gaan, dat bij getroffen voorzieningen de eisen van veilig
heid in acht genomen zijn: de betrokken instanties moeten dit 
niet identiek stellen met de uitvoering van deze voorzieningen 
door een erkend vakman. Er zijn heel wat onderdelen van de 
electrische installatie door een doe-het-zelver veiliger en des
kundiger uitgevoerd dan door de leerjongen van de erkende 
installateur. Zonder ook maar iets van de eisen van veiligheid, 
schoonheid e.d. (bij bouwen of verbouwen van huizen) te laten 
vallen is er toch wel degelijk een soepel belei:d mogelijk, dat de 
creativiteit van de mens niet frustreert, maar tot haar recht 
laat komen. 

Wat de mede-menselijkheid betreft: de recreatie is een sociale 
aangelegenheid. Het mens-zijn lbeweegt z,ich tussen twee polen: 
het tot haar recht komen van de eigen persoonlijkheid en de in
passing in het geheel van de samenleving. V oor het mens-zijn 
is de relatie met de ander onmisbaar. 

De meest nabije ander is in de regel het mede-gezinslid. In 
het geheel van de recreatie is de gezinsrecreatie een belangrijk 
punt. Maar er is ook een gezinsegoisme. Gezinsrecreatie is daar
om niet de laatste wijsheid. Het komt er op aan, dat waar er 
aanleiding toe is, leden van verschillende gezinnen en ook die 
gezinnen zelf met elkaar kunnen omgaan. 

Wat kan in dit verband de Overheid doen? Er zijn opper
vlakkige toeschouwers, die bij het woord ,recreatie" dadelijk 
(en aileen maar) denken aan ,recreatieterreinen" in de vrije 
natuur, en de Overheidstaak dan zien in het beschikbaar stellen 
of houden van deze terreinen en de belangen van de recreatie 
af te wegen tegen die van defensie, van wegenbouw, van stads
uitbreiding, van havenwerken. Maar deze, ongetwijfeld uiterst 
belangrijke en vaak schier onmogelijke taak is maar een facet. 

Natuurlijk is het waar dat hier een Overheidstaak ligt. Het 
verleden heeft maar al te vaak het beeld te zien gegeven van zich 
uitbreidende steden, zonder dat er aandacht werd geschonken 
aan recreatieterreinen, noch in de stad zelf (speelplaatsen voor 
de jeugd), noch in de om trek. En men kan nu eenmaal niet ste-
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den volproppen met mensen zonder hun bestaan leefbaar te 
maken. Dat is eenvoudig niet efficient. 

Maar de recreatieterreinen, die men dan overlaat of nieuw 
creeert, blijken (althans in het westen des lands) steeds meer 
terreinen te zijn voor massale recreatie. Een park, een ,hout", 
een bos, op mooie zondagen overvol, stranden waar men zij aan 
zij ligt en kampeerterreinen waar men bij de buren op schoot 
zit, meren waar men nimmer rustig kan varen .... en dit alles, 
dank zij de uitvinding van de transistor, doordrenkt van geluid! 
Hier is geen drastisch ingrijpen meer mogelijk. Ons rest aileen 
nog maar te trachten, er het beste van te maken. De geleidelijk 
ontstane bevolkingsdichtheid in het westen van Nederland 
plaatst ons nu eenmaal voor voldongen feiten. Door verbods
bepalingen en de controle op de naleving ervan kan men mis
schien de allerergste gevolgen van de geluidshinder voorkomen 
(en in woonwijken zou het bestaan hierdoor ook heel wat leef
baarder kunnen worden gemaakt!), door andere bepalingen kan 
men een minimum afstand voorschrijven tussen zomerhuisjes 
en tenten, en zo zijn er in het negatieve nog wei meer moge
lijkheden. 

Maar in het positieve ligt voor de Overheid het begin ergens 
anders. Het samen-leven is een kunst, die de mensen niet zo
maar komt aanwaaien. Hier is ook veel dat eenvoudig geleerd 
moet worden. Evenals bij het ontwikkelen van de creativiteits
factor ligt de Overheidstaak hier op het gebied van het onder
wijs en op dat van het subsidiebeleid. 

Het onderwijs heeft al te zeer de kans verzuimd die de 
moderne wetenschap van het groepswerk biedt. Deze weten
schap zou in elk geval op de kweekscholen onderwezen moeten 
worden en ook een deel van de examenstof voor M.O.-akten 
moeten uitmaken. Niet also£ groepswerk een wondermiddel zou 
zijn. Maar als men het doel van de school ziet als: klaarmaken 
voor het leven, zijn kennisoverdracht en relatie-opbouw even 
belangrijke middelen. De schoolkinderen moeten er bewust toe 
gebracht worden, elkaar te accepteren en met elkaar om te 
gaan, ook als ze elkaar niet liggen. En de gezamenlijke actie 
van de klas als geheel moet in positieve zin worden gestimuleerd. 
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Buiten schoolverband zijn er heel wat instellingen op sociaal
pedagogisch terrein, die niet self-supporting kunnen zijn en 
Overheidssubsidies ontvangen. Laten alleen de subsidievoor
schriften niet een zo knellend keurs zijn, dat het beleid van de 
instellingen hierdoor wordt bepaald! 

De overheid heeft haar eigen mogelijkheden om die recreatie 
te stimuleren, die zowel creativiteit als mede-menselijkheid tot 
ontplooiing brengt, b.v. de (amateuristische) sport- en kunst
beoefening, speeltuinwerk, jeugd- en volwassenverenigingen. 
Dit stimuleren kan bestaan uit het beschikbaar stellen van fond
sen, maar vooral van ruimten. 

Het aspect van de vrijheid heeft vele facetten, waarvan 
in dit bestek vooral dat genoemd moet worden, dat de mens de 
vrije keuze moet hebben bij het inrichten van zijn vrije tijd. 
M.a.w. dat het paternalisme moet worden afgewezen. De mens 
moet geen vorm van recreatie opgedrongen krijgen tegen zijn zin! 

Natuurlijk heeft de vrijheid haar grenzen. Maar laten dit dan 
zoveel mogelijk NATUURLIJKE grenzen zijn, beperkt enerzijds 
door de openbare orde en de eerbaarheid, anderzijds door de 
voorhanden zijnde mogelijkheden. En dan client de Overheid een 
optimum aan mogelijkheden te bevorderen. Zowel stedelijke als 
provinciale en landelijke Overheid zullen een zorgvuldige plan
ning moeten toepassen in haar recreatiebeleid, en in die planning 
de reeele behoefte moeten betrekken, dus die behoefte ook moeten 
leren kennen. Statistische gegevens kunnen een richting aan
wijzen, mits zij met verstand worden gebruikt: wanneer b.v. 
ergens nagenoeg geen voetbalvelden aanwezig zijn, mag uit een 
gering aantal leden van voetbalclubs niet geconcludeerd wor
den, dat er weinig behoefte is. Naast de statistiek moet de 
enquete een plaats hebben, mits ook weer oordeelkundig gehan
teerd. Dit alles betreft die voorzieningen, waarbij het initiatief 
aan de zijde der Overheid ligt. In veel grotere mate ligt het ini
tiatief bij de bevolking zelf, al zal dit af en toe ook weleens 
moeten worden gestimuleerd. Dan komt het er voor de Overheid 
op aan, een open oor te hebben. Echter zal dit open oor vaak 
tegenstrijdige wensen opvangen. 
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; ' Vooral van de kant van jongeren en buitenkerkelijken kunnen 

verlangens openbaar worden, waartegen soms van kerkelijke 
zijde wordt geprotesteerd, b.v. kermis, zondagssport, openstelling 
van cafe's op zondag, etc. Hier zal de Overheid met verschillen
de faktoren dienen te rekenen. Enerzijds is het een belang, gra
ter dan aileen van lokale aard, dat verschillende streken van 
ons land een eigen karakter hebben en behouden, waarbij ook 
het karakter van rust van positieve waarde kan zijn. Ander
zijds zijn de recreatiebehoeften een levensbelang, ook die van 
de jeugd, en wanneer deze gefrustreerd worden, zijn de gevol
gen, o.a. een stijging der jeugdcriminaliteit, ook niet zo best! 

De kerken hebben hier een eigen taak, vooral in het voor
lichten der gemeente en soms in het, plaatsvervangend, bieden 
van recreatiemogelijkheden. Maar de Overheid moet tegenstrij
dige belangen tegen elkaar afwegen. Soms ligt er een kans in 
regionale samenwerking, waarbij bepaalde recreatieve voorzie
ningen voor een hele streek centraal gesitueerd kunnen worden, 
en dan goed uitgevoerd en goed begeleid. Maar dan nog iblijft 
voor de plaatselijke Overheid de zorg bestaan om ook in de 
winter, als de meeste openluchtrecreatie uitvalt, zorg te dragen 
dat inzonderheid de jeugd mogelijkheden tot vrijetijdslbesteding 
heeft, ook op zondag, die ha:ar niet opgedrongen worden en wel 
corresponderen met de bestaande behoeften, en tegelijk recreee
rend en niet destructief zijn! 

In groter verband zijn er in ons land talrijke grote openbare 
werken, die voor de recreatie van meer dan een betekenis zijn. 

Allereerst het Deltaplan. Hierdoor worden gebieden ontsloten, 
die tot nog toe vrij gei:soleerd lagen, waardoor de be'invloeding 
door de levensstijl van ,randstad Holland" zowel door gemakke
lijkere verbindingen als door het bezoek van vakantiegangers 
sterk versneld zal worden. Bovendien wordt vaak gesteld, dat 
door de Deltawerken nieuwe recreatiemogelijkheden worden 
geschapen in de vorm van zeer grote meren. 

Men is er vlug bij om nieuw ontstane watergebieden tot 
recreatieterreinen te verklaren. Van zeer recente datum is het 
plan, om de Europoort in zuidelijke richting te vergroten door 
inpoldering van de z.g. Westplaat, waardoor v66r 't Oostvoornse 
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strand geen open zee, maar een nieuw, groot meer zou komen, 
wat dan een prachtig recreatieterrein zou zijn! Men geeft er zich 
echter weinig rekenschap van, dat de recreatie van het water
toerisme voor een in verhouding kleine bevolkingsgroep bereik
baar is (n.l. de financieel draagkrachtige), dat de grootste be
koring van het watertoerisme ligt in de mogelijkheid tot het 
maken van grote tochten door een steeds wisselend landschap, 
zoals in het Friese en Zuidhollandse merengebied, en dat men, 
door het watertoerisme als massarecreatie te bevorderen, eerst 
aan de eis zou moeten voldoen van zwemonderricht en -gelegen
heid voor de gehele (jeugdige) bevolking! Ret Deltagebied zal 
straks een uniek recreatiegebied zijn voor degenen die zich een 
jacht van behoorlijke afmetingen kunnen veroorloven, en hier
van zullen vele havenplaatsjes economisch profiteren, maar dit 
betekent nog geen voorziening in de recreatiebehoeften van ons 
volk als zodanig of voor het overgrote deel van de bevolking 
van het westen des lands. Daarvoor zijn, in het Deltagebied, 
kampeerterreinen, toegankelijke duinen, brede stranden met de 
bijbehorende accomodaties nodig. En gelegenheden voor berm
toerisme! Vele nieuwe snelwegen komen tot stand. Langs deze 
kan men het bermtoerisme niet toestaan. Maar de vroegere 
hoofdwegen kunnen hiervoor wel gebruikt worden, mits men op 
geschikte en attractieve plaatsen langs de weg parkeerruimte 
maakt. 

Overigens dreigt bij het ter sprake brengen van voorzieningen 
altijd weer het gevaar, dat men de recreatie ruimtelijk gaat op
vatten en beperken. Huiskamer en volkstuin zijn evengoed 
recreatieterrein. Terreinen en gebouwen zijn slechts middelen 
voor recreatie, in de totaliteit van onze samenleving onmisbare 
middelen, maar in de nood is er ook recreatie zonder deze mid
delen mogelijk. In andere landen en andere tijden, ook in de 
jaren 1940-1945, is dit wel gebleken. Dan kan ook de diepe zin 
van de recreatie worden verstaan, die te maken heeft met de 
grens tussen leven en dood. De recreatiemogelijkheden voor de 
dagloner ten plattelande waren, nog niet zolang geleden, voor
namelijk kerkgang, bruiloften en begrafenissen. Dat deze moge-
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lijkheden voor ons geslacht ontzaglijk verruimd zijn, moeten wij 
dankbaar erkennen. Als wij de zin van de recreatie maar blijven 
beseffen, en in ons recreatiebeleid er zorg voor trachten te dra
gen, dat het ook mogelijk blijft, deze zin te doorzien. De Kerk 
heeft de hoofdmelodie te laten horen, de Overheid draagt, met 
eigen middelen en eigen verantwoordelijkheid, zorg voor een 
begeleiding. 



BOEKBESPREKINGEN 

De bestuurlijke aspecten van bet Gooiprobleem. 

Steeds meer vragen de bestuursproblemen van de grote bevolkings
agglomeraties in Nederland de aandacht. 

De gemeenten langs de Nieuwe Waterweg, den Haag en buurgemeen
ten, de IJ-mond-streek, Amsterdam en zijn buren, zoeken allen naar een 
vorm van samenwerking die de verschillende gemeenten vrijheid laat, 
maar toch cen intercommunale regeling van de streekbelangen moge
lijk maakt. 

Annexatie geeft voor deze grote agglomeraties geen oplossing, vooral 
niet omdat de proeven die genomen zijn met de instelling van wijkra
den, die de nadelen van de te grote centralisatie zouden moeten com
penseren, niet geslaagd zijn. 

Naast de hierboven genoemde gebieden, waar men naar streek-oplos
singen zoekt, dienen zich nu soortgelijke problemen aan in het Gooi en 
bij Eindhoven. 

De Vereniging van Vrienden van het Gooi heeft Prof. Simons gevraagd, 
cen preadvies te schrijven over de bestuurlijke aspecten van het Gooi
probleem. 

In dit preadvies stelt Prof. Simons als mogelijke oplossingen voor de 
bestuursorganen: 
a. samenwerking tussen de gemeentebesturen in vrij overleg; 
b. samenwerking op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen 

of in privaatrechtelijke vorm; 
c. vorming van een district of ander boven-gemeentelijke lichaam; 
d. samenvoeging van de 6 gemeenten tot 1 gemeente. 

Terecht verwerpt hij in beginsel de laatste mogelijkheid. Een zekere 
vorm van overleg tussen de 6 Gooise gemeenten bestaat reeds in een 
studiecommissie voor het Gooi, waarin ook het provinciaal bestuur 
vertegenwoordigd is. Tot nu toe schijnt dit overleg nog weinig concrete 
resultaten te hebben opgeleverd. 

Met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen wijst Prof. Si
mons op de belangengemeenschap Twenthe-Oost-Gelderland en voor een 
privaatrechtelijke oplossing op de recreatie-stichting het Veluwemeer. 

Theoretisch de beste oplossing acht hij een boven-gemeentelijk be
stuurslichaam. Maar hij acht dit moeilijk te verwezenlijken, gezien het 
feit dat in het IJ-mond-gebied en in het gebied rondom Rotterdam en 
den Haag over een dergelijk lichaam geen overeenstemming kon worden 
bereikt. 

Prof. Simons acht het nodig ook de aangrenzende gebieden van het 
Gooi in de provincie Utrecht (Baarn, Lage Vuursche en Loosdrecht) in 
de regeling te betrekken en wijst crop dat aileen ,.een werkelijk tot 
offers bereide samenwerking" resultaten zal kunnen opwerpen. 

En daarmee heeft hij meteen het knelpunt aangewezen. 
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen voldoet wei aan de samen

werkende gemeenten die slechts een concreet beperkt doel nastreven, 
bijv. de exploitatie van een bedrijf of het instandhouden van een dienst. 

Een boven-gemeentelijk bestuurslichaam kan met deze Wet niet ge
schapen worden, omdat de gemeentebesturen zulk een lichaam geen 
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andere bevoegdheden kunnen geven dan zij zelf hebben. 
Het is - zuiver menselijk gesproken - teveel verlangd dat autonome 

gemeenten blijvend vrijwillig de eigen belangen ondergeschikt zuilen 
maken aan die van een streek. 

Aileen een wettelijke, dwingende regeling kan daarvoor een oplos
sing brengen. Maar dan zal de autonomie van de betrokken gemeenten 
sterk worden aangetast. 

De belangengemeenschap Twenthe-Oost-Gelderland en de recreatie
stichting bet Veluwemeer, waarbij ook de recreatiegemeenschap van de 
Veluwse gemeenten genoemd zou kunnen worden, bieden geen goed 
vergelijkingsmateriaal, omdat deze gemeenschappen eerder te vergelij
ken zijn met welvaartsstichtingen, terwijl in bet Gooi behoefte bestaat 
aan planologische maatregelen, die de industriele expansie van de 
Gooise gemeenten kunnen beteugelen. Er worden dus offers gevraagd 
die een samenwerking heel wat moeilijker zuilen maken. 

Een wettelijke regeling van een boven-gemeentelijk bestuur voor de 
grote bevolkingsagglomeraties lijkt wei onvermijdelijk. 

Mr. A. L. des Tombe. 
Gehuwd en ongehuwd in de Inkomstenbelasting. 

Onder deze titel heeft een door bet Centrum voor Staatkundige Vor
ming ingestelde commissie een rapport uitgebracht over de heffing van 
inkomstenbelasting van gehuwden en ongehuwden. De commissie heeft 
bet onderwerp bezien vanuit bet thans geldende systeem en de daarin 
aan te brengen wijzigingen volgens de door Minister Hofstra in 1958 en 
Minister Zijlstra en Staatssecretaris Van den Berge in 1960 ingediende 
wetsontwerpen. Haar zienswijze op bet geheel der directe belastingen 
en bet daaraan ten grondslag liggende systeem heeft de commissie nog 
niet kenbaar gemaakt. 

