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Dr I. N. Th. Diepenhorst 

DE GEESTELIJKE ACHTERGROND VAN DE N.A.V.O. 

Bij de herdenking van het 10-jarig bestaan van de Noord
Atlantische Verdrags Organisatie in 1959 is de gedachte gerezen 
om in de verschillende landen aan de orde te stellen wat de 
Atlantische Gemeenschap zich in de volgende tien jaren ten 
doel moest stellen op politiek, militair, economisch en cultureel 
terre in. 

Het grote terrein, dat dikwijls ten onrechte als het ,culturele" 
wordt aangeduid en dat men wel eens als een minder belangrijk 
aanhangsel beschouwt, moet daarentegen juist als achtergrond 
en basis van de andere aspecten als het voornaamste worden 
aangemerkt. 

Bij het omschrijven van de z.g. culturele taak in een Atlantisch 
10-jarenplan is het misschien een voordeel dat men niet aan een 
bepaald nauw afgebakend terrein is gebonden omdat het begrip 
cultureel zo ruim is, dat men er onopvallend wel alles onder kan 
brengen wat geen rechtstreeks politieke, militaire of economische 
aspecten heeft. 

Maar deze vrijheid heeft toch ook zijn bezwaren. De gewenste 
militaire paraatheid van de Atlantische wereld laat zich in 
cijfers en andere kwantitatieve beschouwingen samenvatten, 
evenals b.v. douanetarieven op het economische vlak, maar ik 
meen dat er op ons terrein geen formulering verwacht wordt 
hoeveel divisies kunstschilders, escadrons beeldhouwers, regi
menten toneelspelers en, omdat de poezie zich nu eenmaal in 
hoger sferen pleegt te bewegen, hoeveel squadrons dichters de 
verschillende Atlantische landen in de eerstvolgende 10 jaren 
op de been moeten brengen. 

De term ,cultureel" dekt lang niet alle immateriele begrippen 
die belangrijk zijn naast de politieke, militaire en economische 
aspecten. Als in het Nederlandse concept voor de Atlantische 
Conferentie van het vorig jaar in Landen, gesproken wordt van 
,morele en geestelijke waarden" en als onderdeel daarvan aan
dacht wordt besteed aan de grondslagen van de Europese Cul
tuur, komen wij al dichter bij huis. 
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Aan dit aspect van de Atlantische Gemeenschap is dikwijls te 
weinig aandacht besteed, het kreeg meer dan eens de rol van 
een stiefkind te vervullen, in verschillende officiele stukken 
wordt het bij de onderdelen van het op te steilen 10-jarenplan 
nauwelijks genoemd. 

Maar bij het opsteilen van onze toekomstplannen is het geed 
eens even midden op het politieke, militaire en economische 
slagveld te blijven staan, zoals die Uhlaan in de Boheemse oorlog 
en met hem te vragen: Waar gaat het eigenlijk om? 

Om verdediging van onze grenzen, om economische welvaart? 
Niet aileen. V 66ronderstelling van de materiele is de ideologische 
leefbaarheid van de wereld. Dat is niet iets wat er bij hangt, 
geen franje, maar het voornaamste. Het stiefkind uit het Atlan
tische sprookje blijkt Prinses Assepoester te zijn. Zo noemde 
ook Prof. Hans Kohn uit New York kort geleden versterking 
van ons geestelijk fundament een der voornaamste taken in de 
komende 10 jaar. 

De culturele achtergrond is daarbij heel belangrijk. Ret 
Nederlandse concept voor de Atlantische Conferentie, vorig 
jaar in Londen opgesteld door Prof. v. Niftrik, heeft dat duidelijk 
gezegd: De eerbied voor de mens als met geest begaafd wezen 
behoort tot de grondslagen van de Europese cultuur, zoals die 
gebouwd is op Athene, Rome en Jeruzalem. Hieruit vloeit voort 
en hiermede is onmiddellijk verbonden de handhaving van de 
menselijke vrijheid. De preambule van het Atlantisch Verslag 
spreekt van de vrijheid, het gemeenschappelijk erfdeel en de 
beschaving der Atlantische volkeren. Deze vrijheid moet altijd 
opnieuw worden veroverd. Ret gaat hier niet om een formele, 
d.i. een in wezen lege vrijheid, maar om een gevulde vrijheid. 
De volken van het Atlantisch Verdrag, die de strijd om het 
behoud van de vrijheid in hun vanen geschreven hebben, moeten 
steeds meer bewust worden gemaakt van de interdependentie en 
dialectiek van vrijheid en sociale gerechtigheid. Het Europese 
bewustzijn groeit op een wijze die enkele tientailen jaren geleden 
nog ongedacht was. Want als wij de vooruitgang met enig pers
pectief willen zien, moeten wij niet aileen van jaar tot jaar ver
gelijkingen treffen, maar eerder met lustra, in ieder geval met 
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perioden, werken. Een geestelijke en intellectuele collectieve 
Navo-eenheid lijkt daaruit te ontspruiten, want ook de wortels 
van de Verenigde Staten liggen nu eenmaal in Europa. 

Daarom is des te meer te betreuren, dat de laatste tijd hier en 
daar weer een terugval in het nationalisme, die gepaard gaat met 
een verzwakking van de democratie, valt te constateren. Want 
wel heeft de Europese cultuur van nature een rijke verscheiden
heid en staat aan het begin van zijn godsdienst, cultuur en 
moraal, de idee van de tegenstrijdigheid, van de vruchtbare ver
deelheid en van de scheppende strijd, maar als in deze tijd een 
stap teruggedaan wordt van het gemeenschappelijke front, 
dreigt het gevaar, dat eens over de Europese cultuur gesproken 
zal worden met dezelfde eerbied, maar een eerbied op afstand, 
waarmee wij nude cultuur van Babylon of van Egypte bewon
deren. 

Ret is levensgevaarlijk aileen in tijden van levensgevaar soli
dariteit te gevoelen. En Jean Danielou stelde op het Atlantisch 
Congres dat we niet de ene beschaving tegenover de andere ver
dedigen, maar de beschaving zelf. 

Is dus een achtergrond onmisbaar, het heden en de toekomst 
zijn tach het meest actueel. Maar ook daarvoor stel ik, dat een 
gemeenschappelijke ideologie het belangrijkste aspect is voor de 
Atlantische wereld zelf en ook tegenover haar vijanden: het 
fascisme en communisme. Geestelijk ademhalen is een hoger 
goed dan lichamelijk ademhalen. Maar, zegt men, zonder het 
vijgeblad van de militaire veiligheid, staat het Westen naakt, 
overigens naakt als de Waarheid zelf, dus we zijn wei in goed 
gezelschap . 

Zullen humaniteit en vrijheid de hoge zedelijke en geestelijke 
waarden van de Atlantische Gemeenschap zijn en blijven, dan 
zal door de volkeren dezer gemeenschap de hoge waarde der 
democratie door woord en daad moeten worden beleden. 

Ret is moeilijk die democratie van de vrije wereld, die waard 
is militair, politiek en economisch te worden verdedigd, nader 
te omschrijven. 

De vertaling: de meerderheid der burgers beslist welke wet
ten er zullen gelden en hoe de staat geregeerd zal worden, is te 
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simpel, want ik voel juist ook het respect voor de mening der 
minderheid als een der essentialia. 

Het betekent niet aileen een staatsvorm, een politiek begrip, 
maar vooral ook een zedelijk-geestelijke zaak, een geestesgesteld
heid die berust op het vrijheidsbeginsel en de eerbied voor de 
naaste. Ik denk hierbij aan onze verantwoordelijkheid o.a. voor 
de Congo, Nieuw-Guinea, minder ontwikkelde gebieden en de 
vluchtelingen overal in de wereld. Democratie kan niet bestaan 
zonder een gefundeerd besef, dat de naaste en ik verbonden zijn 
door gemeenschappelijke verbondenheid voor het grater geheel. 
Het kan evenmin bestaan zonder een eerbiedig erkennen van de 
levensruimte van de ander. Democratie is een zaak van opvoe
ding tot het ontdekken van de ander als naaste- en wie naaste 
zegt, gebruikt een oerevangelisch woord *). 

Is dat niet een wonderlijke stelling bij het opvoeren van de 
- oak militaire - paraatheid tegen de communistische wereld? 
Misschien, maar ik kan de burgers van de Sovjet Unie en de 
Satellietstaten niet zien als een verzameling van vijanden, waar 
wij aileen mee te maken hebben omdat wij er, zij het ook in het 
uiterste geval, tegen zullen moeten vechten. Het zijn mensen 
waarvoor ik medeverantwoordelijkheid draag, mijn naasten. Dat 
geldt niet alleen voor die miljoenen met name in de Satelliet
staten die daar verdrukt worden om hun geloof of waarom dan 
ook, maar ook voor de in verhouding weinige overtuigde com
munisten en zeker ook voor de misschien grootste groep van 
doodgewone boeren en burgers, die zich niet erg interesseren 
voor maatschappijbeschouwingen, die aileen een redelijk be
staansniveau vragen en vv-at huiselijk geluk, waarvoor vrede on
ontbeerlijk is, waarbij ik besef dat vrede meer betekent dan 
afwezigheid van oorlog en beter wordt benaderd door het Oud
Testamentische schalom, als: vrede met God en de mensen. 

We mogen tach niet zeggen: ,de mens en daar deugen niet 
want ze leven in een communistisch geregeerd land?" We kun
nen tach niet zeggen: ,het gaat ons vooral om persoonlijke vrij
heid" en die dan aan een andere groep niet gunnen? Dat is geen 

*) Ds L. H. Ruitenberg in ,Tijd en Taak" van 20-2-'60. 
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r vervlakking van de geestelijke grens tussen communisme en 
dictatuur aan de ene kant en democratie aan de andere, maar 
vraagt om een diepere bezinning en daarmee verbonden scher
per formulering van de nog veelal veel te vage geestelijke waar
den waarvoor de Atlantische Gemeenschap een waarborg wil 
zijn. Democratie berust op het vrijheidsbeginsel, op de eerbied 
voor de ander, op een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Het 
heeft te maken met de fundamentele rechten die worden opge
somd in het Handvest van de Verenigde Naties en in de Verkla
ring van de rechten van de mens; met het respect voor de heilig
heid van het menselijk leven, de menselijke waardigheid en de 
vrijheid van meningsuiting, van geweten, van overtuiging, van 
geloof, van vereniging en vergadering, van onafhankelijke 
rechtspraak, van de rechten van het gezin en die van de ouders 
op de opvoeding van hun kinderen. Het heeft te maken met de 
rechten en de plichten van mensen en volkeren. Het heeft te 
maken met het dualistisch beginsel van individuele vrijheid en 
algemeen belang, waarbij de accenten in de verschillende wes
terse politieke partijen verschillend gelegd worden, maar in 
ieder geval gericht zijn tegen individualisme en tegen totalitari
teit. D~ mens is zowel individuals sociaal wezen, maar de inter
pretatie in de dictaturen dat de gemeenschap altijd voorrang 
moet hebben en het bepalen van wat het belang van de gemeen
schap is door een of enkele individuen is ondemocratisch. De 
communisten willen de mensen desnoods tegen hun zin ,geluk
kig" maken. De democratie beoogt ook het geluk van de mensen, 
maar ze moeten dat zelf dan ook willen en weten. 

Wij verkondigen geen mythe, wij kunnen en willen geen para
dijs op aarde beloven als wij eenmaal onomstreden de mach
tigsten zouden zijn, maar willen aileen een basis aangeven voor 
het behoud van de menselijke waardigheid, en axioma's zonder 
welker vervulling menselijk geluk niet mogelijk is. Is het niet 
de grote paradox van onze huidige situatie dat de West-Europese 
democratie, in tegenstelling met het communisme, wel leven en 
vrijheid van de enkeling waarborgt, maar daarentegen niet in 
staat is om nationaal en internationaal de problemen op te los
sen, welker oplossing beslist noodzakelijk is, willen het leven en 
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de vrijheid van de enkeling niet in gevaar komen? Toch zijn er 
gelukkig nog andere mogelijkheden dan een collectivisme dat 
de individuen verdrukt en een individualisme dat voor talrijke 
collectiviteiten geen bestaansmogelijkheid biedt. 

Maar wij kunnen moeilijk poneren: het Westen heeft de waar
heid omdat wij het zeggen. Uit Oost-Duitsland horen wij de 
stemmen van niet-communisten, ook van anti-communisten zo
als verschillende theologen, die hun ernstigc bezwaren tegen de 
Westerse politiek en gedachtenwereld uiten, en, een totaal 
ander voorbeeld, het Afrikaanse Guinea toont na een jaar zelf
standigheid grate affiniteit voor het communisme. Een van de 
vruchtbaarste bezigheden van de mens is wel het oefenen van 
zelf-critiek. Wij zullen dus onszelf en elkaar daarvoor een ver
klaring moeten geven en erkennen dat er voor een geestelijk 
bourgeois-gevoel van zelfvoldaanheid en de-wijsheid-in-pacht
hebben geen enkele aanleiding is. 

Bovendien rust de parlementaire democratie bij ons nog maar 
op een wankele basis. Van de 3 grootste landen uit de E.E.G. 
telt Italii:~ een werkelijk ontstellend groat aantal communisten 
en in Duitsland en Frankrijk schijnt de democratie aileen niet 
voldoende; daar is ook nog een sterke man bij nodig. Dat lijkt 
mij niet normaal; sterke mannen corresponderen maar al te 
vaak met zwakke democratien. Maar als de nationale belangen
groepen weer gaan domineren hangt de democratie, in de zin van 
suprematie van geestelijke waarden boven materiele belangen, 
helemaal aan een zijden draad. 

Materiele welstand is heel belangrijk; ik geloof dat wij wel 
kunnen zeggen dat gebrek een belemmering vormt voor cultu
rele vooruitgang en geestelijke achterstand in de hand werkt, 
maar wil hierbij toch graag ook even signaleren dat wij de laatste 
tijd, met name uit de Scandinavische landen, een complementaire 
waarschuwing kunnen beluisteren, n.l. dat materiele overvloed 
een handicap is voor geestelijke bloei. Dat is natuurlijk geen 
argument tegen de welvaart, maar wel een waarschuwing hoe 
we deze moeten beleven. 

Het gaat dus om de voorlichting over onze ,cultuur", wat 
beter en ruimer kan worden genoemd de Atlantische ,ideologie". 
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Hierbij moet allereerst bedacht dat voor ons essenW~le begrip
pen als ,democratie" en ,vrijheid" niet voldoende voor zichzelf 
spreken. In de communistische ideologie schermt men met pre
cies dezelfde begrippen, maar geeft men er een totaal andere, 
dikwijls aan de onze tegenovergestelde inhoud aan. Een voor
beeld hiervan is b.v. Chroestjov's slogan ,peaceful coexistence", 
een voor iedereen acceptabel en aanlokkelijk begrip. Maar er 
ontbreekt iets aan deze leuze; daarom gaf Eisenhower op zijn 
reis door de elf landen een nodige aanvulling hierop en sprak 
hij daar overal van ,vrede en vriendschap in vrijheid". Want 
een samenleving kan nog zo vreedzaam en vriendschappelijk 
schijnen, als zij gebaseerd is op terreur in plaats van geworteld 
in vrijheid, heeft zij weinig aantrekkelijks. Ik gel66f dat Rusland 
liever een oorlog vermijdt, maar ook dat het in plaats daarvan 
het communisme met economische, ideologische en politieke 
middelen wil verbreiden en dat mogen wij niet toelaten, daar 
moeten wij iets gelijkwaardigs, beter nog iets superieurs tegen
over stellen en in termen die hier en daar begrijpelijk zijn en 
aanspreken. 

Een tweede opmerking is dat wij hierbij in vergelijking met 
de Sovjet-staten in het nadeel zijn. Hun voorlichting en psycho
logisclie oorlogvoering wordt geleid van een centraal punt uit, 
de onze wordt gegeven door verschillende dikwijls onderling 
kibbelende hoofdkwartieren. Ik wil zeker niet pleiten voor een 
geforceerde van hoven opgelegde eenheid, ik besef dat onze eigen 
volkskarakters, onze aparte nationale culturen iets heel waarde
vols vormen dat inhaerent is aan onze Europese beschaving; dat 
zou ik niet graag afschaffen, maar kunnen wij dat niet integre
ren in een gemeenschappelijke ideologie? 

Daar komt bij dat de communistische gedachtenwereld tal
rijke bolwerken in het Westen heeft, denk aan Frankrijk en 
Italie, en nagenoeg vrij entree krijgt waar het die maar wenst, 
dat is dus overal, terwijl de Westerse ideologie praktisch moet 
halt houden voor het ijzeren gordijn. En tenslotte moet opge
merkt dat in de psychologische oorlogvoering nauwelijks van 
gelijke kansen kan worden gesproken, omdat het meer is een 
strijd van amateurs tegen professionals. Op het militaire veld 
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zien wij tenminste aan beide zijden volwaardige beroepspartici
panten, bij de voorlichting zullen wij ook zo spoedig mogelijk tot 
deze status moeten overgaan. 

Voor het leven van de democratie is nodig een grate belang
stelling voor- en deelnemen aan de publieke zaak door het ge
hele volk. Bij de jeugd, maar ook bij vele ouderen wordt het 
staatkundig leven teveel gezien als iets buiten henzelf, een cor
pus alienum waar zij zelf niet rechtstreeks bij betrokken zijn. 
Het is de tragiek van vele waarden die in de geschiedenis na 
moeizame strijd zijn verworven dat deze door volgende genera
ties als vanzelfsprekend worden aanvaard. Dat geldt b.v. ook 
voor het algemeen kiesrecht. Wij zullen dan ook opnieuw en in 
heel eenvoudige bewoordingen moeten formuleren wat de ideo
logie is die wij ten koste van alles, letterlijk ten koste van alles, 
willen verdedigen. De herdenking op 5 mei, dat wij 15 jaar ge
leden bevrijd waren, gaf gerede aanleiding ons dit te realiseren. 

Wellicht ware te overwegen een prijsvraag uit te schrijven 
voor leerlingen of voor scholen uit alle Atlantische landen over 
het wezen van de democratie, over de geestelijke achtergrond 
van de Atlantische wereld, zodat de gehele jeugd en de gehele 
onderwijswereld zichzelf in dit herdenkingsjaar nag eens reken
schap kan geven, waarvan wij bevrijd zijn, maar oak waarvoor 
wij de vrijheid herkregen hebben. 

Reeds eerder is de instelling van een studiecentrum voor be
zinning open voorlichting over de ideologie van de vrije wereld 
bepleit. Er gebeurt veel lofwaardigs door de pers en door de 
radio, al vertellen vluchtelingen van achter het ijzeren gordijn 
ons dat er dikwijls ernstige psychologische fouten in de voor
lichting gemaakt worden; er bestaat een voortreffelijke Nato 
Information Service met een indrukwekkend organisatieschema, 
maar een dergelijk Atlantisch Instituut zou zich geloof ik niet 
zozeer met de Navo zelf moeten bezighouden, maar met de ach
tergronden daarvan en de voorlichting daarover. Van de effec
tieve organisatie en organisatiemethoden van de Sovjet-staten 
zouden wij zo 50% kunnen overnemen. 

Als onze eigen idealen onszelf, ouderen en j ongeren, ,high 
brows" en doodgewone kiezers, duidelijk voor ogen staan, kun-
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nen wij daarmee onvervaard voor het voetlicht treden van de 
z.g. ,neutrale" wereld, van de Aziatische en vooral Afrikaanse 
volkeren. Onze strijd voor een vrije wereld moet ideologisch, 
psychologisch en economisch gevoerd worden. N og steeds zien 
vele Aziaten en Afrikanen in de Navo een soort Heilige Allian
tie, opgericht met het doel de koloniale status quo van de weste
lijke mogendheden zoveel mogelijk te handhaven en het streven 
naar onafhankelijkheid tegen te werken. Het is van het grootste 
belang dat de minder ontwikkelde landen overtuigd raken, dat 
het Westen sympathiek staat tegenover hun drang naar vrijheid 
en hen op elke wljze wil helpen. Want dit vrijheidsstreven is 
toch het resultaat van het doordringen van westelijke ideeen 
naar Azie en Afrika. Gelijkheid en mensenrechten, vrijheid en 
zelfbestuur, die in communistische en fascistische staten niet 
bestaan kunnen, zijn sinds de 18e eeuw de grondslagen van het 
leven in het vrije Westen. Een groot deel der intellectuele elite 
van de niet-westelijke landen heeft met deze ideeen op Engelse 
en Franse scholen kennis gemaakt en wil ze nu ook onder hun 
eigen volkeren verwerkelijken. 

Onze ideologie mag niet halt houden voor het ijzeren gordijn. 
Een status quo is misschien militair, politiek en economisch te 
verantwoorden, maar een geestelijke status quo is nooit te accep
teren. Het zit in het karakter, in het wezen van een ideologie, dat 
die niet aileen steeds verder uitgewerkt, maar ook uitgedragen 
moet worden. Democratie is inhaerent aan de zorg voor de naaste 
en er leven miljoenen mensen in de Sovjetlanden, die weliswaar 
niet-procommunistisch zijn, maar ook niet pro-westers, die nog 
zoeken naar een ideologie, die hun leven kan vullen, een inhoud 
kan geven. De communistische leer bevat zeker gevaren voor 
het ·westen, maar er schuilen gr6tere gevaren voor het commu
nisme in de leer van de vrijheid. 

De formulering van de, niet van een nog te bedenken, maar 
van de, in de kern toch bestaande, Westerse ideologie en het 
meest efficiente systeem tot verbreiding daarvan in de Atlan
tische wereld, in de communistisch geregeerde landen en in de 
overige staten, lijkt mij dan ook voorop te staan bij de plannen 
voor de naaste toekomst. Niet aileen bestrijding van de vuur-

9 

I 

I 

l 
1 



rode vaan van het communisme, maar het trots en dankbaar 
voor ons uitdragen van onze eigen vlag, opdat deze over de ge
hele wereld duidelijk wordt gezien en de aantrekkingskracht 
daarvan overal in de harten van vrije mensen weerklank vindt. 

G. Lasseur, ec. drs. 

DE HERVORMING VAN DE ONDERNEMING 

De Wiardi Beckman Stichting heeft een studie gepubliceerd 
over de hervorming van de onderneming met als ondertitel: 
,Herziening van het vennootschapsrecht in verband met mede
zeggenschap in en toezicht op de onderneming". In dit rapport 
geeft de Stichting de socialistische visie op deze zaak, die sinds 
de oorlog de gemoederen wel niet in opwinding heeft gebracht, 
maar toch regelmatig de aandacht heeft getrokken. Het gaat dan 
vooral om het feit, dat grote ondernemingen met duizenden of 
zelfs tienduizenden werknemers een grote invloed hebben op 
het economisch welzijn van het individu en van de gemeen
schap, zonder dat er van enige controle sprake is op de hande
lingen van de leiders van deze bedrijven. 

Vooraf client te worden opgemerkt, dat de ontwerpers van het 
rapport zich uitdrukkelijk van de socialisatie-gedachte hebben 
gedistancieerd. 

Bij de N.V. is bovenbedoelde controle toegedacht aan de alge
mene vergadering van aandeelhouders. Deze bevoegdheid is op 
verschillende wijzen uitgehold. Men denke slechts aan allerlei 
oligarchische clausules, zoals bindende voordrachten van te 
benoemen bestuurders, aan de uitgifte van certificaten van aan
delen zonder enig stemrecht, of aan de vorming van holding 
companies. 

Men zou nu kunnen overwegen al deze voorzieningen, waar
door de rechten van de aandeelhouders worden beperkt, te ver
bieden. Dit roept echter heel andere gevaren op, die o.a. voort
vloeien uit het absentei:sme van de aandeelhouders op de alge
mene vergadering. Hierdoor kan n.l. een minderheid der aan
deelhouders aan de algemene vergadering haar wil opleggen. 
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Zo kan deze minderheid de belangen van een concurrent verte
genwoordigen, die mogelijk in het buitenland gevestigd is. Ook 
kunnen speculanten proberen de onderneming in handen te 
krijgen om door liquidatie grote winsten te bemachtigen. 

De W.B.-stichting wil het begrijpelijkerwijs niet in de eerste 
plaats voor de aandeelhouders opnemen, al moet hier onmid
dellijk aan worden toegevoegd, dat zij de belangen van deze 
,vergeten groep" in haar voorstellen zeker niet over het hoofd 
ziet. Haar belangstelling gaat vooral uit naar twee andere be
langen, n.l. dat van de werknemers en dat van de gemeenschap. 

Bezien we nu eerst het laatste. Wij lezen daarover het volgen
de: ,De noodzaak van het overheidsingrijpen in de onder
nemingsvrijheid door middel van de sociaal-economische orde
ning is vrijwel algemeen aanvaard, verschil van inzicht bestaat 
over omvang en doelstelling van het ordenend ingrijpen." Het 
rapport wijst op de Wet Toezicht Credietwezen, die voor krediet
ver1enende ondernemingen geldt, en op de kartelwetgeving. De 
stichting vervolgt dan: ,Het voorbeeld van de kartelwetgeving 
illustreert, hoezeer de behoefte aan beperking en toetsing van 
de ondernemingsvrijheid is toegenomen, naarmate de mede
dinging als toetssteen van de doelmatigheid van de onder
nemingspolitiek aan betekenis verloor. Ordenend ingrijpen van 
de overheid is echter aan grenzen gebonden. De overheids
bemoeiing houdt het gevaar van bureaucratisering in en roept 
weerstanden en wrijvingen op, die afbreuk doen aan een zo doel
matig mogelijke gang van het economisch proces. Het voort
durend streven om verder gaande en betere controles te vinden 
wijst er evenwel op, hoezeer een ongedekte behoefte aan een 
betere harmonisatie van ondernemingsbeleid en algemeen be
lang aanwezig is." De W.B.-stichting komt nu voor het voetlicht 
met een oplossing, waarin de Raad van Commissarissen wordt 
uitgebreid met vertegenwoordigers van het gemeenschaps
belang, te benoemen door de overheid op voordracht van de 
S.E.R. Hierna zullen wij onze visies geven over de in het rap
port voorgestelde oplossing. 

Het zwaartepunt van het rapport valt echter op de bescher
ming van de werknemersbelangen. Het is ook dit aspect, dat in 
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de regeringsverklaring van 1956, ter gelegenheid van het optre
den van het vierde Kabinet Drees, werd genoemd, naast een 
onderzoek naar de publikatieplicht. In de troonrede van 1959 
werd daarentegen een staatscommissie aangekondigd, die zal 
adviseren over de wenselijkheid tot herziening van het vennoot
schapsrecht, waardoor het gehele door de W.B.-stichting bespro
ken terrein in de discussie wordt getrokken. Deze staats
commissie is inmiddels benoemd. 

In ons huidige maatschappelijke bestel vindt de gedachte van 
de gelijkwaardigheid van de arbeid erkenning in de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie en de Wet op de Ondernemingsraden. Deze 
gedachte verdient echter nog verder te worden uitgewerkt. 

Zo hebben de ondernemingsraden geen beslissende bevoegd
heden bij zaken als uitbreiding, inkrimping, verplaatsing, invoe
ring van andere produktiemethoden e.d. Ook kunnen de werk
nemers niets doen, als door wanbeheer het bedrijf naar de onder
gang wordt gedreven. Verder hebben de werknemers geen in
vloed op de winstbestemming en de keuze van de leiding. 

Het rapport wil in deze toestanden verandering brengen door 
de benoeming van arbeiders-commissarissen. Uitbreiding van 
de bevoegdheden van de ondernemingsraden wordt van de hand 
gewezen. Men is van oordeel, dat deze niet vrij staan tegenover 
de directie. Hierdoor neemt de kans op conflicten met de direc
tie toe, waardoor de ongetwijfeld nuttige werkzaamheden van 
de O.R. in gevaar kunnen worden gebracht. 

De belangen van de aandeelhouders worden - zoals hierv66r 
al werd opgemerkt- door het W.B.-rapport terecht onvoldoende 
beschermd geacht. Hiervoor worden twee remedies voorgesteld: 
de ins telling van een vennootscha pskamer en de herziening van 
het commissariaat. De vennootschapskamer dient toezicht uit te 
oefenen op een juiste verslaggeving bij de belangrijkste N.V.'s, 
op het emissieprospectus en op het tot stand brengen van fusies 
en andere vormen van samenwerking. Het tweede middel om 
aandeelhouders te beschermen is de herziening van het commis
sariaat. Dit laatste middel wil men realiseren door een tripartite 
samenstelling van de raad van commissarissen waarvan 1/3 deel 
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wordt benoemd door de aandeelhouders, 1/a deel door de werk
nemers en lia deel door de overheid, als vertegenwoordigster van 
het algemeen belang. 

De aandeelhouders-commissarissen zouden door de aandeel
houdersvergadering moeten worden benoemd zonder bindende 
voordrachten. Het motief van de bindende voordracht en van 
andere oligarchische clausules, de bescherming van de onder
neming tegen een kwaadwillende groep aandeelhouders, wordt 
volgens het rapport voldoende ondervangen door de tripartite 
wijze, waarop de R.v.C. wordt benoemd. Op deze wijze zouden 
de aandeelhouders in feite meer zeggenschap krijgen dan thans 
gewoonlijk het geval is. 