In de inleiding wordt vermeld bet in bet thans nog van kracht zijnde 
Besluit neerlegde en in de aanhangige wetsontwerpen gehandhaafde be
ginsel, dat de gehuwde vrouw zelf niet belastingplichtig is en haar in
komensbestanddelen worden gevoegd bij bet inkomen van de man, het
geen in verband met de progressie in bet tarief uiteraard van groot 
belang is. Daarna gaat de commissie onderzoeken of de belastingheffing 
van echtparen, waarvan bet inkomen aileen van de zijde van de man 
komt, in vergelijking tot echtparen, waarvan bet inkomen van beide 
echtgenoten komt, en in vergelijking tot al dan niet in een ,leefgemeen
schap" levende vrijgezeilen bevredigend genoemd kan worden. Onder 
,leefgemeenschap" wordt verstaan een samenleving van twee of meer 
personen, waarbij de band tussen deze personen op een niet-economi
sche basis berust. Na interessante beschouwingen komt de commissie 
tot bet weinig practiche voorstel de ongehuwde, die aantoont geen deel 
uit te maken van een leefgemeenschap een reductie te verlenen van 
1Qo j 0 van zijn inkom en, met een minimum van f 500.- en een maximum 
van f 4.000,-. 

In bet hoofdstuk ,Vergelijking van draagkracht van echtparen" wordt 
bet thans zeer actuele probleem van de fiscale positie van de werkende 
gehuwde vrouw behandeld. Zoals de titel van bet hoofdstuk reeds aan
geeft, wordt dit probleem benaderd vanuit de draagkrachtgedachte. 
Dit komt ons juist voor, omdat de inkomstenbelasting, waarover bet 
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hier gaat, is gebaseerd op de draagkrachtgedachte. We achten het echter 
een omissie dat dit uitgangspunt, de draagkrachtgedachte, in dit rapport 
niet nader wordt uitgewerkt en toegelicht, omdat over de strekking en 
draagwijdte van de draagkrachtgedachte vee! verschil van mening be
staat. Wat is ,draagkracht"? Welke factoren zijn daarop van invloed? 
Slechts inkomen, vermogen en gezinssamenstelling of ook nog andere 
factoren? Het begrip draagkracht formuleert men wei als: de omvang 
van de totale bereikbare behoeftenbevrediging boven het noodzakelijk 
levensonderhoud. De belastingheffing naar draagkracht komt dan tot 
stand door aan ieders draagkracht in de boven aangegeven zln een even
redig dee! te onttrekken. Welke betekenis moet men in deze formulering 
aan de term ,behoeftenbevrediging" toekennen? Moet men bier uit
sluitend denken aan op geld waardeerbare waarden? In welke mate 
zijn leefwijze en bestedingspatroon hierop van invloed? 

Niet slechts het uitgangspunt roept een aantal vragen op. Is de in
komstenbelasting uitsluitend gebaseerd op de draagkrachtgedachte, 
speelt de inkomenscorrectie een rol, hoe is dit verwerkt in de tarieven? 
Zijn deze tarieven wellicht gebaseerd op de veronderstelling, dat de 
man in het zweet zijns aanschijns zoveel mogelijk inkomen tracht te 
verwerven, terwijl ten aanzien van de gehuwde vrouw wordt aangeno
men dat zij zich uitsluitend geeft aan de verzorging van het gezin? In 
dat geval zal men een correctie moeten aanbrengen indien de gehuwde 
vrouw naast de gezinsarbeid ook nog andere arbeid gaat verrichten. 
Tot deze conclusie kan men ook op andere wijze komen, namelijk door 
zich af te vragen of een extra inspanning van de belastingplichtige 
moet leiden tot een belastingreductie. Moet men die correctie wegens 
extra inspanning dan beperken tot de werkende gehuwde vrouw of 
uitbreiden tot andere categorieen, zoals de man die twee dienstbetrek
kingen vervult of overwerk verricht; werkstudenten; seizoenarbeiders? 

Enkele van deze vragen worden weliswaar in het rapport aangestipt, 
maar wij missen een duidelijke opzet, waaruit die vragen kunnen wor
den beantwoord. Dit is o.i. mede een gevolg van de omstandigheid dat 
de commissie vooruitlopend op een rapport over het geheel der directe 
belastingen en het daaraan ten grondslag liggende systeem, nu reeds 
over een bepaald onderdeel een rapport heeft uitgebracht. Met belang
stelling zien wij daarom uit naar dat algemene rapport. Wij hopen dat 
daarin ook de belastingheffing vanuit de levensbeschouwing zal worden 
benaderd. In het huidige rapport wordt te dien aanzien slechts gesteld, 
dat de belastingheffing neutraal moet zijn en met name, dat de wijze 
van heffing niet mag inhouden een stimulans voor de beroepsarbeid 
van de vrouw en een bevoordeling van het kleine boven het grote gezin. 
De conclusie van de commissie, dat slechts de werkelijke gezinskosten, 
veroorzaakt door de beroepsarbeid van de gehuwde vrouw, op het in
komen in mindering dienen te komen, is daarmede in overeenstemming. 

Dat het bier een actueel onderwerp betreft, blijkt wel hieruit dat 
reeds twee dagen na de publicatie van het rapport door de regering een 
afzonderlijk wetsontwerp, houdende fiscale voorzieningen ten gunste 
van de werkende gehuwde vrouw, werd ingediend. Uiteraard kon in 
het rapport daarmede geen rekening worden gehouden, terwijl het ons 
te ver zou voeren hierop thans nader in te gaan. Wei is bij de behan-
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deling van dat wetsontwerp in de Staten-Generaal gebleken dat deze 
regeling nog maar een eerste stap is en het moet gaan naar een veel 
verdere afzonderlijke behandeling in fiscaal opzich van de gehuwde 
werkende vrouw. Zal dit leiden tot een heffing naar een proportioneel 
tarief of wellicht zelfs tot splitsing van het gezamenlijke inkomen over 
de beide echtelieden? De door het Centrum voor Staatskundige Vor
ming begonnen studie zal moeten worden voortgezet. De belastingpoli
tiek, welke zeker thans een direct voelbare praktische aangelegenheid 
is, is dat wei waard. 

A. van der Weele. 
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Wie het eerst komt . .... . 
Wie het eerst maalt . .... . 

Bij de inventarisatie van ons maga
zijn vonden wij nog 150 plano bin
nenwerken van 

f:en g-e luig-enid 
,Waarom wij C.H. zijn en blijven!" 

Wij hebben deze exemplaren van een bandje voorzien en 
kunnen dus nog 150 lezers voor de oude prijs van f 1,85 aan 
een exemplaar helpen. 

U kunt het ook bestellen bij Uw hoek
handel, maar .... wees er vlug bij. 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.V. 
Laan van N.O. Indie 271 - Postbus 2067 
Den Haag Telefoon 070 85.45.08* 

De Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting 

zoekt voor de behartiging van een aantal 
commissie-secretariaten 

een werkstudent(e) 
De werkzaamheden, welke gemiddeld twee dagen per 
week in beslag zullen nemen en welke vanuit het 
pand Wassenaarseweg 7 te 's-Gravenhage dienen te 
worden verricht, zullen worden gehonoreerd met een 
bedrag van f 100,- per maand. 

Brieven met vermelding van gegevens worden gaarne 
ingewacht voor 1 mei 1962 door het secretariaat van 
de De Savornin Lohmanstichting, 

Wassenaarseweg 7, 's-Gravenhage. 



't Zijn sterke verhalen ..... 

En nu ..... . 

die wij U kunnen vertellen over periodic
ken die wij overnamen omdat ze bij de 
betreffende uitgever niet gingen. 

Mogen wij U zo'n verhaal doen? 
In 1959 namen wij over het 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 
het een maandelijks tijdschrift. 

2. De omvang werd verdubbeld. 

3. Het aantal abonnementen ver
viervoudigd. 

4. De totale opbrengst ruim vertien
voudigd. 

V oorwaar 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-IndH! 271 

Postbus 2067. 
Telefoon 070-85.45.08. 



7e JAARGANG- JUNI-AUG. 1962- NUMMER 5-6 

~ CHRISTELIJK 
--~····· HISTORISCH 
.............. TIJDSCHRIFT 

TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE 
MR. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN STICHTING 



I' 
I 

CHRISTELIJK HISTORISCH TIJDSCHRIFT 
7e JAARGANG - JUNI-AUG. 1962 - NUMMER 5-6 

REDACTIE- en ADMINISTRATl.E-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*. 

Aile opgaven van abonnementen en adreswijzigingen uitsluitena 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 Savornin Lohman Stichting (minimum contributie f 5,- per 
jaar) ontvangen het blad gratis. Giro-nummer t.n.v. Jhr. Mr. A. F. de 
Savornin Lohman Stichting, Den Haag: 60.45.00. 
3tudcnten-abonnement f 2,50 per jaar. 

Inhoud van dit nummer: pag. 

Jr. M.A. Geuze: 
Van statisch tot dynamisch 

I r. I. Plz. L. Petri: 
Het nieuwe gezicht van Zeeland 3 

C. F. van der Peijl: 
I ndustrialisatie in de Delta ') 

Jr. P. I. 't Hooft: 
Zceland-recreatieland 18 

I!zr. Mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg: 
Hct vereenvoudigd waterschapspatroon in het Dcltagebied 23 

Mr. F. Th. Dijckmeester: 
De gcmeenten in Deltaland . . 3.\ 
Dr. I r. W. H. Ubbink: 
Brengt het Deltaplan cen agrarische aardverschuiving? 39 

A. Hack: 
De toekomst van de Deltavisserij 45 

Ds. H. M. Strafing: 
De geestelijke gevolgen van de Delta: revolutil' 51 

Pcrsonalia 56 



VAN STATISCH TOT DYNAMISCH. 

Wie op een door-de-weekse zomerdag op z'ijn rug in het gras 
van een zeed'ijk ergens in Zeeland rust ervaart, de wolken .in 
het blauw boven zich ziet langstrekken of een roeiboot van een 
Yersekse of Thoolse vissersboot voor zich op het gladde water
vlak op diens oesterperceel ziet manoeuvreren, die mens kan 
op dat ogenblik in de waan verkeren dat alles in het Zuid
Westen is als het geweest is. Wanneer hij echter dit t'ijdschrift 
als lektuur heeft meegenomen, zullen een achttal medewerkers 
uit de Uniekring en daarneven, hem, ieder op z'ijn eigen w'ijze, 
tot de werkelijkheid terugroepen, zo de bezoeker al niet uit 
eigen waarneming de symptomen van het week-end-wachten 
tussen duitse nummerborden aan het veer te Z'ijpe, de kraan
bedr'ijvigheid in Grevelingen en Volkerak, de zandspuitleidin
gen in het Sloe, de fabrieksbouw in Goes of de kanaalwerk
zaamheden in Terneuzen had ge"interpreteerd. Immers waar 
men het Zuid-Westen thans benadert, het oude gaat voorb'ij. 

Het kan niet ontkend worden dat in vergelijking tot de ont
wikkeling van Nederland als geheel Zeeland ten achter is ge
bleven. Dit vanwege een onvoldoende uitbreiding van de niet
agrarische bestaansbronnen en dientengevolge afvloei"ing van 
arbeidskrachten naar elders. Oak de leeft'ijdsopbouw van de 
bevolking in Zeeland vertoont een ongunstig beeld. Het z'ijn 
overwegend jongeren die vertrekken. Niet iedereen is nog 
overtuigd, dat het statische beeld in een dynamisch dient te 
veranderen. Men schuwt - en zeker is onze kring oak daartoe 
geneigd - vaak de conflictstof die uit aile veranderingen kan 
voortvloeien. Een discussie als die om een eventuele werf van 
Verolme in Stellendam is daar een sprekend voorbeeld van. 
Doch een nuchter beschouwen van de feiten benevens verant
woordel'ijkheid voor de toekomst van het Zuid-Westen zal 
slechts tot een conclusie kunnen leiden: zich buiten spel zetten 
zou tot een zich snel vergrotende welvaartsafstand ten opzichte 
van de aangrenzende landsgebieden leiden. Er is dan oak maar 
een weg en dat is vooruit, actief de gedaanteverwisseling tege
moettredend en de voorwaarden tot behoud van het eigene en 
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het goede, waar gewenst, zelf scheppende. Dammen en brug
gen, kanalen en havens, fabriekshallen en koelhuizen, woonflats 
en sportaccomodaties, verkavelingen en moderne fruittuinen, 
dienen te worden aangepast aan het oude en ingepast in het 
nieuwe patroon. 

Dit dubbele nummer is een paging tot benadering van de 
problematiek die met dit alles gepaard gaat. De begrippen Zee
land en het Zuid-Westen zijn somtijds door elkaar gebruikt; zij 
zijn uiteraard geenszins identiek, doch een deel der Zuid-Hol
landse eilanden en West-Brabant kennen voor een belangTijk 
part dezelfde problematiek, al liggen de accenten soms anders. 

Petri filmde het toekomstige gelaat, Van der Peijl schoof over 
het agrarisch groen de schoorsteen en het dak, gepaard aan 
meer werkgelegenheid, 't Hooft liet zien dat de rekreatie niet 
zo'n eenvoudige klimpaal is, Rutgers van Rozenburg ,schouw
de" het vereenvoudigd waterschapspatroon, Dijckmeester stuw
de het gemeentelijk bloed, Ubbink toonde de verschuivingen in 
het agrarisch vlak, Hack bleef varen met de vissersboot en Stra
ting loste een geestelijk kanonschot, dit laatste zo wij door 
zoveel gedegenheid en zeelucht in het gras van de zeedijk in 
slaap zouden dreigen te sukkelen. Overigens zou ik nog tegen
over Strating willen opmerken dat de revolutie wel haar eigen 
kinderen verslindt. 

Deze paging betreft een deel, zij het een belangrijk deel van 
de problematiek; zij poneert niet alies te brengen. Niet alles 
kon uit de verf komen. De woningbouw b.v. kent een belang
rijke achterstand; 32 gemeenten in de provincie Zeeland kre
gen voor 1962 geen enkele woningwetwoning toegewezen. An
derzijds werd een bepaalde spijker wel eens meerdere malen 
op de kop geslagen. 

Politiek biedt dit nummer een stuk visie op de toekomst van 
het Zuid-Westelijk Deltagebied. We zouden het mede in han
den wensen van veel jongeren, die er uit kunnen zien, dat het 
huidige wegtrekken uit een niet onwelvarend, doch stagnerend 
gebied plaats moet maken voor het meebouwen, bewust en ve7·
antwoord, aan een nieuw te vormen geheel met - evenzeer als 
vroeger - een eigen ge"integreerde functie. Ir. M. A. Geuze. 
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Ir. J. Ph. L. Petri 

HET NIEUWE GEZICHT VAN ZEELAND 

Een gezicht 
zegt veel over een mens. De rimpels kunnen als spinrag 

liggen over een verweerd gelaat, en zij vertellen een geschie
denis van toewijding en strijd. 

Zo is het ook met een land. Zoals de ogen de spiegels der ziel 
zijn, zo vertelt een landschap van het wezen van een streek en 
zijn bewoners. Zoals de mond stuurs kan zijn en gesloten, of 
week, of vrolijk gekruld aan de hoeken - zo vertelt een stads
beeld van het verleden, het heden, en het meest nog van de 
toekomst. 

Maar zoals achter een stuurse mond een tedere ziel kan schuil
gaan, zo kunnen in het schilderachtigste stadje de dorste geesten 
wonen. En tussen de rechte kavelsloten kan een dichter ont
luiken wiens woordenreeksen in sierlijke arabesken het heelal 
omspannen. 

Zo is het met een land en zo is het met een stad. De ogen 
zijn de spiegels der ziel. Maar wanneer komen we ooit zo ver 
eens iemand diep in de ogen te zien? 

Ret gezicht van Zeeland 
kent de rimpels als spinrag over het gelaat. Het gezicht van 

Zeeland is weergaloos boeiend omdat het altijd weer een ver
leden in herinnering roept. Oorlogen en rampen lieten altijd 
nog iets over: een stompe toren, een straatbeeld of zelfs nog 
een machtig stadssilhouet. En de fluistering van het verleden 
boeit steeds meerderen in onze gelijkgeschakelde en gestroom
lijnde tijd. Want merkwaardig: alles wat van v66r de negen
tiende eeuw tot ons kwam weet ons te boeien omdat het in zijn 
vormen zoiets schoons, zoiets krachtigs, en bovenal zoiets ka
raktervols voor ons betekent. 

Zeeland bezit nog enkele stedebouwkundige schatten uit het 
verleden welke van de grootste waarde zijn voor de toekomst. 
Want laten we wel weten dat een karaktervol stedebouwkun-
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dig element van steeds groter waal.'de zal worden. Zoals we de 
Nachtwacht van Rembrandt bewaken als een groot cultuur
goed, zo zullen we delen van de binnenstad van Zierikzee, 
van Middelburg, van Veere en van andere gemeenten moeten 
koesteren als niet te ontvreemden schatten. 

De oude stadscentra zullen goed geconserveel'd moeten wor
den. Want juist zij behoren bij het nieuwe gezicht van Zeeland. 

De historie 
spreekt nog d66r en in deze steden. De zichtbare historie 

biedt een achterwaarts perspectief dat het heden luister geeft. 
Zij spreekt aileen nog maar in deze steden, want land en water 
zijn in eeuwige worsteling. Het verleden verzinkt in de golven 
en de boer ploegt boven de fundamenten. Waterrampen over
spoelen het land. Hoe leefde de mens vroeger? We kunnen er 
over lezen, en Zeeland kent zijn prachtige gegraveerde kaarten 
en zijn oude geschiedboeken. Maar oude mensen gaan heen, 
oude gebruiken vervagen, herverkaveld wo11den de akkers en 
voor slingerende keienstraatjes komen de rechte asphaltbanen. 

Een eilandenrijk; 
dat is de meest treffende omschrijving van Zeeland tot op 

vandaag. Het was de grote kracht in het verleden. In de mid
deleeuwen en tot de achttiende eeuw vond het wereldverkeer 
en ook het regionale verkeer plaats per schip. Een eilandenrijk 
was dus een zeer bruikbaar gebied met uitstekende verkeers
wegen. Zeeland stond vooraan in West-Europa en zwierf uit 
over de wereld. Vooral na de franse tijd kwam dit tot stilstand. 
Maar de landbouw ging voort op de uitstekende Zeeuwse grond. 
De steden kwamen tot stilstand en een bloeiende landbouw 
brengt een gewest nooit in de geschiedenisboeken. Het land 
van oude steden, wuivende iepen, zware paarden en goudbe
hangen boerinnen hield stand tot 1940. 

De wereldaardbeving 
van de tweede wereldoorlog verwoestte dit Zeeland. Middel

burg uitgebrand, vValcheren een jaar onder het zeewater, wes-
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telijk Zeeuws-Vlaanderen verwoest. De wederopbouw is goed 
aan de gang als de ramp van 1953 het land ten tweede male, 
en nu vooral in het noorden, geselt. Geen provincie van Neder
land werd in korte tijd zo ondersteboven gekeerd. 

Na de oorlog probeert de wederopbouw en de herverkaveling 
nog aan te passen aan het machtig verleden. Na de ramp keert 
men het gezicht volledig naar de nieuwe tijd. De grootste ver
andering is die, dat een eilandenrijk ge!ntegreerd wordt in 
noord-west Europa. Eilanden in een woeste zee worden rand
gebieden random machtige binnenmeren. Autowegen zullen 
aansluiten naar het noorden, het oosten en straks ook het zui
den. Oorlog en ramp werden een einde en een begin. 

Het totaal nieuwe 
voor Zeeland is, dat de middelpuntzoekende afsluiting der 

delen plaats gaat maken voor een kwetsbare openheid naar een 
woelige wereld. De eilanden zullen wegen krijgen en tot vas
teland worden. Laat men niet te vroeg juichen! Er is in Rotter
dam duizend maal meer te koop en duizend maal meer werk 
dan in de agrarische gebieden. De Haringvlietbrug en de Oos
terscheldebrug leggen nieuw arbeidspotentieel open voor Rotter
dam. Men kan even een koopje halen in de Bijenkorf. Men pen
delt, maar juist de beste arbeidskrachten zullen dan eens een 
huis vinden in het Nieuwe Waterweggebied. Machtige indus
triegebieden kunnen hun zuigarmen thans uitstrekken tot in 
het hart van Zeeland. Een nieuwe weg en een nieuwe brug zijn 
als een touw tussen twee touwtrekkers. De sterkste wint. 

Zo kan openlegging ontvolking betekenen. 

Het touw en de touwtrekkers 
is een beeld naar twee zijden. Op werkdagen zijn het Water

weggebied en Brabant de sterke trekkers. Maar op vrije dagen 
slaat het beeld om in zijn tegendeel. Op zonnige dagen behoeft 
slechts een klein deel van de 5 miljoen omwonenden zee te 
willen ruiken of een visje te verschalken, en langs de wegen 
schuift een chromen karavaan van tientallen kilometers lengte. 
De kust en de binnenmeren zullen honderdduizenden dagbe-
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zoekers trekken en deze kleurige zomercavalcade passeert de mo 
Zeeuw op weg naar zijn kerk. in 

Zo kan men twee verplaatsingsgolven verwachten: van wer- zeE 
kenden de provincie uit en van niet werkenden de provincie in. als 

Het behoeft geen betoog dat geen enkele Zeeuw zodanig toe- ter 
komstbeeld accepteert. En nationaal-economisch zou het ook .:i 

zeer aanveohtbaar zijn. bie 
sta 

Het zal daarom vechten worden, zal 
want dit beeld zal zich slechts na zeer grote inspanning kun- wa 

nen wijzigen. Dit kan op twee manieren. va1 
De eerste marrier is het creeren van nieuwe werkgelegenheid kli 

in Zeeland zelf. Het ligt voor de hand dat men daarbij weer in va1 
de eerste plaats denkt aan de oude vijand en vriend: het water. kel 
De zee strekt zijn arm dtep het land in tot bij Antwerpen. I 
Langs deze zee-arm liggen de grote kansen. Het Sloegebied en of 
de Kanaalzone van Zeeuws Vlaanderen zijn in volle opbouw. rijl 

Beide gebieden bieden de kans tot een veelzijdige stedelijke du~ 
ontwikkeling. In de strijd om het bestaan ontbeert Zeeland tot ,tv 
nu toe stedelijke gebieden van vo1doende kwantiteit en kwa- gel 
liteit. Aileen een veelzijdig stedelijk gebied kan een voldoende bm 
krachtcentrum geven om het touw ook van deze zijde gespan- me 
nen te houden. er 

De tweede marrier ligt daarin dat men van Zeeland een aan- I 
t11ekkelijk woongebied maakt voor grote werkgebieden elders. we 
Ik geloof niet dat men de Brabanders gemakkelijk van hun of 
zandgrond afkrijgt. Maar vele Rottel'dammers snakken naar Di1 
een woongebied met rust en frisse lucht. Noord-Zeeland rond- ga1 
om de Grevelingen biedt daartoe unieke kansen, met name na1 
voor de werkgebieden ten zuiden van de Nieuwe Waterweg. aar 

Krijgt oak het dorp weer een kans? We 
zo zal men zich afvragen na deze beschouwingen waarin het r 

wool'd stad enkele malen klonk. de1 
N u moet men zich niet vergissen in het woord stad. Het is kn 

een ouderwets woord. Het nieuwe woord voor stad is: stedelijk he1 
gebied. Bij ,stad" denkt men aan huizenzee, lawaai en verkeers- re.§ 
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moeilijkheden. Bij ,stedelijke gebieden" denkt men aan wonen 
in een landschappelijke omgeving, werken tem~dden van een 
zeer veelzijdige arbeidsmarkt, en het vinden van voorzieningen 
als middelbare scholen, winkelcentra, schouwburgen en sport
terreinen binnen een bereikbare afstand. 

Zo zullen vele dorpen in de omgeving der grote stedelijke ge
bieden weer nieuwe kansen krijgen. De pendelaar op korte af
stand zal er blijven wonen. De man die rustig en vrij wil wonen 
zal er heen trekken. Van buiten zullen het in de eerste fase 
waarschijnlijk oudere gezinnen zijn omdat het voor de scholing 
van de kinderen nog wat moeilijk ligt. Naarmate het woon
klimaat verbetert door steeds nieuwe toevloed zal ook het peil 
van onderwijs kunnen stijgen. In een zich dynamisch ontwik
kelend gebied liggen weer grote kansen voor het dorp. 

Een tweede kans voor sommige dorpen is de ligging langs 
of bij kust of oever. Maak het dorp aantrekkelijk met lommer
rijke straten en bouwterreinen voor bungalows. Er zijn tien
duizenden in Nederland welke een plaats zaeken vaar een 
,tweede waning". Maar de maaie ligging zal het oak vaar de 
gepensianeerde van buiten aantrekkelijk maken een huisje te 
bauwen. De kleinkinderen kunnen er logeren en eventuele zo
merverhuur maakt waningbouw mogelijk vaor groepen welke 
er vraeger niet aan dachten. 

De grate maeilijkheden komen vaar de agrarische darpen 
welke niet liggen in de omgeving van een dynamisch gebied 
of welke niet gelegen zijn bij een aantrekkelijke kust of aever. 
Dit probleem is internatianaal. De enige rem ap de achteruit
gang kan sams liggen in de aanwezigheid van een klein regio
naal centrum dat althans enige industriele bedrijvigheid kan 
aantrekken. 

Wat zal men dus moeten doen in Zeeland? 
Natuurlijk zal men als van ouds landbouw en visserij tot ver

dere ontwikkeling moeten brengen. Daarnaast zal men alle 
krachten moeten concentreren op de stedelijke gebieden rand 
het Sloegebied en de Zeeuw-Vlaamse Kanaalzone en op enkele 
regionale centra daarbuiten. Maar iets geheel nieuws is het 
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uitnutten van de geweldige kansen welke de nieuwe binnen
meren zullen !hieden. Maak er recreatiegebieden van, plant er 
bossen, graaf er jachthavens. Maar combineer dit met nieuwe 
woonmogelijkheden, in de dorpen en op de zandplaten. Zeeland 
mag niet aileen maar de speelplaats worden van Holland en 
het buitenland; drie weken druk en negen en veertig weken 
verlaten; 's morgens er in en 's avonds er weer uit. Verkeers
technisch zou dat onmogelijk worden. Nationaal-economisch 
zou het onbetaalbaar worden. Regionaal zou het onaanvaard
baar zijn. 

En naast de nieuwe binnenmeren vraagt het een royale ver
zorging van het landschap en van de steden en dorpen. In de 
ruilverkavelingen zal veel meer aandacht besteed moeten wor
den aan de landschappelijke verzorging. Weten aile boeren wei 
dat het rijk het grootste aandeel van hun erfbeplanting wil 
betalen, ook buiten de ruilverkaveling? Weten aile gemeente
bestuurders wei hoe belangrijk de welstandsverzorging van 
hun dorpen is? Wat de kruidenier tegenover de oude kerk mooi 
vindt kan juist de sfeer - en dat is dikwijls de aantrekkings
kracht op derden- voor altijd bederven. 

Het nieuwe gezicht van Zeeland 
kan ons zo toelachen als in een droom. Ziet de veelzijdige 

bedrijvigheid ten noorden en ten zuiden van de Schelde. Ziet 
de kusten en oevers ontsloten voor duizenden in hun herschep
pende vrije tijd. Ziet de bloeiende landerijen, de lommerrijke 
lanen, de schaduwrijke erven. Ziet de nieuwe werelden van 
land en water, bos en strand, wijdheid en 'bewoonbaarheid. 

Dit kan het nieuwe gezicht zijn van Zeeland. 
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C. F. van der Peijl 

INDUSTRIALISATIE IN DE DELTA 

Het behoeft nauwelijks enig betoog dat Nederland zijn grote 
welvaart heeft te danken aan zijn uitstekende geografische lig
ging. 

Deze gunstige factor was reeds alleszins bepalend in de ,Han
zetijd" en in het glorietijdperk van de Nederlandse geschiede
nis, de ,Gouden Eeuw". 

Ons land is immers gelegen aan de monding van de grote 
internationale rivieren, Rijn, Maas en Schelde, wier stroomge
bied eindigt in de drukst bevaren zee ter wereld, de N oordzee. 

Het is dan ook geen toeval dat de Nederlandse havenbekkens 
in het recente verleden een zo opvallende ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Zij toch vormen de schakel met de overzeese aan
koop- en afzetmarkten voor enkele belangrijke industriecentra 
in West-Europa, waaromheen zich dichte bevolkingsconcentra
ties hebben gevormd. Vooral de vervoerscapaciteit van de Rijn 
met zijn zijrivieren speelt daarbij een belangrijke rol. De Rijn 
is de best bevaarbare rivier in Europa en dringt ver het vaste
land binnen (afstand Bazel-Hoek van Holland ca. 850 km.). 

De bedrijvigheid in de Nederlandse havens vindt tevens een 
basis in het dichtbevolkte eigen land, dat na de oorlog een ver
sneld industrialisatieproces doormaakte. De Nederlandse eco
nomie wordt tevens gekenmerkt door het feit, dat zij een, naar 
verhouding, bijzonder groot handelsverkeer heeft met het bui
tenland. Rotterdam en Amsterdam vormen te zamen de na
tuurlijke invalspoort voor het Rijn-Roergebied; de Westerschel
demonding zal steeds meer als aanvulling gaan fungeren, met 
name voor de Belgische stedendriehoek Antwerpen-Gent-Brus
sel en het daarbij aansluitende Noord-Franse en Luxemburgse 
industriegebied. 

Met deze verkeers-economische ontwikkeling gaat een be
paalde industriele evolutie gepaard, die een grote invloed uit
oefent op de economische structuur en op de werkgelegenheid 
in het Deltagebied. 
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In toenemende mate toch worden massagoederen als ruwe 
olie, steenkolen en ertsen van overzee aangevoerd en in N eder
landse havens niet alleen overgeslagen, maar ook verwerkt. 

Hieruit zou men kunnen concluderen (aldus Drs. Heerkens in 
een voordracht gehouden in een vergadering van de Economi
sche Afd. te Utrecht in 1959), dat Nederland steeds duidelijker 
een grondstofrijk in plaats van een grondstofarm land wordt; 
de nieuwe vindplaatsen van grondstoffen in Europa bevinden 
zich daar, waar de aanvoer van overzee het gemakkelijkst het 
vasteland bereikt. In het verleden werd de grondstofverwer
kende industrie daar gevestigd, waar de grondstof werd gedol
ven. Deze vindplaatsen bevinden zich thans bij de ontschepings
havens, zodat daar nieuwe grondstofverwerkende industrieen 
gevestigd kunnen worden. Deze verwerking vindt vooral in het 
havengebied plaats omdat daardoor overslag kan worden ver
meden terwijl het volume wordt verkleind en niet in het minst 
doordat een gunstig gelegen distributiecentrum in Noord-West
Europa aanwezig is, van waaruit de diverse produkten kunnen 
worden verzonden. 

Oorspronkelijk was de staalindustrie gevestigd daar, waar 
ter plaatse of in de nabijheid ertsen en kolen werden gevonden; 
in het Ruhrgebied, de Elzas, Belgie en Luxemburg. Maar de 
voorraden namen af, de kwaliteit werd minder goed en de win
ningskosten te hoog, hetgeen met name bij kolen het geval is. 
Reeds meer dan de helft der verwerkte ertsen wordt ge1mpor
teerd, vele miljoenen tonnen Amerikaanse kolen worden aan
gevoerd. Steeds meer hoogoven- en staalbedrijven worden aan 
de kust gevestigd, Genua, Duinkerken, Port Talbot, Bremen. 
Wanneer Nederland de geboden kansen goed benut, kan aan 
de mond van onze grote rivieren een industrieel complex van 
wereldbetekenis ontstaan. 

Een voorbeeld hiervan vormen de Koninklijke Neder
landse Hoogovens en Staalbedrijven. Ook bij de opzet van het 
nieuwe werkgebied Europoort heeft men gerekend met de mo
gelijkheid van vestiging van een hoogovenbedrijf. Van de ca. 
1550 ha. die het plan omvat, zijn 500 ha. voor de vestiging van 
een dergelijk bedrijf gereserveerd. 
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re Eveneens zijn er plannen in vergevorderde staat van voor-
r- bereiding om in Selzaete, aan het kanaal van Terneuzen naar 

Gent, even over de N ederlandse grens, dicht bij de Wester-
:n schelde dus, een staalbedrijf te vestigen. Wanneer zulke bedrij-
i- ven in hoge mate afhankelijk zijn van ingevoerde ertsen en 
~r kolen, spelen transportkosten een grote rol. V oor de verkrijging 
t; van een ton staal moet bijna 4 ton aan grondstoffen worden 
~n verwerkt. Zo bestaan de kosten van ingevoerde ertsen in het 
~t Roergebied voor 10 of 12% uit de transportkosten van de Rijn-
r- havens naar de hoogovens aldaar. 
1- Bovendien heeft men een grotere vrijheid in de keuze van 
s- de ertsen, hetgeen zowel een marktvoordeel als een technisch 
n voordeel kan betekenen. 
~t De vestiging in de directe omgeving van een grote haven 
r- biedt verder nog het perspectief van goede afvoermogelijkhe-
;t den van de eindprodukten. Van groot belang is ook de ontwik-
t- keling in dit verband van de olie-industrie en de petrochemi-
n sche bedrijven in de Nieuwe Waterweg (Pernis en Vlaardin-

gen), Europoort en Botlekgebied, terwijl ook de lmp van Rozen-
.r burg voor dit doel zal worden bestemd. 
1; In 1956 bedroeg in Nederland de totale produktie van olie-
.e derivaten 15 miljoen ton, waarvan 11 miljoen ton werd uitge-
1- voerd. Eind 1960 was de totale raffinage-capaciteit in ons land 
s. reeds ca. 24 miljoen ton, waarvan ongeveer 70% voor de export 
~- is bestemd. Dit is een verrassend snelle groei sedert de bevrij-
1- ding. 
n Van deze typisch aan de Delta gebonden industrieen gaat 
1. tevens weer een stuwende invloed uit op vele andere Neder-
n landse bedrijven. Als zodanig zou ik willen noemen vooral de 
n bouw en reparatie van schepen. Op dit gebied hebben de Ne-

derlandse werven van oudsher een uitstekende naam. De 
·- scheepsbouw en machine-industrie in Nederland is van meer 
~t dan nationale betekenis. De schepen met de grootste afmetin-
l- gen kunnen momenteel hier te lande worden gebouwd op wer-
1. ven aan de Nieuwe Maas, Botlekgebied, de Noord en de Mer-
n wede, alsmede tevens bij de Kon. Mij. ,de Schelde" te Vlissin

gen. 
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De scheepswerven zijn op hun beurt weer opdrachtgevers 
voor de levering van de meest verscheidene produkten. V ele 
machine- en constructiebedrijven zijn op de toelevering van de 
scheepsnijverheid gespecialiseerd. Bij de olieraffinaderijen ont
wikkelt zich een geheel nieuwe chemische industrie, waarvoor 
aardolie de basisgrondstof vormt. De daarin verkregen halffa
brikaten dienen weer tot grondstof voor verdere verwerking in 
vele Nederlandse bedrijven. 

De olieraffinaderijen zijn weer belangrijke afnemers van che
mische produkten, terwijl zij voortdurend grote opdrachten 
plaatsen bij de Nederlandse apparatenbouwers en constructie
bedrijven voor uitbretding en onderhoud van hun produktie
apparaat. 

Blijkens een mededeling van Drs. B. J. Udink op de Econo
men-Conferentie 1959 te Rotterdam schijnt een werker in een 
olieraffinaderij werkgelegenheid te scheppen voor zeven wer
kers elders in het land. 

Alhoewel deze stormachtige ontwikkeling in het gebied van 
de Nieuwe Waterweg, Europoort en Botlekgebied alsmede in 
de randstad Holland in hoge mate verheugend moet worden 
genoemd, begint de sterke concentratie van de bevolking als 
een onmiddellijk gevolg van de vele economische activiteiten 
in die gebieden zodanige vormen aan te nemen, dat de bewoon
baarheid aldaar nog slechts door een aantal weloverwogen 
overheidsmaatregelen gehandhaafd zal kunnen blijven. 

Deze maatregelen zijn ten dele van planologische aard (Nota 
over de Ruimtelijke Ordening) terwijl tevens de Regering in 
een aantal industrialisatie-nota's haar beleid met betrekking 
tot de decentralisatie van de indust:vie, op langere termijn, 
heeft uiteengezet. 

Indien de spreiding over andere delen van ons land zou 
kunnen worden bereikt, dan zou daarmee tevens het belang van 
deze gebieden, die thans ten dele tot de minder ontwikkelde 
gebieden van ons land moeten worden gerekend (de drie noor
delijke provincies, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, de 
Noord-Westhoek van Brabant) in hoge mate worden gediend. 

Deze problemen nu, hebben de laatste jaren in sterke mate 
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de aandacht van de Regering, de lagere overheid en het be
drijfsleven. 

In steeds breder kring heeft men de overtuiging dat de toe
nemende concentratie van mensen en economische activiteiten 

. en de daarmee gepaard gaande onharmonische ontwikkeling 
van overig Nederland een krachtig leiding geven van de Rege
ring nodig maakt. 