De werknemers-commissarissen zouden door de O.R. (excl. de 
directeur-voorzitter) benoemd moeten worden uit door de vak
bonden opgestelde kandidatenlijsten, waarvan ondu bepaalde 
omstandigheden mag worden afgeweken. Daarbij wordt opge
merkt, dat werknemers van het bedrijf of va.kbondsbestuurders 
niet tot commissaris benoemd mogen worden om samengaan 
van verantwoordelijkheden, en daaruit voo::-tvloeiende conflic
ten, te vermijden. 

De benoeming van de representanten van het algemeen be
lang zou door de centrale of gewestelijke overheid moeten ge
schieden, al naar gelang de betekenis van de onderneming. De 
S.E.R. zou daarbij kunnen adviseren. 

Deze nieuwe R.v.C. heeft de taak erop toe te zien, dat een ver
antwoord ondernemingsbeleid wordt gevoerd op sociaal, bedrijfs
economisch en commercieel terrein. De commissarissen zullen 
geen bindend mandaat van de benoemende instantie mogen heb
ben, doch naar eigen inzicht moeten handelen. Zij hebben ge
heimhoudingsplicht. 

De R.v.C. is ter uitvoering van zijn taak met het volgende 
belast: 
1. Toezicht op de leiding van de N.V. Hij geeft gevraagde en on

gevraagde adviezen en kan alle inlichtingen vragen. 
2. Benoemen en ontslaan van de directie, benevens de sala

riering. 
3. Vaststellen van de jaarstukken, gehoord de aandeelhouders-
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vergadering. Hiermede gepaard gaat de benoeming van 
accountants. 

4. Machtigen van de directie bij belangrijke beslissingen (uit
breiding, inkrimping, liquidatie, verplaatsing etc.). 

5. Voorstellen indienen tot wijziging in het kapitaal aan de aan
deelhoudersvergadering. 

6. Beslissen over een verzoek tot een enquete (art. 53 W.K.); 
Opstellen van een verslag met zijn visie op de gang van zaken 
in de N.V. bij de jaarstukken, en eventuele verdere in de sta
tuten vast te leggen taken. 

Dit alles geeft de R.v.C. een grote macht tegenover de directie. 
Hierop komen wij nader terug. 

Met het bovenstaande zijn de essentiele punten uit het uitge
breide W.B.-rapport wel weergegeven. De juridische aspecten 
hebben wij hier weggelaten, omdat het allereerst van belang is 
de principes te bespreken. 

Kritiek en nadere beschouwingen 

Na lezing van het W.B.-rapport moet erkend worden, dat hier 
een duidelijk geredigeerd stuk ter tafel ligt, dat enkele oplos
singen aanbeveelt, die getuigen van grote inventiviteit. Deze 
waardering betekent echter niet, dat wij het overal mee eens 
kunnen zijn of dat er geen vraagpunten meer overblijven. Zo 
missen wij elke uitspraak over internationale ondernemingen, 
zoals Kon. Olie en Unilever. Ret aandelenkapitaal bevindt zich 
voor een groter of kleiner deel in buitenlandse handen, een groot 
deel der werknemers woont in het buitenland en ook een deel 
van de activiteiten speelt zich daar af. Hoe heeft men zich 
dit nu ingedacht? Moet de Nederlandse overheid nu commissa
rissen met grote bevoegdheden gaan benoemen, die gaan beslis
sen over buitenlandse belangen, die soms groter zijn dan de 
nationale? Dezelfde moeilijkheid ontmoeten wij bij de benoeming 
van de werknemers-commissarissen. 

Dit bezwaar zal, bij de voortschrijdende Europese integratie, 
gaandeweg toenemen. Wij leven nu juist in een periode, waarin 
onze economie zich versneld op internationale verhoudingen 
moet gaan instellen. Ret is moeilijk denkbaar, dat het instituut 
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van de R.v.C. nu juist een meer nationaal getint cachet moet 
gaan krijgen. 

Nog sterker wordt het probleem, als wij bedenken, dat het 
rapport zich vooral bezig houdt met de grote ondernemingen, 
zodat slechts hoogstens 5% van de Nederlandse N.V.'s onder het 
nieuwe vennootschapsrecht zouden vallen. Zou men met de her
ziening alle n.v.'s willen bestrijken met een personeelssterkte 
van meer dan 200 man, dan is deze van toepassing op ± 1000 
ondernemingen, legt men b.v. als criterium aan een personeels
sterkte van 500 man en een aandelenkapitaal van 1 miljoen dan 
komt men tot ± 500 ondernemingen. Juist deze N.V.'s zullen 
veelal buitenlandse belangen hebben. 

Enigszins contradictoir doet ons de opzet van het rapport aan, 
wanneer men deze toetst aan het betoogde op blz. 27, waar erop 
wordt gewezen, dat de huidige gang van zaken bij het moderne 
grootbedrijf een heel andere (en veel gunstigere) ontwikkeling 
vertoont ten aanzien van de werknemers en hun belangen dan 
bij de particuliere ondernemingen ,oude stijl". Het doet daarom 
merkwaardig aan, dat men juist ten aanzien van de categorie 
ondernemingen, waar men tevreden is, maatregelen wil treffen 
en daarentegen de grote groep kleine ondernemingen, waar de 
ondernemers ,oude stijl" nog veelvuldig zullen voorkomen, on
gemoeid willaten. 

Bedenkingen menen wij ook te moeten inbrengen tegen het 
betoog in het rapport, waar men, naar analogie van de toepas
sing van het democratisch beginsel in het bestuur van het land, 
de provincies en de gemeenten, ook bij de keuze van de leiding 
van het bedrijf de werknemer wil inschakelen. Al te zeer legt 
men hier, naar onze mening, het accent op het democratisch be
ginsel, zonder dat uit het rapport blijkt, dat men na afweging 
van alle argumenten pro en contra tot de conclusie is gekomen, 
dat met een der belangrijkste uitvloeiselen van de realisering 
van het democratisch beginsel, n.l. het passieve kiesrecht van de 
arbeider in de Raad van Commissarissen, ook werkelijk het be
lang der arbeiders is gediend. 

Een bezwaar tegen de nieuwe arbeiderscommissarisregeling 
achten wij, dat deze commissarissen te zeer een behoudende kijk 
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op de problemen zullen hebben, waardoor de expansie kan wor
den belemmerd. Dit bezwaar mag men niet onderschatten. Ex
pansie betekent risico's nemen van nieuwe markten en nieuwe 
produkten. Ret komt ons voor, dat het instituut van commissaris
sen - zoals het rapport zich dit voorstelt - weinig waarborg 
biedt, dat deze elementen in de onderneming tot hun recht zul
len komen. 

Gaan wij thans over tot het geven van onze visie op de ver
schillende problemen. 

Vooraf is het echter verhelderend kennis te nemen van een 
door het C.N.V. gepubliceerd rapport, dat ook in de studie van 
de Wiardi Beckman Stichting wordt aangehaald. De door het 
C.N.V. ingestelde commissie stelde voor, colleges van medezeg
genschap te benoemen naast de ondernemingsraden. Zij zouden 
op dezelfde wijze worden samengesteld en zouden o.a. de be
voegdheden verkrijgen tot het adviseren over het algemene 
economische beleid en tot het geven van toestemming bij be
langrijke beslissingen, zoals ten aanzien van vervreemding, ver
plaatsing of stopzetting van het bedrijf. Ret rapport stelt terecht, 
dat deze bevoegdheden te ver kunnen gaan, als het college de 
macht zou hebben om vervreemding, sluiting e.d. voor de werk
nemers onaangename maatregelen te verhinderen. 

In het rapport wordt voorts verwezen naar een uitlating van 
de oud-C.N.V.-voorzitter M. Ruppert, die dacht aan een Raad 
van Beheer, bestaande uit de directie, de werknemers en de 
kapitaalvel'schaffers, die de directie ter verantwoording kan roe
pen inzake belangrijke beleidspunten. 'l'erecht wordt gesteld dat 
de moeilijkheid ontstaat, dat de directie zitting heeft in een col
lege, dat haar controleert. 

Voorts heeft de C.N.V.-commissie aangedrongen op een Raad 
van Toezicht voor N.V.'s, die o.a. de bevoegdheid zou kunnen 
krijgen om bepaalde beslissingen van de Raad van Beheer weer 
ongedaan te maken. Dit achten de W.B.-rapporteurs een onjuiste 
gedachte. Hoe moet zo'n Raad van Toezicht ooit in staat worden 
geacht de handelingen van directies zelfs bij de belangrijkste 
beslissingen te beoordelen? Ret is een gelukkige gedachte van 
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het rapport, dat men deze meer gehoorde gedachte categorisch 
heeft verworpen. 

Voorts moet nog worden opgemerkt, dat ook Prof. C. P. M. 
Romme zich met dit probleem diepgaand heeft beziggehouden 
in zijn in 1946 gepubliceerde werk: ,De onderneming als gemeen
schap in het recht". Hij wil daarin bepaalde categorieen van 
ondernemingen (globaal genomen de middelgrote en grote be
drijven) uitrusten met een ondernemingsvergadering, waarin 
leiding, kapitaal en arbeid op gelijke voet vertegenwoordigd 
worden. Deze vergadering zou de leiding moeten benoemen en 
ontslaan, de jaarstukken en winstuitkeringen moeten goedkeu
ren en toestemming moeten geven tot stopzetting, verkoop of 
fusie van het bedrijf. Ook wordt daarbij voorzien in een beroeps
instantie. De gedachten van Prof. Romme steunen op het ge
meenschapskarakter, dat hij de onderneming wil geven, hetgeen 
moet leiden tot een grotere saamhorigheid van de werknemers, 
de kapitaalverschaffers en de leiding. 

Wij vragen ons met de rapporteurs af, of een dergelijke homo
geniteit wel is te bereiken in een gemeenschap, waarvan de com
ponenten kapitaal, arbeid en leiding een dermate specifiek 
karakter hebben. Bovendien mag men hierbij de toenemende 
mobiliteit bij werknemers en kapitaalverschaffers, samenhan
gende met beider streven naar maximale welvaart, niet uit het 
oog verliezen. Ook dit verschijnsel geeft aanleiding tot twijfel, 
of de door Romme bepleite gemeenschapsgedachte wel in prak
tijk is te brengen. 

Wat de tripartite samenstelling van de Raad van Commissa
rissen betreft, staan wij in principe niet afwijzend tegenover de 
benoeming van vertegenwoordigers van het algemeen belang 
in deze Raad; de in het rapport naar voren gebrachte visies over 
de vertegenwoordigers van de werknemers en de aandeelhou
ders kunnen wij echter niet delen. Wij zullen hieronder achter
eenvolgens onze opmerkingen ten aanzien van de aandeelhou
ders-commissarissen, de arbeiders-commissarissen en de ver
tegenwoordigers van het algemeen belang in de Raad van Com
missarissen nader uitwerken. 
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De aandeelhouders-commissarissen 

Hoewel verrassenderwijs de aandeelhouders soms toch nog 
invloed blijken te hebben, zoals o.a. bleek bij de moeilijkheden 
bij de N.V. Van Vlissingen te Helmond, is de algemene opinie 
wel, dat deze invloed zeer beperkt is. Zou men deze invloed wil
len uitbreiden door de algemene vergadering grotere bevoegd
heden toe te kennen, dan kan zulks risico's opleveren voor de 
belangen van de onderneming. 

Wat de voorstellen van de W.B.-Stichting betreft, de Raad van 
Commissarissen voor 1/a deel- zonder bindende voordrachten
door de aandeelhouders te Iaten benoemen, vrezen wij, dat de ge
middelde aandeelhouder een strijd, die zou eindigen met een toe
kenning van meer invloed op deze wijze, als een Pyrrhus-over
winning zou aanvoelen. Veel beter lijken ons de door een com
missie van het Verbond van Nederlandse Werkgevers ontwikkel
de gedachten. Deze onder voorzitterschap van de heer Paul Rij
kens staande commissie suggereerde een verbetering in de ver
slaggeving, waardoor bestaande en toekomstige aandeelhouders 
een reeel beeld krijgen van de gang van zaken in het bedrijf. 
Weliswaar kunnen zij rechtstreeks daardoor geen zeggenschap 
uitoefenen, maar via de pers en de beurskoersen van de aan
delen alsmede de discussies op de aandeelhoudersvergadering 
wordt grote invloed uitgeoefend op de leiding van de onderne
ming. Deze commissie stelde voor, dat de ondernemingen op 
basis van vrijwilligheid moesten gebracht worden tot betere 
verslaggeving. Wij zijn met het rapport van oordeel, dat hiertoe 
het vennootschapsrecht moet worden gewijzigd, vooral wan
neer men wil bereiken, dat allerlei geheime reserveringen aan 
het Iicht komen. Het komt ons voor, dat hierdoor zal worden 
bevorderd, dat de produktiefactor kapitaal op meer juist wijze 
zal worden aangewend en dat de investeringen meer doeltref
fend zullen zijn. Recente publikaties over de mate van de inter
ne financiering en het rendement van de investeringen wekken 
de indruk, dat hieraan in ons land wel iets verbeterd kan wor
den. 

Verdere voorzieningen ten behoeve van de kapitaalverstrek
kers lijken ons niet nodig. 
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De arbeiders-commissarissen 

De eerste vraag, die hierbij aan de orde komt, is deze: ,Wordt 
het welzijn van de werknemer gediend met een grotere mate van 
medezeggenschap in de vorm van mede-beslissingsrecht op het 
niveau van de hoogste leiding"? Wij menen dan voorop te mogen 
stellen, dat binnen het kader van de thans bestaande wetgeving 
de rechtspositie van de arbeider, ook zonder dat hem mede
beslissingsrecht is toegekend op het niveau van de leiding, een 
zeer gunstige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Voor de meeste 
arbeiders in de ondernemingen geldt thans een C.A.O., die tot 
stand komt via onderling overleg tussen werkgevers- en werk
nemersorganisaties. Bij de uitvoering van de C.A.O. zal de werk
nemer weer rechtstreeks kunnen worden betrokken door inscha
keling van de ondernemingsraden. 

Wij vragen ons ernstig af, of de positie van de arbeider werke
lijk wordt gewijzigd, indien arbeiders-commissarissen in de 
Raad van Commissarissen zitting hebben. Men zal daarbij in 
de eerste plaats moeten bedenken, dat deze arbeiders-commis
saris een bijzondere positie heeft. Deze commissaris zal de arbei
ders niets mogen vertellen van hetgeen hij uit hoofde van zijn 
functie weet. Hij kan aan het loon van de arbeiders niets of wei
nig doen, omdat dit via de C.A.O. pleegt te worden geregeld. De 
werkomstandigheden zullen als regel in de ondernemingsraad 
moeten worden besproken, als deze niet met de rechtstreekse 
chef kunnen worden geregeld. Het enige argument van de werk
nemer, dat na deze aftelsom overblijft, is de gedachte, dat ,zijn" 
commissaris ertoe zal bijdragen, dat nu de onderneming beter 
loopt en- als datal niet het geval is-dater althans meer op 
de werknemersbelangen zal worden gelet. Het is onze overtui
ging, dat deze overwegingen voor de individuele werknemer 
geen rol van enige betekenis zullen spelen. Verder leidt een en 
ander tot een vermenging van funkties, waardoor de eigen taken 
van leidinggevende en uitvoerende arbeid in het gedrang komen. 

Bovendien zal het effect van een actieve bemoeiing van de 
arbeiderscommissarissen met de leiding van de onderneming 
slechts gering kunnen zijn. Daarbij moeten wij bedenken, dat het 
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aileen om de grote ondernemingen gaat. Deze staan regelmatig 
voor beslissingen met een grote draagwijdte, met niet alleen 
nationale, maar ook internationale aspecten. Bij hun oordeels
vorming moeten zij niet aileen rekening houden met de reakties 
binnen hun bedrijf, maar moeten zij ook letten op de concur
rentie, op de afnemers, op de overheid, enz. 

Voor een juiste belichting van deze belangen zuilen zij zo
nodig deskundig advies moeten inwinnen. Tenslotte zal er dan 
een beslissing moeten worden genomen. Is het daarbij noodzake
lijk, dat de werknemers daarin mede-beslissen? 

Van tweeen een: Of deze door werknemers benoemde commis
sarissen gaan precies als de directie alles bekijken om tot een 
verantwoorde beslissing te geraken, Of zij blijven het oog gericht 
houden op hun groepsbelang. In het laatste geval zijn zij eerder 
een gevaar dan een voordeel voor de onderneming. Gaan de 
commissarissen echter - hetgeen het rapport ook beoogt -
optreden als algemene adviseurs van de directie, dan treden zij 
in de plaats van bestaande adviseurs. Geeft men hun - zoals 
het rapport wil- bovendien bepaalde bevoegdheden, dan treedt 
bij de werknemers-commissarissen nog de moeilijkheid naar 
voren, dat hun adviezen ook consequenties hebben voor buiten
landse werknemers, die zij niet vertegenwoordigen. Op grand 
van het bovenstaande komen wij dan ook ten aanzien van de 
werknemerscommissarissen tot een negatief oordeel. 

De vertegenwoordigers van het algemeen belang in de Raad van 
Commissarissen 

Vervolgens komen wij tot de figuur van de commissarissen, 
die het algemeen belang moeten vertegenwoordigen. Ook hier 
rijst de bedenking, dat de betekenis en de invloed van onze 
grote ondernemingen in toenemende mate over onze lands
grenzen heen gaan. Toch behoeft onze houding hier minder af
wijzend te zijn. Bij het aantrekken van commissarissen zoeken 
de besturen van N.V.'s naar personen, die complementaire ken
nis en inzichten inbrengen. De ene keer zal het een financieel 
expert zijn, dan weer iemand met politieke inzichten of met 
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kennis van arbeidsverhoudingen. Een vertegenwoordiger van het 
,algemeen belang" kan zeer goed in dit gezelschap passen en het 
is denkbaar, dat er zich een werkwijze ontwikkelt, waarbij door 
overheid en S.E.R. naar personen wordt gezocht, die over de 
kwaliteiten beschikken, die bij de onderhavige N.V. ontbreken. 
Het kunnen ook mensen zijn, die hun sporen verdiend hebben 
in de vakbeweging. 

Deze suggestie lijkt ons zeker te overwegen. Wij zien deze 
vertegenwoordiging echter niet - zoals het rapport - als een 
sluitstuk van het institutionaliseringsproces. Dit proces, waar
onder men pleegt te verstaan de ontwikkeling van de onderne
ming tot een zelfstandig instituut, waarbij zij niet langer een 
persoonlijk instrument is in de handen van een particulier doch 
waarbij de directie de dominerende positie inneemt, wordt in 
het rapport, naar onze mening, niet geheel objectief belicht. 
Meestal zal de institutionalisering er belangrijk toe bijdragen, 
dat de onderneming goed kan functioneren. Er kan zich echter 
een ontwikkeling voordoen waarbij het algemeen belang in het 
gedrang komt. In dit opzicht zal een vertegenwoordiging van 
het algemeen belang in de raad van commissarissen, naar onze 
mening, corrigerend kunnen werken. Als ander argument voor 
de vertegenwoordiging van het algemeen belang in de Raad van 
Commissarissen zou men kunnen aanvoeren het feit, dat het 
sterk aan twijfel onderhevig is, of de aangewende pogingen de 
invloed van de aandeelhouders op het beleid der ondernemingen 
te vergroten tot positieve resultaten zullen leiden. Als poging in 
deze richting zou men kunnen zien de toezegging van Dr. F. Q. 
den Hollander op de Accountantsdag van het N.I.V.A. in 1959 
een studiecommissie in te stellen, die de positie van de aandeel
houder in de N.V. nader zal bezien. 

Zou besloten worden om de ene helft van de commissarissen 
door vertegenwoordigers van het algemeen belang te laten be
noemen en de andere helft door de aandeelhouders, dan zal de 
drang naar verdere uitbreiding van oligarchische clausules kun
nen worden ingeperkt. De continuiteit zou dan meer verzekerd 
kunnen zijn. Eventueel ware aan de commissarissen van het 
algemeen belang o.a. op te dragen juist daarop toe te zien. 
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De benoeming van de vertegenwoordigers van het algemeen 
ibelang in de Raad van Commissarissen zal uiteraard met de 
grootst mogelijke zorg moeten worden voorbereid, opdat men de 
keuze laat vallen op mensen, die voor hun taak zijn berekend. 
In dit verband zou men de instelling kunnen overwegen van een 
apart lichaam, dat bij deze benoemingen adviseert. Men zou hier 
b.v. kunnen denken aan de door het rapport voorgestelde ven
nootschapskamer. Het moet vermeden worden, dat de aanwijzing 
van dergelijke commissarissen van meet af aan een averechtse 
uitwerking op het ondernemingsbelang heeft- en daardoor wel
licht ook op het algemeen belang. 

Daarbij blijft onopgelost het vraagstuk van de middelgrote 
bedrijven*) waar de familie-invloeden zeer sterk kunnen zijn en 
waar meermalen besluiten moeten worden genomen, die voor dit 
bedrijf van beslissende betekenis kunnen zijn. Het probleem van 
goed toezicht en goede adviezen ligt hier in wezen moeilijker 
dan bij de grote ondernemingen. V ooral wanneer deze bedrijven 
zich in een snelle ontwikkeling bevinden, wordt de leiding voor 
onbekende problemen gezet. Het kan daarbij om levensvragen 
voor dit bedrijf gaan. Moet bijvoorbeeld de directie worden uit
gebreid? Moet het groeiende bedrijf worden verplaatst of ge
splitst? Hoe moet nieuw kapitaal worden verkregen? Is het ge
wenst de expansie te versnellen of te vertragen? Bij de beant
woording van deze vragen betreedt de directie soms een voor 
haar onbekend terrein. Zij kan daartoe adviezen vragen bij 
accountants, bankiers, belastingadviseurs en economische advi
seurs. Maar waar vindt zij de man, die - zonder wellicht op al 
deze gebieden deskundig te zijn - uit zijn eigen ervaring kan 
helpen om uit de verschillende adviezen de juiste conclusie te 
trekken? 

Het lijkt een utopie, dat het door de rapporteurs aanbevolen 
instituut van commissarissen van algemeen belang in deze be
hoefte zal kunnen voorzien. Deze commissarissen zouden zich 
dan meer in detailkwesties moet verdiepen dan thans bij de 
grote ondernemingen van hen wordt verlangd. Waar zijn de 
figuren te vinden, die dit kunnen doen? 

Wij menen, dat het oplossen van dit probleem voor de middel
*) Zie noot pag. 24. 
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grote bedrijven, en met name voor die bedrijven, die sterk 
uitbreiden, urgenter is dan voor de grote ondernemingen. Nu 
deze zaak officieel in studie zal worden genomen, verdient het 
aanbeveling, ook dit aspect in de beschouwingen te betrekken. 

Tenslotte een enkele opmerking over de taak van de nieuwe 
Raad van Commissarissen. Zou inderdaad - zoals door ons voor 
mogelijk wordt gehouden - deze raad nog slechts voor 50% door 
de vergadering van aandeelhouders worden benoemd, dan ligt 
bet wel min of meer in de lijn, dat deze raad enige taken van de 
vergadering van aandeelhouders gaat overnemen. Men zou hier
tegen kunnen aanvoeren, dat de commissarissen dan te veel in 
het beleid betrokken worden. Wij zien dat niet zo somber in. 

In de praktijk zal zich tussen elke directie en haar Raad van 
Commissarissen een bepaalde werkwijze ontwikkelen, die bij 
wijziging in de bezetting weer anders gaat worden. Maar wil 
men de commissarissen van algemeen belang een taak geven, 
dan zullen zekere voorschriften dienaangaande in de wet moeten 
worden opgenomen. Ret gaat ons te ver om dit alles over te 
laten aan in de statuten op te nemen bepalingen. 

Samenvatting 

a. De idee van de vennootschapskamer met de taak, zoals in het 
W.B.-rapport omschreven, kan worden toegejuicht. 

b. De benoeming van werknemerscommissarissen moet worden 
afgeraden, omdat hierdoor slechts problemen worden ge
schapen, doch niet worden opgelost. 

c. De benoeming van commissarissen van algemeen belang kan 
voordelen opleveren. Van essenW~le betekenis is een zorg
vuldige benoemingsprocedure. 

d. De beperking van de voorgestelde maatregelen tot de grote 
ondernemingen dient weggenomen te worden en alsnog moet 
worden nagegaan wat voor de middelgrote en de kleine 
ondernemingen mogelijk is. 

e. Overdracht van bevoegdheden van de aandeelhoudersver
gadering aan de R.v.C., alsmede beperking van de oli
garchische clausules wordt bij wijziging van de samenstelling 
van de R.v.C. mogelijk. 
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*) Ook de taakomschrijving van de op 8 april 1960 ingestelde ,Commis
sie Herziening Vennootschapsrecht" geeft aanleiding tot twijfel, of deze 
Commissie de strukturele problemen van de middelgrote en de kleine 
ondernemingen in haar onderzoek zal betrekken. Mocht zulks niet het 
geval zijn, dan komt het ons voor, dat een belangrijk terrein, waar her
ziening van het vennootschapsrecht, naar onze mening noodzakelijk zou 
kunnen zijn, buiten beschouwing wordt gelaten. 
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Prof. Dr. A. A. van Ruler 

DE STRUCTUURVERANDERING IN DE VERHOUDING 
VAN KERK EN OVERHEID*) 

1. In de praktijk van het politieke spreken 
en handelen komt men met duizend 
losse punten in aanraking. Deze vormen 
echter - in de diepte en op den duur -
de eenheid van het leven. 

Als we naar de Middeleeuwen kijken, zien we een grootse, or
ganische eenheid voor ons. Maar als we in de Middeleeuwen l!~ef
den, hadden we niet het besef: we zijn bezig een eenheid te 
maken. Dat gebeurde, maar het lag amper in de bevatting en 
zeker niet in de bedoeling. 

Zo heeft elke tijdsperiode zijn eigen stijl en geest en kenmerk; 
een geheel van dominanten. De wind waait uit een bepaalde 
hoek. Allen worden daardoor mee bepaald. 

De kerk ziet de dingen ook van een afstand, evenals wij de Mid
deleeuwen vanuit de eeuwigheid om zo te zeggen. Daarom is zij 
erg gevoelig voor de eenheid van het leven. Zij is op het leven in 
de verkorting (geboorte - huwelijk- kinderen- dood) gericht, om 
met G. v. d. Leeuw te spreken. In dat kader ziet zij ook de staat, 
de maatschappij, de cultuur aan. 

Ret is goed, zich enigermate van die eenheid bewust te zijn. 
Dat is een samenvoegen van het hart uit de verstrooiing tot de 
vreze van de Naam. 

Men moet het niet al te bewust willen doen: dan wordt het 
confectiewerk. Maar een zekere stijlgevoeligheid voor het he
den, waardoor men overeenkomsten, contrasten en verbanden 
ziet, is toch nodig. 

*) Voordracht, gehouden mei 1960 op een conferentie van de Hervormde 
leden der Staten-Generaal. 
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Dat hoort bij de menswaardigheid: de bewustheid! Het volk 
heeft er ook recht op, dat z'n vertegenwoordigers beseffen, wat 
zij het aandoen. Bovendien: het besef van de eenheid kan hel
pen, in de concrete vragen tot beslissing te komen. 

De kerk zou wensen, dat de grondlijnen van de eenheid van 
het leven ook gedurig in het debat in het parlement op de tafel 
kwamen. Daar moet het ook wat philosophisch en theologisch 
toegaan - de regering en de ambtenaren regeren wel, in het 
parlement moet men praten. 

2. In de politiek houdt men zich met de 
buitenkant van het leven bezig. Men 
mag echter de betekenis van het gelaat 
en de structuur van de samenleving 
voor het menszijn niet onderschatten. 

Die buitenkant van het leven vindt men vooral in de wetten. 
Die zijn lang niet het hart en het leven van een mens zelf; zij 
zijn slechts vorm voor de werkelijkheid. Ze zijn niet eens de 
werkelijkheid van het leven van de gemeenschap zelf; daarvan 
zijn ze de juridische organisatie. 

Daarom zijn ze de buitenkant van het leven. Ook daarom, 
omdat je met de wetten van het leven lang niet alles van het 
leven kunt bereiken. De edelste delen van het menszijn - het 
religieuze, ethische, wetenschappelijke, aesthetische, amoureuze 
- zijn niet te vangen. Eigenlijk aileen de juridische relaties. 

Ook nog in dit opzicht zijn ze de buitenkant, dat ze vooral 
over de materiele dingen gaan. Aan onze moderne staten is nu 
eenmaal een sterk materialistische inslag eigen: toen ze nog een 
sterk religieuze inslag hadden, is er z6 gevochten, daar hebben 
we de buik van vol gekregen: we zijn qua staat ten aanzien van 
het eigenlijke van het leven tolerant geworden. 