Het is zeker een gelukkige samenloop van omstandigheden 
dat de afdamming van de zee-armen in het kader van de Delta
werken wordt uitgevoerd op het ogenblik, dat de ontwikkeling 
van de Randstad dreigt vast te lopen in dien zin, dat het ruimte
gebrek acuut gaat worden en daarmee de bewoonbaarheid op 
het spel komt te staan. 

Door de primaire en secundaire afsluitingen wordt niet aileen 
de zozeer begeerde veiligheid in het zuid-westelijk deel van de 
delta gediend, maar wordt tevens een voortreffelijke verkeers
ontsluiting door het creeren van een aantal hoofdverbindingen, 
verkregen. De isolerende werking der zee-armen heeft n.l. tot 
nu toe remmend gewerkt op een volledige ontplooiing van de 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. In vergelijking tot de 
andere delen van ons land is dit gebied dan ook niet tot volle
dige ontwikkeling gekomen, noch in economische, noch in maat
schappelijke zin. Dit blijkt ook uit de beperkte ontwikkeling 
van de bevolkingstoename. Bovendien hadden deze eilanden ook 
een groot vertrek-overschot, omdat vele bewoners, die in hun 
eigen omgeving geen bestaan konden vinden, naar andere de
len van het land trokken om daar hun toekomst op te bouwen. 

Dit klemt temeer waar in deze regio's, door de voortschrijden
de mechanisatie in de landbouw, voortdurend arbeidskrachten 
worden uitgestoten, die tot nu toe onvoldoende door de industrie 
worden opgevangen. Het zijn echte expulsiegebieden. Naar men 
verwacht, zal het aandeel van de landbouwsector, in de beroeps
bevolking omstreeks 1980, zijn gedaald tot 10%. 

Deze gebieden hebben dan ook een omvangrijke pendel naar 
de havengebieden van Rotterdam en Dordrecht. De Zeeuwse 
Eilanden aileen al ± 2700, w.o. voor een groot gedeelte ,lange 
afstandspendelaars" (uit Zeeuws-Vlaanderen 2'12 uur heen en 
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2112 uur terug) hetgeen als een sociaal kwaad moet worden be
schouwd. 

Door de omvangrijke expulsie treedt bovendien een veroude~ 
ring van de bevolking op, omdat de wegtrekkenden meest tot 
de jongere generatie behoren. 

De afsluitdammen nu, welke de zee-armen in Noord-Zuid 
richting zullen overbruggen, zullen in geografisch opzicht een 
principiele verbetering tot stand brengen en zullen leiden tot 
een ontsluiting van Zuid-West Nederland. Zij zullen de gelegen
heid scheppen verbindingen voor het wegverkeer tussen de ver
schillende eilanden in het delta-gebied onderling, alsmede tus
sen deze eilanden en de randgebieden tot stand te brengen. 

Het isolement waarin de eilanden thans verkeren, zal daar
door worden doorbroken, terwijl de verbindingen van verschei
dene delen van de randgebieden met andere delen van ons land 
belangrijk zullen kunnen worden verkort. Uit een oogpunt van 
doorgaande wegverkeersverbindingen vormt het eilandengebied 
tot nu toe een vacuum. Daarnaast zal een verbetering ontstaan 
in het verkeer, ook van niet commerciele aard, terwijl het meer 
dan voorheen mogelijk zal zijn, dat de arbeiders die in de aan
grenzende industrie- en handelsgebieden werkzaam zijn, tach 
op hun eilanden blijven wonen. 

Door het netwerk van noord-zuid en oost-west lopende wegen, 
zullen de vestigingsvoorwaarden voor de bedrijven van handel 
en industrie in het algemeen verbeteren. Met name moet hier 
genoemd worden de z.g. ,tussenweg" of ,Centrale weg" die 
straks gevormd zal worden door de te bouwen Oosterschelde
brug, de Grevelingendam, de brug over het Haringvliet en de 
Beneluxtunnel bij Vlaardingen. 

Voor de ontsluiting van de provincie Zeeland is deze verkeers
verbinding van niet te schatten betekenis. Door deze directe 
verbinding met het centrum van het land, zal de op gang zijnde 
ontwikkeling van de Sloehaven en het Westerscheldebekken, de 
vestigingen in de Kanaalzone van Zeeuws-Vlaanderen en de 
kerngemeenten worden gestimuleerd. 

W anneer deze ,middenweg" in de toekomst dan nog eens zou 
kunnen worden gecompleteerd met een vaste verbinding onder 

14 



of over de W esterschelde, zou een directe verbinding tot stand 
kunnen komen met Frankrijk en Engeland (Drs. M. C. Verburg), 
eventueel zelfs via een tunnel of brug tussen Dover en Calais 

t (Ir. Lange). 
In het begin van deze inleiding werd reeds betoogd dat in het 

1 kader van de voortgaande ontwikkeling van de Euromarkt, in 
1 toenemende mate een steeds dringender beroep op Nederland 
t zal worden gedaan met betrekking tot zijn zeehavenfunctie. Deze 

functie zal dus steeds verder ontwikkeld moeten worden. 
Er werd op gewezen dat er een toenemende tendens valt te 

constateren om bepaalde basis-industrieen aan de kust te vesti
gen. Waar de mogelijkheden van de Nieuwe Waterweg en Noord
zeekanaal, ruimtelijk bezien, echter beperkt zijn, ligt het voor 
de hand, dat ook het zuidelijk kustgedeelte van het Deltagebied 

l in aanmerking dient te komen. 
1 De Westerschelde bezit in dit opzicht zeer grote mogelijkhe-
l den, zowel aan de Zeeuwse zijde, alsook aan de Brabantse kant 
1 (in de omgeving van het voormalige Kreekrak). De zee dringt 
r hier over een breed front tot diep in het achterland, waardoor 

de mogelijkheid ontstaat, zeehavens te maken, die toegankelijk 
1 zijn voor grote schepen. Tevens zal dit gebied in de naaste toe-

komst gelegen zijn aan een kruispunt van spoor-, land- en water-
t, wegen en daardoor aantrekkelijk worden voor de vestiging van 
~1 industrieen. 
r Rond Vlissingen en Terneuzen zijn reeds belangrijke aankno-
e pingspunten voor verdere industriele ontwikkeling aanwezig. 

De bestaande industrieen krijgen meer mogelijkheden, terwijl 
e er ook hier een aantal toeleveringsbedrijven zal kunnen ont-

staan. Een en ander zal dus agglomererend werken en weer 
:- nieuwe krachten scheppen. 
e In dit verband zal het noodzakelijk zijn, dat de vestigingsfac-
e toren voor de industrie zo gunstig mogelijk zijn. De zoetwater-
e voorziening in het Zeeuwse gebied zal ook door de toekomstige 
e aanwezigheid van het Zeeuwse meer, gunstiger worden. 

Momenteel putten de vijf belangrijke waterleidingmaatschap-
ll pijen uit vier prises d'eau, die ver uit elkaar liggen met dienten-
r gevolge lange aanvoerleidingen en dure installacies. Vo::Jr de 
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Zeeuws-Vlaamse Waterleiding Mij. zal een spaarbekken in de 
Braakman worden gecreeerd. De electriciteitsvoorziening brengt 
door de geografische omstandigheden ook extra moeilijkheden 
met zioh, maar in toenemende mate wordt hierin verbetering 
gebracht. De industriele tarieven voor electriciteit zijn echter, 
als gevolg van de interinsulaire kabelverbindingen, aan de hoge 
kant. 

De arbeidsmarkt levert door het gemis aan geschoolde tech
nische krachten eveneens moeilijkheden op, maar ook hierin 
komt langzamerhand verbetering. Bovendien zal de omvang
rijke, thans nog bestaande pendel, weer naar het eigen gebied 
,teruggebogen" dienen te worden. 

In het voorafgaande is reeds uiteengezet dat het beleid van 
de Regering erop is gericht om in de komende jaren de indus
triele werkgelegenheid zoveel mogelijk over het land te sprei
den en daarmee ook de bestaansbronnen en de bevolking. 

Een van de doelstellingen van het nieuwe beleid is dan ook 
een tegenwicht te scheppen tegen de zuigkracht van het westen. 

Van de in dit ve:Dband genomen maatregelen zijn van bijzon
dere betekenis de aanwijzing van een aantal z.g. ontwikkelings
gebieden in ons land. In deze gebieden deed zich een voortdu
rend tekort aan werkgelegenheid voor. 

Zeeland is een van die ontwikkelingsgebieden of probleemge
gebieden, met twee primaire (Terneuzen en Goes) en twee se
condaire (Zierikzee en St. Maartensdijk) kernen, waarin de in
dustrie-ontwikkeling door het Rijk wordt gestimuleerd, door het 
verlenen van alle mogelijke faciliteiten voor industrie-vestiging 
of uitbreiding in die streken. 

Eveneens worden ter verbetering van de objectieve vesti
gingsfactoren begeleidende maatregelen op sociaal en cultureel 
terrein getroffen o.a. door het doen uitvoeren van werken ter 
verbetering van de infra-structuur. Deze maatregelen hebben 
alle dus de bedoeling het scheppen van een ruimere werkgele
genheid en een grotere welvaart. 

In dit kader is het ook mogelijk om extra voorzieningen te 
treffen voor vervroeging en verdere versnelling van waterstaats-
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werken, die van essentiele betekenis zijn voor het industrie
spreidingsbeleid. Als zodanig was het mogelijk om de werken 
in het Zuid-Sloe eerder aan te vatten dan normaal mogelijk 
zou zijn geweest. 

De ontwikkeling in de vier Zeeuwse kernen is tot nu toe gun
stig, met name in Terneuzen en Goes (Terneuzen: Philips ves
tiging en Amerikaanse industrie Dow Chemical. Goes: Ketel
en Apparatenfabriek, beton-industrieen enz.) 

Hoewel Noord-West-Brabant niet als probleemgebied werd 
aangewezen, werd door het bestuur van de provincie, in 
het kader van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland 
ter bevordering van de industrialisatie, ,Een studie over de ont
wikkeling van Westelijk Noord-Brabant in de Rijn-Maas en 
Soheldedelta" gepubliceerd, getiteld ,De functie van Noord
Brabant in het nieuwe Westen", waarvan het z.g. ,Kreekrak
plan" een onderdeel uitmaakt. 

In dit plan wil het provinciaal bestuur West-Brabant mede 
een rol doen spelen in het zich integrerend Europa. 

Nieuwe perspectieven openen zich ! 
Moge het gehele Deltagebied, in de nabije jaren, een harmo

nische ontwikkeling in het toekomstige Europa tegemoet gaan. 
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Ir. P. J. 't Hooft 

ZEELAND-RECREATIELAND 

Zeeland-Recreatieland is niet nieuw. Voor de laatste wereld
oorlog heette Walcheren Zeelands tuin en de fraaie lustoorden 
en buitenverblijven bewijzen dat dit land al eeuwen her in trek 
was bij wat we tegenwoordig de vacantieganger noemen. 

Aan het eind van de vorige eeuw begint de zee- en strand
recreatie zich te ontwikkelen. Een ,Kneip-kuur" werd een uit
stekende remedie geacht tegen de kwaal die veel overeenstem
ming schijnt te hebben met de huidige managers-ziekte. Dam
burg en Vlissingen krijgen een reputatie tot over onze (oost)
grenzen als bade-kurort. Naarmate de medische wetenschap 
echter minder behoefte kreeg aan de Kneip-kuur, omdat ze 
door het voorschrijven van een gezonde levenswijze de kwaal 
kon voorkomen, nam de medische betekenis af, de hygienische 
nam toe. De reputatie bleef bestaan en de toeristenstroom werd 
elk jaar groter. 

Is de recreatie in Zeeland dan ook als verschijnsel niet nieuw, 
nieuw is wel de recreatie in Zeeland als vraagstuk. 

Vele minnaars van dit schone land stellen zeer nadrukkelijk 
de vraag of de opnamecapaciteit van de Zeeuwse stranden niet 
bereikt of zelfs al overschreden is. 

De discussie over deze vraag is dikwijls emotioneel geladen 
en aan dikke woorden ontbreekt het dus niet: sociale rechtvaar
digheid wordt er geplaatst tegenover kudde-instinct en wan
smaak, geldklopperij tegenover economische ontplooii:ng en los
bandigheid tegenover gepaste ontspanning. Deze discussie is 
echter academisch. 

De vacantie behoort tot het cultuurpatroon van ons tijdsge
wricht, zo goed als de auto en de telefoon. Het is een maatschap
pelijk verschijnsel, zoals in de middeleeuwen de gilde-optochten 
en de heiligendagen, zoals de herdersfeesten in de gekunstelde 
tuinen van de achttiende eeuw en zoals de vreugdeloze arbeids
dwang van de industriele revolutie. De steeds wassende toeris
tenstroom is een feit, waarmee we rekening moeten houden. Ze 
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wordt, zoals het gehele maatschappelijke leven, be'invloedt door 
de conjunctuur. Men kan door allerlei kunstgrepen, zoals propa
ganda, verordeningen of planologische maatregelen trachten 
deze stroom te versnellen of te vertragen. Te keren valt ze niet! 
Van oudsher richt ze zich op de zeekust. Daarbij zal in de ko
mende jaren in toenemende mate het Veerse Meer de aandacht 
gaan vragen. Beide gebieden komen in zoverre met elkaar over
een dat de feitelijke recreatieruimten, het strand en het water, 
ongeschikt zijn voor huisvesting van de toerist. Bovendien is in 
het algemeen het direct aan het strand grenzende duingebied, 
voor zover dit uit een oogpunt van veiligheid (zeewering) of 
volksgezondheid ( drinkwaterleiding) niet afgesloten is, veel te 
klein om een noemenswaardig verblijfsgebied op te leveren. 

Voor de gehele verblijfsaccomodatie zal dus een aanslag op 
het agrarisch gebied nodig zijn. De gevolgen hiervan, zowel eco
nomisch als in het dagelijks bestaan van de betl'okken boeren
bevolking, blijven in dit artikel buiten beschouwing, als zal in 
het beleid zeer zeker de nodige aandacht aan dit facet moeten 
worden besteed. 

Bij de organisatie van deze verblijfsaccomodatie ligt het kam
peren wel het moeilijkst. Om te beginnen zijn in de loop van de 
laatste tientallen jaren allerlei ,verkregen rechten" ontstaan, 
die een goede planning van de uitbreidingen dikwijls danig in 
de weg zitten. Bovendien blijft bestemming van nieuwe kam
peerterreinen in plannen in hoofdzaak of in onderdelen altijd 
een slag in de lucht, zolang de betrokken eigenaar er de voor
keur aan geeft de bestaande bestemming van de grond te con
tinueren. Dit heeft tot gevolg dat de laatste tijd veelal de weg 
word gevolgd om in het plan in hoofdzaak de regeling op te ne
men dat in bepaalde bestemmingen, b.v. die tot agrarisch ge
bied, kampeerterreinen mogen worden aangelegd, mits deze be
stemming nader wordt geregeld in het plan in onde11delen. Een 
zuiver incidentele regeling dus, die weliswaar al te ongewenste 
uitwassen kan voorkomen, doch zeer zeker weinig bijdraagt tot 
een positieve planning. Tenslotte blijft, bij gebrek aan een kam
peerwet, de gemeentelijke kampeerverol'dening het enige mid
del om de nodige waarborgen te scheppen voor behoorlijke hy-
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gienische voorzieningen, beheer en controle. 
Omdat de meeste van deze verordeningen in een stelsel van 

tijdelijke vergunningen de noodzakelijke sancties vinden, is 
de toestand verre van ideaal. De vergunninghouder zal immers, 
gezien de beperkte tijdsduur van zijn vergunning, niet gauw ge
neigd zijn om grote bedragen te investeren in allerlei accomoda
ties en beplantingen, die in feite noodzakelijk zijn en voor een 
goed terrein en voor een verzorgde aanpassing in het landschap. 
Anderzijds zal de verordening zelf, wil ze niet het onmogelijke 
eisen, niet verder kunnen gaan dan het stellen van minimale 
voorschriften. 

Voor de meer permanente bebouwing ligt het vraagstuk, al
thans wat de planning betreft, eenvoudiger. Hier biedt voorlo
pig de woningwet en straks de wet op de ruimtelijke ordening 
voldoende rechtszekerheid en rechtsmiddelen om de ontwikke
ling in juiste banen te leiden. 

De uitvoering van deze plannen is echter in de praktijk verre 
van eenvoudig. Allerleerst is er de, ook elders, gebruikelijke 
wrijving met de agrarische sector. Daarbij komt nog dat langs 
het kustgebied het proces van geleidelijke inkrimping van het 
landbouw~areaal al jaren aan de gang is, zodat de grove land
bouw hoe langer hoe meer het veld ruimt voor meer verfijnde 
cultures, met als gevolg hogere gebruikswaarden en dus hogere 
grondprijzen en vergoedingen. Voorts is er de hand over hand 
toenemende grondspeculatie en de druk van bouwondernemers, 
de exploitanten van hotels, pensions of bungalowterreinen en 
vooral de laatste jaren de run op het tweede woonhuis, of in de 
vorm van de vrijwel permanent opgestelde caravan of in de 
vorm van het eenvoudige zomerhuisje, het landhuis of zelfs het 
appartement in de torenflat. 

Ongetwijfeld had de Minister van Volkshuisvesting en Bouw
nijverheid gelijk, toen hij onlangs, desgevraagd, in de Tweede 
Kamer meedeelde dat de woningwet, mits goed gehanteerd, vol
doende waarborgen lbiedt om een ongewenste ontwikkeling, met 
name langs de Zeeuwse kust en rondom het Veerse Meer, te 
voorkomen. Het komt daarbij echter op deze ,goede hantering" 
aan en dat is, vooral wanneer belanghebbenden de steun weten 
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te verwerven van een ,schap" of zeUs van een op hun branche 
betrokken overheidsdienst, geen eenvoudige zaak. 

De plannen zelf ontmoeten overal een levendige belangstel
ling en zijn daardoor nog steeds in beweging. De streekplannen 
voor Walcheren en Schouwen-Duiveland bieden een zorgvuldig 
bestudeerde basis, waarop in de gemeentelijke uitbreidingsplan
nen wordt verder gewerkt. Bovendien groeit de onderlinge sa
menwerking van de gemeenten. Zover als de gemeenteraden 
van Hoek, Philippine en Biervliet, die hun bevoegdheden t.a.v. 
de recreatie in de Braakman hebben overgedragen aan een be
heerschap, gaat men elders nog niet, doch bijvoorbeeld de ge
meenten langs de Zeeuws Vlaamse westkust van Retranchement 
tot Breskens, zijn reeds zeer ver gevorderd met de voorberei
ding van een facetplan voor de recreatie, dat straks, con amore 
aanvaard, bij gebreke van een officieel vastgesteld streekplan, 
voor de betrokken gemeenten de richtlijnen geeft, waarlangs zij 
hun uitbreidingsplannen zullen ontwikkelen. Zo is er ook een 
voortdurend en innig contact tussen de gemeentebesturen ron
dom het Veerse Meer, die tesamen met de provinciale organen 
en bijgestaan door verschillende commissies hun stedebouwkun
dige maatregelen nauw coordineren. 

Bij de uitvoering van al deze plannen zal het aanzien van het 
vertrouwde Zeeuwse landschap langs de kust en langs het Veer
se Meer ingrijpend veranderen. Hier liggen kansen, zowel ten 
goede als ten kwade. Juist achter de duinenrij in het wijde pol
derland is door de eeuwen heen een cultuurlandschap van grote 
harmonie en schoonheid ontstaan. Maar wat de mens maakte 
tot een schoon geheel, kan door hem ook gemakkelijk worden 
verstoord. Daarom zullen de samenwerkende planologen, land
schapsarchitecten, stedebouwkundigen en bouwmeesters diep 
doordrongen moeten zijn van hun verantwoordelijkheid, want 
zij zijn het, die de vorm bepalen. Daarom zullen ook de ge
meentebesturen, die hier een uitermate moeilijk beleid hebben 
te voeren, er van doordrongen moeten zijn dat ook die vorm
bepaling, of beter nog, ju.ist die vormbepaling, naast aile eco
nomische, financiele, technische en persoonlijke belangen, een 
gemeenschapsbelang van de allergrootste orde is. Wat die 
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vormbepaling zelf betreft, moet dit artikel kort zijn. Ze leent 
zich beter voor een behandeling in een vakblad. De vormbepa
ling is het werk van kunstenaars en daarmee min of meer in
ponderabel. Volstaan mag worden met een enkele opmerking, 
die ook sterk in het vlak van het beleid ligt. De absolute grootte 
van landschap en bebouwing, waar we na het gereedkomen 
van de deltadammen en de Oosterscheldebrug, dus over een 
jaar of wat, razend snel naar toe gaan groeien, kunnen we ons 
niet groot genoeg voorstellen. En met die grootte verandert ook 
de schaal. Zoals de schaal van Grijpskerke een andere is dan 
van Groede en van Groede een andere dan van Middelburg, zal 
ook de schaal van een optimaal ontwikkeld recreatiegebied 
grater zijn, dan de huidige. 

Laten we daarom nu al, hoezeer de pittoreske schoonheid van 
verkaveling, landschap en bebouwing ons op het hart ligt, gaan 
denken in die grotere schaal, om straks niet beteuterd rond te 
lopen in een eindeloze brei van trieste huisje-1boompje-beestje 
eenvormigheid, in plaats van in een goed gepland en fraai Zee
land- Recreatieland. 
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Jhr. Mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg 

HET VEREENVOUDIGD WATERSCHAPSPATROON 
IN HET DELTAGEBIED. 

De geschiedenis van het waterschapswezen in het Vaderland 
toont ons, dat de mens hardleers is, en veelal pas onder de druk 
der omstandigheden maatregelen neemt, welke eigenlijk eerder 
hadden genomen moeten worden en ook kunnen worden . 

Hielp de watersnood van 1916 de Regering over de aarzeling 
heen tot het afsluiten van de Zuiderzee en daarmede tot het 
maken van een afdoende waterstaatkundige bescherming van 
Noord-Hollands oostkust, pas na de ramp van 1953 werd beslo
ten tot het grote complex van maatregelen tot bescherming van 
het Deltagebied in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland 
(de zgn. Deltawerken). Echter moet worden opgemerkt, dat 
reeds het jaar tevoren was overgegaan tot afdamming van de 
Brielse Maas, hetgeen dus als een voorloper van het grote plan 
moet worden beschouwd. 

Naast de eigenlijke Deltawerken, welke het meest spectacu
lair zijn, en onder leiding van de Rijkswaterstaat worden uitge
voerd, worden in het betrokken gebied door de aldaar gelegen 
waterschappen, met grote subsidies en derhalve ook slechts 
onder goedkeuring van het Rijk, die zeeweringen, die buiten de 
afsluitdammen vallen, op de vereiste hoogte gebracht. Voorts 
is en wordt in het gehele gebied - voorzoveel nodig - een 
reorganisatie van het waterschapsbestel doorgevoerd. 

De grote versplintering van het waterschapsgebied was oor
zaak, dat in de Staten-Generaal stemmen opgingen, die op her
ziening op korte termijn aandrongen, en zelfs dat de vraag ge
steld werd of niet algehele overdracht van de zorg voor de zee
wering aan het Rijk de aangewezen oplossing was. 

Noch de Regering, noch de Staten-Generaal bleken echter 
voor een dergelijke ingrijpende maatregel te voelen. De water
schappen, deze typisch oernederlandse instellingen, die in de 
loop der eeuwen niet alleen de stormen van zeeen en rivieren, 
doch ook de politieke stormen getrotseerd hadden, zodat zowel 
Napoleon als Hitler hun organisaties onaangetast hebben gela-
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ten, bleken ook nu nog de meest geschikte lichamen voor het 
vervullen van de hun opgedragen taken, al was het duidelijk, 
dat een aanpassing aan de eisen des tijds noodzakelijk was. 

Ret feit, dat de waterschappen als doelcorporaties en in we~ 
zen a-politieke lichamen in een bepaald isolement waren ge
raakt, had onmiskenbaar bijgedragen tot een verstarring, en 
ook hier was gebleken, dat het conservatisme, alle mensen 
eigen, iedere verandering, ook een noodzakelijke aanpassing, 
bemoeilijkt. 

Ret is daarom gelukkig, dat onze Grondwet een wijziging in 
de waterschapsorganisatie opdraagt aan de Staten der Provin
cien, onder goedk:Jeuring van de Kroon, zo nodig tegen de wil 
van betrokkenen, en niet aan de waterschappen zelf, daar an
ders de vereiste besluiten vermoedelijk of niet of in een veel 
langzamer tempo hun beslag zouden hebben gekregen. 

Van de zijde der Regering werd na de ramp van 1953 krach
tig bij de Provincies aangedrongen op het vormen van grotere 
eenheden op waterschapsgebied. 

De argumenten welke hiervoor gepleit hebben, zijn de vol
gende: 
1) Ret beginsel, dat allen, die belang hebben bij het behoud 
van een zeewering, een rivierdijk, een gemaal of een sluis, 
behoren bij te dragen in het onderhoud van en medezeggen
schap moeten hebben over dat waterstaatsobject; 
2) Ret besef, dat de primaire taak der waterschappen, het wa
ter keren, onder de huidige omstandigheden aileen dan goed 
kan geschieden, wanneer men de beschikking heeft over des
kundig daartoe opgeleid personeel en moderne hulpmiddelen, 
hetgeen slechts mogelijk is bij een waterschap van behoorlijke 
omvang; 
3) Ret inzicht, dat de waterschappen ook op administratief ge
bied moeten beschikken over deskundig personeel, dat op de 
hoogte is niet aileen van sociale wetgeving en moderne loon
administratie, maar ook b.v. van de te stellen voorwaarden bij 
het verlenen van een vergunning voor de bouw van een riool
wa terzui veringsinstalla tie; 
4) Ret financiee'l aspect. De hoge kosten van met name het 
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~t zeeweringenbeheer stelt grote eisen aan de financiele draag-
c, kracht, zodat de vorming van financieel sterke lichamen, die 

zichzelf kunnen bedruipen, noodzakelijk is. 
~- Uiteraard zijn er ook schaduwzijden aan de concentraties 
~- verbonden. 
n 1) De verminderde belangstelling der ingelanden. 
:1 Aan dit nadeel kan tegemoet gekomen wovden door het vormen 
s, van districten en het houden van districtsvergaderingen. 

In Zeeland blijkt dit goed te werken. 
n 2) De mogelijkheid van verbroken contact met de leiding in 
1- geval van nood. 
il Hieraan is tegemoet te komen door een goede organisatie van 
1- bestuursapparaat en personeel. 
~1 3) De breuk met de traditie. 

Dit is ongetwijfeld een verlies, dooh ligt voornamelijk in de 
1- gevoelssfeer. 
·e Wanneer men de voor- en nadelen tegen elkaar afweegt, dan 

is het duidelijk, dat de voordelen de nadelen aanzienlijk over-
1- treffen. 

Bij een <!oncentratie kan men nog twee vormen onderschei-
d den n.l. die waar oude waterschappen verdwijnen en geheel op-
s, gaan in een nieuw groot lichaam, en die waar b.v. aileen het 
1- dijksbeheer geconcentreerd wordt in een nieuw overkoepelend 

orgaan, doch de oude waterschappen blijven bestaan voor het 
1- uitoefenen van hun overige taken: afwatering en wegenbeheer. 
~d In N oord-Brabant en in Zeeland is men gekomen tot algehele 
s- concentratie doch in Zuid-Holland heeft men zich beperkt tot 
n, het vormen van zgn. Dijkringen - samenvoeging van dijksbe-
:e heer -, welk systeem in dit Gewest reeds werd toegepast en 

blijkbaar voldeed. Men heeft dan een doublure in de organisa-
=- tie en persoonlijk ben ik van mening, dat algehele concentratie 
le doelmatiger is. 
1- De ontwikkeling in de drie betrokken Provincies is als volgt 
>ij geweest. 
1-

I. Zuid-Holland. 
De situatie op de eilanden is niet los te zien van die op het 
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vaste land van Zuid-Holland. 
Hier kende men sedert eeuwen de Hoogheemraadschappen 

Rijnland, Delfland, Schieland, Krimpenerwaard en Alblasser
waard, die de zorg voor de zeewering en het boezembeheer 
hadden en nog hebben, terwijl binnen deze lichamen honderden 
kleine polders zorgen voor de detailafwatering en het regionale 
wegbeheer. 

Op de eilanden waren aanvankelijk geen overkoepe,lende 
organen. Een paging in de 18e eeuw om op Flakkee het dijks
beheer te concentreren mislukte wegens grote tegenstand van 
de streek. Na de watersnood van 1906 zetten de Staten van 
Zuid-Holland door ondanks grote oppositie van dit eiland, en 
zo kwam in 1908 de eerste Dijkring tot stand. Toen het gevaar 
geweken was, verslapte de neiging tot samenvoeging weer, en 
pas in 1935 volgde de Dijkring in de Hoekse W aard. 

Een in verband met de reeds genoemde ,afdamming van de 
Brielse Maas voor de ramp van 1953 ontworpen geconcentreerd 
dijksbeheer voor het gehele gebied gelegen tussen de Nieuwe 
Waterweg in het Noorden en het Haringvliet in het Zuiden 
kwam in de zomer van 1953 tot stand (De Brielse Dijkring). 

Zo was dus in dit gewest als enige in het Deltagebied de 
concentratie al zeer ver gevorderd, toen de ramp van 1953 ons 
land overviel. 

Daar de dijken op Goeree grotendeels bij het Rijk in beheer 
en onderhoud zijn, behoefden in Zuid-Holland na het tot stand 
komen van de Dordtsche Dijkring (Eiland van Dol'dt) in 1954, 
in deze provincie geen verdere maatregelen terzake te wol'den 
genom en. 

II. Noord-Brabant. 
In Westelijk Noord-Brabant kende men voor de ramp van 

1953 een groot aantal kleine waterschappen. Het enige belang
rijke overkoepelend orgaan was het Heemraadschap van de 
Mark en Dintel, belast met de hoofdafwatering in het stroom
gebied dezer rivieren. 

Reeds de zomerzitting van de Staten van Nool'd-Brabant van 
1953 bracht twee belangrijke voorstellen van G.S. n.l. tot op-
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richting van de Hoogheemraadschappen ,De Brabantse Ban-
:1 dijk" en ,Het Land van Altena". 

Het eerste strekt zich uit van Bergen op Zoom tot Geertrui-
r denberg, en omvat 47 waterschappen en 23 gemeenten; het 
1 tweede wordt begrensd door de Merwede, de Bergsche Maas 
e en de afgedamde Maas, en omvat 32 waterschappen en 10 ge

meenten. 
Aan deze nieuwe lichamen is als taak toegewezen de zorg 

voor de buitendijken, slaperdijken en binnendijken. 
1 Bij de samenstelling van het Bestuur zijn G.S. van een nieuw 
1 standpunt uitgegaan, dat als een novum in onze waterschaps-
1 geschiedenis moet worden beschouwd. 
r De vergadering van ingelanden wordt hier gevormd uit ver-
1 tegenwoordigers der inliggende waterschappen en der gemeen

ten. 
~ Weliswaar kende men in verschillende waterschappen reeds 

bestuursvormen, waarbij de inliggende gemeenten vertegen
woordigers aanwijzen, doch dan geschiedde zulks - zoals in 
Zuid-Holland - als optredende voor de gezamenlijke eigenaren 
der gebouwde eigendommen, of- zoals b.v. in Zeeland bij een 
tweetal zgn. wegschappen -, omdat het wegschap de taak van 
het regionale wegbeheer van de betrokken gemeenten had 
overgenomen en men de gemeenten hun zeggenschap wilde 
doen behouden en i.n de kosten wilde laten blijven bijdragen. 

G.S. van Noord-Brabant achtten het echter niet voldoende, 
dat een waterschapsbestuur zou lbestaan uit vertegenwoordi
gers van de eigenaren der ongebouwde en gebouwde eigendom
men, terwijl vrijwel alle andere factoren van de samenleving, 
dus het giehele menselijke bestaan, binnen het door deze dijken 
beschermde gebied daarbij belang heeft. Ter behartiging van 
deze andere belangen achtten G.S. de gemeenten representatief. 
Ondanks tegenstand kwamen deze waterschappen tot stand. De 
gemeente Breda betwistte de Staten het recht een gemeente 
als zodanig in de kosten van het Hoogheemraadschap de Bra
bantse Bandijk aan te slaan op andere gronden dan grondbezit 
in dit waterschap, weigerde dan ook de eerste aanslag in de 
kosten van het Hoogheemraadschap te voldoen, en werd zelfs 
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in eerste instantie door de Rechtbank aldaar in het gelijk ge
steld, een uitspraak, diJe uiteraard in waterschapskringen nogal 
beroering wekte. Onlangs is evenwel door het Gerechtshof te 
's Hertogenbosch de Gemeente in beroep in het ongelijk gesteld, 
doch deze strijd zal ongetwijfe1d tot voor de Hoge Raad worden 
uitgevochten. 

Voor het standpunt van G.S. valt m.i. wei wat te zeggen, 
doch het is uitermate moeilijk de mate van dit nieuw ingevoer
de belang tegen de vanouds vertegenwoordigde be1angen af te 
meten, en dus ook de verhoudingen in de besturen te bepalen. 

III. Zeeland. 
Voor de oorlog waren er in Zeeland meer dan 300 water

schappen, meestal klein van omvang. 
Er waren twee belangrijke lichamen, Het W aterschap Schou

wen en de Polder W alcheren, en twee middelgrote, de Breede 
Watering Bewesten Yerseke en de Vier Bannen van Duiveland. 

Kort voor de oorlog dienden G.S. een stoutmoedig plan in tot 
concentratie van 76 polders in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Een 
storm van protest stak op. 74 der 76 waterschappen maakten 
bezwaren. Doch in - en wellicht dank zij - de oorlog werd de 
zaak doorgezet en in 1941 kwam ,Het Vrije van Sluis" tot 
stand, tot voor kort Zeelands grootste waterstaatkundige een
heid. 

Ook op St. Philipsland was in 3 etappes een samenvoeging 
van 6 polders tot stand gekomen. 

Aldus was de situatie ten tijde van de ramp van 1953. 
De behoefte tot de vorming van een krachtig lichaam deed 

zich toen het sterkst op Noord-Beveland gelden, alwaar de be
sturen der 26 waterschappen zich tot de Provincie wendden 
met verzoek de samenvoeging te bevorderen. 

De zaak we11d vrij spoedig- mede op Zuid-Beveland, Tholen 
en Schouwen-Duiveland - krachtig aangepakt. Op deze 4 ei
landen werden onder leiding van een lid van G.S. adviescom
missies, waarvan de meerderheid bestond uit vertegenwoordi
gers uit de streek, in het leven geroepen, welke al1e tot de 
conclusie kwamen, dat de beste vorm van reorganisatie zou zijn 
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om voor elk dezer vier gebiedsdelen een waterschap in het leven 
te :l'Oepen. Hoewel hier en daar wel enige bezwaren naar voren 
werden gebracht, kan gezegd worden, dat deze algehele con
centratie de instemming van de meerderheid der betrokkenen 
had, al was het enthousiasme niet groot. 

Men moet over deze ingreep in het waterschapsbestel niet 
gering denken. W eliswaar werden vele bestuursleden der opge
heven waterschappen benoemd in de besturen der nieuwe 
lichamen, doch zij hebben zich nu te schikken naar de beslis
sing van het geheel. Het aantal opgeheven polders bedroeg op 
Schouwen-Duiveland 28, op Noord-Beveland 26, op Zuid-Beve
land 59 en op Tholen 21. De psychologische aanpassing is in 
voile gang en veel hangt af van de tact van de nieuwe letding. 
Voorzover het mogelijk is reeds nu een oordeel te geven, kan 
gezegd worden, dat met deze grote concentratie een enorme 
verbetering tot stand is gekomen. 

De herinnering aan de ramp begint echter weer te vervagen, 
en zo zijn over samenvoeging van de Polder Walcheren met de 
14 kleine waterschappen in het Oostelijk - in de 17 eeuw en 
later ingedijkte - gedeelte van Walcheren en betreffende con
centratie in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen nog geen voorstel
len bij de Staten ingediend. De moeilijkheden liggen hier op 
een ander v lak, ten dele in de gevoelssfeer ( op W alcheren zou 
het een soort annexa tie zijn), ten dele in de politieke sector 
(Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen), en voor beide in de te verwach
ten lastenstijging. Het is te hopen dat ook hier spoedig een 
bevredigende verbetering tot stand moge komen. 

Resumerende kan dus geconstateerd worden, dat, behoudens 
in een klein gedeelte van Zeeland, in het gehele Deltagebied 
een aan de eisen des tijds aangepast vereenvoudigd water
schapspatroon is geschapen. 