Maar laat ons het gelaat niet verachten. Wie z'n neus schendt, 
schendt z'n aangezicht. In het gelaat drukt zich de ziel uit. De 
make up verheugt het hart. Het parlement is een schoonheids
salon, waar aan de make up voor het gelaat des levens wordt 
gewerkt. 
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Met andere woorden: ook het gelaat hoort bij de mens; die 
buitenkant van de juridische organisatie van de volksgemeen
schap is een integrerend bestanddeel van het menszijn! Daarin 
drukt de mens zich uit! Daardoor wordt hij opgevoed! De ge
meenschappelijkheid is even wezenlijk, even constitutief in het 
menszijn als de enkelheid. En in de gemeenschappelijkheid is het 
recht even wezenlijk als de liefde. 

Het gaat in de politiek om de wetten! Juist zo is zij een hei
llge zaak! 

3. De politicus werkt permanent mee aan 
de oprichting en verandering van insti
tuten. Deze hebben een alles betnvloe
dende macht. Zij zijn daarom van we
zenlijk belang - naast het innerlijke 
leven van de mens en de intermenselij
ke verhoudingen, waarin hij staat. 

Het recht is heilig. Het is die zijde aan het gemeenschappelijke 
menszijn, waarin de ding-elementen opnieuw naar voren treden. 

De mens is geen ding ( een kiezelsteentj e), zelfs geen plant of 
dier. Hij is mens, d.w.z. pers66n: ik, bewust, wil, beslissend, in 
vrijheid, in verantwoordelijkheid. 

Maar het personalisme is scheel. Het ziet aileen maar de mens 
tegen6ver de dingen, naar links. We moe ten ook naar rechts 
van de enkele mens kijken. Daar vinden we de gemeenschap. 
En daarin het recht. En dan meteen de instituten. Daarin wordt 
het leven gestyleerd - vanaf de verkeersregels tot en met het 
instituut van het huwelijk. Dat zijn opnieuw de dingen, het 
meer dan persoonlijke, in het menszijn. 

In deze instituten (koepels! fuiken! dwangbuizen!) wordt het 
leven geleefd. Daardoor wordt het gemodelleerd. Het wordt er 
ook door gedwongen. Er is een massa dwang in elke staat. 

De politicus moet niet zo personalistisch worden, dat hij denkt 
dat het eigenlijke aileen in het innerlijke leven van de mens en 
in zijn intermenselijke verhoudingen ligt, en dat het er daarom 
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niet zo veel toe doet, wat er met de instituten gebeurt. Het per
sonalisme brengt dan de stichtelijkheid in de politiek. Terzake 
van de instituten dreigt de politiek dan hard te worden. 

Aileen wanneer we het institutaire en institutionele op zich
zelf belangrijk achten, hebben we er een zorgvuldige aandacht 
voor en ontzien we de ware menselijkheid. 

4. Langzamerhand komt men tegenwoordig 
weer opnieuw tot bewustzijn, dat men 
het politieke handeLen niet alleen ge
richt kan Laten zijn op het juridische en 
het sociaaLeconomisch Leven. Reeds in 
de wetten, welke men dienaangaande 
maakt, raakt men voortdurend aan het 
zedeLijke en cultureLe Leven en daarmee 
aan de geesteLijke vragen. Zijn cultuur 
en zedeLijkheid oak zeLfstandige onder
deLen van de staatstaak? 

In de veelheid zijn we bezig met de eenheid (stelling 1). In 
het gelaat des levens drukken we de ziel van de samenleving 
uit (stelling 2). In de instituten drukken we de dingen van het 
menszijn door (stelling 3). 

Zo heel erg onschuldig, buitenkantig, materieel en juridisch 
is het politieke spreken en handelen dus niet. 

Sinds we ons als staat van de kerk en de religie losmaakten 
hebben we ons wei met deze gedachten gepaaid. En we konden 
ons ook lange tijd vermeien in de dreven van deze denkwijze, 
omdat we nog leefden van flarden van onze christelijk-europese 
traditie. We had den feitelijk nog geestelijke grondslagen van de 
staat. 

Dat ailes in aan het veranderen: in Nederland is er niet aileen 
de Reformatie, maar ook het roomskatholicisme; en niet aileen 
het christendom, maar ook het humanisme; en niet aileen de 
geestelijke waardeschatting, maar ook het nihilisme, waarin ai
leen animaal en vegetatief geleefd wordt. 

Wat zuilen in de toekomst de geestelijke grondslagen van de 
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staat zijn? Vanuit welke onderstellingen zullen we politiek 
spreken en handelen? Wat zal er in de wetten komen? 

De materie reeds is heilig. Daarom is het sociale en zelfs het 
economische nooit puur sociaal en puur economisch. Het mate
rialisme dat zichzelf serieus neemt, heft zich- in deze ernst! -
op. In alle wetten aangaande de sociale en economische vraag
stukken leggen we een bepaald visioen neer. De tabellen van de 
belastingtarieven zijn daarvan het meest sprekende voorbeeld. 

De zelfbeperking van de staat en de politiek tot het juridische 
is helemaal onmogelijk. Zij is een schijnbeweging. In het recht 
zoeken wij de gerechtigheid. En de gerechtigheid schiet door het 
zedelijke heen; zij is in wezen een religieuze categorie. 

We zullen hier voorzichtig moe ten zijn. V 66r we er erg in 
hebben, zijn we weer verzeild in een confessionele staat en heb
ben we de troon weer bij het altaar. De meest progressieven, de 
communisten, gaan onvervaard deze weg. Aileen: zij heffen de 
grondstructuur van de christelijk-europese situatie, van het cor
pus christianum, open keren terug in de voorchristelijke situatie 
van het heidendom: de troon (de zetel van het gezag) en het al
taar (de bran van de waarheid) houden zij niet meer in de twee
heid van de staat en de kerk uiteen, maar laten zij weer in de 
vereniging van de staat en de (ene!) partij in een zijnsgrond 
wortelen. 

Maar tussen de scheiding van kerk en staat enerzijds en de 
dictatuur van de partij anderzijds liggen nag andere mogelijk
heden- in ieder geval de roomskatholieke mogelijkheid van de 
hierarchische onderschikking van de staat aan de kerk en de 
reformatische van het huwelijk van beide. Die laatste mogelijk
heid hadden we in de gereformeerde republiek. Sinds de negen
tiende eeuw leven we in een soort scheiding van tafel en bed. 

Maar aan deze diepste vragen zijn we voorlopig niet toe: die 
van de staat en de kerk! en die van de staat en de religie! Hoe
wei: die van de staat en God is brandend actueel (eed en belof
te! geestelijke verzorging van gevangenen!). 

Maar in ieder geval liggen twee andere vragen reeds lang 
op de tafel. 
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In de eerste plaats: heeft de staat niet een positieve taak ten 
aanzien van de cultuur? De cultuur is toch niet een liefhebberij 
van sommige mensen, maar de definitie van de mens? Terzake 
van het onderwijs wisten we reeds lang, dat er een taak voor 
de overheid lag. Terzake van de wetenschap hebben we het al
tijd beweerd: we hebben rijksuniversiteiten. Maar hoe zit het 
met de sport? En met de kunst? 

In de tweede plaats: heeft de staat niet ook een taak ten aan
zien van de zedelijkheid? Het gaat toch in het menszijn om de 
deugd, om het weten en het doen van het goede? Zouden de 
wetten daar niet op gericht moeten zijn? Kan een mens in het 
gezichtsveld van de staat werkelijk puur animaal en vegetatief 
leven? Maar hoe weet de staat, wat het goede is? 

Sommige politieke partijen zijn meer op het sociaal-econo
mische gericht, andere meer op de zedelijkheid. Deze mogelijk
heid van verschillende gerichtheid geeft aan de veelheid en de 
differentiatie van de partijen een wonderlijke speelruimte. Ret 
al of niet progressieve in het sociaal-economische is dan niet 
meer het enige toverwoord, om de partijen te onderscheiden. 
Dat te denken, heeft iets mythisch. 

5. De politieke partij is een betrekkelijk 
modern verschijnsel. Zij gaat uit van 
de onderstelling, dat de mondige mens, 
via zijn denken, deel behoort te nemen 
aan de publieke zaak. Haar taak is, in 
ieder geval vanuit de kerk, alleen in 
deze zin te omschrijven, dat zij bezig is 
in de profetie en de heiliging: zij zoekt 
de waarheid en de goedheid, spreekt 
deze uit en richt het leven dienover
eenkomstig in. 

In deze vragen inzake de culturele en zedelijke taak van de 
staat, inzake zijn geestelijke grondslagen en inzake zijn verhou
ding tot de kerk, de religie en God treedt een enorme complica
tie op doordat er partijen zijn. 
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Nu kan men met het oog op die vragen niet meer puur ver
wijzen naar de overheid en naar de kerk. Er is een derde instan
tie: de partij en dat in een veelheid: er zijn partijen. Zij doen ook 
mee terzake van de laatste vragen. 

Als er maar een partij is, ligt de zaak principieel anders. Deze 
ene partij komt dan in de plaats van de kerk. Zij stelt met be
hulp van de wetenschap vast, wat de waarheid is en deze wordt 
dan met de sterke arm van de staat in de gemeenschap gereali
seerd en aan de mens opgelegd. De vraag: veel partijen of een 
partij is daarom in het geheel niet een kwestie van het getal. 
Als men overgaat van de vele partijen naar de ene partij gaat 
men over naar een ander principe. 

Maar het optreden van de vele partijen schept ook reeds ge
noeg nieuwe perspectieven en vragen. 

Men kan zich er niet genoeg van doordringen, dat de politieke 
partij - evenals trouwens het hele begrip ,vereniging" als vrije 
organisatie van vrije burgers- een betrekkelijk nieuw verschijn
sel is. We zijn er met andere woorden nog niet zolang mee aan het 
experimenteren. Zeg: een dikke honderd jaar. Voor 1848 en voor 
de Franse Revolutie had men hier en daar, nu en dan wel iets 
wat op een moderne vereniging lijkt (bijvoorbeeld een conven
tikel, een rederijkerskamer, een broederschap) en had men ook 
wel partijschappen als aanhang van gezagdragers. Maar pas 
sinds de vorige eeuw is de staat in de parlementaire democratie 
zo ingericht, dat er op gerekend is, dat er partijen zijn en dat 
deze ook een georganiseerde plaats hebben. 

Daar zit de moderne gedachte achter, dat de mens een mondig 
wezen is, althans behoort te zijn. Hij leeft niet puur onder de 
voogdij van de overheid en de kerk. Die maken niet voor hem 
uit, wat waar en goed is. Hij heeft zelf ook stem in het kapittel. 
Hij neemt deel in de publieke zaak en dat niet alleen als lijdend 
voorwerp of belangstellend toeschouwer, maar ook als hande
lend onderwerp. 

Het curieuze is, dat wij er steeds van uitgegaan zijn, dat de 
mondige mens in de publieke zaak deelneemt via zijn denken, 
zijn wereld- en levensbeschouwing, zijn opvattingen van en 
meningen over de dingen, die in de wetten geregeld moeten 
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worden. Alsof dat vanzelf sprak! Is de mens werkelijk meer een 
denkend dan een handelend wezen? Stel dat het handelen we
zenlijker was, zou het dan niet meer voor de hand liggen, hem 
via zijn arbeid te laten deelnemen aan de publieke zaak? Dan 
zou men moeten zoeken naar de een of andere vorm van corpo
ratieve inrichting van de staat. 

Maar de problemen, die dan opkomen, zijn vele. Men name 
rijst de vraag, of zo de vrijheid van de mens niet toch weer in 
het gedrang komt. Ik onthoud me echter van een dieper gaande 
analyse. 

We houden ons aan ons huidige stelsel. We hebben onze 
politieke partijen. Wat is hun positie in het geheel? Wat is hun 
taak? Zijn politici alleen maar deskundigen op bepaalde terrei
nen? En is het politieke lev en, de regeling van de dingen in de 
staat alleen maar een kwestie van zakelijkheid, techniek? Zijn 
parlementsleden te vergelijken met een stel ingenieurs? 

Deze kanten zitten er ongetwijfeld aan. Maar het is toch een 
verregaande ontmenselijking, wanneer men denkt dat de inrich
ting van de staat te vergelijken is met het bouwen van een brug. 

Hier heeft de kerk een belangrijke taak. Zij houdt de dingen, 
die heilig zijn, ook heilig. Wat is heiliger dan het samenleven 
van mensen en dan de inrichting van dit samenleven? Moet men 
daarvoor niet weten wat de dingen zijn - de dingen van het 
individuele en gemeenschappelijke menszijn? Gaat het niet om 
het kennen van de waarheid en de goedheid van de dingen? En 
om het realiseren daarvan? 

En als de mondige mens werkelijk deelneemt in de publieke 
zaak en als de politieke partijen daarvan de vormgeving zijn, 
ligt de taak van de partijen dan niet ten principale in het ener
zijds zoeken en uitspreken van deze waarheid en goedheid van 
de concrete dingen en anderzijds in het dienovereenkomstig 
inrichten van het leven? En wat is dat anders dan datgene, waar 
de kerk steeds mee bezig is geweest: de profetie (in haar predi
king en belijdenis) en de heiliging (in haar liturgie en tucht). 

Parlementsleden zijn eerder een stel profeten dan een stel in
genieurs. Alleen wanneer men dat inziet, maakt men ernst met 
de politieke partij en met de democratie. Ret wezen van de 
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democratie ligt daarin, dat de mens mee uitmaakt, wat de waar
heid en de goedheid is. In de diepste levensvragen velt hij zelf 
oordelen en neemt hij beslissingen. En dat tot in de ultima ratio, 
tot in de staat toe! 

6. De kerk beiiamt het optreden van poli
tieke partijen in deze zin van harte. 
Deze beaming houdt een zeer principiele 
wijziging van de verhouding van de 
kerk tot de overheid in, vergeleken bij 
vroeger eeuwen. 

Zo houdt de kerk heilig, wat heilig is: de overheid, de staat, 
het politieke leven, ook de partij. Zij neemt dit moderne ver
schijnsel helemaal ernstig. 

Maar niet om er dan tegen te zijn en er op te gaan afdingen. 
De kerk heeft de mens altijd aan het denken, oordelen, beslissen, 
handelen gezet. Ze heeft hem in de vrijheid en de mondigheid 
gezet. Zowel met het oog op zijn eeuwige zaligheid als met het 
oog op zijn totale aardse bestaan als dienst van God. 

Dat ligt daaraan, dat zij- althans als reformatorische kerk
de mens als mondige partner in een tegenover met God ziet. Ret 
gaat in de verhouding van God en mens niet hierarchisch, zelfs 
niet bureaucratisch, maar democratisch toe. Deze verhouding is 
zuiver dialogisch. Zoals de overheid en het volk met elkaar 
verkeren in het parlement, zo verkeren God en mens met elkaar 
in het gebed. 

Daarom kan de kerk de grondgedachte van de democratie -
dat de mens bij de overheid ook inzake de laatste vragen mee 
in de melk brokkelt van de publieke zaak - alleen maar van 
harte, uit christelijk-religieuze overwegingen, beamen. 

Dat brengt dan echter wel een zeer principiele wijziging in de 
verhouding van de kerk tot de overheid met zich mee. De kerk 
ziet niet alleen de overheid. Zij ziet evenzeer de politieke par
tijen. De overheid heeft niet alleen naar de kerk, c.q. naar het 
Woord Gods te luisteren en dan zelfstandig haar oordeel te vel
len. Zij heeft ook naar de partijen, naar de vertegenwoordiging 
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van het volk te luisteren. En de kerk aanvaardt het, dat deze 
partijen in een deel vim of ten dele in haar eigen taak zijn ge
treden. 

Over de consequenties van deze geheel nieuwe constellatie -
dat de regering van het volksleven geschiedt in de driehoek van 
de overheid, de kerk en de partij - hebben wij politiek en 
theologisch nag nauwelijks nagedacht. De laatste tijd begint de 
bezinning daarop, althans in de kerken, enigszins op gang te 
komen. 

7. Een moeilijk grijpbare werkelijkheid is 
de invloed, welke in de publieke zaak 
wordt uitgeoefend door andere instan
ties en machten dan de overheid, de 
partij en de kerk. 

Maar zijn we er wei als we deze driehoek in het oog vatten? 
Wordt door deze drie instanties de zaak werkelijk uitgemaakt? 

Zijn er in de werkelijkheid niet nag meer machten, die de be
slissingen beYnvloeden of zelfs bepalen? Sommigen denken bij 
deze vraag met name aan de legerleiding en Iaten daarachter 
graag het spook van de wapenindustrie opdoemen. In ieder ge
val valt te vermoeden dat de grate industrie en de wereldhandel 
nu en dan een belangrijke stem in het kapittel zullen hebben. 
De laatste tijd is daar de vakorganisatie bijgekomen. In de 
sociaal-economische raad en de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie is een en ander bezig, gekanaliseerd te worden. Er komt 
dan tach iets corporatiefs in het bestel. 

Maar dit geheel is voor buitenstaanders moeilijk grijpbaar. Er 
zal in de feitelijkheid oak wei meer gebeuren dan voor theore
tische vormgeving vatbaar is. 

Om deze redenen kan ik er niet dieper op ingaan. Ik heb deze 
dingen aileen genoemd, om me niet aan de illussie over te geven, 
dat alles proper blijft binnen de driehoek van overheid, partij 
en kerk. 

8. De waarheid en de goedheid moeten ten 
eerste steeds nieuw gevonden en ten 
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tweede innerlijk beiiamd worden, zul
len zij bij de wet kunnen worden inge
voerd en met de sterke arm afgedwon
gen. De kerk houdt daarnaast steedg 
ook vast aan de gezichtspunten: dat zij 
ten derde eeuwig en ten vierde geopen
baard zijn. Zijn trouwens zonder deze 
gezichtspunten regering en samenle
ving mogelijk? 

In ieder geval: wie de partijen erkent, wordt reactionair. Daar 
hebben de communisten gelijk in. Zij vinden de westerse demo
cratie een reactionaire macht. En inderdaad: zij werkt remmend 
en vertragend. Zij gaat er van uit, dat de waarheid en de goed
heid steeds nieuw gevonden moeten worden. De communisten 
daarentegen hebben deze, m.a.w. de absolute zin van het his
torische proces, van waaruit aile dingen doorlicht worden, vast
gesteld. Daarom aarzelen zij ook niet. Zij voeren in wat waar en 
goed is. Ook op dat punt wordt de westerse democratie reac
tionair. Zij gaat er van uit, dat men een mens niet tegen zijn zin 
gelukkig mag maken. Hij moet eerst inzien, dat het ware waar 
en het goede goed is. En dan moet hij het bovendien nog willen. 
Pas dan kan het ingevoerd worden bij de wet en uitgevoerd met 
de sterke arm. 

Dat gebeurt natuurlijk nooit in reincultuur. Helemaal demo
cratisch, volstrekt reactionair is de democratie nooit. Er wordt 
niet gewacht met de wet tot aile elf miljoen nederlanders haar 
beaamd hebben. We hebben nog gevangenissen. Er zit nog een 
flinke portie dictatuur in ons systeem. Dat is het progressieve. 

Maar de grondgedachte is toch reactionair. De mens moet de 
waarheid en de goedheid zelf vinden en zelf beamen. 

De kerk zal deze twee gezichtspunten niet ontkennen. Maar 
zij is wijzer dan de moderne, westerse, mondige mens. Zij beseft, 
dat men met deze twee gezichtspunten, die het begin en het 
einde van aile wijsheid van de democratie zijn, niet uitkomt. In 
de werkelijkheid niet. 

Als men deze gezichtpunten werkelijk consequent tot het 
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uiterste doordrijft, is geen enkele vorm van regeren op den duur 
meer mogelijk, kunnen er geen wetten meer gemaakt worden, 
regeert das Gebot der Stunde en dat is volstrekt actueel en voor 
elk mens weer anders, zodat ook iedere vorm van samenleving 
onmogelijk wordt. Het echte personalisme, dat aileen maar weet 
van de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke enkele mens, 
leidt ons in het moeras van de anarchie. 

Daarom berijdt de kerk geen theologische en christelijke hob
by's, maar is zij vervuld van een objectieve, in de zaak gefun
deerde zorg, wanneer zij er op attent maakt, dat de grate onder
stelling van ailes is, dat het ware ook waar is in zichzelf, dat 
aile oordelen en handelen zoiets als natuurrecht veronderstelt, 
dat met andere woorden de waarheid en de goedheid ook eeuwig 
zijn. Dat is de platonische lijn, welke door onze christelijk-euro
pese traditie loopt. 

De christelijke kerk heeft er altijd bij gezegd, dat de waarheid 
en de goedheid niet aileen maar zo abstract en absoluut in de 
eeuwigheid zitten. Zij zijn ook vlees geworden, in de historie 
en daarmee in de concreetheid en relativiteit ingegaan. Zij zijn 
oak geopenbaard in het W oord en zij worden geopenbaard in de 
Geest. 

Deze twee gezichtpunten - dat de waarheid eeuwig is en dat 
ze geopenbaard is- kan de kerk niet loslaten. Zij zijn echter de 
tak, waarop de europeaan zit. Zander deze gezichtspunten is er 
geen staat en geen samenleving mogelijk. 

9. Noopt dit ons niet ten eerste tot het in
zicht, dat er gezagsinstanties dienen te 
zijn, welke boven de meningen en op
vattingen der mondige mensen uitrij
zen en ten tweede tot het inzicht, dat 
wijsgerige en theologische bezinning en 
gesprek over samenhangen en achter
gronden van de politieke vragen on
misbaar zijn? 

W anneer het bovenstaande waar is, brengt ons dit in netelige 
kwesties. Die echter niet te vermijden zijn. De werkelijk grate 
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philosophen als Plato, Spinoza en Hegel hebben zich allen diep
gaand bezig gehouden met het vraagstuk van de staat en in een 
politieke theorie zelfs het doel of het middelpunt van hun den
ken gevonden. En de echte theologen en kerkleiders hehben hun 
handen ook nooit van de staat kunnen afhouden. 

Politici worden daar wel eens kribbig onder. En terecht, wan
neer de philosophen en theologen kleine kruideniers zijn, die on
voornaam spaken in de wielen steken en geen oog hebben voor 
de eigen taak van de politici. Maar de politici zijn op hun beurt 
toch wel bijzonder hinderlijk bijziend, als ze niet merken, dat ze 
permanent met philosophische en theologische dingen bezig zijn. 
Het leven is nu eenmaal niet plezieriger en eenvoudiger. De 
mens kan in de staat de theologen niet in de kerk en philo
sophen niet in de universiteit houden. Hij zelf is theologisch en 
philosophisch bezig. De waarheid is ook eeuwig en geopenbaard 
en om die waarheid gaat het in het politieke handelen. 

Dat brengt op z'n minst mee, dat wijsgerige en theologische 
bezinning en gesprek in en buiten het parlement brood- en brood
nodig zijn. Dat ik hier ook naar het gesprek verwijs, ligt aan het 
evangelie. Aan de ene kant staan de allerlaatste en allerdiepste 
vragen, a an de andere kant staat het zwaard van de overheid, het 
geweld van de staat - toch praten we nog: dat heeft het evan
gelie ons aangedaan. Het evangelie leerde ons, dat de eeuwig
heid niet stom is en dat het geweld van de staat daarom niet 
blind behoort te zijn. 

Maar dit is niet het ergste. Een wijsgerig en theologisch ge
sprek is wel zwaar, maar ook hartverheugend. Erger is, dat er 
intussen geleefd, gehandeld, geregeerd moet worden. We kun
nen het parlement, de partijen niet eindeloos laten praten. Van 
pure menselijke meningen en opvattingen kunnen we niet leven. 
We hebben om onzes levens wil de waarheid nodig. Menszijn is 
participeren aan de waarheid, die waar is in zich zelf. 

Hoe moet dat? In de staat? De partijendemocratie heeft iets 
van een moeras en van drijfzand. Daar zakt alles in weg en dan 
is het reddeloos verloren, niet aileen de staat, maar ook de hu
maniteit en de cultuur. 

Moeten we niet als von Miinchhausen onszelf aan onze haren 
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uit het moeras omhoog trekken? Moeten we niet grijpen naar 
bovenpersoonlijke gezagsinstanties? Is er niet een overheid? Is 
er niet de kerk? 

Die vragen hebben een kreet van vertwijfeling in zich. Ze 
lijken ook ouderwets: toch weer terug naar de tweeheid van 
kerkelijke en burgelijke overheid, die tezamen het volksleven 
regeren! Maar wat wil men? Een andere mogelijkheid is de dic
tatuur van de ene partij. 

Voorlopig zullen we echter in het Westen nog wel wat drassig 
voortmodderen in het moeras van von Mi.inchhausen. 

10. De kerk houdt het er in dit verband 
voor, dat zij ook in de moderne tijd 
een eigen taak en mogelijkheid heeft. 
De vraag is alleen, hoe ver zij moet 
gaan: mag zij alleen incidenteel spre
ken of kan zij ook meer samenhangen
de concepties produceren? Intern in 
elke kerk en in de verhouding der ker
ken treden hier grate spanningen op. 

De kerk scharrelt in dat moeras weer wat anders, onrustiger, 
rond dan de politicus, de partij en de staat. 

Met name in de bezettingstijd is zij onrustig geworden. Zij 
zag toen hoe de staat een grote roversbende wordt als de ge
rechtigheid er uit verwijderd is. Daarom begon zij zo maar, mid
den in het moeras, te praten tot de overheid. 

Zij zal de politieke partijen niet willen overschreeuwen of met 
stomheid slaan of op zij drukken. Maar zij houdt het er toch 
voor, dat er meer pijpen op het orgel van de profetie staan, dan 
door de partijen bespeeld worden. Zij is zelf ook bezig met het 
uitspreken van de waarheid en het heiligen van het leven. 

Hoe dan precies de verhouding van de kerk tot de partijen is, 
is op geen stukken na duidelijk. Ze lopen elkaar soms ook ge
ducht in de weg. We moeten ook oppassen voor al te eenvoudige 
verkeersborden, die de kerk en de partijen helemaal uit elkaar 
zouden houden. Er moet botsing mogelijk blijven. Ret beste is 
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natuurlijk, dat de partijen of de politici nu en dan eens overleg 
plegen met de kerk. Oak al weet men theoretisch niet precies 
hoe de verhouding is, dan kan praktisch de verstandhouding nag 
uitstekend zijn. 

Wel is een belangrijke vraag, hoever de kerk moet gaan. Er 
zijn mensen, die zeggen, dat zij aileen incidenteel, in acute 
situaties, als grate vragen op het spel staan, het woord mag ne
men en dat vooral als de overheid en het parlement het weer 
eens verkeerd doen. 

Naar mijn inzicht is dat een schriel ascetische kijk van een 
uitgeteerd profetische geest. Waarom zou de kerk aileen negatief 
mogen spreken, zeggen hoe het niet moet? Mag zij niet positief 
meedenken met volk en volksvertegenwoordiging en overheid 
en meehelpen in het zoeken en vinden van de weg der waarheid 
en der gerechtigheid? De kerk staat tach niet puur op de doods
grens? Het gaat haar tach om het leven? 

En wat verstaat men onder incidenteel spreken? Om inciden
teel in een bepaald punt te kunnen spreken zal men tach een be
paalde conceptie aangaande het geheel in het achterhoofd moe
ten hebben? Is het niet mensonwaardig, om zich deze conceptie 
nooit bewust te maken en altijd maar lukraak er willekeurig 
wat uit te flappen? 

Kan zo'n conceptie oak zwart op wit gezet en den volke kond 
gedaan worden? Dan hebben we een verklaring, een herderlijk 
schrijven, een mandement, een encycliek. De kerk heeft meer 
van die dingen. Ze heeft een kerkorde, een dienstboek, een belij
denis- en leerboek. Waarom niet oak een encycliek? 

Maar hoe is dan de verhouding van de kerkelijke belijdenis 
en encycliek enerzijds en het program van beginselen en het 
urgentie-program van de politieke partijen anderzijds? Dat is 
opnieuw de kwestie van de kerk en de partij, nu in een zeer ge
pointeerde vorm. Gelijk gezegd: daarover hebben we van weers
kanten nag maar bitter weinig nagedacht. Dat zullen we tach 
eens moeten gaan doen. 

Er zijn trouwens op dit punt nog wei meer kwesties. Ik denk 
bijv. aan die vraag van een utrechtse collega. Hij zei: daar geeft 

de synode een verklaring over Nieuw Guinea - moet ik als her-
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vormd gemeentelid en als ouderling dat nu allemaal maar slik
ken? Roever gaat eigenlijk het gezag van zo'n meerdere ambte
lijke vergadering? Ik word graag in mijn geweten geleid, maar 
mag ik zelf ook meepraten? En moet ik het eens zijn met wat de 
synode zegt? 

Dat zijn prachtige interne spanningen in de kerk. Aile vragen 
van het kerkrecht komen daarbij in actie. Maar kerkrecht is niet 
het sterkste punt van Protestanten. Daar halen ze graag hun nuf
fige neus voor op. Toch zullen we er in de toekomst aan moeten 
geloven en ons gaan bezinnen op ambtelijke vergadering, ambt, 
gemeente en gemeentelid. 