Tenslotte nog enige opmerkingen over het waterschapswezen 
als zodanig. 

De voorkeur voor deze organisatievorm is niet gebaseerd op 
een gevoel voor traditie. Het waterschap is het enige publiek
rechtelijk lichaam, waarbij de bestuurders rechtstreeks betrok
ken zijn bij en belang hebben bij een goede vervul1ing van de 
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taak van het orgaan. Wat het waterschap doet, geschiedt in het 
openbaar, en de streek kan zo nodig, via zijn vertegenwoordi
gers, corrigerend ingrijpen. 

Anderzijds is er een nauwlettende controle - preventief en 
repressief - door het Provinciaal Bestuur, of de besturen hun 
verantwoordelijke taken behoorlijk nakomen, en daarhoven nog 
het oppertoezicht v;an het Rijk. 

De locale kennis van bestuursleden en personeel is een factor 
van grote betekenis, in het bijzonder met betrekking tot de 
zorg voor de zeewering, alwaar langdurige ervaring een grote 
rol speelt. 

Daar, waar de belangen geacht kunnen worden boven die 
van de streek uit te gaan, is het juister om de oplossing te zoe
ken in het verlenen van een subsidie van Rijkswege, dan in een 
overname door het Rijk van de taak van het waterschap, daar 
alsdan de openbaarheid in feite wordt prijsgegeven, de zeggen
schap van de streek verdwijnt, en de controle - afgezien van 
de financiele door de Rekenkamer - techniseh slechts intern 
door het eigen orgaan - de Rijkswaterstaat - geschiedt. 

Maar daartegenover moet dan ook de eis gesteld worden, dat 
de waterschappen geleid worden door kundige voor hun taak 
berekende bestuursleden, en deskundig ibehoorlijk opgeleid ad
ministratief en technisch personeel, zodat over de te behande
len problemen met de vertegenwoordigers van Rijk en Provin
cie op gelijk niveau overleg kan worden gepleegd. 

Ret is om deze redenen, dat Regering en Staten-Generaal tot 
de conclusie zijn gekomen, dat ook thans nog de waterschappen, 
mits van voldoende formaat, de meest geeigende lichamen zijn 
voor het uitoefenen van de hen van oudsher opgedragen taken, 
een conclusie, welke geheel in overeenstemming is met de arti
kelen 17 en 18 van het Program van beginselen der CHU en 
analogisch eveneens met artikel 22 lid 1, in welk artikel de 
watersohappen naar mijn mening ten onrechte niet zijn genoemd. 
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Mr. F. Th. Dijckmeester 

DE GEMEENTEN IN DELTALAND 

Strikt genomen hebben alle Nederlandse kustgemeenten met 
het Deltaplan te maken. De Deltawet eist immers de verster
king van de gehele Nederlandse zeewering, ook van de Wad
deneilanden. Wij vereenzelvigen het Deltaplan echter 'allang 
met de grote afsluitingen tussen de Zuidhollandse en Zeeuwse 
eilanden. Daar is het Deltaplan en daar zijn de gemeenten, die 
de invloed van dit complex van spectaculaire werken onder
gaan. 

De kern van het plan - de veiligheid - is overigens niet 
datgene, wat de gemeenten zozeer bei'nvloedt. Zeker, zij is on
misbaar, maar zij is dat evenzeer als de lucht, die wij inademen. 
Ontbreekt de veilighe1d, dan houdt alles op. Ook de technische 
kant, hoe hoeiend ook, is als zodanig voor de gemeenten niet 
van betekenis, al gaat de publieke belangstelling er in hoge 
mate naar uit. De bouwput in het Haringvliet geniet - terecht 
- vermaardheid. De Delta-expositie in Hellevoetsluis toont de 
Delta-techniek in haar grootheid. Men ziet daar echter slechts 
een foto, waarop mensen voorkomen: een groepje vacantiegan
gers in de duinen van Haamstede. 

Toch is het nu juist de weerslag op het menselijke samen
leven, die de gemeenten belang inboezemt. Als gezegd: niet de 
veiligheid en de techniek be'invloeden de gemeentelijke ont
wikkeling. De nieuwe verbindingen en de nieuwe waterhuis
houding achter de dijken daarentegen des te meer. Veere, waar 
de garnalenvloot de haven moest ruimen, toen de Veeregat
dam de zee buitensloot, merkt het al tot in het diepst van zijn 
bestaan. N oord Beveland, door twee stoere caissondammen aan 
midden-Zeeland geklonken, merkt het ook, op een andere ma
nier. 

Het verbrokkelde Deltaland wordt met bruggen en dijken 
naar elkaar toegetrokken. Over ruim twee jaar rijden we van 
Schouwen over de Grevelingendam naar Flakkee, en vandaar 
over de Haringvlietbrug naar Rotterdam. Dat interesseert de 
Delta-gemeenten. Het is dan ook even voor de hand liggend als 
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verheugend, dat de gemeenten van deze beide eilanden geza
menlijk de vervroegde bouw van de Haringvlietbrug metter
daad ter hand hebben genomen. In het schema van Rijkswater
s•taat kwam die brug er pas enige jaren later. Zo is het ook met 
de brug over de Oosterschelde, die er - dank zij manmoedig 
doorzetten van het Zeeuwse provinciale bestuur - al in 1965 
zal zijn. Tot voor anderhalf jaar nam ieder ordelijk denkend 
mens aan, dat de verbinding tussen Schouwen en midden-Zee
land in 1978 tot stand zou komen. Nu reeds zijn we vertrouwd 
met 1965 en trekken wij lijnen over of onder de W esterschelde. 
Waarmee eens te meer wordt gei:Ilustreerd, hoe door menselijk 
ageren en reageren op bepaalde situaties de opgestelde prog
noses en tijdschema's steeds opnieuw worden gecorrigeerd. 
Door de onvoorspelbaarheid van het menselijke gedrag ver
toont het samenlevingspatroon altijd weer verrassende door
braken. 

Aldus wordt de hydrografie van onze archipel tot geografie, 
al blijft het- gelukkig- een waterland. Dat is nieuws, waar
bij de gemeenten de oren spitsen. Want hier liggen kansen, om 
de achtergebleven sociaal-economische structuur van het Delta
gebied op te trekken in de richting van het peil van overig Ne
derland. 

Let wel: kansen, want vanzelf zal het niet gaan. Dat men 
door Deltaland kan rijden in plaats van varen houdt immers 
geen wezenlijke verandering in. Er komen mogelijkheden, die 
er tevoren niet waren; de realis1ering daarvan vereist echter 
toegewijde inspanning. In dit verband kunnen de gemeenten 
op diverse terreinen werkzaam en waakzaam zijn. Ik denk aan 
landbouw, forensisme, toerisme, industrie. 

AI neemt de betekenis van de landbouw er relatief wei af, 
toch draagt het Deltagebied als geheel een overwegend agra
risch karakter. De mogelijkheid van sneller transport langs de 
nieuwe verbindingen opent betere perspecti!even voor tuinbouw 
en fruitteelt. Deze meer arbeidsintensieve takken van landbouw 
zullen de ongunstige werkgelegenheid kunnen verbeteren. De 
gemeenten, die dat aangaat zullen niet nalaten daaraan mee 
te werken. 
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Wat de visserij aangaat kunnen de gemeenten slechts hoop
vol afwachten, wat de resultaten zullen zijn van de proeven in 
het Veeregat met betrekking tot de oestercultuur en het ver
wateren van mosselen. 

Het lijkt niet uitgesloten, dat de ni:euwe verbindingen velen 
zullen doen besluiten de overvolle Randstand te verwisselen 
voor de ruimte van Deltaland. In het bijzonder Flakkee en 
Schouwen bieden daarvoor mogelijkheden. Ook hier ligt een 
typisch gemeentelijke taak. Immers het planologisch-stedebouw
kundige beleid is primair een zaak van de gemeentebesturen. 

Toerisme en industrie zijn twee fenomenen, die in Delta1and 
van de allergrootste betekenis worden en die een totaal ver
schillende aanpak behoeven. Het toerisme dreigt ons bijna on
weerstaanbaar te overstelpen, de industrie daarentegen moet 
met geduld, vasthoudendheid en onderscheidingsvermogen wor
den aangetrokken. 

Wat het toerisme betreft is de gemeentelijke taak uitermate 
moeilijk en verantwoordelijk. V oor millioenen mensen worden 
zeer aantrekkelijke recreatiegebieden - te land en te water -
gemakkelijk bereikbaar. Hoenders met gouden eieren treft men 
daar te kust en te keur aan. De gemeenten dienen evenwel de 
slachtlustigen in toom te houden. Kortom, veel stimulerende 
activiteit behoeft er ten deze niet van de gemeenten uit te gaan: 
de vacantiegangers komen heus wel. Het is aan de gemeenten 
te trachten deze massale beweging in goede banen te leiden en 
de bedenkelijke uitwassen, inherent aan het recreatiebedrijf, 
te beteugelen. 

Geheel anders is het gesteld met de industrie: automatisch 
leiden de nieuwe verbindingen niet tot vergroting der industri
ele bedrijvigheid. Men kan integendeel ze1fs stellen, dat de 
zuigkracht van de Randstad zich des te krachtiger zal doen 
gelden op het arbeidsreservoir van Deltaland. De alom ver
foeide, maar evenzeer onverwoestbare gemeenteclassificatie 
helpt daaraan nog een handje mee. Vergroting der industriele 
bedrijvigheid is niettemin absolute noodzaak. De kansen zijn nu 
gunstig, ondanks de genoemde tegenkrachten. Zeeland is pro
bleemgebied en de daarin aangewezen ontwikkeHngskernen 
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beginnen levensvatbaal'heid te vertonen; het grate industriepro
ject in het ingedijkte Zuidsloe bij Vlissingen wekt verwachtin
gen. Aldus is een resistentie tegen de zuigkracht in opbouw, 
v66rdat de bruggen er liggen. De infrastructuur wordt ver'beterd 
en er is een levendig besef, dat de industriele werkgelegenheid 
kan en moet worden vergroot. Ook hier is een hoogst gewieh
tige taak weggelegd voor de gemeenten, voorshands voor de 
kerngemeenten. Van de gemeenten hangt het af, of van de ge ... 
boden mogelijkheden het optimale gebruik wol'dt gemaakt en 
of zij zelf nieuwe mogelijkheden weten te scheppen. 

Zijn de gemeenten tegen deze omvangrijke en veeleisende 
taken opgewassen? Ja en nee. De gemeentelijke apparaten be
schikken over een verbluffende veelzijdigheid. Op vrijwel elk 
terrein van het maatschappelijke leven zijn zij in toenemende 
mate werkzaam, ook in kleine gemeenten. Anderzijds is die 
kleinheid, kenmerkend voor de gemeenten in Deltaland, toch 
wel een moeilijkheid. Eigen planologen, stedebouwkundigen, 
sociologen, deskundigen op het gebied van sport, recreatie en 
industrie kunnen zij zich veelal niet veroorloven. Hun wethou
ders zijn bijna nimmer fulltimers. Hun financiele armslag is 
gering en juist deze gemeenten, waarvan sommigen zich voor 
zo reusachtige taken gesteld zien, treuren dat de nieuwe wet, 
regelende hun financiele verhouding met het Rijk, hun zulk 
een karig aandeel in de Rijksbelastingen toekent. Steeds om
vangrijker lblijven de gemeentelijke taken worden, en dikwijls 
worden zij van Rijkswege opgelegd. Tegelijk echter streeft het 
Rijk beperking der gemeentelijke middelen na. Een tegenstrij
digheid, die ook in de Deltagemeenten smartelijk wordt gevoeld. 

Dit is geen heimwee naar de fameuze autonomie der gemeen
ten. Deze heeft haar - goede - tijd gehad. Het is juist de 
interdependentie van hogere en lagere overheden, die logisch 
uit de huidige staatkundige verhoudingen voortvloeit. Men jage 
dan ook niet naar de schim der autonomie, maar integendeel 
naar versterking en verbreding der interdependentie, zowel 
horizontaal als vertieaal. 

Het vooruitzicht van het Deltaplan stimuleert de reorgani
satie der gemeentegrenzen. In heel Deltaland zijn wijzigingen 
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uitgevoe1:1d of in de maak. Ret hoofdmotief is steeds: vergroting 
van de ,bestuurskracht der gemeenten". Nu is die bestuurs
kracht minder afhankelijk van de grootte der gemeenten, dan 
van de persoonlijke kwaliteiten harer bestuurders en van de 
mate van vertrouwenwekkende coi:ipemtie, die een gemeente
bestuur random zich weet op te ibouwen. Toch is het duide1ijk 
dat, bij voortgaande zich wijzigende omstandigheden, aan het 
bestaan van ve1e zeer k1eine gemeenten, die er in Zeeland in 
overvloed zijn en waren, een eind dient te komen. A1gemene 
regels zijn ook hier uit den boze; steeds opnieuw dient de regio
na1e situatie beslissend te zijn. Ruim een jaar ge1eden is het aan
ta1 gemeenten op Schouwen-Duive1and verminderd van 18 tot 6. 
De eerste ervaringen zijn bepaa1d bevredigend. Tijdens de voor
bereiding van die wijziging is er van diverse zijden op aange
drongen, om van het he1e eiland (ruim 20.000 inwoners) ter
stond maar een gemeente te maken. Naar mijn overtuiging had 
die aandrang onvoldoende oog juist voor het regiona1e patroon, 
hoe efficient en doe1matig een gemeente ook mocht lijken. 

In het horizonta1e vlak zijn de gemeenten in het a1gemeen, 
en in Delta1and in het bijzonder, aangewezen op de nauwste 
coi:iperatie. Daaraan zijn zij trouwens a1 in be1angrijke mate 
gewoon. Het k1eine bevo1kingsaanta1 1eidt er toe, dat omvang
rijke taken gemeenschappe1ijk zijn gerege1d: gemeentewerken, 
ziekenhuis-exploitatie, gas- en water1eiding, buitengewoon on
derwijs, v1eeskeuring enz. Ook het prob1eem der recreatie vergt 
een op1ossing in aanhoudende samenspraak. De practijk van 
het Veerse Meer leert dat reeds. De vraag wat er in de Greve
lingen, in het Haringvliet, in het Zeeuwse Meer moet gaan 
gebeuren is al actueel. Oplossingen kunnen uitsluitend in het 
breedste overleg worden gevonden. 

Voor wat de industrie betreft 1igt de zaak meer op het ve•r
ticale vlak. De Regering voert een beleid van gespreide concen
tratie in de prob1eemgebieden. Hier komt het bijgevolg ten 
zeerste aan op samenspe1 van hoven naar beneden en omge
keerd. Dat zich in dit vlak nogal eens strubbelingen voordoen 
is vooral daaraan toe te schrijven, dat men in Den Haag de 
zaken anders en ,breder" ziet dan ter plaatse. Den Haag is 
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ter plaatse echter veelal niet nauwkeurig ,georienteerd en daar
uit resulteren misverstanden. De beste remedie daartegen lijkt 
mij veelvuldig departementaal ,de boer opgaan". Eigen aan
schouwing leidt veelal tot beter inzicht dan van een bureaustoel 
uit. Bovendien werkt persoonlijk contact altijd heilzaam. Daar
naast zij men niet te huiverig aan de lokaliteit de vrije hand 
te laten, binnen het Haagse kader uiteraard. 

Verre van te zijn autonome lichamen, in zichzelf genoegzaam, 
moeten de Deltalandse gemeenten in alle dimensies hun raak
punten hebben in alle hoeken van de samenleving, naar buiten 
en naar binnen, naar hoven en naar beneden. Dan aileen zullen 
zij de veranderingen op de juiste wijze kunnen opvangen en ten 
goede aanwenden. Veel wordt van hen gevergd, want zeker in 
het Deltagebied is de maatschappelijke ontwikkeling afhanke
lijk van de lokale bestuursactiviteit. Dat vereist slagvaardig
heid, wendbaarheid, alertheid, het moedig en doortastend grij
pen van zich voordoende kansen. Alles in het belang van het 
menselijk samenleven, hetwelk de gemeentebestuurders trachten 
te dienen. 

Natuurlijk geldt dat voor alle lokale besturen. Maar in Delta
land is het allemaal pregnanter, omdat er zo verbazend veel in 
beweging komt en is. Hetgeen het werken daar tot een waar
achtig voorrecht maakt. 
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Dr. Ir. W. H. Ubbink 

BRENGT HET DELTAPLAN EEN AGRARISCRE 
AARDVERSCRUIVING? 

Uitstekende produktieomstandigheden van bodem en klimaat, 
gecultiveerd door een agrarische bevolking met grote bekwaam
heid en sterke gehechtheid aan het agrarisch bedrijf, maken het 
deltagebied tot een vooraanstaand landbouwgebied. Reeds sinds 
lange tijden heeft dit gebied gemiddeld de laagste kostprijzen 
van Nederland en de hoogste arbeidsproduktiviteit. 

Ret heeft niet veel zin - en het ZJal in de toekomst steeds 
minder zinvol zijn - er over te twisten welke plaats en welke 
betekenis een bedrijfstak in een bepaalde streek heeft vergele
ken bij andere bedrijfstakken. Zo waren grote delen van het 
deltagebied lange tijd bij uitstek agrarisch; het meerendeel der 
bevolking vond zijn arbeid in de landbouw. Ret ligt echter in 
de lijn van de hu~dige verwachtingen dat in vele streken die 
voorheen vrijwel zuiver agrarisch waren, niet-agrarische be
staansbronnen in betekenis gaan toenemen en veelal zelfs een 
grotere betekenis zullen verkrijgen dan de agrarische. En zeker 
in het deltagebied zullen bepaalde activiteiten als toerisme en 
industrie zich sneller gaan ontwikkelen dan de landbouw. Ret 
gaat er echter niet zozeer om aan welk deel van de beroepsbe
volking de landbouw werk kan verschaffen, of in welke mate 
andere bestaansbronnen zich sneller ontwikkelen, het gaat er 
vooral om in welke mate elke bestaansbron de gegeven midde
len weet te gebruiken. 

Of anders gezegd, belangrijker dan het percentage dat de 
agrarische beroepsbevolking uitmaakt van het totaal, is of de 
agrariers er in s1agen een evenredig of zo mogelijk meer dan 
evenredig aandeel bij te dragen in het nationaal inkomen en of 
zij voor deze prestatie een rechtmatig deel van het nationaal 
inkomen ontvangen. 

Sterk agrarisch klimaat. 
We moeten constateren dat het deltagebied in vele opzichten 
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bijzonder gunst,ige perspectieven voor een verdere ontwikkeling 
van de landbouw biedt. De hevolking is sterk ingesteld op de 
landbouw, de agrariers zelf zijn zeer gehecht aan hun bedrijf 
en in doorsnee zeker vakbekwaam. Wat de bedrijfsvoering be
treft mag de boer en de tuinder in dit gebied in het algemeen 
zeker zeer vooruitstrevend worden genoemd; hij staat vooraan 
waar het gaat om nieuwe werkmethoden, werktuigen of andere 
bedrijfsverbeteringen. Dat bepaalde streken in het deltagebied 
behoefte hebben aan de zgn. streekverbeteringsplannen vindt 
doorgaans niet zijn oorzaak in het feit dat men agrarisch-tech
nisch tekort zou schieten, doch in andere factoren, welke bier
onder terloops ter sprake komen. Meer factoren zijn er nog die, 
zien wij het goed, maken dat de agrarier hier in doorsnee ge
hecht is aan zijn bestaan en zijn levensstijl. We doelen op de in 
vele streken bestaande goede verhoudingen onderling en op de 
dikwijls goede arbetdsverhoudingen tussen werkgever en werk
nemer. Hier valt ook op te merken dat de verzuiling in het 
deltagebied lang niet die vormen en vooral die scherpte heeft 
aangenomen die men wel in het overige alluviale Nederland 
kent. Voor de ,leefbaarheid" is dit feit van grote betekenis. 

Door de openlegging van het deltagebied is echter het gevaar 
van een scherper optredende verzuiling allerminst denkbeeldig. 
Dit kan in het bijzonder voor de kleinere plattelandsdorpen on
gunstige gevolgen hebben. 

Ook op het terrein van het organisatiewezen, stands- en vak
organisaties, cooperaties en veilingswezen is het deltagebied 
goed toegerust. Het gebied beschikt over vele en goede oplei
dingsmogelijkheden. Wellicht is er zelfs tengevolge van de ver
brokkeling van het gebied hier of daar nog een school te veel. 
Het bedrij£s1even beschikt zeker over voldoende bekwame 
krachten om leiding te geven aan het organisatieleven, al lijkt 
het gevaar te dreigen dat velen sterker aan het bedrijf gebonden 
worden, waardoor het moeilijker kan worden een functie door 
de juiste man te doen aanvaarden. De grote en nog toenemende 
betekenis van het organisatiewezen vereisen echter dat hier op
lossingen worden gevonden. 

Daarnaast zal aan de verdere opbouw en uitbreiding van het 
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kader veel aandacht besteed moeten blijven worden. 

In het materiele vlak liggen de verhoudingen zo mogelijk nog 
overtuigender. In geen gebied van soortgelijke omvang in Ne
derland ligt een zo groot percentage uitstekende en goede gran
den. Verbetering van de produktieomstandigheden in de vorm 
van ruil- en herverkavelingen, werken voor waterbeheersing 
en ontsluiting, vond na de Tweede Wereldoorlog in grote om
vang plaats. Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en een 
deel van Zuid-Be•veland werden ingrijpend ,vernieuwd". Voor 
j 300 miljoen werd hier ge'investeerd. 

Van deze grote verkavelingswerken, waarbij voor het eerst 
op W alcheren en daarna in de overige gebieden ook vergroting 
van kleine bedrijven werd toegepast, ging een zeer stimulerende 
invloed uit. Noord-Beveland, toch bekend als een vooraanstaand 
en goed ingericht landbouwgebied, ging er zelfs toe over een 
ruilverkaveling aan te vragen; een meer overtuigend bewijs 
voor de resultaten behaa1d met de herverkaveling is nauwelijks 
denkbaar. 

Een andere factor van grote betekenis is het klimaat. Ret 
deltagebied heeft een typisch zeeklimaat met zachte winters en 
relatief geringe temperatuurschommelingen. Late nachtvorsten 
komen hier minder voor dan elders, zodat in het bijzonder tuin
bouw en fruitteelt in een gunstige positie verkeren. 

Ook mentaal ligt de ontwikkeling van de tuinbouw gunstig. 
De boer in het deltagebied heeft vrijwel algemeen een voorkeur 
voor de akkerbouw. Ret ontbreken van een scherpe grens tus
sen de meer intensieve akkerbouwteelten en bepaalde takken 
van tuinbouw verkleint de afstand tussen boer en tuinder. Ook 
het feit dat vele vooraanstaande boeren boomgaarden aanplan
ten, betekent, behalve dat anderen hen zullen gaan navolgen, 
ook dat in het deltagebied land- en tuinbouw nauw verweven 
zijn, waardoor de akkerbouwer geen zware drempel behoeft te 
overschrijden wanneer hij de richting van de tuinbouw uit wil 
gaan. 

Kortom, met de sterke psychische krachten van de agrarische 
bevolking als ,motor", in dit voor de agrarische cultuur bij uit-
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stek gunstige werkgebied, kan men niet anders dan goede ver
wachtingen koesteren omtrent de vel'dere ontwikkeling van de 
landbouw. Zo ergens dan zal men hier van een sterk ,agrarisch 
klimaat" mogen spreken. 

Invloeden van het Deltaplan. 
In dit sterk agrarisch georienteerde deltagebied, dat vooral 

door zijn minder gunstige verkeersligging ten aanzien van be
paalde niet-agrarische maatschappelijke ontwikkelingen achter
bleef, achter moest blijven, hetgeen bv. ook tot uiting komt in 
de aanwijzing van de provincie Zeeland als ontwikkelingsgebied 
- komt dan het Deltaplan de gehele maatschappelijke situatie 
openbreken en in veel nauwer contact brengen met de grote 
centra van bevolking en industrie. Wij zijn geneigd dit open
leggen van een ,rustig, agrarisch" gebied - welke openlegging 
eerst geheel zal zijn voltooid met een vaste verbinding over of 
door de W esterschelde - als de sterkste component van het 
Deltaplan te beschouwen. De ontsluiting van dit geografisch 
zozeer verbrokkelde gebied, waar ieder eiland of streek zijn 
eigen centrum of zelfs meerdere kleine centra had, zal op aile 
terreinen van het maatschappelijk leven ,het klimaat'' zeer 
sterk wijzigen. 

De niet-agrarische sectoren zullen - zoals werd opgemerkt -
door het Deltaplan het meest begunstigd worden. Zo zal het 
stedelijk of als men wil industrieel klimaat door de openlegging 
van buiten af en door de ontwikkeling der niet-agrarische sec
toren van binnen uit, versneld dit gebied doordringen. Op dit 
punt maken sommigen in agrarische kring zich grote zorgen. Zij 
zijn be,vreesd dat het agrarisch klimaat door het industrieel kli
maat zal worden verdrongen. Zij zien hier twee grootheden, die 
elkaar niet verdragen: Of het een Of het ander. 

Wij menen het anders te moeten zien. Niet dat er geen geva
ren zijn. 

Wij menen - heel kort samengevat - dat van het stedelijk 
klimaat als zodanig voor de agrarische wereld geen dreiging be
hoeft uit te gaan wanneer de agrarier psychisch en het agrarisch 
bedrijf materieel voldoende sterk staan bij de steeds intensiever 
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·- confrontatie met de niet-agrarische sectoren. Hier ligt ons in-
e ziens de kern van het vraagstuk. Een sterk agrarisch klimaat is 
1 te handhaven naast en temidden van het industriele klimaat, 

doch slechts wanneer en voor zover voldaan wordt aan de voor
waarden voor een sterk agrarisch klimaat: actieve, levende orga
nisaties, een goed onderwijs- en voorlichtingsapparaat, sterke 

l instellingen op het gebied van credietwezen, aankoop en afzet 
van produkten Em voldoend gunstige bedrijfsresultaten. 

V eel hiervan is reeds aanwezig, en velen geven hun krachten 
aan de verdere uitbouw. Activiteit zal hier steeds nodig blijven. 

Agrarische aardverschuivingen ? 
In verschillende streken van het deltagebied begint de inten

sivering baan te breken of is zij reeds in voile gang. Toch heeft 
deze ontwikkeling niet tot een toeneming van de agrarische 
werkgelegenheid in totaal geleid, omdat tegelijk andere ontwik
kelingen, zoals mechanisatie, rationalisatie en bedrijfsvergroting 
de behoefte aan agrarische werkkrachten verminderen. Een toe
neming van de agrarische beroepsbevolking lijkt voorlopig ook 
niet te verwachten. Aan een prognose van deze ontwikkelingen 
tegen de tijd dat het delta plan gerealiseerd zal zijn en- nog ver
dere toekomst- tegen de tijd dat het Zeeuwse meer geheel ver
zoet zal zijn, zal aileen een beroepsfantast of een direkte nazaat 
van Jules Verne zich wag en. We zouden hier will en vols.taan 
met de opmerking dat dan het deltagebied en door zijn ligging 
temidden van de grote concen.traties van bevolking en industrie, 
en door zijn produktieomstandigheden van bodem en klimaat, 
en door de instelling van zijn bevolking wel voorbeschikt lijkt 
voor een zeer sterke intensivering der agrarische produktie. In 
dit licht gezien lijkt de verwachting niet onmogelijk, dat de da
lende lijn van de agrarische beroepsbevolking na verloop van 
langere tijd nog eens zal ombuigen en weer een stijging zallaten 
zien. Dit geldt uiteraard het absolute aantal agrarische beroeps
personen; relatief zal de agrarische beroepsbevolking blijven 
dalen, op de langere termijn wellicht zelfs in versnelde mate. 

Ook bij de factor grond zullen zich veranderingen voordoen. 

43 



,i 

Vele krachten, waarvan sommige in tegengestelde richting, zul
len hier werkzaam zijn. Zonder bier verder te analyseren lijkt 
als uiteindelijk effect van al deze krachten een tendentie tot 
grondprijsstijging het meest aannemelijk. Wanneer deze ver
onderstelling van stijgende grondprijzen voor het deltagebied 
juist is, moet hiervan in beginsel een intensiverende invloed uit
gaan, een invloed dus in dezel£de richting als reeds eerder op 
andere gronden werd verwacht. Hier dreigen echter ook wei 
zekere gevaren. Zoals men dikwijls in de omgeving van snel zich 
uitbreidende steden verwaarloosde landbouwbedrijven vindt -
in zekere zin zeer begrijpelijk, een goede verzorging van grond 
en bedrijf had immers weinig zin meer - zo zullen ook in het 
deltagebied soortgelijke ontwikkelingen, v;ooral indien gepaard 
gaande met hoge grondprijzen, voor de landbouw gevaren kun
nen inhouden. Hier rijst de vraag of het voor de agrarische cul
tuur niet wenselijk zou zijn na een zorgvuldige afweging van 
agrarische tegen andere belangen, aan bepaalde gebieden een 
positieve, als blijvend bedoelde, agrarische bestemming te geven. 
Hier zou de agrarische intensivering zich in vrijheid en (betrek
kelijke) zekerheid kunnen ontplooien. 

Agrarische aardverschuivingen? Niet in die zin dat zich plot
selinge en omvangrijke veranderingen zullen voordoen op het 
agrarisch erf. Wel echter in de zin van een geleidelijk toenemen
de en uiteindelijk zeer omvangrijke verschuiving naar meer in
tensieve teelten, vooral ook van akkerbouw naar tuinbouw. 

Dat daarnaast het deltaplan zeer grate veranderingen zal bren
gen in het ,klimaat" staat voor ons vast. De openlegging van het 
gebied en het doordringen van de ,stad" in dit landelijke gebied 
staan daarbij voorop. Ook de psychologische invloed van een 
werk als het deltaproject is bijzonder groot. Wanneer niet met 
de uitvoering van dit plan zo'n lange tijd gemoeid was, zouden 
we zelfs willen spreken van een shock-effect, :ZJoals men dit wei 
kent bij de moderne ruilverkaveling. En juist dit, de doorbreking 
van de gewone gang van zaken, voor ieder gebied en voor iedere 
samenleving op zijn tijd wellicht gewenst, zal ook op het delta
gebied een zeer gezonde invloed kunnen uitoefenen. 

44 



d 
~t 

d 
1-

n 
n 
L. 

.-

t 

A. Hack 

DE TOEKOMST VAN DE DELTAVISSERIJ 

Bij de behandeling van dit onderwerp dienen wij ons goed 
voor ogen te stellen de vraag wat onder deltavisserij wordt ver
staan. Naar mijn opvatting is dit de visserij, die door de uitvoe
ring van de deltawerken wordt geschaad dan wel wordt ge
dwongen een andersoortige bedrijfsvoering te gaan kiezen. 
Uiteraard denken wij dan in eerste instantie aan Zuid-West
N ederland en met name aan Zeeland, waar reeds een phase van 
het Deltaplan is uitgevoerd en wel het Drie-eilandenplan. In 
het kader van dit plan zijn de eilanden Walcheren, Noord-Beve· 
land en Zuid-Beveland met elkaar verbonden en voorts werden 
door de uitvoering van dit plan het Veerse Gat en de Zandkreek 
binnenwateren. 

Onmiddellijk werd door de uitvoering van dit Drie-eilanden
plan een visserij getroffen en wel de garnalenvisserij, die werd 
uitgeoefend vanuit de vissershaven te Veere. Veel toeristen 
hebben in de loop der tijden Veere bezocht. In Veere is het 
oude stedenschoon in practisch nog ongerepte staat te bewon
deren. Daarnaast had V eere als bij zondere a ttractie zij n vissers
haven, die aan het prachtige oude stadje een bijzonder cachet 
gaf. Eeuwenlang werd vanuit Veere de visserij beoefend. In 
eerste instantie door de vissers van Veere zelf, doch later ook 
en wel na het verzanden van de Arne door de Vissers uit Arne
muiden. Men kon dan ook in de haven van Veere geregeld 25 a 
30 vissersschepen aantreffen van vissers uit Veere, Arnemui
den en vaak ook uit Tholen, die de garnalenvisserij vanuit 
Veere uitoefenden. Wanneer in het vervolg gesproken wordt van 
,Veerse vissers", worden daarmede bedoeld de vissers van 
Veere, Arnemuiden en Tholen. 

Om een indruk te geven van de visserij vanuit Veere kan 
worden opgemerkt, dat over het tijdvak 1953 t/m 1957 de aan
voer op de Veerse vismijn per jaar gemiddeld f 720.000.- be
droeg aan garnalen en f 50.000.- aan vis. Het overgrote deel 
van de aanvoer te Veere was bestemd voor export naar Belgie 
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en Frankrijk. In de jaren 1958 tot de afsluiting van het Veerse 
Gat (medio april 1961) naderde de aanvoer op de vismijn te 
Veere het bedrag van f 1.000.000.- en de laatste jaren werd dit 
bedrag zeUs overschreden. 

De afsluiting van het Veerse Gat en de Zandkreek bracht niet 
aileen waterstaatkundige problemen met zich mee, maar ook 
ernstige problemen ten aanzien van het voortbestaan van de 
garnalenvisserij voor dit gedeelte van Zeeland. Men zal zich 
herinneren, dat de aangelegenheden rondom de uitvoering van 
de deltawerken geregeld zijn in de z.g. Deltawet. Op grond van 
artikel 8 van deze Deltawet is bij instellingsbeschikking d.d. 8 
oktober 1958, Stcrt. nr. 195, van de Ministers van Verkeer en 
Waterstaat, Financien, Economische Zaken, Landbouw en Vis
serij, Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk een commissie 
ingesteld, die tot taak heeft: ,advies uit te brengen omtrent de 
te stellen wettelijke regelen betreffende tegemoetkoming, hetzij 
door het treffen van voorzieningen, hetzij in geld, in schade, 
welke door de in artikel 1 onder I van de Deltawet bedoelde 
werken voor de visserij en aanverwante bedrijven en voor an
dere daar voor in aanmerking komenden ontstaat". Deze com
missie ex art. 8 Deltawet kwam al spoedig tot het inzicht, dat 
met de voorbereiding van het gevraagde advies ,enige tijd" zou 
zijn gemoeid. Zij omschreef haar taak n.l. als volgt: het opstel
len van min of meer uitgewerkte normen, die toepasselijk moe
ten zijn ten aanzien van schade, welke over een reeks van ja
ren en onder veranderende structurele omstandigheden voor 
zeer uiteenlopende categorieen van belanghebbenden zal ont
staan. Aangezien evenwel voor de V eerse vissers door de nade
rende voltooiing van het Drie-eilandenplan op korte termijn 
maatregelen moesten worden genomen, heeft de commissie ex 
art. 8 Deltawet in de loop van 1959 een interim-advies aan de 
Regering uitgebracht, dat steunt op de resultaten van de te 
Arnemu~den en te Veere resp. op 13/14 maart en 10 april 1958 
gehouden hearings en op het gepleegde overleg met de door 
Gedeputeerde Staten van Zeeland ingestelde Provinciale Com
missie ter bestudering van de visserijproiblemen in het kader 
van het Drie-eilandenplan en het Deltaplan. 
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Mede op grond van de haar ten dienste staa:nde gegevens 
omtrent de economische en sociale structuur van de vanuit 
Veere bedreven visserij is de commissie gekomen tot de opstel
ling van haar advies. Dit advies luidt, dat in afwachting van de 
tot stand te brengen wettelijke regeling ter tegemoetkoming 
in de door de Deltawerken veroorzaakte schade, maatregelen 
moeten worden genomen, die wij in verkorte vorm hieronder 
laten volgen: 
1. Op kosten van het Rijk wordt in of nabij Colijnsplaat een 
haven aangelegd, waardoor de Veerse vis,sers gelegenheid wordt 
geboden hun bedrijf vanuit Colijnsplaat voort te zetten tot het 
tijdstip, waarop de afdamming van de Oosterschelde zulks on
mogelijk zal maken (waarschijnlijk tot 1978); 
2 .Op kosten van het Rijk wordt ter vervanging van de vismijn 
te Veere een vismijn te Colijnsplaat ingericht; 
3. De betrokken vissers dienen zich zo snel mogelijk in te stel
op de toestand, die zal ontstaan door de afsluiting van de Oos
terschelde en zullen, daar vanaf dat tijdstip de garnalenvisserij 
vanuit Colijnsplaat niet meer mogelijk zal zijn, al hetgeen re
delijkerwijs in hun vermogen ligt moeten doen om zich tijdig 
nieuwe bestaansbronnen te verwerven; 
4. De Regering wordt geadviseerd de bestaande wettelijke rege
lingen en andere voorzieningen op het gelbied van credietverle
ning, (om)scholing, migratie e.d. op de betrokken vissers toe te 
passen; 
5. Garnalenvissers, die om gegronde redenen, verband houdende 
met de Deltawerken, de uitoefening van hun bedrijf tijdelijk of 
voorgoed staken, kunnen indien en voor zolang zij niet op an
dere wijze in hun levensonderhoud vermogen te voorzien, voor 
een uitkering krachtens de Zelfstandigenregeling in aanmerking 
komen. 
Eventuele rechten op geldelijke tegemoetkoming krachtens de 
nog op grond van artkel 8 Deltawet te maken wettelijke rege
ling blijven hierdoor onaangetast. 