Er zijn ook externe spanningen. Kan een kerk zo maar het 
vrije veld van het publieke leven in praten? Zet dat een zode 
aan de dijk? Is het niet voor het gezag van het evangelie in de 
publieke zaak absoluut nodig, dat de kerken een worden, althans 
in een interkerkelijk overleg politiek als uit een mond praten? 
De theocratische gedachte dat de kerk de geopenbaarde waar
heid ook in de politieke dingen heeft te vertegenwoordigen, 
maakt de oecumenische beweging bijzonder urgent. 

11. Welke zal in deze opzichten de positie 
van het georganiseerde moderne hu
manisme worden? 

Maar met deze vragen van kerk en partij, kerk en kerklid, 
kerk en kerken zijn we er nog niet. Er is een nog heel ander 
vraagstuk. 

Het humanisme heeft zich - o europees verdriet! - van het 
christendom losgewikkeld, zich zelfstandig gemaakt, zich geor
ganiseerd naast de kerken en zich opgeworpen met de pretentie, 
dat het door de overheid op gelijke voet met de kerken behan
deld behoort te worden. 

Op de vragen, die hier liggen, ga ik nu niet in. Ik stel aileen 
een vraag er bij. Wanneer zal dit humanisme tot de ontdekking 
ontwaken, dat het enerzijds met het oog op zijn pretenties tot 
een volledige philosophische doorgronding van het zijn zal moe
ten voortschrijden en dat het anderzijds ook daarin op gelijke 
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voet met de kerken zich zal moeten stellen, dat het als huma
nistisch verbond ook de waarheid tot de overheid zal moeten 
gaan spreken? 

Dan wordt de positie random von Miinchhausen helemaal in
gewikkeld en verward. Ik houd het er voor, dat Pilatus dan 
helemaal, slaapwandelend, gaat vragen: wat is waarheid? De 
staat heeft daar altijd kolossale moeite mee. Is de een of andere 
dictatuur dan de enige oplossing? 

Voorlopig is het z6 ingewikkeld niet. Het Humanistisch 
Verbond beweert tenminste, van deze pretentie zelfs niet te 
dromen en dat zij ook volstrekt onhumanistisch is. Als ik echter 
naar Plato, Spinoza en Hegel kijk, lijkt mij dit een zoete en 
liefelijke vergissing. 

Maar we zullen zien. In ieder geval moeten we ons er op 
voorbereid houden, dat de problemen nog veel ingewikkelder 
zullen blijken, dan ze nu lijken. 

12. Het oude vraagstuk blijft intussen ook 
steeds actueel: de kerk weet een en 
ander over de overheid als Gods die
naresse ( geestelijke grondslagen van 
de staat!) en over zichzelf als lichaam 
van Christus ( staatsrechtelijke positie 
van de kerken!) - hoe staan de par
tijen en de staat daar tegenover? 

Op de bodem van alle vragen, die we bespraken, ligt de vraag: 
wat is de staat en wat is de overheid in de staat? Dat is meer 
dan een puur juridische vraag. Het is in wezen een anthropolo
gische vraag. Het is in een andere vorm de vraag: wat is de 
mens? 

Op die vragen worden vele antwoorden gegeven. In Europa 
hebben wij eeuwenlang gerust in het antwoord, dat de kerk gaf: 
de mens is schepsel van God, de staat is de vormgeving van de 
menselijke liturgie van God en de overheid is zijn dienaresse. 
De staat is niet God en geen woonstede van de goden. De staat 
is ook niet aan de willekeur en de absurditeit van de mens 
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prijsgegeven. Onder Constantijn de Grote en Theodosius werden 
de grote categorieen van de bijbel op de staat toegepast. David 
is knecht van God en herder van het volk. 

Dat zei de kerk allemaal vanuit de openbaring. Daarmee po
neerde zij zichzelf als draagster van de openbaring, als lichaam 
van Christus. Kon de staat ooit precies horen wat de kerk zei en 
zien wat de kerk is? Dat is al de europese eeuwen door een 
enorm gestumper geweest. Vooral dat zien van de kerk door de 
staat, de staatsrechtelijke positie van de kerk als iets anders dan 
puur zedelijk lichaam, namelijk als messiaans lichaam, was 
steeds een enorme puzzle. 

Nu zijn dit fundamentele vragen. Slechts fundamentele vra
gen. Die plegen nooit volledig beantwoord te worden. Vooral in 
de politiek niet. 

Toch is het wei de moeite waard, te bedenken, dat zij er zijn 
en er nu en dan ook eens over na te denken. Men zal zichzelf 
als politieke partij toch nauwelijks kunnen verstaan, wanneer 
men niet weet, wat de staat is, waarin men toch per definitie 
functioneert en bezig is. En helemaal in droomtoestand te zijn 
en in slaapwandeling over de rand van de dakgoot te gaan, is 
toch zelfs voor de staat niet goed. Ook de staat mag als staat 
wei eens nadenken over datgene, wat de kerk uit de bijbel over 
hem zegt. Als de staat dat doet, zal hij opnieuw ook verontrust 
moeten worden door de vraag, wat die kerk eigenlijk is. 

Dit zijn geen kerkelijke en theologische plagerijen. Zullen we 
in het Westen uit het dreigende moeras komen en niet op de 
granietharde grond- van de communistische dictatuur- dan 
zullen we in deze laatste vragen van de kerk en de staat tot 
nieuwe beslissingen moeten komen. De tweeheid van de kerk 
en de staat is de christelijke structuur van de europese cultuur. 
N aar die tweeheid zullen we op de een of andere marrier terug 
moeten. Met behoud van het moderne verschijnsel van de poli
tieke partijen. 
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Dr. I. N. Th. Diepenhorst 

DE KUNST OM OP DE RECHTE WIJZE TE STERVEN 

De vraag, die in de medische wereld aan de orde is: ,heeft de 
arts tot plicht onder alle omstandigheden voor het leven te strij
den?" is zeker waard in ruimer kring, met name van juristen en 
theologen, te worden overdacht. 

Het nieuwe begrip ,reanimatie", waaronder verstaan wordt 
het complex van ingrepen dat poogt de catastrofes te keren 
welke zich voordoen in het beloop van de allerernstigste ziekten 
of als gevolg van ongevallen, is thans allerwege aan de orde1). 

V oorzover er een gene zing van vroeger als hopeloos beschouwde 
gevallen mee bereikt wordt is de toepassing van de reanimatie 
ongetwijfeld een grote aanwinst. 

Het probleem begint pas als door reanimatie-ingrepen een 
kunstmatig verlengd sterfbed ontstaat, als er geen sprake 
is van een herstel tot bewust natuurlijk leven maar een sterk 
gereduceerd bestaan, een schijnleven in volledige afhankelijk
heid van medisch-technische interventie, ontstaat. 

Prof. Dr. Karl Barth waarschuwt in zijn ,Kirchliche Dogma
tik" voor ,een fanatisme dat de door God geboden weldaad van 
de geneeskunde tot een plaag doet worden" en op de conferentie 
over ,De verlenging van het leven" het vorige jaar door het 
Nederlands Gesprek Centrum op de Pietersberg te Oosterbeek 
georganiseerd, stelde Ds. Faber dat de medische wetenschap 
door met de modernste geneesmiddelen het leven al te zeer te 
verlengen haar doel voorbij schiet. Dan treedt de medicus aileen 
maar als technicus op, die niet bezig is een patient te behande
len, maar een lichaam. 
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In een voordracht aan de Vrije Universiteit gehouden over 
het thema ,Aspecten van de dood in de wetenschappen" merkte 
Prof. Mr. S. Gerbrandy op: ,Het is niet aan mensen gegeven de 
duur van het lev en van medemensen te bepalen (even daarge
laten de bevoegdheid van met gezag beklede organen). Het 
staat evenmin aan mensen te beslissen hoe zwaar de lijdens
beker van hun medemensen gevuld zal zijn. Wij moeten dat 
overlaten." Maar hij voegt er aan toe dat de medische weten
schap de laatste tientallen jaren zo enorm is vooruitgegaan dat 
men zich geredelijk kan afvragen of er in de medisch gei:ndi
ceerde duur-verlenging van het leven soms niet iets kunstmatigs 
schuilt. Is soms de toestand van een patient niet zo, dat mensen 
buiten machte zijn de reeds in het lichaam werkende doodsoor
zaak uit te sluiten? En kan onder omstandigheden in zulke 
gevallen een toepassing van medische middelen (dan niet meer 
geneesmiddelen, doch eerder levensduur verlengende middelen) 
niet misplaatst zijn ?2) 

Prof. Dr. H. C. Riimke sprak daarentegen op het Congres van 
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst in een rede over ,De dokter en het probleem van de 
dood" als zijn mening uit dat de reanimatie voor de dokter 
nauwelijks een probleem behoeft te zijn. Het is zijn taak, onder 
alle omstandigheden voor het leven te strijdt!n3). 

Voor de Rooms Katholieken zal wellicht leidinggevend zijn 
een uitspraak van paus Pius XII uit 1957 waarin hij op vragen 
van de Oostenrijkse anaesthesist Raid stelde dat de reanimatie 
de gebruikelijke wijze van behandelen te hoven gaat, zodat men 
wel gerechtigd, maar niet verplicht is haar toe te passen. 

In de ,Medische Ethiek en Gedragsleer" opgesteld door de 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst wordt gesteld 
dat de suprema lex, de voornaamste wet, die de medicus wordt 
gesteld, is: ,salus aegroti", het heil van de zieke, maar wat is 
het heil, het welzijn? Is dat identiek met het leven? 

Hippocrates was in zijn tijd (460-377 v. Chr.) toch wel revo
lutionair, want van hem is behalve de eed die nog iedere dokter 
bij ons na zijn arts-examen moet afleggen ook de volgende defi
nitie: ,De geneeskunst bestaat in het vermogen zieken van hun 
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kwalen te bevrijden, de klachten der zieken in hevigheid te 
verminderen en ten derde, in het nalaten van pogingen die ziek
ten te genezen wier kwaal oppermachtig en dus ongeneeslijk is". 

Dr. J. J. Buskes heeft onlangs4) herinnerd aan de z.g. ,Sterf
boeken" uit de late Middeleeuwen, waarvan het oudste tot titel 
had ,Ars bene moriendi", de kunst om op de rechte wijze te 
sterven. Bij zijn werk als ziekenhuis-predikant heeft hij aile 
gelegenheid gehad dankbaar te constateren dat de medische 
wetenschap in staat is heel veel pijn te verzachten, maar toch 
waagt hij de opmerking dat de mens van tegenwoordig weinig 
kans krijgt zich op het sterven voor te bereiden. De waarheid 
over de komende dood wordt hem veelal onthouden en in de 
meeste gevallen worden hem zoveel verdovende middelen toe
gediend, dat hij sterft zonder het te weten. Is de wijze waarop 
velen sterven - onbewust en zonder enige voorbereiding -
niet armzalig en triest, in wezen een mens onwaardig? 

Ret ,ineens weg" zijn heb ik nooit als een, wat de volksmond 
noemt ,mooie dood" kunnen zien. Ik weet wel, ,dat de Here God 
in sommige gevallen zo goed, zo eindeloos goed is, dat Hij het 
sterven verborgen houdt"5), maar lees toch ook graag in Psalm 
39: ,Laat mij, Here, mijn einde kennen en welke de maat van 
mijn dagen is; laat mij weten, hoe vergankelijk ik ben". 

In het ,Stundenbuch" zegt Rilke: ,0, Herr, gieb jedem seinen 
eigenen Tod". Het is geen uitzondering dat een patient met zijn 
familieleden, dominee of arts nog over zijn dood wil spreken, 
De eigen dood is die dood die bij een bepaalde persoon als het 
eigen levenseinde wordt ervaren. Prof. Ri.imke is overtuigd dat 
wij iets hebben verloren, doordat wij de dood als intrinsiek 
bestanddeel van ons leven hebben uitgebannen. 

Ret spreekt mij zeer aan als Prof. van Niftrik schrijft: 6) ,De 
medische wetenschap is erop uit de dood altijd uit te stellen ,ook 
als het mijn dood is, die zij uitstelt om mij dan na enkele jaren 
over te leveren aan een anonieme dood, die helemaal niet meer 
mijn dood is. Waarmede ik maar vragen wil: is er niet zoiets 
als mijn dood, een sterven dat met mijn leven gegeven is, een 
sterven, dat verstaan kan worden als afsluiting, als beeindiging, 
misschien zelfs als bekroning van mijn leven, zodat de dood 
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ophoudt dat betreurenswaardig incident te zijn, waarmede de 
medische wetenschap principieel niet rekent?" ,Ik heb respect 
voor die boer, die na onderzoek van de dokter toen het hem dui
delijk werd, dat hij aan kanker leed, weigerde geopereerd te 
worden, zich op zijn bed legde en stierf in de wetenschap, in het 
geloof ,dat zijn ,ure" gekomen was. Ik zou deze houding niet 
graag als een algemene christelijke regel willen prediken. Een 
ander zal zich wei laten opereren. Een ieder zij in zijn eigen 
gemoed ten vole verzekerd. Maar die boer stierf zijn dood. Had 
hij zich laten opereren, dan had hij vermoedelijk nog vier ellen
dige jaren kunnen leven, en dan was de dood gekomen, de dood 
als fatum en als incident, maar hij had zijn dood gemist. De dood 
moet rijmen, zegt Kossman." 

Het antwoord op de vraag naar de taak van de arts aan het 
sterfbed kan niet definitief en in aile omstandigheden geldend 
zijn, niet door gebrek aan kennis of inzicht, maar omdat het 
antwoord zal varieren, al naar gelang de mensen die het betreft, 
verschillend zijn. Ik ben het niet met Dr. Buskes eens dat de 
moderne mens in zijn leven de angst voor de dood niet kent, 
maar dat veeleer de zinloosheid van het leven voor velen een 
absolute zekerheid is. Naast de levensangst is zeker ook de 
doodsvrees nog een integrerend deel in het levenspatroon van 
de moderne mens. De gevallen dat een mens zelf constateert 
dat zijn taak is afgelopen, dat hij bewust korter wil leven dan 
met de moderne middelen mogelijk is, zuilen wei een grote uit
zondering blijven. Het verlangen naar wat Frederik van E~den 
noemde: ,de koele meren des doods" zal zich wei beperken tot 
hen die moegestreden, aan het einde van hun krachten zijn ge
komen, of aan wie na een lang en gelukkig leven de huwelijks
partner is ontvailen of ook die uit de kracht van een sterk ge
loofsleven werkelijk hunkeren naar het nieuwe Jeruzalem, waar 
God zelf bij hen zal zi_in en aile tranen van hun ogen zal afwis
sen en waar de dood niet meer zal zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite, omdat de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

De menselijke drang naar het leven is oersterk en de overgang 
van het leven naar de dood altijd heel moeilijk, voor een mens 
aileen misschien zelfs wei onmogelijk. Kierkegaard7 ) geeft hier 
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de oplossing, toen hij op zijn sterfbed sprak: ,Ik zou willen 
lopen, maar ik kan niet, maar er is nog een andere manier om 
te reizen, namelijk te worden opgetild". 

De dood is niet de laatste halte aan het einde van een reis, 
maar het station aan het begin van een donkere tunnel, waarna 
de reis verder gaat. Want de eeuwigheid is niet een verlengstuk 
van de tijd dat straks aan de orde komt, maar de bedding 
die onze tijd nu al draagt. Was niet reeds het devies van het 
reformatorische Geneve: post tenebras lux, na duisternis Licht? 

1) F. C. Kooyman: ,Reanimatie", aanwinst, probleem en opgave. Me-
disch Contact, 17 juli 1959. 

2) F. C. Kooyman: ,Reanimatie", Medisch Contact, 1 april 1960. 
s) Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 17 oktober 1959. 
4) Tijd en Taak, 27 juni 1959. 
5) Ds. D. Tromp: ,De waarheid aan het sterfbed" in ,Verbond tegen 

het lot". 
6) ,Dood-punt achter de zin? Wij mogen eeuwig leven !" Hervormd Ne

derland, 16 april 1960. 
7) Zie: ,Enig gedachten naar aanleiding van het artikel Ars bene mo

riendi". Tijd en Taak, 26 september 1959. 
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BOEKBESPREKING. 

OVERHEID EN MIDDENSTANDSVOORLICHTING. 

Het aantrekkelijke van de rapporten van het Katholieke Centrum voor 
Staatkund1ge Vorming ligt voor mij in de vragen, die de lezing ervan 
oproept: Hoe zouden wij een dergelijk onderwerp behandelen? Zouden 
wij tot gelijke conclusies kunnen komen? Zouden wij dezelfde fouten 
maken? 

Aan de Commissie van 10 deskundigen, die het onder bovenstaande 
titel verschenen rapport samenstelden, was de vraag voorgelegd, hoe bij 
de technische en economische voorlichting van de middenstand de taak
verdeling zou moeten worden tussen de overheid, de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganen en de maatschappelijke organisaties. 

Aan deze vraagstelling ligt de gedachte ten grondslag, dat wat tot op 
heden op het gebied der middenstandsvoorlichting is tot stand gekomen, 
nog voor reorganisatie en uitbreiding vatbaar is. De vragen, wie de voor
lichting mag geven, de inhoud ervan bepalen en het apparaat ervoor in 
handen hebben, worden blijkbaar nog geheel open geacht. 

Het pleit voor de realiteitszin van de opstellers van het rapport, dat 
zij na een moeizame worsteling met z.g. principiele denkbeelden, toch 
nog, zij het met enige aarzeling, tot redelijke conclusies zijn gekomen. 
Deze conclusies komen er op neer, dat de technische en economische 
voorlichting van de middenstand uit overwegingen van doelmatigheid 
en efficiency, zo centraal mogelijk moet worden opgezet. Als het kan 
(d.w.z. als deze tot samenwerking kunnen komen) door de gezamenlijke 
middenstandsbonden. Desnoods echter door de publiekrechtelijke be
drijfsorganen tesamen of als ook dit niet lukt door de overheid. 

Ook de regionale spreiding en de branchevoorlichting valt onder dit 
centrale apparaat, dat de financiele steun van de overheid en de P.B. 
organen niet zal kunnen ontberen. Derhalve geen, althans geen formele 
binding met de levensbeschouwelijke aspecten. Voorts ook voorlichting 
aan niet-georganiseerden. 

Bij een dergelijke opzet blijft er voor de ,maatschappelijke organisa
ties" (middenstandsbonden op levensbeschouwelijke grondslag) voldoen
de ruimte tot ,binding" van de bedrijfsgenoten, door hen zodanig te 
,beinvloeden" (voor te lichten), dat een ,integratie van levensbeschou
welijk en economisch handelen" en ,een maatschappelijk (en ethisch) 
verantwoorde bedrijfsuitoefening" bevorderd wordt. 

Door op te treden als pijler voor het centrale apparaat, zullcn de or
ganisaties aan autoriteit winnen, ook bij de niet-georganiseerden. 

Het is te wensen, dat dit nuchtere compromis de thans nog in onder
linge strijd verwikkelde aspiraties tot rede zal brengen, opdat de zo 
dringend nodige voorzieningen eindelijk tot stand kunnen komen. 
's-Gravenhage. Luijerink. 
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FAMILY LIFE 
IN THE NETHERLANDS 

door 

Dr. K. ISHWARAN 

De auteur bescbrijft in dit boek bet gezinsleven van bet 
Nederlandse gezin uit bet middelbare milieu. 

Voor het verkrijgen van gegevens voor zijn studie interview
de hij ruim 400 willekeurig gekozen studenten van de Leidse 
universiteit. Uitgangspunt voor dit onderzoek was de vraag 
of bet Nederlandsc gezin wezenlijk is veranderd tijdens het 
proccs van sociale veranderingen, dat de Nederlandse ge
meenschap heeft doorgemaakt sinds bet begin van deze eeuw. 

Prof. Sj. Groen man schrijft over dit boek o.m.: ,De resul
taten van Dr. Isbwaran's studie zijn voor ons zeer verras
send. Hij komt tot de conclusie, dat het Nederlandse 
gczinsleven gedurende cen periode van ingrijpendt sociale 
vcranderingcn zijn wezenlijke karaktertrekken becft behou
dcn. De betckcnis van deze studie is, dat bet de aandacbt 
van Nederlandse sociologen zal vestigen op trekken in bet 
Ncdcrlandse gezinsleven, waaraan zij tot dusver gcen aan
dacht schonken. Bovendien is dit een inductieve studie, die 
ecn magazijn vol materiaal opleverde op een terrein, waar 
tot dusver te vee! gepraat en te weinig feiten werden ver
zameld. Het gccft te denken, dat bet een lndiase gelecrde is, 
die op clit tcrrein het initiaticf heeft genomcn. 

Omvang 308 pagina's, 44 tabellen, 12 di.agrammen, 
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Dr. P. A. Elderenbosch 

ROME EN DE VRIJHEID VAN GODSDIENST 

Weinig theologische problemen hebben in de loop van de ge
schiedenis een zo grote rol gespeeld als dat van de tolerantie. 
Ieder die de historie kent, weet dat voor de Westerse Kerk sinds 
de Karolingische tijd de niet-christenen vogelvrij geacht wer
den. Na de grote zendingsbewegingen van de eerste periode der 
Middeleeuwen komt de tijd waarin de ridders van het christe
lijke West-Europa mensenjachten gingen houden op de heidenen 
in de Baltische gebieden. Maar al te goed leeft in ons volk de 
herinnering aan inquisitie en brandstapel, middelen die de kerk 
van Rome aanwendde om haar machtspositie te verdedigen. En 
in onze dagen zijn Spanje en Colombia de landen waar naast de 
Rooms Katholieke Kerk geen vormen van Christen-zijn geduld 
worden. De zojuist genoemde ervaringen van het verleden schij
nen weinig perspectieven te bieden voor de politieke overeen
stemming tussen Christenen van reformatorische en rooms-ka
tholieke signatuur. In brede lagen van de protestantse wereld 
leeft een groot wantrouwen tegen de bedoelingen van de R.K. 
staatkunde ingeval de structuur van een volk zich zo zou wijzi
gen dat de Rooms Katholieken een meerderheidspositie zouden 
verwerven. En ten aanzien van de internationale samenwerking, 
met name tussen de West Europese landen, bestaat bij menig 
Protestant dezelfde reserve. 

Het is over deze problematiek dat een bij uitstek deskundige 
een studie heeft gepubliceerd die waard is niet aileen door theo
logen te worden gelezen. Dr A. F. Carillo de Albornoz, een ex
Jesuiet, die tot de Amerikaanse episcopale kerk overging en van 
Spaanse huize is, schreef in The Ecumenical Review, het weten
schappelijke tijdschrift van de Wereldraad van Kerken enige 
artikelen over ,Roman Catholicism and religious liberty" terwijl 
de Wereldraad een afzonderlijk geschrift van deze auteur over 
hetzelfde onderwerp deed verschijnen.1

) 

1) Het boekje is te bestellen bij het secretariaat van de Ned. Oec. Raad, 
Utrecht, Janskerkhof 15. 



Hoewel een korte samenvatting van dit boekje geen recht doet 
wedervaren aan de veelzijdige inhoud ervan moge bij wijze van 
inleiding tot eigen bestudering van Dr Carillo's brochure een 
overzicht gegeven worden van hetgeen hij aan de orde stelt. 

Dr Carillo stelt voorop dat voor de meeste niet-Rooms Katho
lieken de situatie bij Rome t.a.v. de vrijheid van godsdienst een
voudig lijkt te zijn: het beste is dat in de staat uitsluitend de 
Rooms Katholieke stelregels worden toegepast en dat anderen 
zich daarvoor moeten buigen - waar de R.K. bevolkingsgroep 
in de minderheid is, moet dan de vrijheid van godsdienst als een 
in de gegeven situatie meest aanvaardbare oplossing worden ge
zien. Men zal inderdaad in de practijk deze oplossing aan R.K. 
kant telkens weer tegenkomen. In dit boekje worden er type
rende voorbeelden van aangehaald. Dr Carillo bedoelt dan ook 
niet ons te doen geloven dat men in de R.K. wereld eigenlijk 
helemaal niet zo intolerant is als het wel lijkt! Hij wil echter de 
aandacht vestigen op het feit dat over deze vragen geen defini
tieve uitspraak is gedaan en dat het probleem in de R.K. wereld 
stellig geen uitgemaakte zaak is. Daartoe wordt ons een groat 
aantal aanhalingen uit werken van gezaghebbende Roomse au
teurs gegeven en wordt eveneens een aantal uitspraken van 
kardinalen en pausen geciteerd die blijk geven dat men uit 
andere dan om opportunistische redenen de zaak van de vrijheid 
van godsdienst wil verdedigen. 

Wie deze citaten rustig op zich laat inwerken kan zich niet 
onttrekken aan het besef dat er in de Rooms Katholieke wereld 
ook op dit punt van allerlei in beweging is. Er zijn verscheidene 
moderne auteurs de les van de historie blijken verstaan te 
hebben: elke dwang verzwakt de eigen situatie, de onvrijheid in 
de typisch-Katholieke landen leidde tot een uitholling van het 
geestelijk leven van het volk en tot een afhankelijkheid van de 
kerk ten opzichte van de overheid. Elders vinden we het besef 
dat nu het liberalisme een machteloze hoeder van een vrijheid 
zonder inhoud is gebleken en er, naar de visie van een aantal 
schrijvers, een rechte lijn loopt van dit liberalisme naar de dik
tatuur, de Kerk voor een positief geladen vrijheid op de bres 
zal moeten komen. 
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Willen wij hetgeen in bovengenoemde publicatie naar voren 
gebracht wordt enigermate plaatsen, dan dienen wij het volgen
de te bedenken: 

Het kerkbegrip der Rooms Katholieke Kerk stimuleert de 
onverdraagzaamheid. De Kerk is daar waar het primaat van 
Rome's bisschop erkend wordt, hetgeen daarbuiten valt is op 
zijn best ,te goeder trouw dwalend". Het is van dit gezichtspunt 
uit dat de R.K. Kerk tot dusverre steeds geweigerd heeft in de 
Wereldraad van Kerken mede te doen, er is slechts een Kerk, 
daarnaast zijn slechts schismatieken met wie men niet samen
werkt doch die teruggeleid moeten worden naar de enige Kerk 
die er bestaat en in Rome zijn centrum heeft. W anneer men con
sequent langs deze lijnen doordenkt wordt het moeilijk om tole
rant te zijn. Men kan zich voorstellen wanneer men in het Itali
aanse Trento in de Dom voor het kruisbeeld staat waar na het 
daar gehouden concilie de deelnemers bijeenkwamen, hoe alle 
niet-Rooms Katholieken daar vervloekt werden. Maar daarnaast 
is er in de R.K. wereld een wijdvertakte beweging die wel dit 
kerkbegrip aanvaardt, maar beseft dat het schisma van 1054, de 
reformatie der 16e eeuw en het ontstaan van de Waldenzen, Mo
ravische Broeders en Oud Katholieke Kerk in de gegeven situatie 
onvermijdelijkezaken waren en dat de gedeeldheid der Christen
heid een zaak is van gezamenlijke schuld. Er leeft in brede R.K. 
kring een verlangen naar een wedergeboorte der Kerk. Wij den
ken a an de ,theologie nouvelle" in Frankrijk, aan de beweging tot 
herstel van de liturgie, aan het streven om de leken tot mondige 
deelgenoten aan het werk der Kerk te maken. Hoe meer men 
ontdekt hoeveel er in de eigen kerk roept om dringend herstel, 
hoe meer men ook gaat aarzelen om andersdenkenden met ban
vloeken te vernietigen. Bij deze klimaatsverandering is het ook 
te begrijpen dat het Vaticaan een ,oecumenisch secretariaat" 
rijk geworden is a]s contactpunt tussen de Wereldraad van Ker
ken en de Curie. En degenen die deze interne reformatie van de 
R.K. Kerk bewust meemaken en meebeleven zullen pleiten voor 
samenwerken met andere Christenen die nu op pauselijk ver
zoek niet langer ,ketters" en ,schismatieken" zullen heten, maar 
,gescheiden broeders". Een pleidooi dat dan niet uit tijdelijk 
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opportunisme voortkomt maar uit een wezenlijke mentale ver
andering. 

De W ereldraad van Kerken he eft ons een goede dienst gedaan 
door deze studie over dit actuele onderwerp voor velen toegan
kelijk te maken. Het onderwerp is niet aileen van academische 
maar ook van practische betekenis, ook in de Nederlandse ver
houdingen. 

Ik denk bijvoorbeeld aan het hoofdstuk over de grenzen 
der verdraagzaamheid, een onderwerp waar ook in de Ian
den die de vrijheid van godsdienst kennen wel eens aandacht 
aan gewijd mag worden, wil deze vrijheid niet in chaos ontaar
den die voor de publieke zaak van zeer negatieve betekenis zou 
worden. 

Maar ik denk vooral ook aan het balletje dat in KVP
kringen en de laatste tijd telkens weer opgeworpen wordt over 
de vorming van een politiek verbond naar het model van de 
CDU. Onze verantwoordelijkheid tegenover onze R.K. mede
christenen verbiedt ons om dit eenvoudig weg te negeren. Want 
in een gesprek over de politieke vragen die een dergelijke samen
werking zou opwerpen, moeten ook de problemen van de vrij
heid die de R.K. aan de niet R.K. wil toekennen aan de orde 
komen. Het zou voor de R.K. politici hier te lande wel eens 
uiterst belangrijk kunnen zijn om ook met het oog op de Neder
landse practijk de algemene discussie die er in de Rooms Katho
lieke wereld over dit vraagstuk wordt gevoerd te gaan meebe
leven. Waarschijnlijk komt het niet aileen uit een gebrek aan 
kennis van de Nederlandse taal voort dat bij de vele citaten die 
de heer Carillo wist te geven, er geen bij was van een Rooms 
Katholiek uit ons land. Deze problematiek is te onzent nog maar 
zeer schoorvoetend aan de orde gesteld. Een van de weinigen 
die zich er mee bezig houden is Prof. Beel die in het R.K. ant
woord op het Hervormde herderlijk schrijven der synode over 
het Rooms Katholicisme (1950) enkele dingen over de vrijheid 
van godsdienst heeft gezegd. 
De Heer Beel haalt daar met instemming de uitspraak aan van 
de R.K. hoogleraar Beysens, gedaan in diens ,Wijsgerige Staats
leer" (1917) dat men in de burgerlijke samenleving te maken 
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heeft met dwalende persoonlijkheden en niet met de dwaling 
als zodanig. Deze mensen die in R.K. ogen dwalenden zijn ont
lenen ,niet aan hun dwaling maar aan hun redelijke persoon
lijkheid de onvervreemdbare plicht en het onkreukbaar recht 
om naar hun (zij het dan dwalende) overtuiging en geweten te 
leven en te handelen". Toegegeven moet worden dat in het 
verleden op dit gebied fouten zijn gemaakt, deze kunnen voor
komen worden wanneer men verstaat dat de taak van de burger
lijke overheid een andere is dan die van de bovennatuurlijke 
Kerk (blz. 85v). 

Wie de alinea's uit Prof. Beels betoog welke dit onderwerp 
betreffen op zich laat inwerken zal gevoelen hoeveel voetangels 
en klemmen er op dit gebied liggen, vrijheid van godsdienst is 
nu eenmaal meer dan vrijheid van openbare godsdienstoefening. 
Het is ook nodig dat degenen die een andere godsdienstige over
tuiging zijn toegedaan ook vrijheid hebben deze te beleven in de 
vormen van het openbare leven. Roever kan men gaan met een 
,eigen stempel drukken op wetgeving en bestuur" (Prof. Beel) 
zonder de niet-Rooms Katholiek in situaties te brengen waarin 
deze zich onvrij gevoelen zal? Men zal er in de kringen van de 
KVP van doordrongen moeten zijn dat de niet-R.K. christenen 
toch op dit punt zullen moeten weten waaraan zij toe zijn, wil 
de CDU-gedachte ooit verder komen dan een luchtkasteel. 

W anneer wij onze verheugenis over het verschijnen van Dr 
Carillo's boekje hier uitspreken, is dat niet in de laatste plaats 
omdat het ons materiaal in handen geeft dat ons helpen kan het 
denken en het handelen van een politiek gesprekspartner niet 
in oppervlakkige generalisering te vertekenen. 



Dr H. A. Schuring 

HET PACIFISME*) 

,Dat nooit weer" was de leidende gedachte van de staatslie
den, op wier schouders de last rustte, om een einde te maken aan 
de oorlogstoestand, die vanaf 1914 tot 1918 in Europa bestaan 
had. ,Nooit meer oorlog", dat was ook de gedachte van de kleine 
man, die in het geteisterde werelddeel woonde. En over de 
middelen tot bereiking van dit ideaal dachten de politici, die het 
op dat ogenblik voor het zeggen hadden hetzelfde als de gewone 
burgers in Engeland, Frankrijk en Italie. Duitsland was immers 
de schuld van alles! Het Duitse militairisme, de Pruisische ka
daverdiscipline, zij waren de oorzaak van het kwaad. Breek 
Duitsland economisch kapot, ontbind (en voorgoed) zijn leger 
en bovenal: ,Hang the Kaiser". En als dit alles tot stand is 
gebracht, kan Europa herademen en een nieuwe grootse toe
komst tegemoet gaan onder hegemonie van het triomferende 
Frankrijk, dat zich zo schitterend gewroken heeft voor de smaad 
van 1870 en thans een positie inneemt van een kracht, zoals het 
sinds Napoleon niet gekend heeft. Clemenceau, de Tijger, leider 
van de Franse oorlogsinspanning, zou er op toezien, dat tegen
over de Hunnen van over de Rijn geen sentimentele verzoe
ningspolitiek zou worden gevoerd. Evenmin als Napoleon bij 
Tilsit was hij van plan in Versailles ook maar een troefkaart uit 
handen te geven. Zelfs al moesten bepaalde Franse eisen afge
dwongen worden door middel van een blokkade, die de vrouwen 
en kinderen in Duitsland deed hongeren. Want hoe harder men 
thans optrad, hoe minder kans zou er bestaan op een politiek en 
militiar herstel van Duitsland. En Clemenceau zegevierde over 

*) Onderstaand artikel werd reeds geruime tijd geleden gescbreven, 
maar werd in verband met bet feit, dat in bet zomernummer van 1959 
een artikel over een nauw verwant onderwerp werd opgenomen, in por
tefeuille gebouden. 
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de hele linie. Tegen zijn fanatieke geestkracht en geraffineerde 
spel was de in de grond van de zaak wijzere, maar enigszins 
amateuristische Wilson niet opgewassen. En naar de adviezen 
van de Britse econoom Keynes, die van de herstelbetalingen, die 
Duitsland werden opgelegd, geen goed verwachtte voor de Eu
ropeese staatshuishoudingen, werd niet geluisterd. 

Wij kennen de afloop. In plaats van een garantie van de Euro
pese vrede werd het verdrag van Versailles een wapen in han
den van de oorlogszuchtige groeperingen in het Duitsland van 
tussen de beide wereldoorlogen. Hoeveel gunstiger zou de toe
stand voor de democratie in Duitsland zijn geweest, als haar 
vertegenwoordigers niet bekend hadden gestaan als de mensen, 
die het ,Diktat" hadden aanvaard. Hitler en de zijnen maakten 
het dankbaarst mogelijke gebruik van de hen gegeven kansen. 
En toen de Nazi's eenmaal aan de macht waren, was de opbouw 
van een nieuwe Wehrmacht nog slechts een kwestie van tijd. Er 
ontstond in Europa een nieuwe Duitse dreiging van militaire 
aard. 

In deze situatie, nu inderdaad flinkheid en besluitvaardigheid 
gewenst waren en een verbetering van de bewapening der de
mocratische landen urgent werd, ontstond in West-Europa een 
sterk pacifistische stemming. Terwijl in midden-Europa de Duit
se wapenfabrieken onder hoogspanning werkten, deed in West 
Europa de ,geen man en geen cent" mentaliteit opgeld. Deze 
pacifistische en verzoenende stemming zou vlak na de Eerste 
Wereldoorlog wellicht grootse dingen tot stand hebben kunnen 
brengen. In de dertiger jaren betekende zij echter een verzwak
king van de wil om zich tegen de dictators te verzetten. De be
wapening van Engeland, Frankrijk en andere democratische 
landen werd er door vertraagd en daardoor kregen Hitler en 
Mussolini kansen, waarvan zij nooit hadden gedroomd. 

De westerse staatslieden, vooral Neville Chamberlain, meen
den de vrede te kunnen redden door de ene concessie na de 
andere te doen. Aldus zouden Duitsland en !taW~ op een gegeven 
ogenblik bevredigd worden en daarna in vrede met hun buren 
leven. Het hoogtepunt van de apeasement-politiek vormde 
Mi.inchen, waarvandaan Chamberlain terugkeerde onder de leu-
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ze ,vrede met ere". In werkelijkheid had hij Tsjecho-Slowakije 
voor de tijger gegooid en Oostaziaten weten ons te vertellen, dat 
zo'n dier, wanneer het eenmaal mensenbloed geproefd heeft, 
mensen blijft aanvallen. De Britse premier had overigens niet 
zoveel keus: slechts een klein groepje lagerhuisleden onder lei
cling van Winston Churchill bepleitte een agressievere politiek 
tegenover Hitler. Het merendeel van het Britse volk zag in de 
man met de paraplu de redder in nood. En dat niet zozeer, om
dat zij meenden dat zijn beleid in moreel opzicht juist was, maar 
eenvoudig omdat zij meenden gespaard te blijven voor de ont
beringen, die een oorlog nu eenmaal meebrengt. Er bestond veel 
onheilig pacifisme bij mensen, die het liefst maar niet in hun 
vriendelijke en knusse burgerleventje werden gestoord. Dat een 
Tsjech ook graag een ongestoord leven zou willen leiden, niet 
gestoord door de Gestapo, was iets, dat in veler hoofd niet op
kwam. 

Het allerergste daarbij was, dat heel de angst voor Hitler en 
voor zijn Wehrmacht onnodig was. Na de oorlog is gebleken, dat 
in de tijd van Miinchen de kracht van Duitsland te gering was, 
om werkelijk een conflict met de democratieen te kunnen ris
keren. Indien Hitler Tsjecho-Slowakije met geweld had willen 
onderwerpen, zou hij slechts dertien Duitse divisies over hebben 
gehad om zijn westgrens te beschermen. Een veel te klein aan
tal. In de praktijk zou de weg naar Berlijn voor de Fransen open 
hebben gelegen. Niet voor niets waren de Duitse generaals zo
zeer tegen zijn avonturen gekant! Pas na 1938 begon het Derde 
Rijk werkelijk sterk te worden. 1) 

Toen de democratische volkeren de strijd aanbonden, besloten 
zij, dat het een strijd zou worden tot het bittere einde. Engeland 
toonde zich ook onder de moeilijkste omstandigheden niet be reid 
tot een accoord met Hitler. 

Ook in Amerika heerste onder belangrijke groeperingen de 
pacifistische mentaliteit: ,Wat gaat het ons aan, dat Europa 
oorlogen wil voeren? Als wij maar niemand te na komen, zal 
ons niets gebeuren". Dat was de gedachtengang, waartegen Roo
sevelt en al diegenen in de Verenigde Staten, die beseften, welk 
een gevaar Hitler-Duitsland betekende, hadden te vechten. Op-
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tochten trokken langs het Witte Huis met borden, waarop stand: 
S.O.S. Save our Sons. Roosevelt moest heel voorzichtig manoeu
vreren om het Congres zover te krijgen, dat Engeland Ameri
kaanse wapens kon kopen. En tot een ingrijpen van Amerika 
kon het pas komen, toen Duitsland en Japan overgingen tot 
regelrechte oorlogshandelingen tegen Amerika. Toen moesten 
de Amerikaanse generaals de strijd ingaan met een leger, dat 
als gevolg van de pacifistische mentaliteit klein en ongetraind 
was. 

Oak hier echter een volkomen omslag nadien. Amerika werd 
het arsenaal van de democratie en de geestdrift voor de oorlog 
werd zelfs zo groat, dat men nag slechts genoegen wilde nemen 
met een onvoorwaardelijke overgave. Deze formulering, van 
Roosevelt afkomstig, heeft veel ellende veroorzaakt. Men dreef 
het Duitse volk in de armen van Hitler. De Duitsers raakten er
van overtuigd, dat alles te verkiezen was hoven een nederlaag 
en werden daardoor geprikkeld tot een enorme vechtlust. De 
ervaringen van 1918 bevorderden dit tevens. 

In 1945 zegevierden de Geallieerden over het verwoeste Duits
land. Het land werd verdeeld in een viertal bezettingszones. 
Thans zou de opbouw van een betere wereld beginnen met als 
belangrijkste instrument De Verenigde Naties. 

Engeland en Amerika gingen over tot demobilisatie: na korte 
tijd was er van de geweldige krijgsmacht, waarmede zij Hitler, 
Mussolini en de Japanners bedwongen hadden, vrijwel niets 
meer over. De laatste oorlog uit de geschiedenis der mensheid 
was immers zegevierend beeindigd! ,Laat de jongens zo gauw 
mogelijk terugkeren naar huis, voordat anderen zich meester 
maken van de beste posities in de maatschappij. Laat ze niet 
langer dan nodig is verblijven in buitenlandse steden met alle 
morele gevaren vandien. Ze hebben dapper gevochten, laat ze 
nu hun beloning hebben!" Welke democratische regering kan 
zich veroorloven zulke stemmen te negeren? 

Efm der overwinnaars van Duitsland kon de stem van de pu
blieke opinie negeren: de Sovjet-Unie. Stalin dacht er geen se
conde aan tot volledige demobilisering over te gaan. Integendeel, 
door een modernisering van de bewapening werd de vuurkracht 
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van het Russische leger versterkt. Deze grote strijdmacht maak
te het de Russische leider mogelijk een agressieve politiek te 
voeren. Polen, Oost-Duitsland, Roemenie, BulgarijeenHongarije, 
alle door het Rode Leger van de Duitsers bevrijd, werden voile
dig onder Sovjetcontrole gebracht. De afspraken met Amerika 
en Groot-Brittannie over een democratisering van deze landen 
werden vergeten. In 1947 werd Tsjecho-Slowakije onder de voet 
gelopen. Griekenland werd bedreigd door invallen vanuit Bul
garije en Zuid-Slavie. Turkije kwam onder sterke druk te staan. 

Onder deze omstandigheden was het westen genoopt tot een 
tegenactie. Krachtens de zogenaamde Trumanleer ontvingen 
Griekenland en Turkije economische en militaire hulp, die op 
den duur afdoende bleek. De rust in het zuiden van de Balkan 
werd hersteld. Het belangrijkste feit was echter de oprichting 
van de Noordatlantische Verdragsorganisatie in 1949. De om 
het noordelijk bekken van de Atlantische Oceaan gelegen demo
cratische landen aanvaardden daarbij de verplichting om 
elkaar daadwerkelijke hulp te bieden, indien ze door com
munistische agressie zouden worden bedreigd. Er werd een 
gemeenschappelijk hoofdkwartier opgericht. Deze alliantie heeft 
in zoverre succes gehad, dat geen van de deelnemers ten offer is 
gevallen aan Russische expansie. De Berlijnse crisis van 1949, 
toen de stad van West-Duitsland dreigde te worden afgesneden, 
werd, dank zij de luchtbrug, goed doorstaan. 

Toch bleef ook na 1949 de wereldsituatie zeer explosief. De 
Russen bleven de westerse landen op de proef stellen, maar ver
legden het zwaartepunt van hun acties naar Azie, hetgeen hun 
te gemakkelijker viel, doordat Mao tse Toeng zegevierde in de 
Chinese burgeroorlog. In twee gebieden werd in het begin van 
het laatste decennium zware strijd gevoerd: Korea en Viet
Nam. In beide gevallen wist geen van de betrokken partijen 
een beslissende overwinning te behalen. En daarna werd het 
Midden-Oosten tot het brandpunt van de Russische activiteit. 

Dat het Kremlin zich deze aanvallende staatkunde kan ver
oorloven is een gevolg van de geweldige militaire macht, waar
over de Sovjetleiders de beschikking hebben. De plaatsvervan
gende bevelhebber van de N.A.V.O. strijdkrachten in Europa, 
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de Britse generaal Sir Richard Gale heeft, toen hij zijn 
functie aanvaardde, een overzicht gegeven van het Russische 
potentieel. Volgens hem beschikt de Russische legerleiding 
over 175 parate divisies, waaronder vele pantserdivisies. Binnen 
een maand kan dit aantal echter worden opgevoerd tot om
streeks 400. De Rode Luchtmacht bestaat uit 10.000 straaljagers 
en 5.000 tactische bommenwerpers. Voorts heeft de Sovjet-Unie 
minstens 500 straalbommenwerpers van middelbaar vliegbereik 
(Badgers) en 300 intercontinentale bommenwerpers. De spoet
niks bewijzen, dat de Russen op het terrein van de raketten 
zeker niet achter zijn bij het westen. Tenslotte wordt dit alles 
gecompleteerd door een duikbootvloot, die de Duitse U-boot
vloot uit de Tweede Wereldoorlog in aantal overtreft (Maritie
me deskundigen in het N.A.V.O. hoofdkwartier schatten het 
aantal Russische onderzeeers op 400). 

De N.A.V.O. strijdkrachten in Europa zijn tegen deze geweldi
ge macht niet opgewassen. Volgens generaal Norstad zijn er min
stens 30 met tactische atoomwapens uitgeruste divisies nodig 
om een linie tussen de Noordzee en de Alpen (langs de Rijn 
bijvoorbeeld) te verdedigen. Dit aantal zal echter pas bereikt 
worden, als de opbouw van de Westduitse Bundeswehr voltooid 
is, terwijl daarvoor tevens nodig is, dat de Franse troepen, die 
thans in Algerije gelegerd zijn, naar West-Europa overgebracht 
worden. 

Ondanks dit overwicht is de kans op een massale Russische 
agressie gering. Want wel is het ,schild", dat het westen be
schermen moet, zwak, maar de democratieen beschikken daar
naast over een ,zwaard", dat gevormd wordt door de Ameri
kaanse Strategische Luchtmacht en het Britse Bomber Com
mand. Deze luchtvloot is in staat om een vernietigende aanval 
met kernwapens op de Sovjet-Unie uit te voeren. Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van twee typen bommenwerpers, na
melijk de B47, een middelzwaar toestel met 6 straalmotoren en 
de B52, die voortgestuwd wordt door 8 straalmotoren en een 
actieradius van 10.000 km heeft. In zijn nieuwste vorm, B52G, 
is dit toestel uitgerust met geleide projectielen, die aan de vleu
gels zijn opgehangen en over een afstand van honderden kilo-
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meters op hun doel kunnen worden afgevuurd. Deze vliegtuigen 
zijn in staat bommen te transporteren, waarvan de kracht dui
zend maal zo groot is als die van de atoombom, die de Japanse 
stad Hirosjima vernietigde. Met dergelijke wapens aan boord 
wordt door de strategische luchtmacht dag en nacht gepatrouil
leerd, zodat het niet mogelijk is, dat de Russen alle toestellen in 
een reusachtige aanval op de vliegvelden vernietigen. Dit laatste 
wordt bovendien nog bemoeilijkt door de spreiding der bases, 
die in een kring om de Sovj et-U nie heen liggen. 

Behalve over de strategische luchtmacht beschikken de Ame
rikanen voor de handhaving van de ,balance of power" nog 
over hun vloot. In het Oostelijke bekken van de Middellandse 
Zee kruist de zesde vloot. De vliegdekschepen daarvan voeren 
vliegtuigen mee, die met hun kernwapens het zuiden van Rus
land kunnen bestoken. Voorts gaan de Amerikanen hun atoom
duikboten uitrusten met polarisraketten, die een reikwijdte van 
2400 km hebben en van atoomkoppen voorzien zijn. 

Dit geheel wordt gecompleteerd door de inrichting van lan
ceerinstallaties voor raketten in Engeland, ItaW~ en Turkije. 

De toestand is dus zo, dat, indien de Russen het westen aan
vallen, zij rekening moeten houden met een formidabele tegen
aanval. Van het effect van die tegenaanval geeft ons een der 
Amerikaanse marinedeskundigen, admiraal Burke, een idee. Hij 
neemt aan, dat 20 tot 40 procent van de bevolking van Rusland 
er door zou worden uitgeroeid. Dat betekent, dat er veertig tot 
negentig miljoen Russen gedood zouden worden! De vrees voor 
een dergelijke gruwelijke vergelding moet de Sovjets er van 
weerhouden West-Europa onder de voet te lopen. Aileen op de 
kracht van de strategische luchtmacht is onze vrijheid geba
seerd. Niet voor niets worden de toestellen van dit wapen aan
geduid als de ,vleugels van de vrijheid". 2 ) 

Om onze vrijheid te verdedigen aanvaarden de N.A.V.O. !ei
ders het (overigens geringe) risico van het uitbreken van een 
atoomoorlog. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk conflict voor 
het dichtbevolkte West-Europa rampzalige gevolgen zou hebben. 
En wat voor dit gebied geldt, geldt voor ons land in nog sterker 
mate. Nederland is met zijn densiteit van 340 inwoners per km2 
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de dichtsbevolkte staat ter wereld. De helft van onze bevolking 
woont in de Randstad Holland in polders, die bij dijkdoorbraken 
bloot staan aan overstromingen. Het voedsel voor deze mensen 
moet voor een groot deel ingevoerd worden. Het is duidelijk, 
dat een strijd met kernwapens voor deze streek fataal zou zijn. 
Een waterstofbom heeft momenteel een explosieve kracht, die 
overeenkomt met die van 20 miljoen ton trotyl. Zo'n born zou 
de steden Rotterdam en Den Haag en het daar tussen liggende 
gebied kunnen verwoesten. Bovendien zou hij een oppervlakte 
van 20.000 km2, dat is 2/3 van Nederland, dodelijk radio-actief 
besmetten. En daarbij moet men nog rekening houden met over
stromingen, vergiftiging van het drinkwater en stagnering van 
de aanvoer van levensmiddelen. 3 ) 

In het licht van het bovenvermelde is het geen wonder, 
dat velen de schrik om het hart slaat. En niet aileen verwekken 
de kernwapens angst, zij brengen ook menigeen in een gewetens
conflict. Is het wei geoorloofd om uit te gaan van een strate
gische conceptie, waarbij men rekening houdt met het uit
roeien van bijna honderd miljoen Russen, indien de Sovjet
Unie zich agressief tegenover de N.A.V.O. landen mocht beto
nen? Mag de overheid van een land, dat zich Christelijk noemt, 
aan zo'n beleid politieke steun verlenen door in de N.A.V.O. te 
blijven? Mag men de ondergang van West-Europa riskeren? Is 
het niet beter, het land eventueel aan een Russische bezetting 
prijs te geven dan dit risico te aanvaarden? 

Het pacifisme, dat in de naoorlogse tijd opgang maakt, het zo
genaamde atoompacifisme, verwerpt niet zonder meer de moge
lijkheid om van geweld gebruik te maken, indien vrijheid en 
recht verdedigd moeten worden. De atoompacifisten menen, dat 
de moderne wapens van zodanige aard zijn, dat ze hun doel 
voorbij schieten. Hun uitwerking is dermate catastrofaal, dat ze 
niet meer dienst mogen doen als het zwaard van de overheid, 
waarvan Paulus spreekt. Velen, die het tegenover het nationaal
socialisme gebruikte geweld goedkeurden, zijn van mening, dat 
de kernwapens niet mogen dienen om Rusland te beteugelen. 
Indien het echter mogelijk zou zijn, een eventuele Sovjetagressie 
met conventionele wapens te keren, zouden zij tegen deze vorm 
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van geweld geen bezwaren hebben, omdat de oorlog, die dan 
gevoerd zou worden, niet die dodelijke bedreiging voor het !even 
op aarde en voor de menselijke beschaving inhoudt, die een 
atoomoorlog nu eenmaal met zich meebrengt. 

Hierbij doen zich twee practische bezwaren voor. In de eerste 
plaats verdwijnt het verschil tussen conventionele en atoom
wapens meer en meer. De artillerie gaat gebruik maken van 
atoomgranaten, die slechts een fractie van de explosieve kracht 
van de atoombommen hebben en die geschikt zijn voor het be
stoken van kleinere doelen. Tussen deze ,kleine" granaten en 
de atoombommen bestaan tal van overgangsvormen met sterk 
varierende ontploffingskracht. Indien men nu een tegenstander 
met deze wapens bestookt, voert men dan een atoomoorlog of 
niet? En gesteld dat er ergens op aarde een ruimtelijk beperkt 
conflict uitbarst, waarin men atoomgranaten gebruikt en een 
van de partijen dreigt te worden verslagen, zal hij zich dan niet 
gedwongen voelen naar zwaardere wapens te grijpen, met an
dere woorden naar ,echte" atoombommen om zich te redden? 
En waar is dan het einde? 

Bovendien: indien het westen een conventionele strijdmacht 
op de been zou willen brengen, die in staat is om het geweldige 
Russische leger te weerstaan, zou dit een ondraaglijke economi
sche belasting betekenen. Onze levensstandaard zou zover om
laag gaan, dat het overgrote deel van de bevolking het !even 
niet meer menswaardig zou vinden. Dit zou sociale onrust met 
zich meebrengen, terwijl de hulpverlening aan de minder ont
wikkelde gebieden zou moeten worden stopgezet. En daardoor 
zouden die landen een gemakkelijke prooi worden van de com
munistische propaganda, zodat de vrije wereld op den duur de 
worsteling met het Kremlin toch zou verliezen. 

In de praktijk staat het westen dus voor de keuze: een atoom
leger of geen leger; waterstofbom of volledige weerloosheid. 4 ) 

Wat betreft de idee van de volledige weerloosheid: deze ge
dachte vindt men bij sommige Westeuropeanen, maar vrijwel 
niet in Amerika. Ook al zouden de Europese N.A.V.O. landen 
afstand doen van hun bewapening en van hun ,harde" politiek 
tegenover de Sovjet-Unie, Amerika zou daar nooit voor te vin-
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den zijn. Er zou dan een situatie ontstaan, waarin een weerloos 
West-Europa zou grenzen aan het Sovjetimperium met een ach
terdochtig Amerika aan de andere zijde van de Atlantische Oce
aan. De mogelijkheid zou bestaan, dat de communisten (met ge
bruikmaking van een vijfde colonne) zich van de oude wereld 
zouden meester maken. Dit zou dan gaan via ,revoluties", niet 
door middel van een openlijke Russische aanval. Maar West-Eu
ropa met zijn industriele potentieel onder Sovjet controle zou 
betekenen: een verschuiving van het machtsevenwicht in de 
wereld ten nadele van de Verenigde Staten. Dit land zou daar
door gedwongen zijn tot militair ingrijpen met als gevolg een 
derde wereldoorlog en een ,bevrijding" door de Amerikanen. 
Geen aanlokkelijk vooruitzicht. 

Maar niet aileen is een pacifistische politiek voor W est-Eu
ropa praktisch onuitvoerbaar, er is ook een principiele kant aan 
de zaak. Mogen wij de oude wereld prijsgeven aan een commu
nistische overheersing, terwijl wij heel goed weten, wat dit be
tekent? Namelijk het blootstellen van ons volk aan atheistische 
propaganda en de stelselmatige geestelijke vergiftiging van onze 
jeugd! Het gaat niet om het behoud van onze welvaart, niet om 
het goede leventje, maar om de geestelijke vrijheid, om de vrij
heid het Evangelie aan onze jeugd door te geven. En deze vrij
heid is het verdedigen waard, ook al zou dit een verdediging 
met behulp van kernwapens betekenen! 

1) Winston Churchill. Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 1. 
De storm steekt op, van oorlog tot oorlog, 1919-1939. Amsterdam 1948, 
hoofdstuk 18, pagina 394. 

2) Generaal James M. Gavin geeft in zijn boek: .,War and peace in space 
age" (Londen 1959) een duidelijk overzicht van de strategische situatie. 

3) Belangwekkende gegevens worden verschaft door A. J. Rasker in de 
brochure: .,Wij kiezen voor bet gevaarlijke Ieven", uitgave van bet 
hoofdbestuur van Kerk en Vrede, Amsterdam. Prof. Rasker verdedigt in 
deze brochure bet pacifisme op grond van theologische overwegingen. 

4) Zie ook: H. A. Schuring. Waterstofbom of pacifisme. Hervormd week
blad .,de gereformeerde kerk", 8 januari 1959, pagina 107. 
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J. Jukema 

KERKELIJK LEVEN IN DE NOORDOOSTPOLDER 

Het is bepaald een misverstand zich de N oordoostpolder voor 
te stellen als een vrijwel onafzienbare grasvlakte met op de 
voorgrond rustig, grazend vee, een blauwgekielde boer (op 
klompen), een traag wiekende Hollandse watermolen, een tot 
de rand gevulde poldersloot en - het beeld voltooiend - aan de 
einder, temidden van een groepje roodgedakte daglonershuizen, 
een kleine ranke dorpstoren. Deze polder is wel wat zakelijker, 
moderner, rationeler. Hetgeen overigens niet wil zeggen, dat dit 
nieuwe land geen romantiek als in bovengeschilderde zin zou 
kennen. Bij een nadere kennismaking valt dat zeker mee. 

Wist U intussen- dit even ter orientering- dat dit nieuwe 
,stukje" Nederland precies even groot is als het gebied van de 
miljoenenstad West-Berlijn? Beide hebben een oppervlakte van 
480 vierkante kilometer ofwel 48000 hectare. Een belangrijk 
verschil is echter dat per vierkante kilometer West-Berlijn 4700, 
de Noordoostpolder 60 inwoners telt. ... 

Dat overigens een dergelijke dunne bevolking ook weer een 
probleem kan opleveren, is een onderwerp waar we het nu niet 
over willen hebben. 

Wat zich bij een bezoek aan de Noordoostpolder aan het oog 
voordoet, is een in alle opzichten modern plattelandsgebied, uit
stekend geoutilleerd met wegen en kanalen, functioneel inge
richte landbouwbedrijven en royale - zij het meest wat stads 
aandoende- boerenwoningen, die omringd zijn door bloemrijke 
tuinen en grote, goed verzorgde gazons. De voor een deel in de 
nabijheid van de boerderijen staande landarbeiderswoningen, 
waarvan er telkens 2, 3 of 4 onder een dak zijn gebouwd, geven 
een meer ,landelijke" indruk. 