De afsluiting van het Veerse Gat werd medio april 1961 vol
tooid en vanaf dat tijdstip vissen de Veerse vissers vanuit de 
haven te Colijnsplaat. Hiermede zijn evenwel de problemen niet 
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opgelost! Hoewel de haven te Colijnsplaat zeker aan het gestel
de doel beantwoordt evenals de nieuw gebouwde vismijn, is dui
delijk aanwijsbaar, dat de visserij ernstig nadeel ondervindt 
van de overplaatsing naar Colijnsplaat, daar de afstand naar de 
visgronden vanuit de nieuwe haven vrij aanzienlijk (met ± 11 
km per visdag) is verlengd. Als gevolg hiervan moeten de sche
pen langer varen om de visgronden te bereiken, zodat per dag 
korter kan worden gevist. Voorts moeten grotere stroomsnel
heden worden overwonnen. Deze twee factoren n.l. de verlen
ging van de vaarafstand en de grotere stroomsnelheden hebben 
tot de conclusie geleid, dat wil de visserij vanuit Colijnsplaat 
lonend blijven men zwaardere motoren moet hebben en zee
waardiger schepen. Er zijn twee manieren om tot de benodigde 
verbetering van de vaartuigen te geraken: 
1. door verbouwing van de daarvoor in aanmerking komende 
bestaande schepen, inclusief het plaatsen van een zwaardere 
motor, waar dit nodig is; 
2. door afstoting van de bestaande schepen, die niet aan de eisen 
voldoen, met gelijktijdige nieuwbouw of tweedehands aankoop 
van een geschikt vaartuig ter vervanging. 

Aangezien met deze vlootverbetering grate kapitalen gemoeid 
zijn, is gezocht naar een voor de vissers zo gunstig mogelijke op
lossing om deze verbeteringen te financieren. In navolging van 
de geldende regelingen in Breskens en Vlissingen is door de ge
meenteraad van Arnemuiden een garanUeregeling in het leven 
geroepen, die de vissers de mogelijkheid biedt van een bankin
stelling gelden op te nemen onder borgstelling van de gemeente 
ter financiering van hun vooraf door het gemeentebestuur goed 
te keuren investeringen. Op grand van deze regeling is de ge
meente tot 70% garant voor de investeringen onder beding van 
eerste hypotheek op het betreffende vaartuig. 

Door de Minister van Sociale Zaken is voorts de Zelfstandi
genregeling uitgebreid met bepalingen, die uitsluitend van toe
passing zijn op de Veerse vissers. Krachtens deze bepalingen 
kunnen de daarvoor in aanmerking komende vissers renteloze 
credieten krijgen voor verbetering van hun vaartuig, voorzover 
er causaal verband bestaat tussen de aanvrage en het Delta-
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plan. Door samenspel tussen het Ministerie van Sociale Zaken 
en het gemeentebestuur zijn vanaf de afsluiting van het Veerse 
Gat tot op heden alle daarvoor in aanmerking komende vaar
tuigen van de vissers van Arnemuiden die in Veere thuisvoeren, 
voor verbetering c.q. vernieuwing in aanmerking gebracht. 
Met deze vlootverbetering is in totaal ongeveer een bedrag van 
f 1.000.000.- gemoeid, waarvoor globaal de gemeente voor 70% 
garant is en de overige 30% renteloos door het Ministerie van 
Sociale Zaken is verstrekt over een aflossingsperiode van 15 
jaar. En nu vissen dus de Veerse garnalenvissers vanuit Colijns
plaats met hun vernieuwde schepen. 

Niettegenstaande de faciliteiten, die door de Regering voor 
deze door de ui tvoering van het Drie-eilandenplan getroffen 
vissers zijn genomen, is er tot op heden nog niets bekend over 
de schadevergoedingsnormen, die door de Commissie ex art. 8 
Deltawet moeten worden opgesteld. Dit uitblijven veroorzaakt 
onrust onder de belanghebbenden. De V eerse vissers moeten het 
spits afbijten voor de overige gedupeerden in en rond de ge
bieden, waar het Deltaplan is of wordt uitgevoerd. Er zijn voor 
hen nog vele onbeantwoorde vragen wat er moet gebeuren, 
wanneer in 1978 de dam door de Oosterschelde zal zijn aange~ 
legd en waardoor het vissen vanuit Colijnsplaat onmogelijk 
wordt. Door de betere schepen met hun sterkere motoren zijn 
deze vissers ongetwijfeld in staat verder op zee te vissen dan 
voorheen. Ze zijn evenwel nog niet in de gelegenheid langer 
op zee te blijven, daar op hun schepen nog geen koelinstallaties 
zijn aangebracht. Zal voor hen na 1978 weer op een andere 
plaats een nieuwe haven worden aangelegd? Dit is een zaak, 
die men thans reeds aan het bestuderen is. 

De gedachten gaan uit naar een gemeenschappelijke haven 
voor de garnalenvissers van Veere, Arnemuiden, Tholen en 
Vlissingen. Wanneer dit inderdaad zo wovdt beslist, komt het 
gevaar van de overbevissing van de visgronden dan niet om de 
hoek gluren ? Er wordt ook gesuggereerd de garnalenvisserij 
om te schakelen op de kleine kustvisserij. V oor deze laa tste vis
serij gelden weer andere eisen van vakbekwaamheid en uitrus
ting der vaartuigen. 

49 



Hoewel wij ons in dit artikel slechts met de directe visserij 
bezighouden, mogen wij niet nalaten er aanvullend op te wij
zen dat door de afsluiting van de Oosterschelde voorts de oester
en mosselkwekers in Y erseke en Tho1en worden bedreigd en 
bovendien door de afsluiting van de Grevelingen en het Haring
vliet de mosselkwekers van Bruinisse en de garnalenvissers van 
Ouddorp, Goederee en Stellendam. Voor al deze categorien zal 
op afdoende wijze compensatie moeten worden gezocht dan wei 
een schadeloosstelling in geld moeten worden vastgesteld. Hoe~ 
wei wij uiteraard open oog moeten hebben voor de moeilijke 
materie, die de Commissie ex art. 8 Deltawet moet behandelen, 
moet er toch met klem op een spoedige afdoening van zaken 
worden aangedrongen. 

Wij zijn er van overtuigd, dat de belangen van ons ganse va
derland door de uitvoering van het Deltaplan worden gediend, 
maar dan is het ook een erezaak voor onze Regering er voor te 
zorgen, dat de belangen van een bepaalde groepering t.w. de 
vissers, door dit grootse plan niet worden geschaad. 
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Ds. H. M. Strating 

DE GEESTELIJKE GEVOLGEN 
VAN DE DELTA: REVOLUTIE 

Het klinkt als een kanonschot, de titel van dit artikel. Ik heb 
hem ook zelf niet bedacht, maar heb hem wel graag overgeno
men, toen mij het verzoek bereikte, onder dit hoofd iets te schrij
ven over de vragen rondom de veranderingen op het niet mate~ 
riele gebied. Mag ik het voorlopig zo maar aanduiden? 

En dan zijn wij misschien in een sfeer, die een van de moei
lijkste is in de huidige samenleving. Juist omdat de techniek en 
de technische vragen tastbaar zijn en - mag ik het wat sche
matisch zeggen - bijna met een latje te meten zijn, daarom 
spreken ze aan. 

Wie onzer is niet onder de indruk gekomen van de schijnbaar 
verbluffende eenvoud, die gedemonstreerd werd bij het sluiten 
van het Veerse Gat? En toch zat er veel denkwerk achter en 
veel proefwerk in het waterloopkundig laboratorium. 

Maar als we het over de mens moeten hebben in dit delta
gebied, dan worden de dingen veel moeilijker. In de eerste plaats 
hebben we niet zo iets als een ,mens-loopkundig" laboratorium. 
Dat wil zeggen: we kunnen niets van te voren proberen of uit
zoeken. 

Als mij de vraag bereikt, iets over deze dingen te zeggen, 
moet ik beginnen mij te distancieren van een wetenschappelijk
nauwkeurig antwoord, want dit is er niet. Ondanks de hulp van 
zich snel ontwikkelende wetenschappen, als: sociologie, socio
graphie of sociaal-psychologie. 

Misschien begint iemand te glimlachen bij dit rijtje vreemde 
woorden. Maar waarom lacht U dan niet bij de vaktermen van 
de waterstaats-ingenieur of bij zijn ingewikkelde wiskundige 
formules? Die zijn immers even vreemd! 

Maar om nu terug te komen op wat ik zo juist stelde en nu 
stel ik het maar wat populair: Wij moeten er altijd maar min 
of meer naar raden. 

En toch: wij moeten verder. En dat niet alleen. Wij zullen ook 
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aan die mens m6eten denken en zeker als christenen! 
Omdat wij een Bijbel hebben, die reeds lang voo11dat wij de 

oude waarheid herontdekten, dat de mens een totaliteit is, een 
eenheid van lichaam en geest, ons heeft verteld dat de Here God 
een mens heeft geschapen met een lichaam en een geest. Met 
andere woorden: dat beide even belangrij'k zijn, zowel het 
lichaam als de geest. 

En dit is nu mijn bezwaar - ook tegen de christelijke po[i
tieke partijen -: dat men te weinig oog heeft voor deze waar
heid. 

Als ik een voorbeeld mag noemen: Toen des,tijds de Deltawet 
we11d behandeld door de Tweede Kamer, werden enkele voor
zichtige opmerkingen over de2le kant van de Deltazaak met een 
streek weggeveegd door de (nog wel A.R.) Minister van Water
staat. 

Pas in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer werd 
een beter geluid gehoord. En wat heeft men gedaan met het 
voorstel, dat destijds door de Hervormde Kerk is gedaan, om 
1% van de tvtale kosten van de Deltawerken beschikbaar te stel
len voor begeleidend werk op het niet-materiele vlak? Niets. 

Dat betekent, dat op dit terrein minder kan gebeuren, dan be
slist noodzakelijk is. 

Nog eens: het gaat om een wezenlijk bijbelse anthropologie, 
maar die is in werkelijkheid verre te zoeken. 

Er is nog een tweede aspekt aan deze zaak. En dat schijnt in 
tegenspraak te zijn met de titel van dit artikel. Het gehele Delta
gebied, dat door zijn geografische samenstelling tot voor kort 
inderdaad een afgesloten gebied was, is mede opgenomen in het 
totaal van de veranderingen in West Europa en in Nederland. 
Daarbij hebben zich een aantal- wat ik zou noemen- ,stroom
versnellingen" voorgedaan, zoals de oorlog en de herverkaveling. 

De Deltawerken zijn in wezen niet meer dan zo'n ,stroomver
snelling". Maar juist omdat zij de eerstvolgende zijn, kon het 
wel eens zijn, dat de invloed van deze laatste groter is dan de 
eerste. 

Waarom stel ik dit zo? Ik zal proberen dit zo kort mogelijk 
ui t te leggen. 
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Prof. Banning heeft eens een bijzonder aardig beeld gebruikt, 
toen hij het had over de moderne veranderingen. Ik neem het 
maar grof en schematisch over, omdat het artikel anders te 
lang zou worden. 

Hij stelde, dat de moderne veranderingen eigenlijk hun oor
sprong hadden in de techniek. In de vorige eeuw begonnen reeds 
de technische uitvindingen. Maar uit de sfeer der techniek gin
gen deze over naar de sfeer van de produktie, met andere woor
den: men ging de technische vondsten omzetten in artikelen, die 
gebruikt moesten worden. Daarmee komen we in de sfeer van 
de consumptie. En omdat ze gebruikt werden (denkt U maar aan 
de stofzuiger en de strijkbout in huis, de trekker en de sproei
machine op hetland) kwam er een ander levenspatroon. En ten
laatste kwamen de veranderingen pas uit de sfeer van het 
levenspatroon in die van de diepere levensovertuiging. 

Dat wil zeggen: Alles wat er momenteel verandert, gaat aJs 
een soort golfbeweging door ons heen, en het laatste gebied wat 
onder de invloed van dit alles komt, is het gebied van het geeste
lijke. 

En nu is mijn overtuiging deze, dat wij daar in onze tijd aan 
toe zijn. Dat valt samen met die laatste ,stroomversnelling", zo
dat de titel van dit artike~ wel eens degelijk op zijn plaats kon 
zijn. Het wordt een delta-revolutie. Niet door die dijken aiLeen, 
maar door het samenvallen van een aantal faktoren. 

Misschien kan ik het ook nog op een andere marrier duidelijk 
maken. Het zuidwesten van Nederland is een verre overwegend 
agrarisch gebied. Daarbij zijn er twee tendenzen in de agrari
sche wereld, die hun invloed ook hier doen gelden. 

De eerste is de sterk toenemende mechanisatie en moderni
sering. Uitgaande van het totaal mensbeeld, waarover ik hierbo
ven iets zei en aansluitend bij de geschetste ,golfbeweging", zal 
ook deze technische modernisering van het dagelijks leven lang
zamerhand in de geestelijke sfeer doordringen .Ook dit moment 
nadert met rasse schreden. 

Een tweede tendens in de agrarische sektor is het afnemen van 
de beroepsbevolking. Dat houdt in, dat een deel van de bevolking 
van zuid-west Nederland op een andere wijze aan een boterham 
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zal moeten komen. En daarvoor dienen zich twee wegen aan: 
a. de industrialisatie 
b. de rekreatie. 
Over beide kan heel wat geschreven worden, maar in het ka

der van dit artikel zou ik er aileen dit van willen zeggen: Ret 
uiterlijk leven van de mens wordt er totaal door veranderd en 
dus .... ook het innerlijk. Daarbij bedenken wij dat deze hele 
zaak al bezig is in een hoog tempo sinds 1946. Dan zal het duide
lijk zijn, dat in zuid-west Nederland een geslacht opgroeit, dat 
een andere geestelijke instelling gaat krijgen. 

Op dit laatste zou ik nu nog met een enkel woord wat dieper 
willen ingaan. 

Ret geestelijk leven van de bevolking in dit gebied toont een 
zekere genuanceerdheid. Er is een du1delijk verschil tussen de 
protestant, die in West Zeeuws Vlaanderen woont, in Zuid Be
veland of op Goeree Overflakkee. 

En tooh vindt b.v. de Christelijke Ristorische Unie haar aan
hangers over heel dit gebied en lijkt het zelfs, of het politieke 
beeld nog stabieler is dan het kerkelijke. 

Er zijn dan ook een paar dingen, die - ondanks alle verschil
len - gelijk zijn. 

Ret eerste wat ik hier zou willen noemen is de ,vanzelfspre
kendheid". Er staan- wat ik zou willen noemen- een aantal 
is-gelijk-tekens in het leven van de Zuid-West-Nederlander (oei, 
wat generaliseren we, maar het kan niet anders !). De Kerk staat 
midden in het dorp en men behoort nog vanzelfsprekend bij een 
kerk, zoals men vanzelfspekend ook op een vaste politieke partij 
stemt. 

Een van de gevolgen van de Delta-Revolutie is, dat deze 
,vanzelfsprekendheid" wordt aangetast. Met welk resultaat? 
Dat weet ik niet. 

Ret tweede wat men overal vindt (of tot voor korte tijd vond) 
is een zekere geestelijke ,vormvastheid", die mede nog wordt be
vorderd door het feit, dat veel jongeren uit dit gebied zijn weg
getrokken en dus een aantal ouderen de touwtjes langer in han
den houden dan elders. 

Ook deze ,vormvastheid" wordt aangetast. 
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Een derde punt is, dat door al deze zaken er ook een andere 
waardering komt van de vrije tijd. Daarmee hangen samen de 
zondagsrust en de waardering van het begrip arbeid. 

Opnieuw moet ik de verlei:ding weerstaan hierop wat nader in 
ka- te gaan, terwille van de ruimte, maar een feit is, dat op dit punt 
Het een herwaardering het gevolg zal zijn van de Delta-revolutie. 
en Nog eens: Dit komt niet zo maar door de aanleg van die dijken! 

Lele Maar het komt, omdat de ontsluiting van Zuid West Nederland 
de- zich aandient op een ogenblik, dat ook een aantal andere fakto-
dat ren bezig zijn het oude mensbeeld aan te tasten. En juist dit ge

lijktijdigkomen maakt, dat voor het oog van de buitenwereld 
per het Deltaplan op ons mensen in dit gebied een vers1trekkende 

uitwerking heeft. 
een Ik heb praktisch de opdracht voor het artikel vervuld. Maar ik 
de ben mij bewust dat ik niet meer heb gedaan, dan een soort voor-

Be- lopige diagnose stellen, om over de therapie nog maar te zwijgen. 
Mocht zich de gelegenheid voordoen over dit laatste nog eens 

an- iets te schrijven, dan wil ik dit gaarne doen, maar omdat ik niet 
~ke zeker weet, of het ooit zover komt, zij mij een enkele opmerking 

ter afsluiting toegestaan. 
lil-

De wereld heeft- zolang het Christendom bestaat- meer ge-
re- weldige veranderingen gekend. Maar het Evangelie is gebleven. 
tal Ret is een vaste waarde gebleken, ook als de vorm werd aange-
Jei, tast. Ik ben ten diepste overtuigd, dat een komend geslacht bij-
aat zonder openstaat voor een aantal bijbelse noties. Als een ouder 
~en geslacht bereid is ook op geestelijk terrein te doen, wat het op 
rtij materieel gebied reeds lang heeft gedaan, nl. moderniseren van 

de methode, dan ,sal het waerachtigh wel gaen". 
~ze Want dit volk in dit gebied is niet slechter en niet minder dan 
t? anderen. Integendeel: Het heeft de eeuwen door op een zeer 

eigen wijze moeten strijden voor het bestaan . 
1d) En tot dit bestaan behoren in deze tijd zeker ook de geestelijke 
)e- waarden. 
~g- Ret gaat erom, of wij bereid zijn te strijden. 
m-
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