Op regelmatige afstanden van elkaar (5 a 6 km) liggen voorts 
de dorpen, soms reeds verscholen in het in dit gebied bijzonder 
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snel opschietende geboomte. Deze dorpen zijn de verzorgings
centra van de er omheen liggende plattelandsgebieden, die elk 
voor zich telkens ongeveer een opperv lakte van 4000 ha beslaan. 

Midden in deze als in een kring gegroepeerde dorpen - tien 
in getal - ligt de centrumplaats Emmeloord, ,stad" van 7 a 
8000 inwoners en verzorgingscentrum, niet aileen van het eigen 
rayon, maar voor wat betreft de secundaire en de meer gespe
cialiseerde behoeften, ook van het gehele poldergebied en zelfs 
in een aantal opzichten van gebieden ver daarbuiten. 

In dit centrum vindt men onder meer een hypermoderne, 
royale en gedeeltelijk zelfs overluifelde winkelstraat, een prima 
hotel annex schouwburg en graanbeurs en een monumentale 
water- (tevens uitkijk-) toren met een uurwerk en een carillon. 
Voorts treft men er woonflats aan (eigenaardige gedachte: op de 
bod em van de zee!) van verschillende vorm en afmetingen, in
drukwekkende schoolgebouwen (Emmeloord telt al meer dan 25 
scholen) en kerken voor de verschillende denominaties. Veel 
groen, veel bloemen en bomen (Emmeloord heeft een wandel
bas, annex een recreatiegebied, van 60 ha) completeren het 
geheel. 

Wat vele Nederlanders, maar vooral de buitenlandse bezoe
kers imponeert, is de veelheid van nieuwe en moderne kerken 
in dit gebied. Verspreid over Emmeloord en de tien dorpen zijn 
er dertig kerken verrezen. Meestal heeft ieder dorp in dit kerke
lijk heterogene gebied - de bevolking komt uit alle oorden des 
lands - drie kerken, soms zijn het er echter meer. Niettegen
staande het feit, dat op enkele plaatsen Hervormden en Gerefor
meerden gezamenlijk een kerk willen bouwen (Espel en Tolle
beek), moeten er volgens de plannen nog achtkerkenverrijzen1). 

Dit is inderdaad geen gering aantal, vooral wanneer men be
denkt, dat de polder momenteel nog geen 29000 inwoners heeft. 

In zeker opzicht kan dan ook worden gezegd, dat het land
schappelijke en meer nog het stedebouwkundige beeld van het 
Noordoostpoldergebied wordt bepaald door kerken en torens. 
De begrenzing en beslotenheid van de meeste hier gebouwde 
dorpen ten opzichte van het omringende platteland kon veelal 
voor een belangrijk deel worden bereikt door de situering van 
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kerken op markante punten van het dorpsplan: aan het einde 
van een toegangsweg, aan de dorpsingang of aan het einde van 
een langgerekt plein. Duidelijke voorbeelden hiervan vindt men 
in de dorpen Ens, Marknesse en Luttelgeest. Enerzijds sluiten 
de kerken hier het dorp a.h.w. naar buiten af, anderzijds echter 
richten ze zich naar buiten, naar het land. De kerken zijn er 
immers oak voor de buiten wonende boeren en landarbeiders. 

Hiernaast zijn er oak enkele dorpen - Nagele is hiervan een 
voorbeeld - waar de situering der kerken herinneringen wekt 
aan de oude dorpsvorm met de kerk in het midden. Het dorps
plein in het centrum van het dorp is hiertoe meestal vergroot, 
zodat de kerken ruim uit elkaar kunnen staan2). 

Het geheel van het dorpsbeeld wordt bij dit alles veelal ge
accentueerd door de kerktorens. Zij geven de dorpen ten opzichte 
van elkaar een eigen gezicht en karakter. 

Gezegd mag wel worden, dat over het geheel genomen de 
diverse kerken in dit gebied verantwoord hebben gebouwd. Hier 
en daar kan men zelfs van gedurfde concepties spreken. Wie 
dan oak belangstelling heeft voor de recente ontwikkeling van 
de kerkenbouw in ons land, is aileen al uit dien hoofde een tocht 
naar de N oordoostpolder aan te bevelen. Enkele opvallend mo
derne kerken vindt men o.a. in de dorpen Rutten en Nagele, 
respectievelijk in de Hervormde en (synodaal-)Gereformeerde 
kerk. 

Aileen afgaande op het uiterlijke beeld - in zekere zin mag 
in dit nieuwe gebied aan de vruchten de boom worden gekend 
- kan aldus reeds worden geconcludeerd, dat de kerken hier in 
het geheel van het maatschappelijk leven een belangrijke plaats 
innemen. Inderdaad is het kerkelijke leven er vrij intensief en 
er is een omvangrijk kerkelijk verenigingsleven. Er is oak een 
sterke doorwerking van de kerkelijke verhoudingen op politiek 
en maatschappelijk terrein. Bij de Kamerverkiezingen in 1959 
werd 65 procent van de stemmen uitgebracht op confessionele 
partijen (landelijk 53 procent). In 1960 volgde 75 procent van de 
leerlingen van lagere scholen confessioneel onderwijs (landelijk 
73 procent). 

Oak in het organisatieleven in de ruimste zin werken de ker-
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kelijke verhoudingen door. Ieder dorp, hoe klein ook, heeft drie 
boeren- en drie landarbeidersorganisaties (algemeen, protes
tants-christelijk en rooms-katholiek). Van de boeren en landar
beiders waren er in 1957 respectievelijk 60 en 65 procent confes
sioneel georganiseerd. 

Uiteraard beperkt zich de driedeling niet tot de vak- en 
standsorganisaties. Men heeft protestants-christelijke, rooms-ka
tholieke en algemene zang- en gymnastiekverenigingen, kunst
kringen, vrouwen- en jeugdorganisaties, winkeliers- en andere 
vakorganisaties. Als gevolg van de bijzondere kerkelijke verhou
dingen in dit gebied (waarover straks nog iets meer) kan het 
maatschappelijk-organisatorische patroon in grote lijnen worden 
verdeeld in een vrijzinnig-humanistische, een protestants-chris
telijke en een rooms-katholieke sector. Dit geldt voor de polder 
als geheel, maar het geldt ook voor de dorpen elk afzonderlijk. 
Niet voor niets is de term ,drie-richtingendorp" in de polder een 
bekend begrip. 

Toch verdraagt men elkaar ondanks deze ,verzuildheid" vrij 
goed. Op nationale hoogtijdagen en ook bij de jaarlijks terugke
rende dorps- of oogstfestiviteiten wordt door alle groepen sa
mengewerkt. Zelfs bestaan er tussen de levensbeschouwelijke 
groepen vele vormen van organisatorische samenwerking. Met 
name geldt dit voor de niet-rooms-katholieke groepen. 

Het feit van de vele interkerkelijke contacten- vooral in de 
protestantse sector- dient nog afzonderlijk te worden genoemd. 

Aangenomen mag wel worden, dat het merendeel van de 
bevolking de ,verzuildheid" van het maatschappelijk leven in 
dit nieuwe gebied (mede gevolg van de activiteiten van bestaan
de landelijke bonden en organisaties) eenvoudig als een gegeven 
aanvaardt. De bestaande samenwerking tussen verschillende 
groepen en organisaties wordt veelal zakelijk bezien, o.m. als 
voortvloeiend uit noodzaak vanwege het geringe aantal. Ook 
krijgt men hier en daar wel eens de indruk, dat het er om gaat 
als polder of als dorp tegenover de buitenwacht een beter fi
guur te kunnen maken. 

Aan de andere kant is het echter wel zeker, dat een aantal 
representanten dezer samenleving een bewuste activiteit ont-
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wikkelt in de richting van een meer positieve samenwerking. 
Voor een deel werkt hierin de invloed na van het meer eens'
gezinde en meer idealistisch getinte polder-verleden. Dit ver
leden, de eerste bestaansperiode van dit gebied, viel zoals men 
weet, samen met de moeilijke en meer tot samenwerking nei
gende oorlogs- en na-oorlogstijd. 

Als voornaamste conclusie van een door ons in 1957 ingesteld 
onderzoek naar het kerkelijk leven in de N oordoostpolder kwam 
naar voren, dat de bevolking van dit gebied niet aileen in aan
zienlijke mate kerkelijk bleek te zijn - slechts een kleine 7 pro
cent was formeel onkerkelijk -, doch tevens in het algemeen 
als goed kerks of goed kerkelijk meelevend kon worden gety
peerd3). Berekend werd, dat in 1957 in totaal 75 procent van de, 
wat leeftijd betreft, hiervoor in aanmerking komende bevolking 
's zondags ter kerk kwam. Dit is, in vergelijking met andere, 
soortgelijke plattelandsgebieden, een hoog percentage. 

Voorts bleek de Noordoostpolder behalve de drie grate kerk
genootschappen hier te lande- Nederlands-Hervormd, Gerefor
meerd (syn.) en Rooms-Katholiek - vier kleinere kerken te 
tellen, nl. de Doopsgezinden, de Christelijk Gereformeerden, de 
vrijgemaakte Gereformeerden en de oud-Gereformeerden. Van 
laatstgenoemde kerk was driekwart van de leden van Zeeuwse 
origine. Voorts woonden er in de polder nag een honderdtal 
leden van andere kerkgenootschappen (Luthersen, Remonstran
ten, Vrij-Evangelischen enz.), die vanwege hun zeer geringe 
aantallen niet tot kerkstichting waren overgegaan. 

Neemt men het feit in aanmerking, dat de bevolking van de 
polder overal uit het land vandaan is gekomen, dan is dit aantal 
kerken - gezien de Nederlandse situatie in dit opzicht - niet 
overmatig te noemen. Van secten, zoals die volgens de publika
ties veelvuldig voorkwamen in vroegere kolonisatiegebieden 
(b.v. in de Groninger en Drentse veenkolonien), kan in de 
N oordoostpolder nauwelijks worden gesproken. 

Aan de situaties binnen de kerken afzonderlijk willen we nu 
vervolgens enige aandacht schenken. We beperken ons, in ver
band met de beschikbare ruimte, tot de ,grate drie". 

De Rooms-Katholieke kerk in de polder vertoont- dit even 

20 



vooraf- verhoudingsgewijs de grootste groei. In 1953 waren er 
in de Noordoostpolder 25 procent katholieken; begin 1960 waren 
er, vooral door de grote natuurlijke aanwas in deze bevolkings
groep, 28.5%. Een geheel tegengesteld beeld zien wij bij de Ne
derlands-Hervormden: in 1953 42% Hervormden, begin 1960 38%. 
De Gereformeerden, de ,trekkers" (de gemakkelijkst migreren
den van alle kerkelijke groeperingen in ons land), zijn ook in dit 
kolonisatiegebied weer ruim vertegenwoordigd. Hun aantal 
schommelt om de 25%, welk aantal zij goed weten te handhaven. 
Hierbij dient dan te worden opgemerkt, dat hier onder Gerefor
meerden niet aileen de synodaal-Gereformeerden, maar ook de 
andere zich gereformeerd noemenden zijn gerekend. 

Ten aanzien van de meelevendheid van de leden der Rooms
Katholieke parochies bleken er volgens eerdergenoemd onder
zoek, van de ruim 1300 rooms-katholieke gezinnen in 1957 slechts 
35 zwak-meelevend te zijn. Het totale aantal non-paschanten 
bedroeg slechts 30 of 0.7% van alle rooms-katholieken. In de pro
vincie Friesland, waar de rooms-katholieken voor zeer kerks gel
den, bedroeg de non-paschantie in 1957 2.5%. Het aantal uitgereik
te communies bedroeg in 1956 in de verschillende parochies ge
middeld 49 per communicant. Voor het aartsbisdom Utrecht, waar
over cijfers ter beschikking stonden, was dit in hetzelfde jaar 
39. Ten behoeve van kerk en diaconie werd in 1956 in de polder
parochies tezamen f 175.000.- bijeengebracht ofwel f 135.- per 
gezin. Naar verhouding brachten de kleinste parochies het mees
te op. 

Kijken we vervolgens naar de (syn.-) Gereformeerde kerken, 
dan bleek het gemiddelde aantal kerkbezoekers in de polder
kerken hoger te liggen dan dat in de overeenkomstige platte
landskerken elders in het land. In de catechisaties van deze 
kerken werd vrijwel de gehele daarvoor in aanmerking komende 
jeugd bereikt. Het jeugdwerk der gereformeerden, vooral dat te 
Emmeloord, marcheerde iets minder goed. In Emmeloord werd 
50 a 60% van de jeugd bereikt. Vergeleken met cijfers op het 
oude land, mocht in de polder echter niet worden geklaagd. Op
gemerkt zij, dat vrijwe1 bij alle kerkgenootschappen een verschil 
in meelevendheid bleek te bestaan tussen Emmeloord en de 

21 



dorpen. In haar iets minder sterke meelevendheid manifesteert 
zich hier kennelijk het stedelijke karakter van deze plaats. Dit 
laatste kwam ook naar voren in de in 1956 in de (syn.-) Gerefor
meerde kerken bijeengebrachte bedragen voor kerk en diaconie. 
Voor deze doelen bleek gemiddeld in de gereformeerde gezinnen 
in 1956 f 215.- te zijn geofferd. Ret gemiddelde voor Emmeloord 
bedroeg echter f 165.-, tegen dat van de dorpen f 250.-. 

Ten slotte nog iets over de Nederlandse Hervormde kerk. In 
1957 gingen in de Noordoostpolder gemiddeld ongeveer 2400 
(25%) hervormden per zondag naar de kerk. Bij vergelijking 
met verschillende andere gebieden van ons land - waarbij o.m. 
rekening werd gehouden met leeftijds- en modaliteitsverschillen 
-, kon het kerkbezoek in de polder verhoudingsgewijs goed 
worden genoemd. Dit gold eveneens ten aanzien van het Avond
maal, waaraan per keer gemiddeld door 38% van de leden werd 
deelgenomen. Voor kerk en diaconie werd in 1957 in totaal inge
zameld f 193.000.- of ruim f 81.- per gezin, dit is gemiddeld 
f 20.- per ziel, meelevend of niet-meelevend. In de kerkprovin
cie Friesland bedroeg laatstbedoeld bedrag in 1957 ruim f 13.
per ziel. Sedert 1957 hebben echter de kerkelijke bijdragen bij 
de hervormden nog weer een sterke stijging ondergaan. In 1959 
werd reeds f 305.000.- bijeengebracht, waarin voor een deel 
ook het resultaat was verdisconteerd van de hervormde kerk
bouwactie van dat jaar. Bij het afsluiten van de kerkelijke jaar
rekening was het totale bedrag van deze actie nog niet bekend. 
Aangenomen mag worden, dat het een f 50.000.- heeft belopen. 
Geen gering bedrag voor een Hervormde gemeente van 10.000 
zielen! 

Tot zover enkele cijfers. Natuurlijk is het kerkelijk of geloofs
leven niet aileen in cijfers te vatten. Cijfers vormen hier slechts 
een menselijke benadering met aile betrekkelijkheden daaraan 
verbonden. Daar het in het desbetreffende onderzoek echter 
ging om een zo objectief en zuiver mogelijk beeld, geven zij van 
het (als we het zo mogen noemen) uitwendige kerkelijke leven 
in dit gebied ongetwijfeld toch enige indruk. In dit opzicht 
steekt de N oordoostpolder bepaald gunstig af bij tal van vroe
gere kolonisatiegebieden in ons land. De wei eens geuite veron-
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derstelling, dat een mengingsproces (optredend, wanneer bevol
kingsgroepen van verschillende herkomst in een bepaald gebied 
zijn gaan samenwonen) een gunstige voedingsbodem zou zijn 
voor een proces van ontkerkelijking, zoals vele vroegere koloni
satiegebieden en stadsuitbreidingen ons dat inderdaad hebben 
laten zien, lijkt dan ook in de Noordoostpolder vooralsnog geen 
steun te vinden. Overigens moet worden opgemerkt, dat het vrij 
redelijke kerkelijke leven dat in dit gebied werd aangetroffen, 
ten gunste is be!nvloed, o.m.door de voortdurende dihgentie der 
kerkelijke en wereldlijke autoriteiten in de periode van de op
bouw van het gebied, door de selectie waardoor als vanzelf ook 
plaatselijke kerkelijke leiders naar voren kwamen, door de sti
mulans die van de activiteit van het kerkelijk leven in de ene 
kerk op dat van de andere kerk uitging en door de sociale func
tie die de kerk vervulde als ontmoetingsplaats in de nieuwe 
samenleving. 

Het tot hiertoe geschetste beeld van het kerkelijke leven 
moge dan gunstig zijn, het mag uiteraard de ogen niet doen 
sluiten voor de problemen waaraan de N oordoostpolder en het 
kerkelijk leven hier laboreren. 

Wat in het bijzonder de Hervormde kerk betreft, moet het 
percentage kerkelijk niet-meelevenden in deze kerk (35 a 45%) 
de kerkelijk gei:nteresseerde zeker verontrusten. Ook de verhou
ding der richtingen en modaliteiten, welke binnen deze kerk 
samenwerken, vraagt voortdurende waakzaamheid. Het besef 
samen Hervormd te zijn alsmede de verantwoordelijkheid voor 
elkaar dient, hoe dan ook, in deze kerk steeds opnieuw te wor
den beklemtoond. De laatste jaren hebben zich de verhoudingen 
zowel naar ,links" als naar ,rechts" onder invloed van tal van 
factoren (ten dele buiten dit gebied liggend) ongetwijfeld iets 
verscherpt. De recente oprichting van een vereniging voor Vrij
zinnig Hervormden is hier wellicht tekenend voor de situatie. 

Verontrustend kan wellicht ook worden genoemd het feit, dat 
het nieuwe land met zijn vele mogelijkheden tot nieuwe initia
tieven - juist vanwege het historisch niet of althans minder 
belast zijn - tot dusver zo weinig nieuwe vormen van samen
werking in kerkelijk en maatschappelijk opzicht heeft laten zien. 
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V ooral de rooms-ka tholieke organisa torische afgeslotenheid ten 
opzichte van de anderen valt op. 

Ten slotte hebben de kerken niet in de laatste plaats ook te 
maken met de sociaal-economische problemen van dit gebied. 
We noemen het vraagstuk van de werkgelegenheid. Eenzijdige 
agrarische structuur alsmede de ontwikkelingen in de landbouw 
schiepen ook in de N oordoostpolder - men mag bijna zeggen in 
nog sterkere mate dan in de zeekleigebieden van ons land -
het vraagstuk: hoe voor allen werk te vinden. Er rijzen hier 
vragen ten aanzien van de toekomst en de beroepskeuze van het 
uitzonderlijk grote aantal jeugdigen; vragen echter ook ten aan
zien van de hier reeds gevestigde ouderen, vooral de landarbei
ders onder hen. Met name is hierbij de toekomst van de dorpen 
in het geding. En uiteraard die van de daar gevestigde kerkelij
ke gemeenten. 

Bij dit alles verdient ook de voortgang van het kerkelijk leven 
in de nog komende IJsselmeerpolders de aandacht. Dit geldt in 
het bijzonder, nu over niet al te lange tijd in Oostelijk Flevoland 
zich de eerste vaste bewoners zullen vestigen. Vele dingen, ook 
op kerkelijk terrein, zullen in dit nieuwe gebied wellicht weer 
anders gaan dan in de Noordoostpolder. In vele opzichten zal 
echter ook uit de ontwikkelingen in laatstgenoemde polder le
ring kunnen worden getrokken. Voor de toekomstige kerkelijke 
leiders in Oostelijk Flevoland ligt hier ongetwijfeld een rijke 
bron van ervaring. Dat zij er ten behoeve van kerk en samenle
ving in ruime mate uit mogen putten! 

1) Intussen hebben de Doopsgezinden en Hervormden besloten voor ge
zamenlijke rekening bet bijgebouw van de Herv. Kerk te Emmeloord 
zodanig te verbouwen en uit te breiden, dat hierin door de Doopsgezinde 
gemeente van de Noordoostpolder een waardig onderdak kan worden 
gevonden. 
2) Zie hierover: Th. G. Verlaan, De betekenis van de verschillende 
dorpsplannen en de plaats van de kerk daarin. In: Sociologisch Bulle
tin, 13e jg. (1959), p. 4-14. 
a) J. Jukema, Kerkelijk Ieven in de Noordoostpolder, Zwolle, 1959 (Van 
zee tot land, nr. 27). 
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BELIJDENIS-BOEKJES 
Nu de tijd van de openbare belijdenis weer aanbreekt, vragen wij uw 
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Prof. Dr. H. Jonker 
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Ambassadeurs 

Ds. J. H. Sillevis Smitt 

En nu staande blijven .. 
Ds. J. H. Sillevis Smitt 

Op weg naar het Heilig Avondmaal 
Ds. P. N. Kruyswijk 

Uw Ieven ecn ereclienst 
Ds. J. C. Jonkers 

Uw plaats in Gods huisgezin 
Ds. H. W. Engelkes 
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Mr. G. J. J. A. Delfgaauw 

SUBSIDIERING VAN HUMANISTISCH WERK? 

Sinds ik enige jaren geleden in politicis gekozen heb voor de 
Christelijk-Historische Unie1 ) stuit ik regelmatig op het vraag
stuk van de praktijk van het christelijk-historisch beginsel. Ik 
moet toegeven dat ik hierover aanvankelijk gemakkelijker een 
oordeel vormde dan later het geval bleek te zijn. Het gezegde 
van Thorbecke, dat wie nooit van gedachte verandert niet heeft 
nagedacht, strekke mij tot troost. 

De vraag of humanistisch werk voor overheidssubsidie in aan
merking komt is alleszins waard gesteld te worden, omdat het 
antwoord daarop afhankelijk is van de interpretatie van het 
christelijk-historisch beginsel. Ik bepaal mij hier tot dit beginsel 
zoals het belichaamd is in de Christelijk-Historische Unie. 

De vraag, aan welks beantwoording ik mij hier zet, lijkt, in 
het licht van het program van beginselen van de Unie niet zo 
moeilijk in ontkennende zin te beantwoorden. De overheid is 
immers geroepen de christelijk-historische grondslagen van ons 
volksleven te bevestigen? En is het niet haar plicht de nationale 
en geestelijke goederen, in het program bedoeld, te bewaren en 
zo nodig te beschermen tegenover allen, die deze willen aan
randen?2) Hoe zwaar weegt het niet dat, in overeenstemming 
met de historische ontwikkeling van het Christendom op Neder
landse bodem, Nederland moet worden bestuurd als een Chris
telijke staat in Protestantse zin.3 ) 

De overheidspersoon en de volksvertegenwoordiger die deze 
beginselen aanhangen kunnen worden geconfronteerd met 
een verzoek van humanistische zijde om overheidssubsidie, 
b.v. voor de bouw van een bezinningscentrum. Afwijzing van dit 
verzoek wordt in onze kring wel op de volgende wijze gemoti
veerd: ,wij christelijk-historischen stellen ons op het standpunt 
dat ons land moet worden geregeerd als een christelijke staat 
in protestantse zin. De activiteiten van humanistische instellin
gen ondermijnen een van de grondslagen van de Nederlandse 
beschaving, namelijk het christendom. Aan deze ondergraving 
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mogen wij niet medewerken door het beschikbaar stellen van 
geld uit de overheidskassen".4 ) 

Zij, die van mening zijn, dat de grondslagen van ons volk het 
christendom en het humanisme zijn, zullen zowel ten aanzien 
van de subsidiabiliteit van humanistisch werk als wat de waar
de van het humanisme aangaat tot een andere conclusie en 
waardering komen. Over het algemeen is dit het geval bij vrij
zinnige christenen. Dr. de Koning, voorzitter van het Neder
lands Cultureel Contact en van de V.P.R.O., noemde tijdens de 
receptie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Hu
manistisch Verbond de humanisten ,broeders ter linkerzijde".5 ) 

Het dilemma zou dus kunnen luiden: of erkenning van de 
christelijk-historische grondslagen van ons volk, en dan der
halve geen steun in welk vorm oak aan het ongeloof zoals dit 
zich manifesteert in humanistische instellingen, of ontkenning 
van die grondslagen en dientengevolge wel subsidiering van hu
manistisch werk. Dit betekent met andere woorden: gij maakt 
al of niet ernst met het christelijk-historisch karakter van onze 
staat. 

Ik ben echter de mening toegedaan, dat op deze wijze de 
vraag die ons bezighoudt niet afdoende wordt beantwoord. V 66r 
alles client het gewicht van ons christelijk-historisch beginsel 
als uitgangspunt voor staatkunde gewogen te worden. De chris
telijke politiek is hierbij in het geding. Het ernst maken met het 
schriftuurlijk geloof als norm voor politiek handelen staat daar
bij op het spel. 

Hoe het christelijk-historisch beginsel oak omschreven mage 
worden, het gaat in ieder geval om ,de erkenning van de waar
heid dat Nederland niet door de Revolutie van de 18e, maar 
door de Reformatie van de 16e eeuw een nationalen stempel ont
ving .... "6) 

Ons staatsrecht is met deze waarheid niet in overeenstem
ming. Ware dat wel zo, dan zou er geen sprake kunnen zijn van 
de neutrale overheid. In feite blijkt onze staat in dit verband 
meer meegekregen te hebben van de 18e en de 19e dan van de 
16e eeuw. Wat is er terecht gekomen van de wenselijkheid van 
de door Groen van Prinsterer geformuleerde toestand: ,voor de 
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individu vrijheid, voor de nationale instellingen handhaving 
van het Christelijk-Historisch karakter der natie", voor wat de 
nationale instellingen betreft? Als hiertoe onze staatsinstellin
gen mogen worden gerekend zoals in onze Grondwet omschre
ven, dan zijn we wel zeer ver van de oorsprong van onze staats
wording verwijderd geraakt. Ret verlangen, om dan tenminste 
nog te redden wat er te redden valt, zou wel eens het elan van 
de christelijk-historische politiek kunnen worden. Dit komt 
hierop neer, dat de positie van het ongeloof in christelijke zin 
niet moet worden versterkt. 

Welk lot de aanvragen om subsidie ten behoeve van humanis
tische activiteiten dan beschoren is, is duidelijk. Als het einddoel 
niet bereikbaar is, eist praktische politiek dat hetgeen het ideaal 
steeds verder weg schuift geen bestaan krijgt. Op de vraag, die 
als opschrift boven dit artikel staat, moet volgens sommigen dus 
een ontkennend antwoord worden gegeven. 

Mijn bedoeling is echter aan te tonen dat het antwoord beves
tigend moet luiden. Wat is het geval? Ons volk is niet door
drongen van wat het met de Hervorming ontvangen heeft -
ik heb Melons volk op het oog -.De autoriteit van het Woord 
Gods is voor zeer velen niet aanvaardbaar; in ieder geval wordt 
zij niet aanvaard. Was ons volk het geloof toegedaan (geweest) 
dat hetgeen in de 16e eeuw openbaar werd als de Reformatie, 
van Godswege is geschied, Nederland zou zijn nationale stempel 
blijvend aan gebeurtenissen van die eeuw gevormd hebben. 
Wie dit geloof nog wel is toegedaan, weet, dat voor ons volk 
een nieuwe ontvankelijkheid voor het geloof naar de Schriften 
steeds aanwezig is. Hij mag niet ontkennen dat een hernieuwde 
of voortgaande Reformatie uitgesloten is, hoewel de uiterlijke 
tekenen van ontkerstening in een andere richting schijnen te 
wijzen. ,De grondtoon van ons volkskarakter"7), vertegenwoor
digd door de christelijk-historische richting, is voor velen nau
welijks hoorbaar meer. Laten wij deze inzichten los, wij zouden 
niet meer mogen spreken van christelijke staatkunde en politiek. 

Hoe moeten wij staan tussen de tijden? Daarmee bedoel ik 
hoe wij onze positie hebben te bepalen in de periode gelegen 
tussen de huidige situatie waarin ons volk verkeert en het ogen-
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blik of het tijdperk dat getuige is van een nieuwe doorbraak 
van de beweging, die in de 16e eeuw als de Hervorming open
baar werd. Ik ben van opvatting dat wij de groepen in ons volk, 
die niet zijn doordrongen van het lbesef van de waarden in de 
Hervorming ontvangen, of die daar zelfs beslist afwijzend tegen
over staan, volkomen ernstig moeten nemen. Als het geloof een 
genade is, dan gaat het ongeloof oak niet buiten God om. Men 
mag als overheid of als volksvertegenwoordiger deze groepen 
niet datgene weigeren waarop zij krachtens ons staatsrecht -
waarvan de liberale grondwet van 1848 de grondslag is - aan
spraak kunnen maken. Ontkennen wij hun rechten, en brengen 
wij dit tot uitdrukking in het niet toekennen van subsidie of 
zelfs in het ontkennen van het recht daarop, wij zouden met een 
machtsmiddel vooruitgrijpen op de toestand, waarin ons volk 
- ons gehele volk - zou komen te verkeren als het wel voor 
de Reformatie gewonnen zou zijn. 

Artikel 10 van het program van beginselen zegt in de laatste 
zin, dat de overheid ieders recht om zich van een kerk los te 
maken, bescherme. Wij willen geen herhaling van wat in de 
dertiger jaren van de vorige eeuw zich met de Afscheiding heeft 
voorgedaan. Laten wij echter nu niet de ogen sluiten voor een 
zich losmaken van de kerk dat tot buitenkerkelijkheid voert, 
hetzij door een individueel besluit tot losmaking, hetzij door de 
samenhang der geslachten. De buitenkerkelijkheid is tot aan 
de tweede wereldoorlog grotendeels schuilgegaan in algemene, 
neutrale organisaties. Na 1945 heeft een deel van de buitenker
kelijken zich geconcentreerd in het Humanistisch Verbond en 
maatschappelijke organisaties die stoelen op humanistische bo
dem. Hier is de buitenkerkelijkheid niet meer ,nihilistisch", 
maar vertegenwoordigt zij een geestelijke stroming8 ) die op
komt voor de menselijke waardigheid, niet op de wijze van de 
,oude" maar op die van de ,nieuwe christenen".9 ) Afwijzen van 
subsidiering van humanistische instellingen door middel van 
een overheidsbesluit of een tegenstemming van een volksverte
genwoordiger werkt een ,groepering van ons volk in twee delen 
naar godsdienstige onderscheiding"10), in de hand. 

Dit is des te kwalijker, aangezien het in strijd is met het lei-
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dend beginsel van de christelijk-historische staatkunde, dat het 
gehele volk zich aan het gezag van het W oord Gods heeft te 
onderwerpen. 

Uitdrukkelijk zou ik nog willen stellen dat het niet alleen 
gaat om overheidssubsidiering in de gangbare betekenis van: 
verlenen van geldelijke steun onder bepaalde door de subsidie
ontvangende instelling na te komen voorwaarden, geobjecti
veerd in een subsidieregeling. In dit verband is het eveneens 
noodzakelijk een geestelijke stroming als het humanisme be
staansmogelijkheid te verschaffen binnen het geheel van wette
lijk geregelde (of nog te regelen) instituten zoals het radio- en 
televisiebestel. 

Ik ben voor de beantwoording van de gestelde vraag er vanuit 
gegaan, dat het christelijk-historisch beginsel niet de organisa
tie van de belijders betekent, die beoogt door machtsoefening 
dat beginsel in de praktijk te doen zegevieren. Integendeel: in
dien wij dat beginsel waarlijk als een door de Hervorming ge
inspireerd uitgangspunt voor staatkunde hanteren, kunnen wij 
eerst recht doen aan de opvatting, dat het de christelijk-histori
schen niet zozeer te doen is om de majoriteit (al of niet in 
coalitie met anderen) als wel om de autoriteit van het Woord 
Gods, niet om het succes van de partij, maar om de macht van 
het beginsel11 ). 

1) over deze keus hoop ik te gelegener tijd in dit tijdschrift een artikel 
te kunnen publiceren. 

2) zie de artikelen 3 en 6 van het program vanbeginselen van de C.-H.U. 
a) zie artiikel 4, lid 1. 
4) in deze zin o.m. Mr. H. K. J. Beernink in zijn toespraak tot de leden 

van de kamerkdng 's-Gra:venhage van de c.~H.U., gehouden op 28 sep
tember 1960. 

~) Dr. H. Kraemer noemt de verhouding tussen Kerk en Humanisme 
die van .,feindliche Bri.ider". Zie zijn .,Kerk en Humanisme", 1e dr. 
1956, p. 94. 

s) Hoedemaker ,,Noch rechts noch links, maar den koniniklijken weg"; 
Almsterdam 1905, p. 68. 

7) zie artikel 1 program van beginselen vandeAntirevolutionaire Partij. 
s) zie: Dr. H. Kraemer, Kerk en Humanisme, hoofdst. 4: .,Het Huma

nisme nu". 
9) Menno ter Braak, Van Oude en Nieuwe Ohristenen, 2e dr. Rotter

dam 1946. 
1o) artikel 8 lid 1, program va.:1 beginselen van de C.-H.U. 
11) artikel 7 lid 2, program van beginselen van de C.~H.U. 
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F. Goudzwaard 

GODSDIENSTONDERWIJS OP DE OPENBARE 
LAGERE SCHOOL. 

We willen twee opmerkingen vooraf maken. In de eerste 
plaats beperken we ons artikel tot ,godsdienstonderwijs op de 
openbare lagere school". In overeenstemming met artikel 3, 
eerste lid, van de lageronderwijswet-1920, gaat het dus over 
het godsdienstonderwijs bij het gewoon, buitengewoon, voortge
zet en uitgebreid lager onderwijs. Het ligt niet in onze bedoeling 
het godsdienstonderwijs aan scholen voor voorbereidend hoger 
en middelbaar onderwijs en aan de kweekschool in ons artikel 
te betrekken. Dit onderwijs heeft zijn eigen zorgen en moeilijk
heden.t) En we zouden bovendien het gevaar lopen door de 
bomen het bos niet meer te zien. 

In de tweede plaats hebben we wel wat bezwaar tegen de 
uitdrukking ,godsdienstonderwijs". Er wordt nl. geen onderwijs 
in de godsdienst gegeven. De vraag zou kunnen rijzen: welke 
godsdienst wordt hier bedoeld? Moeten de grate wereldgods
diensten worden behandeld? Het is o.i. veel juister te spreken 
van ,bijbelonderwijs". Voor iedereen is het dan duidelijk waar 
het om gaat. In Rotterdam heet de commissie, die zich met dit 
onderwijs bezig houdt tereoht: ,Commissie der hervormde ge
meente Rotterdam voor het bijbelonderricht". De onderwijswet
ten spreken echter voortdurend over ,godsdienstonderwijs" en 
,godsdienstleraren". We houden ons dus maar aan die uitdruk
kingen. Overigens komen we op deze kwestie nog wel terug. 

Bijbel en Openbare School in de 19e eeuw. 
We schrijven geen geschiedenis van de schoolstrijd. Tach is 

het nodig een enkele historische opmerking te maken. De school 
droeg tijdens de Republiek een beslist gereformeerd karakter. 
Zeker was dit het geval in de 17e eeuw. In de 18e eeuw deed het 
rationalisme zijn invloed gelden. De openbare lagere scholen in 
de aanvang van de 19e eeuw ademden de geest van de ,verlich
ting''. Het onderwijs zal zodanig moeten worden ingericht, dat 
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de verstandelijke vermogens van de kinderen worden ontwik
keld en zij tot ,redelijke wezens" worden gevormd. In de harten 
van de kinderen moet ingeprent worden ,de kennis en het gevoel 
van dat alles wat zij aan het Opperwezen, aan de maatschappij, 
aan hun ouders, aan zich zelven en aan hun medemensen ver
schuldigd zijn". Een algemeen christendom nam de plaats in 
van het vroegere gereformeerde onderwijs. Zo schrijft art. 6 
van de aigemene schoolorde, behorende bij de onderwijswet van 
1806, voor: ,De schooltijd zal, hetzij wekelijks, hetzij dagelijks, 
met een kort en gepast christelijk gebed, op een eerbiedige 
wijze ingericht, geopend en gesloten worden, en zal bij dezelfde 
gelegenheden ook iets toepasselijks mogen gezongen worden".2) 

Het ,leerstellig onderwijs" zal echter niet gegeven worden door 
de onderwijzer. Dit onderwijs komt voor rekening van de ker
ken. W el zal het onderwijs zodanig moeten worden ingericht, 
,dat onder het aanleren van gepaste en nuttige kundigheden, de 
verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld en zij zelven 
opgeleid worden tot alle maatschappelijke en christelijke deug
den". Dit artikel uit 1806 heeft een lange adem gehad. In artikel 
42 van de lager onderwijswet-1920 vindt men dezelfde uitdruk
kingen terug. De woorden ,christelijke en maatschappelijke 
deugden" zijn door minister Cals in het wetsontwerp tot rege
ling van het voortgezet onderwijs - de zgn. mammoetwet -
opgenomen om het openbaar onderwijs een positieve doelstelling 
te geven. De minister geeft toe dat de formulering niet nieuw 
is, maar hij wist geen betere. Inderdaad - nieuw is ze niet. 

Op de boekenlijst, gevoegd bij de wet van 1806, komt niet de 
bijbel voor, maar wel staan boeken met bijbelse geschiedenissen 
en verhalen op de lijst. En Van den Ende, de man van de school
wet-1806, vindt dit ontbreken van de bijbel op de boekenlijst 
vanzelfsprekend: ,Alsof het nodig ware door een rechtstreekse 
aanwijzing de onderwijzers tot een gepast gebruik van dezelve 
(de bijbel nl.) op te wekken en te verplichten". De onderwijzers 
worden ernstig vermaand ,van de bijbel bij hun scholieren het 
meest gepast gebruik te maken". De open bare lagere school in 
de eerste helft van de 19e eeuw draagt dan ook een protestants
rationalistisch karakter. Geen wonder dan ook, dat de r.k. schrij-
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ver van ,De politieke geschiedenis van het lager onderwijs in 
Nederland", Dr. Cassianus Hentzen O.F.M. voor deze schoolwet 
van 1806 geen goed woord over heeft.3 ) 

In de loop der jaren heeft men echter slecht de hand gehou
den aan de voorschriften uit de wet van 1806. Enerzijds kwam 
de gedachte op dat men het kind slechts d:'tt mocht leren wat het 
kind kon begrijpen. Anderzijds werd van r.k. zijde ernstig be
zwaar gemaakt tegen het vertellen van bijbelse geschiedenis op 
de gemengde openbare lagere school. Zo goed als men van deze 
kant protesteerde tegen het geschiedenisonderwijs dat in vele 
openbare scholen een protestantse inslag had. Bovendien wer
den de bezwaren in positief-christelijke kring tegen het open
baar onderwijs steeds grater. Een algemeen christendom, dat en 
de protestant en de rooms-katholiek bevredigen moest en aan 
niemand aanstoot mocht geven, ontaardde in een vaag moralis
me. Het Koninklijk Besluit van 2 januari 1842 bevatte een twee
tal artikelen dat de openbare school nog sterker en duidelijker 
een ,neutraal" karakter gaf. Artikel 10 van dit K.B. schreef 
voor dat de onderwijzers verplicht waren ,om aan de geestelij
ken der onderscheidene godsdienstige gezindheden in hun stad 
of gemeente, opgave te doen van alle boeken, gezangen en schrif
ten, waarvan zij, onderwijzers bij het onderricht gebruik rna
ken". Een geestelijke, die bezwaren had tegen boek of lied, kon 
zich bij de schoolopziener beklagen. En deze kon het gebruik 
van een dergelijk afgekeurd boek of lied verbieden. Artikel 11 
regelde het leerstellig godsdienstig onderwijs op de openbare 
school. De lokalen van de school werden een uur per dag be
schikbaar gesteld voor de geestelijken der verschillende kerke
lijke gezindheden om dit onderwijs te geven. Op deze manier, 
zo klaagde Van den Ende, de man van schoolwet-1806, stond 
het hoge doel der schoolwet, ,Christelijke volksopvoeding voor 
alle de leerlingen dier scholen gelijkelijk vernietigd te wor
den".4) 

Zo zet de strijd om de school met de bijbel in. Mannen als 
Groen kunnen met deze school, waarin de bijbel een gesloten 
boek is geworden, geen vrede hebben. De wetten van 1857 en 
1878 hebben aan dit neutrale karakter van de openbare school 
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niets veranderd. Ze hebben de ontstane toestand slechts gele
galiseerd. Wel blijft in de onderwijswet behouden de uitdruk
king: ,opleiding tot aile christelijke en maatschappelijke deug
den". Deze woorden gaven in 1869 aanleiding tot de botsing 
tussen Groen en Beets. Op de vergadering van de Vereniging 
voor Christelijk Nationaal Onderwijs was voorgesteld artikel 23 
van de onderwijswet (het huidige artikel 42) in die zin te wij
zigen dat er aileen sprake zou zijn van ,opleiding tot alle maat
schappelijke deugden". Ret woord ,christelijke" diende te ver
vailen. Beets en met hem o.a. Roedemaker, verzette zich. Rij 
noemde schrappen van het woord ,christelijke" misdadig. Dit 
woord ,misdadig" was hem niet zo maar ontvallen. Rij ge
bruikte het weloverwogen. Beets wil tegenover Groen de woor
den ,opleiding tot aile christelijke deugden" vasthouden om de 
openbare school niet helemaal over te geven aan de geest van 
de tijd. Wilt gij, zo vroeg hij, de openbare school zo slecht moge
lijk maken opdat Uw scholen te noodzakelijker blijken en te 
schoner tegenover de openbare scholen komen te staan?5) Groen 
zelf wilde dit beslist niet. Maar Beets vreesde deze consequentie. 
En prof. van Niftrik kon wei eens groot gelijk hebben, als hij 
schrijft dat Beets ,instinctief-trefzeker de zaak in de roos" ge
raakt heeft. 6 ) De openbare school mocht niet worden prijs 
gegeven aan het ongeloof van die dagen. Zowel in de onderwijs
wet van 1857 als in die van 1878 was ruimte gemaakt voor het 
godsdienstonderwijs, te geven door de godsdienstleraren. De wet 
van 1857 had in art. 23 een derde lid, dat luidde: ,Ret geven van 
onderwijs in de godsdienst wordt overgelaten aan de kerkge
nootschappen. Riervoor kunnen de schoollokalen buiten de 
schooluren ten behoeve van de leerlingen, die er ter school gaan, 
beschikbaar worden gesteld." 

,Buiten de schooluren" dus! 
De wet van 1878 had een andere regeling. Artikel 22 van deze 

wet luidde: ,Bij de regeling der schooltijden wordt door het 
vrijgeven van uitdrukkelijk in de regeling genoemde uren ge
zorgd, dat de schoolgaande kinderen van de godsdienstleraren 
godsdienstonderwijs kunnen genieten." De schoollokalen worden 
,desnodig verwarmd en verlicht". Maar nadrukkelijk verklaar-
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de artikel 33, dat het geven van godsdienstonderwijs overgelaten 
blijft aan de godsdienstleraren. In de wet van 1878 valt het 
godsdienstonderwijs dus binnen de schooluren. 

A rtike l 26 en 42 van de Lager 
Onderwijswet-1920. 

De lageronderwijswet-1920 van de eerste minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, de christelijk-historische 
minister Dr. J. Th. de Visser, ging uit van de financiele gelijk
stelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs. In deze wet-
1920 komen twee artikelen voor over het godsdienstonderwijs. 
Het vierde lid van art. 42 stelt nog eens nadrukkelijk vast: ,Het 
geven van godsdienstonderwijs blijft aan de godsdienstleraren 
overgelaten". Het tweede lid van dit artikel zegt: ,De onderwij
zer onthoudt zich van iets te leren, te doen of toe te laten wat 
strijdig is met de eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige 
begrippen van andersdenkenden". Ten overvloede vermelden 
we nog dat in het eerste lid van art. 42 staat, dat het onderwijs 
dienstbaar wordt gemaakt aan de ,opleiding tot alle christelijke 
en maatschappelijke deugden". Artikel 26 omschrijft nadrukke
lijk de plaats van het godsdienstonderwijs op de openbare lagere 
school. De voor het godsdienstonderwijs bestemde uren vallen 
binnen de schooltijdenJ) De schoollokalen worden, zo nodig 
verwarmd en verlicht, kosteloos voor dit godsdienstonderwijs 
beschikbaar gesteld. Met kerkelijke gemeenten worden gelijk
gesteld verenigingen, welke zich met het geven van godsdienst
onderwijs aan schoolgaande kinderen belasten. Deze verenigin
gen hebben te voldoen aan de eisen, die bij algemene maatregel 
van bestuur worden gesteld. Volgens dit art. 26 kunnen dus b.v. 
de Nederlandse Protestanten Bond, de Vereniging voor Vrijzin
nig Hervormden, de Vereniging van Christenonderwijzers aan 
overheidsscholen (V.C.O.O.) zich met dit godsdienstonderwijs 
belasten. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer 
over het antwerp-wet 1920 schreef de Minister: ,Evenmin aL;; 
dit thans het geval is, zal de godsdienstleraar onder de nieuwe 
wet deel uitmaken van het personeel der openbare lagere school. 
Er is geen enkele bepaling in de wet aan te wijzen, die voor de 
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mening, dat dit wel het geval is, grond oplevert. De godsdienst
leraar heeft dus ook geen aanspraak op vergoeding uit de open
bare kas voor het geven van godsdienstonderwijs aan de leer
lingen der openbare lagere scholen". Dit godsdienstonderwijs is 
uit de aard van de zaak niet verplicht. Dit onderwijs komt dan 
ook niet voor in art. 2 van de wet waar de verschillende vakken 
worden genoemd. Godsdienstonderwijs is en blijft fakultatief. De 
ouders beslissen zelf of ze hun kinderen al dan niet aan deze 
lessen laten deelnemen. 

Wat moet er nu gebeuren met die leerlingen, die aan het gods
dienstonderwijs niet deelnemen? De ervaring - de gelukkige 
ervaring zeggen wij - leert, dat het aantal leerlingen, dat deze 
lessen niet bijwoont, zeer gering is. Natuurlijk ligt dat niet 
overal gelijk. Onze ervaring in Rotterdam -en deze wordt be
vestigd door hen, die in andere steden dit onderwijs geven -
is, dat een groot percentage, vaak liggend tussen de 90 en 95%, 
soms ook hoger, aan de godsdienstlessen deelneemt. De kinde
ren, die deze lessen niet volgen, ,behoren niet naar huis te wor
den gezonden, maar kunnen onderwijs ontvangen in een vak, 
waarin zij minder gevorderd zijn, of te werk gesteld worden met 
een bezigheid, die buiten het onderwijs over de gehele klas om
gaat. Het is niet geoorloofd met deze kinderen voort te gaan 
met het gewone onderwijs". (Brief van de minister van 0., K. 
en W. van 31 januari 1922). 

Om dit laatste duidelijk te maken, een voorbeeld. Stel: een 
klas heeft op de aardrijkskundeles de provincie Gelderland be
handeld. In het uur godsdienstonderwijs mag de onderwijzer 
met de leerlingen, die niet op de godsdienstles zijn, dan niet 
verder gaan met de aardrijkskundeles en alvast de provincie 
Utrecht behandelen. Trouwens het gering aantal kinderen dat 
niet deelneemt, maakt dit reeds onmogelijk. 

Doel en aard van het godsdienst
onderw?js. 

De belangstelling voor het godsdienstonderwijs (bijbelonder
wijs) op de openbare school is na de tweede wereldoorlog sterk 
toegenomen. Dit is verheugend. Deze toenemende belangstelling 
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mi 1945 is te verklaren. Toch betekent dit niet, dat voor 1940 
over deze kwestie niet gedacht en geschreven is. In eigen chris
telijk~historische kring is er beslist wel over geschreven. De 
serie ,Tijdseinen" gaf in 1937 een brochure van Dr. F. C. Domi
nicus over: ,Bijbel en Openbare School". In 1939 verscheen de 
brochure van de heer W. F. C. v. d. Broek over ,De C.-H.U. en 
het onderwijs", waarin op blz. 10-16 over het openbaar onderwijs 
uitvoerig werd geschreven. Ook in de voormalige ,De Neder
lander" verschenen artikelen over dit onderwerp. Hoe zou het 
ook anders kunnen, waar art. 15 van ons Beginselprogram begint 
met: ,Voorzover het onderwijs van overheidswege wordt gege
ven, behoort dit te voldoen aan de eisen ener Christelijke opvoe
ding". En heeft De Savornin Lohman op de oprichtingsvergade
ring van de C.-H.U. in 1908 niet gezegd: ,Maar dit mag ons niet 
ertoe brengen, het lezen van de bijbel in de openbare school of 
het doen van een gebed aldaar te verbieden, wanneer dit door 
de ouders der schoolgaande kinderen wordt goedgevonden. Zo 
iets zou strijden met onze eigen beginselen, en met onze plicht 
als Christen". 8 ) En met vreugde mag gewezen worden op de 
zegenrijke arbeid van de Vereniging van Christenonderwijzers 
aan Overheidsscholen en particuliere onderwijsinrichtingen op 
overheidsstandpunt, die reeds van de twintiger jaren af werkt. 
Artikel 2 van haar statuten omschrijft het doel als volgt: ,Ret 
doel der vereniging is het geven van Godsdienstonderwijs aan 
schoolgaande kinderen, door hen aan de hand van de Heilige 
Schrift in kennis te brengen met God als hun Schepper en met 
Zijn Zoon Jezus Christus als de Zaligmaker der wereld". 

Wat is nu echter doel en aard van dit onderwijs? 
Ret antwoord kan luiden: de leerlingen van de openbare 

school kennis bij te brengen van de Bijbel. En ontegenzeggelijk 
IS dit belangrijk. Ret is een open deur intrappen wanneer we 
zeggen dat het onmogelijk is kunstuitingen van vroegere en 
latere tijd te begrijpen zonder kennis van de bijbelverhalen. 
Henriette Roland Holst-van der Schalk vertelt over haar echt
genoot, dat hij het ,als een leemte in zijn geestelijke vorming 
voelde, de Bijbel niet te kennen". In hun verlovingstijd begon 
hij zelf sommige bijbelstukken te lezen. Naderhand heeft hij 
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deze studie met behulp van Prof. Brouwer en Ds. Veen voort
gezet.9) 

En het Rapport Bijbelonderwijs, uitgebracht door een com
missie, ingesteld door het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond (1947) zegt: ,Dat ieder weet, wat Kerstmis, wat Pasen 
voor het christelijk volksdeel betekent, is niet aileen wenselijk 
voor het onderling begrip, maar ook voor de culturele vorming. 
Hetzelfde geldt voor bepaalde verhalen uit het Oude Testament" 
(blz. 12). De circulaire van de Minister van 0., K. en W. aan de 
gemeentebesturen van 20 januari 1947 wees er reeds op dat 
,het bijbrengen van Bijbelkennis aan de leerlingen van de open
bare lagere school" valt binnen het raam van art. 42 van de 
lageronderwijswet. In het bijzonder bij vakken als lezen en 
Nederlandse Taal, aldus de minister, kan leerstof aan de Bijbel 
worden ontleend. Ret bijbelonderwijs wordt dan echter cultu
reel onderwijs. Hoe belangrijk ook, het bijbelonderwijs wil meer 
zijn. We schreven reeds dat we tegen de uitdrukking ,gods
dienstonderwijs" bezwaar hebben. Liever spreken we van bijbel
onderwijs. Maar dit onderwijs zal nooit mogen opgaan in een 
objectief weergeven van de inhoud van het bijbelverhaal. Bij
belonderwijs is altijd gericht onderwijs. Ret wijst ergens heen, 
het loopt ergens op uit. Dit onderwijs zal een verkondigend 
karakter dragen, ook al blijft het bijbelverhaal hoofdzaak. 

Wie geeft het onderwijs? 
Over deze vraag is verschil van mening. 
Kan de klasse-onderwijzer dit onderwijs geven? Of moet dit 

voorbehouden blijven aan speciale godsdienstleraren? Ret Rap
port Bijbelonderwijs van het Humanistisch Verbond heeft zich 
duidelijk en nadrukkelijk uitgesproken tegen de klasse-onder
wijzer. ,De klasse-onderwijzer, voor de kinderen een onaantast
bare autoriteit, treedt plotseling op als leraar in een bepaalde 
levensbeschouwing. De godsdienstige kinderen gaan met de 
,meester" mee, de anderen blijven ,aileen" achter. Waar de 
klasse-onderwijzer godsdienstleraar wordt, is bovendien de 
openlijke scheiding van het onderwijzerscorps in ,christenen" 
en ,humanisten" onvermijdelijk" (blz. 11). 
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De Kleuteronderwijswet heeft de mogelijkheid opengelaten, 
dat de, aan de school verbonden, leidster het godsdienstonder
wijs geeft. Artikel 17 zegt o.a.: ,Voor het geven van godsdienst
onderwijs kunnen door de genoemde instanties (kerk of vereni
ging) een of meer der aan de school verbonden leidsters worden 
aangezocht. In dat geval kunnen burgemeester en wethouders 
aan die leidsters voor dat doel verlof verlenen met behoud van 
de volle bezoldiging". 

Het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (Ikos) in federatie 
met de Ned. Protestanten Bond (N.P.B.) reikt een diploma uit 
(Testimonium I) na het met gunstig gevolg afgelegd examen. 
De opleiding tot dit diploma vindt thans ook plaats op de kweek
scholen. Op deze manier bereikt men de a.s. onderwijzers. Ook 
de onderwijzer(es) die lid is van de V.C.O.O. kan dit onderwijs 
geven. 

Er is voor en tegen te pleiten dat de klasse-onderwijzer dit 
geeft. Voor pleit dat hij de klas kent. Elke klas heeft een eigen 
klimaat. De klasse-onderwijzer weet wat hij met zijn leerlingen 
kan bereiken. Hij kan aanhaken bij hetgeen hij in andere uren 
van de dag heeft besproken met de leerlingen. Het orde-pro
bleem zal hem minder moeite brengen. Bovendien beschikt de 
kerk over te weinig krachten voor dit werk. Over het algemeen 
wordt op de lagere school les gegeven in de klassen 5 en 6; 
soms ook in klas 4. Daar komt bij de V.G.L.O. En dan nog de 
U.L.O. In de praktijk komt dit neer op: Of klassen loslaten Of de 
godsdienstleraar zoveel lesuren laten geven dat het lichamelijk 
en geestelijk niet meer te verwerken is. Hier kan de klasse
onderwijzer een gedeelte van de taak overnemen. Ongemerkt 
zijn we al overgegaan naar het voor en tegen van de godsdienst
leraar. Tegen pleit dat hij outsider is, de klas niet kent en soms 
- lang niet altijd - met de orde tobt. Dit laatste argument 
moet niet worden overtrokken. Een veel gehoord argument is: 
de ouders vertrouwen de klasse-onderwijzer meer dan de bui
tenstaander-godsdienstleraar. ,In de praktijk blijkt dat het gods
dienstonderwijs door de klasse-onderwijzer gegeven zeer veel 
leerlingen meer trekt dan het onderwijs, dat door de outsider 
gegeven wordt", zegt Drs. Palland. 10 ) Dit is beslist onjuist. 

14 



Voor de godsdienstleraar pleit dat het godsdienstonderwijs door 
hem gegeven, als iets aparts wordt gezien, dat van de kerk 
komt. De kerk doet haar intrede in de school. Het argument 
van Drs. Palland dat de arbeiders door de houding der kerk in 
het verleden t.a.v. de sociale vragen wantrouwend staan tegen
over de kerk en haar vertegenwoordigers, is langzaam aan wat 
afgesleten. De vraag: Wie geeft dit onderwijs? kan niet met een 
afdoend antwoord beslist worden. Klasse-onderwijzer en gods
dienstleraar zullen elkaar kunnen helpen. Dit kan des te gemak
kelijker, omdat de medewerking van de hoofden der scholen en 
het personeel voor dit godsdienstonderwijs aanwezig is. 

Subsidie: ja of neen? 
Moet het gemeentebestuur dit godsdienstonderwijs subsidi

eren, ja of neen? Deze vraag speelt de laatste jaren. De kerken 
hebben hun taak gezien ten aanzien van het godsdienstonderwijs 
op de openbare school. Ook in de Gereformeerde Kerken is een 
kentering duidelijk merkbaar. Althans in principe. Gebruik rna
ken van art. 26 van de lager-onderwijswet wordt in de Gerefor
meerde Kerken niet meer beschouwd als afbreken van het chris
telijk onderwijs. Een houding als die van de hervormde kerke
raad van Papendrecht, die het verzoek van de gemeenteraad 
om godsdienstonderwijs op de openbare school te geven, afwees, 
zal in weinig kerkelijke gemeenten verdediging vinden. In het 
Ikos hebben de protestantse kerken, die in de Oecumenische 
Raad zitting hebben, zich verenigd. De kerken, die hun verant
woordelijkheid kennen voor dat deel van de Nederlandse jeugd 
dat de openbare school bezoekt en waarvan de ouders gods
dienstonderwijs wensen of er geen bezwaar tegen hebben, staan 
voor grote financiele zorgen. De godsdienstleraar heeft recht op 
een salaris dat overeenkomt met dat van de klasse-onderwijzer. 
Bovendien staat de kerk voor grote uitgaven wat de sociale 
voorzieningen betreft. ,Oud en arm" mag voor de godsdienston
derwijzer, die al zijn kracht en tijd heeft gegeven aan dit werk, 
niet gelden. Daar komt dan nog bij de kosten voor leermiddelen. 
Dit alles maakt dat de kerken deze arbeid niet meer uit eigen 
middelen kunnen bekostigen. Is nu in art. 26 deze zaak uitput-
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tend geregeld? En kan het gemeentebestuur volstaan met te 
zeggen dat het voldoende heeft gedaan met kosteloos verwarm
de en verlichte lokalen ter beschikking te stellen? Sterker nog: 
kan gezegd worden: we mogen niet meer doen? In verschillende 
provincies heeft deze zaak gespeeld. In Gelderland en Noord
Holland keurden Gedeputeerde Staten raadsbesluiten inzake 
subsidiering van het godsdienstonderwijs, goed. In Zuid-Holland 
en Overijssel kwamen moeilijkheden. Het gemeenteraadsbesluit 
van Rotterdam werd door G.S. van Zuid-Holland niet goedge
keurd. Rotterdam ging in hoger beroep bij de Kroon. Uiteinde
lijk bij K.B. van 9 oktober 1957, werd beslist dat het besluit van 
G.S. van Zuid-Holland werd vernietigd. Dit betekent dat in 
hoogste instantie is vastgesteld dat subsidiering door het ge
meentebestuur van het godsdienstonderwijs op de openbare la
gere school niet in strijd is met de wet. In de vergadering van 
de rotterdamse gemeenteraad van donderdag 22 december 1960 
werd een voorstel van B. en W. aangenomen om het godsdienst
onderwijs op de openbare school ruimer te subsidieren. Slechts 
de twee communisten stemden tegen. Vanaf 1958 was dit bedrag 
ongeveer f 50.000 per jaar. Dit werd nu verhoogd tot f 100.000 
per jaar. Bovendien werd voor eerste aanschaffing van leermid
delen een bedrag groat f 45.000 vastgesteld. Jaarlijks zal de bij
drage voor leermiddelen bedragen 8% van het bedrag, hetwelk 
per leerling van de onderscheidene openbare lagere scholen ge
middeld per jaar voor leermiddelen beschikbaar is gesteld. Het 
c.h. gemeenteraadslid Dr. F. J. Krop heeft in de raadsvergade
ring zijn vreugde geuit over dit voorstel. Slechts de communis
ten hadden ernstige bezwaren. De stemmenverhouding waarmee 
dit voorstel werd aangenomen, stemt tot blijdschap. Evenals het 
feit dat zo spoedig de goedkeuring van G.S. werd verkregen. 
Met ingang van 1 jan. 1961 treedt de nieuwe subsidiering in 
werking. 

De beslissing valt dus nu bij de gemeenteraden. Nu moet deze 
kwestie juist worden gezien. Het gemeentebestuur heeft niet de 
plicht om subsidie te verlenen. En de kerkelijke gemeente heeft 
geen recht op subsidie. Dat betekent dat juist voor onze christe
lijk-historische afgevaardigden in de gemeenteraden een belang-
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rijke taak op dit terrein is weggelegd. Ons gemeenteprogram 
heeft zich ten aanzien van dit punt duidelijk uitgesproken in 
positieve zin.U) 

1) Voor bet onderwijs op deze scholen verwijzen we naar ,Opdracht", 
orgaan 'Van de werkgroep voor bet godsdienstonderwijs op middelbare 
scholen, ingesteld door de hervormde raad voor de zaken van kerk en 
school. 

2) In ,De Nederlandsche Schoolwetgeving voor het lager onderwijs 
1796·1907" van I. van Hoorn, zijn alle wetten, instructies, enz. opgenomen. 

a) Deel I: ,De vestiging van bet Staatsmonopolie", 1920. Op blz. 223 
schrijft Dr. H.: Heel deze manoeLUvre van Van den Ende met den Bijbel 
is niets dan een weerzinwekkend geknoei". 

4) A. v. d. Ende: ,Geschiedkundige schets van Neerlands schoolwet· 
geving, 1846, blz. 89. 

s) Dr. N. Beets: ,Misdadig of plichtmatig?" in: ,Protestantsche Bij· 
dragen", 1870, blz. 232·258. 

6) Prof. Dr. G. C. van Niftrik: ,Hardegarijp: een te~en !", 1952, blz. 74. 
7) In de wetten op bet middelbaar en voorberddend boger onderwijs 

staat: ,De voor bet godsdienstonderwijs bestemde uren vallen binnen 
of sluiten aan bij de schooltijden" (resp. art. 22 bis en aPt. 10 bis). 

s) Jhr. Dr. A. F. de Savornin Lohman: ,Bijdragen tot de geschiedenis 
der ChristeliJk·Historische Unie", deel II, lblz. 99. 

9) ,Kinderjaren en jeugd van R. N. Roland Holst", 1940, blz. 20. 
10) ,Doel en taak der openbare school in 'Verband met het godsdienst

onderwijs" in: Paedagogische studien, juni 1960, blz. 273·286. 
11) Wij wUzen er op, in verband met de vraag n'aar de subsidiering 

van bet godsdienstonderwijs op de openbare school, dat in bet antwerp
wet tot regeling van bet voortgezet onderwijs (de zgn. MammoelJWet) 
a11t. 41, lid 4 luidt: ,Aan de leraren (bedoeld zijn de godsdienstleraren, 
die aangewezen worden door kerkelijke gemeenten of plaatselijke ker
ken) kan een beloning worden toegekend volgens regelen, bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen". In ,Woord en Dienst", orgaan voor bet 
hervormde kerkewerk, van 18 mei, 19 oktober en 16 november 1957 arti
'kelen van Ds. 0. V. Henkel en Dr. J. W. Doeve over de subsidierings
kiwestie. Ook in de kringen <va::I de P.C.W.G. van de P.v.d.A. bli}kt belang
stelling te bestaan <voor deze vragen. We verwijlzen met vreugde naar bet 
a11tikel van Dr. W. H. Vermooten uit De Gemeente, dat in Doorbraak 
van juli-aug. 1960 werd overgenomen. 
Het hoofdbestuur van ihet Humanistisch Verbond heeft 23 mei 1960 aan 
de minister van 0., K. en W. bericht, bezwaren te hebben rtegen twee 
artikelen in bet ontwerp van wet tot regeling van bet voortgezet onder
wijs. Deze bezwaren zijn nu '~enbaar gemaakt aan de !eden van de Twee
de Kamer. Ten aanzien van bovengenoemd antikel 41 wenst het H.V. 
toegevoegd te zien, dat ook geestelijke en zedelijke vorming, die niet
godsdienstig is gefundeerd in het onderwijs ~an worden toegeiaten door 
middel van Ieraren, door de desbetl'effende genootschappen aan te wijzen. 
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G. J. van Beekhoff-van Selms 

DE ANTI-HONGER-ACTIE IN NEDERLAND. 

Een stukje voorgeschiedenis. 
De gedachte om de problemen, die samengaan met ondervoe

ding en voedseltekort, met een foutieve wijze van voedselberei
ding en onjuiste landbouwmethoden, van een centraal punt uit 
aan te vallen en ze vandaar uit op te lossen, is niet van vandaag 
of gisteren. In de jaren van de Volkenbond was men hier al mee 
bezig. Ook toen werden er plannen gemaakt en besprekingen 
gevoerd om de voedselsituatie in de wereld te verbeteren en 
daarmee de gezondheid. Sociale misstanden zouden hierdoor 
opgeheven kunnen worden. 

Het he1e complex van problemen: die wisselwerking tussen 
voedsel en gezondheid, tussen gezondheid en levensvreugde, 
tussen levensvreugde en werklust, tussen werklust en sociale 
welstand, had de volle aandacht van mens en als Sir John Boyd
Orr, Frank L. MacDougall en hun vrienden in Geneve. Toen 
Europa in de greep van oorlog en ellende was gekomen, konden 
zij oversteken naar de Verenigde Staten. Hoewel de oorlog door
woedde, bleven zij aan de vrede werken. Een vrede waarin de 
mensheid gevrijwaard zou worden van gebrek! De opheffing 
van voedselgebrek, door opvoering van productiviteit, door ver
betering van bestaande toestanden, zou een belangrijke bijdrage 
zijn tot die vrede. 

In 1943 nodigde President Roosevelt afgevaardigden van 44 
landen uit tot een bespreking, die plaats vond in Hot Springs, 
in de staat Virginia. 

De W ereld Voedselraad werd opgericht: 
In oktober 1945 kwam men weer bij elkaar en, als eerste ge

specialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, werd de 
Voedsel en Landbouworganisatie opgericht: The Food and Agri
culture Organization of the United Nations, kortweg ,FAO" 
genoemd. 42 afgevaardigden bekrachtigden de Statuten. 
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Hiermee zagen Sir John Boyd-Orr, die FAO's eerste directeur
generaal werd, en FrankL. MacDougall, zijn eerste adviseur en 
plaatsvervanger, hun jarenlange werken bekroond. 

Eerste activiteit van F AO: 
Het was nodig om een wereld-voedseloverzicht samen te stel

len. Begonnen werd met een onderzoek in die 70 landen, waar 
90% van de wereldbevolking leeft. 

F AO was de dokter, die de diagnose stelde en een ernstige 
ziekte ontdekte: 
,meer dan de helft van de wereldbevolking was niet voldoende 
gevoed, een derde van de wereldbevolking at genoeg en het ove
rige deel zweefde op de grens van ondervoeding, mede door een 
onjuist gebruik van de beschikbare voedingsmiddelen". 

Een schokkende ontdekking! Welk geneesmiddel kon hier 
helpen? 

De productie zou opgevoerd moeten worden. Daarvoor was 
voorlichting noodzakelijk door experts die speciaal getraind 
zouden moeten worden. De gedachten gingen uit naar grote ont
ginningswerken om verbetering te brengen, naar meer varietei
ten van de verbouwde gewassen, naar plantenziekte-bestrijding. 

De sprinkhanenplagen zouden gemeenschappelijk bestreden 
moeten worden, want tussen de landen waar deze dieren hun 
eieren leggen en het buurland waar ze gaan ,eten", bleek geen 
samenwerking te bestaan; FAO zou als tussenpersoon moeten 
optreden om een aanval te leiden. 

De mechanisatie van de landbouw, de rijstbouw, bosbouw, 
visserij en de bescherming van de samenleving tegen woeke
raars door het verstrekken van normaal crediet, het marktpro
bleem, de ontsluiting van vele gebieden .... het is bijna te veel 
om op te noemen, maar op al deze terreinen zou F AO zich moe
ten gaan begeven. 

Veel is er dan ook gebeurd in de 15 jaar van FAO's bestaan. 
Nooit mocht vergeten worden, dat de mens en de oplossing van 
zijn noden, het doel van alle inspanning was. 

Wanneer een project met succes uitgevoerd werd, moest de 
F AO-expert zich terug kunnen trekken en het a an de bevolking 
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overdragen. Op de nieuwe marrier moest men dan zelf verder 
werken. 

,Opvoeden is: jezelf overbodig maken" geldt ook als devies 
in FAO! Veel geduld was en is nodig om vooroordelen tegen 
nieuwe methoden, uit religieus of traditioneel oogpunt, uit de 
weg te ruimen. 

De home-economist (de huishoudkundige ten plattelande) van 
FAO had en heeft een belangrijke taak om de vrouwen met de 
nieuwe producten en methoden in kennis te stellen. Het gezeg
de: Wanneer je een vrouw ,opvoedt", voedt men een hele fami
lie op, heeft in F AO veld gewonnen. Zeer tot vreugde van de 
internationale vrouwenorganisaties, die in F AO een adviserende 
stem hebben! 

Samenwerking met andere gespecialiseerde 
organ is a ties: 

Het Kindernoodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), de 
Wereldgezondheidsraad (WHO) en de Culturele en Opvoedkun
dige Organisatie (UNESCO), die samen weleens: de Verenigde 
Naties-familie worden genoemd, zijn samen met FAO aan het 
dokteren geweest om, in afwachting van de verbetering in de 
landbouw-situatie, direct hulp te bieden. 

Grote zendingen melkpoeder en vitamine-tabletten zijn ver
werkt en veel injecties zijn er toegediend, de groenteteelt werd 
bevorderd en het juiste gebruik ervan geleerd, ook op de scho
len. 

Is een Anti-Hongeractie, bij alles wat er 
aan hulp geboden wordt nag nodig? 

Met grote toewijding en opoffering, dikwijls onder zeer moei
lijke omstandigheden, is er in de afgelopen jaren gewerkt. Veel 
werd er bereikt, maar niemand beter dan Dr. Sen, de Indier, die 
directeur-generaal is van F AO, kan weten, hoe oneindig veel er 
nog te doen blijft, hoe groot de nood nog is in vele gebieden. 

,De geschiedenis van de mensheid is een voortdurende wed
loop tussen beschikbare voedingsmiddelen en bevolkingsgroei", 
dit is in een notedop het probleem van de honger! 
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Dr. Sen kreeg de toestemming van de vergadering van Afge
vaardigden van de aan F AO's werk deelnemende landen1), (die 
voor de 10e keer gehouden werd in november 1959) om ,een 
wereldcampagne tegen de honger" voor te bereiden, die tot 1965 
zou gaan duren. Op 1 juli 1960 werd de Campagne officieel inge
zet en Dr. Sen zei in zijn openingsrede: ,De honger en de behoef
te van een mens, zijn de honger en behoefte van elk mens. Het 
feit dat een mens vrij is van honger en van elke andere behoefte, 
is pas waar en zeker, wanneer alle mensen hiervan bevrijd zijn!" 

Hoe zal de Campagne gevoerd worden? 
F AO hoopt deze extra aanval tegen de honger en verkeerde 

voedingsmethoden over 3 brede fronten te leiden: 
Ten eerste over het front van de opinie-vorming: 

In de landen, die de helpende hand gaan bieden, zowel als in de 
landen die hulp gaan genieten, moet men zich bewust gaan wor
den en vertrouwd raken met de ideeen van deze campagne, men 
moet, a.h.w.: de bodem bereid maken. 

Op het tweede front zal gezocht worden naar de meest doel
treffende methoden voor de hulpverlening en over het derde 
front zal zich uiteindelijk de hulpactie afspelen. 

Het ligt niet in F AO's bedoeling om z6 maar te geven. Er 
wordt naar gestreefd om van het begin af de bevolking in te 
schakelen door heropvoeding. Dan is er een Trustfund gesticht. 
Men kan geld in het Trustfund storten, F AO zal er dan mee 
werken. Men kan ook advies krijgen over een project waarbij 
geholpen kan worden. Ret ingezamelde geld gaat dan via het 
Trustfund naar het speciale doel. Er zal dan contact gelegd 
worden tussen gevers en ontvangers. We weten nu eenmaal alle
maal graag ,waar ons geld blijft"! 

Het gevende land of de gevende organisatie, kan ook met 
eigen mensen, onder F AO's leiding gaan helpen. 

In beide gevallen hoopt F AO, dat 10°/o of 15°/o in het Trust
fund blijft, om FAO in staat te stellen te werken. Deze wereld
campagne tegen de hanger gaat n.l. boven het normale budget 
van FAO uit. 

Regeringen besloten extra geld beschikbaar te stellen om de 
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start mogelijk te maken en beloofden nationale comm1ss1es in 
het leven te roepen om hen van het verloop van de Campagne 
op de hoogte houden. 

Hoe is het in Nederland gegaan? 
Bij die besprekingen in Rome was onze Minister van Landbouw 
en Visserij ook aanwezig en op 22 juni j.l. heeft Zijne Excellentie 
een Nederlands FAO-comite opgericht, dat o.m. tot taak heeft de 
Minister te adviseren in F AO-aangelegenheden. De leden van 
het comite hebben zitting in hun persoonlijke kwaliteit en ko
men uit verschillende maatschappelijke groeperingen. Onder 
leiding van de voorzitter Ir. Royackers, zal dit comite de spil 
vormen van de Nederlandse activiteiten in het kader van de 
wereldcampagne tegen de Hanger, die bij ons: Anti-Hongeractie 
zal heten. 

Samenwerking met NOVIB (Nederlandse Organisatie 
Voor Internationale Bijstand). 

Omdat NOVIB, waar alle organisaties op maatschappelijk, po
litiek en kerkelijk terrein in samenwerken, opgericht om de 
,nood in de wereld te bestrijden", in ons land bestaat en zowel 
een vaste staf als een collecte-apparaat heeft, werd besloten dat 
het Nationale FAO-comite samenwerking zou voorstellen. Het 
NOVIB-comite, dat dus eenzelfde doel nastreeft als de Anti
Hongeractie omschrijft, stelde gaarne de apparatuur ter beschik
king. Er is nu een goede samenwerking tussen beide comite's, 
waarin het FAO-comite het eerst verantwoordelijk orgaan is. 
De ,Familie-leden van de Verenigde Naties" in ons land, het 
UNICEF-comite en het UNESCO-centrum, werken ook mee in 
deze nationale actie, via NOVIB. 

Het geld van de Bakkers-actie met de bonkaarten op 5 mei 
ingezameld, werd in deze Anti-Hongeractie gebruikt, met hulp 
van FAO, voor zaai-zaadverbetering in het Midden-Oosten en 
de herfstopbrengst van de NOVIB-activiteiten ging naar ditzelf
de project, waaraan meer landen meewerken. 

Professor E. de Vries schrijft dat: ,wanneer 3 miljoen gulden 
aan hulp bij elkaar wordt gebracht, de graanopbrengst, na het 
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aanleggen van irrigatiewerken etc., met 800.000 ton verhoogd kan 
worden. Van een ton graan, kunnen ongeveer 4 mensen een jaar 
lang gevoed worden met graan-producten! Iedere gulden van 
ons, kan het hoofd-voedsel voor een heel jaar van een mens 
voortbrengen!" 

Komende Acties. 
In de komende jaren zullen zoveel mogelijk de verschillende 

groeperingen van ons volk er bij betrokken worden. 
In overleg met FAO zullen hulp-acties ondernomen worden, 

die ons allen aanspreken, die we volgen kunnen en die goed uit
voerbaar zijn. FAO publiceerde er al verschillende, speciaal uit
gekozen en binnen het bereik van ieders hulp. 

De Nederlandse Regering gaf als een van de eersten!, $ 20.000 
voor het Trustfund. 

Allerlei internationale ,niet-gouvernementele" organisaties, 
zoals: de Wereldraad van Kerken, YMCA en YWCA, de Interna
tionale Padvinders-organisatie, Intern. U.N. committees, Caritas, 
Trade Unions, The Associated Countrywomen of the World, en 
de vele andere vogels van diverse pluimage, die een adviserende 
stem bij de Verenigde Naties hebben, willen FAO ook helpen in 
deze wereldcampagne. Hierover zijn al verschillende besprekin
gen gevoerd. We prijzen ons gelukkig in ons land een organisatie 
te hebben als NOVIB, waar het Nat. FAO-comite, en iedereen 
die wil, mee kan samenwerken. 

Bij het begin van de actie kreeg Dr. Sen veel telegrammen 
van Staatshoofden. Ook Hare Majesteit Koningin Juliana stuur·· 
de een bericht ter aanmoediging. ,Natuurlijk", zou ik haast dur
ven zeggen, want heeft Hare Majesteit in 1955 in de Pieterskerk 
in Leiden, niet een bijna visionaire Rede gehouden over ,De 
welvaart in de wereld als gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid"?! Het lijkt, als was die rede geschreven voor de Anti
Hongeractie! Graag geef ik enige citaten, de hele tekst zou hier 
te veel plaats innemen. ,Wat welvaart betreft, stijgt de westerse 
mens nog steeds hoger, de ander is achtergebleven. De twee 
horen bij elkaar. Het is zaak, dat hij die klimt zich omkeert en 
zo gauw mogelijk zijn hand uitsteekt om de ander te grijpen. 
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Samen gaan ze dan verder omhoog. Zal men getweeen langza
mer klimmen dan aileen? Mij dunkt van niet, men stijgt samen 
op den duur zelfs sneller, het tempo zal cumuleren, wanneer 
men hand aan hand kan gaan. Ret gaat ieder mens persoonlijk 
aan, het kan niet in een vage mist van onverschilligheid worden 
weggedoezeld, het is een rechtstreeks appel op iedereen!" 2 ) 

1) ,£r zijn nu 88 Ianden, die Lid zijn 'Van FAO en verschillende Ian den 
wachten nog op toestemming om aan te sluiten. De Sovjet-Unie is niet 
bij FAO aangesloten. 

2) Wie meer wil weten over de plannen voor de komende jaren van 
de te voeren Anti-Hongeractie in Nederland, kan zich wenden tot: 
Het secvetariaat van NOVIB, Paleis Noordeinde, Molenstraat 27 te 
's-Gravenhage; of tot Ir. A. Motman, seer. FAO-comite, Departement van 
Landbouw, le van den Boschstraat te 's-Gravenhage. 
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EXEGETICA 
OUD- EN NIEUWTESTAMENTISCHE STUDU!:.N 

o:1der redactie van 
Prof. Dr. W. H. Gispen, Prof. Dr. F. W. Grosheide en Dr. H. Mulder 

Binnenkort verschijnt in onze reeks ,EXEGETICA" een monografie van 
de hand van Prof. Dr. D. S. Attcma, getiteld 

ARABIE EN DE BIJBEL 
Onder de naam ,EXEGETICA" versehenen bij ons reeds twee reeksen 
van elk 6 deeltjes, waarvan er drie betrekking hebben op het Oude Tes
tament en drie op het Nieuwe Testament. De deeltjes varieren van 
48 tot 88 pagina's. 

De derde reeks, waarvan de eerste 3 deeltjes reeds verschenen, is als 
volgt samengesteld: 

1. Ptof. Dr. F. F. Bruce: 
Biblical Exegesis in the Qumran texts 

2. Dr. 1. G. Aalders: 
De verhouding tussen het verbondsboek van Mozes en de 
codex Hammurabi 

3. Dr. H. Mulder: 
Hoofdlijnen van Lucas 2 

4-. Pro[. Dr. D. S. Attema: 
Arabic en de Bijbel 

5. Prof. Dr. W. C. van Unnik: 
Jezus, zoals de Gnostici hem zagen 

6. Prof. Dr. P. A. van Stempvoort: 
Die Himmelfahrt in der Theologie des Neuen Testamentes 

Niet aileen in Nederland maar ook buiten onze grenzen heeft de reeks 
EXEGETICA met zijn boeiende bijdragen in wetenschappelijk \'crant
woordc vorm, aandacht getrokken. Enkcle deeltjes zijn reeds in ver
schillendc talen vertaald. 

De verkoopprijs van dit deeltje is f 4.50. De gemidddde verkoopprijs is 
f 5.- per dceltje. U kunt z·iclz eclzter door u als abonne op te geven ca. 
f 2.25 per .dceltje besparen. De ab01mementsprijs van EXEGETIC A is nl. 
f 2.75 per decltje. Nieuwe abom1ees krijgen oak de deeltjes van reeks 1 
czz 2 tegcn alnnmemenlsprijs. 

UITGEVERIJ VA.t'\I KEULEN N.V. 
DEN HAAG - TELEFOON 33.40.73* 



Binncnkort vcrschijnt, tcr gclegcnhcid van hct 60-jarig bcstaan van de 
Ccntraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappclijk 
Werk, cen bundcl artikclen onder de naam 

MENS EN ONTMOETING 
Hct woord ,ontmocting" bctekcnt naar zijn diepste zin, dat cr tusscn 
mensen wcrkclijk icts gebcurt; ccn wczcnlijkc vcrandering kan plaats 
vinden. 

De becloelin~ van deze uitgm·c is om ccn ovcrzicht te geven van ccn 
aantal principiele, praktische, gcestclijke en zakelijke, teehnisehe en 
spceialistische aspeeten, welke in de ontmocting aan de orde kunnen 
komcn. 

Daarbij spelen besturcn en directics, wcrkgevers en werkncmers, vcr
plcgenden en verpleegden, maatschappelijk wcrkers en clienten, paticnten 
of pupillen een rol. Of het nu gaat over de zorg voor het onmaatsehap
pelijk gezin dan wei over de reclassering, de zorg voor geestclijk of 
lichamelijk gehandicapten, geestelijke be!nvloeding of financieel-admi
nistraticve vragen, allen zijn bij alles bctrokken. 

Het bock !weft een forma.at van 15 x 22 em. 
Omvang: 224 pagina's 

Gebonden in linne11 band, met goudopdmk 

Prijs: bij voor-intekening f 8.50, na verschijning f 9.50 
\. ________________________________ J 

Het vorige jubileumboek was direct uitverkocht. Honderden moesten 
wij teleurstellen.- Beste! dus vandaag nog bij uw boekhandelaar of bij 
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Prof. Dr. J. N. Bakhuizen van den Brink 

NAAR EEN CHRISTELIJK EENHEIDSFRONT? 

Als de vraag naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van 
een her-ordening van de Nederlandse confessionele politieke 
groeperingen op voorbeeld van de Christlieb Demokratische 
Union Deutschlands eenmaal gesteld is, komt zij niet zo snel 
weder tot rust. Behalve een praktische, is zij zonder twijfel ook 
een gewetensvraag en als zodanig een lastige. In de eerste plaats 
al omdat geen enkele gewetensvraag zich gemakkelijk laat be
antwoorden, daar zij steeds vele relaties impliceert, die afge
wogen en zo mogelijk gecoordineerd moeten worden. Maar in de 
tweede plaats omdat bij deze vraag in het bijzonder onze gods
dienstige overtuiging in het geding komt en zelfs de waarheids
vraag geraakt schijnt te worden. Indien dit werkelijk het geval 
blijkt te zijn, kunnen wij moeilijk met een zeer kort en afdoende 
antwoord gereed komen, willen wij het vraagstuk geen geweld 
aandoen. En het naast ons neerleggen, omdat het zo lastig blijkt, 
kunnen wij ook niet meer omdat ons geweten er nu eenmaal 
door verontrust is. 

Volgens haar Statut van 1956 wil de C.D.U. ,das offentliche 
Leben im Dienst des Deutschen Volkes und des Deutschen Va
terlandes aus christlicher Verantwortung und nach dem Sitten
gesetz auf der Grundlage der personlichen Freiheit demokra
tisch gestalten". Men zou kunnen zeggen, dat hier dus uitgegaan 
wordt van een ,Christendom hoven geloofsverdeeldheid" en van 
de, in Katholieke trant, natuurlijke zedewet. 

Bovendien wordt er ruimte gelaten voor de vrijheid van per
soonlijke overtuiging en interpretatie. Wanneer men bedenkt 
dat van het ledental der C.D.U. 40% Evangelisch en 60% R.K. is, 
valt dit laatste bijzonder op. Nog meer vrijheid schijnt in het 
gezicht te komen wanneer men verder constateert, dat de 
C.D.U.-fractie in de Bondsdag onafhankelijk is van de partij, en 
men daarbij bovendien in aanmerking neemt, dat art. 38 van de 
Grondwet bepaalt, dat de afgevaardigden vertegenwoordigers 
zijn van het gehele volk, niet gebonden aan lastgevingen en 
aanwijzingen, en slechts aan hun geweten onderworpen. 
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Als de praktijk met deze theoretische beginselen in overeen
stemming is, zou men haast geneigd zijn zich ideale verhoudin
gen voor te stellen. Ret is niet mijn bedoeling enig onderzoek 
naar deze praktijk in te stellen, maar wel de beginselen theore
tisch te toetsen en na te gaan, wat wij met dergelijke gezichts
punten mogelijkerwijze in ons eigen politieke leven zouden kun
nen aanvangen. 

Christelijk verantwoordelijkheidsbesef is een even schoon als 
moeilijk hanteerbaar, want tamelijk abstract, gegeven. Ret on
derstelt in elk geval overtuigde Christenmensen, overtuigd maar 
ook kundig genoeg om zowel sterk te staan waar het nodig is, 
als niet halstarrig te zijn waar het niet nodig is. Ret onderstelt 
een levend Christendom, dat een volstrekte gehoorzaamheid en 
een volkomen geloofsvertrouwen verbindt met een van mensen 
en menselijke verhoudingen onafhankelijke, maar tot dienen be
reide geest. Levend Christendom schept, meer dan iets anders, 
geestelijke zelfstandigheid en vrijheid. Deze zijn regelrechte 
vruchten van werkelijk verkeer met Christus. De enkele gebon
denheid aan het geweten is hier dus volkomen op haar plaats, 
mits dat geweten gevangen is in de gehoorzaamheid aan Chris
tus (II Cor. 10:5). Men kan niet van Christelijk verantwoorde
lijkheidsbesef spreken wanneer het niet z6 diep geworteld is. 
Ret gevaar is intussen groot, dat men tach met minder toe wil; 
dat men aan zichzelf of aan de praktijk van het leven lagere 
maatstaven aanlegt, minder volstrekte en meer enigermate rna
reel, minder werkelijk religieus te werk gaat. Dan mist men 
Christus en past men de waarheid, die Hij is, aan de omstandig
heden aan, doet er wat af om haar meer practicabel te maken en 
kiest voor zichzelf eigenlijk een bloemlezing uit het geheel daar
van uit. Dat komt op het omgekeerde van gehoorzaamheid en 
innedijk overwonnen-zijn neer en lijkt meer op bemeesteren. Ten 
opzichte van Christus geldt voor ons het woord: beproeft alle 
dingen en behoudt het goede (I Thess. 5:21), in geen geval. 

Met Christelijk verantwoordelijkheidsbesef dat, omdat het 
Christus aanroept, een godsdienstige zaak is, zijn wij derhalve 
in een sfeer van volstrektheid. Dat is geen nieuwigheid voor de 
Unie, die als toetssteen voor het gezag in de staat de Bijbelse 
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openbaring aanvaardt, alleen is het wat anders gezegd. Ook het 
probleem hoe een motief van zulk een volstrekte aard in de 
politieke we:-eld te hanteren, is ons niet nieuw. Ret houdt in, 
dat wij niet op eigen gezag vaststellen wat gewenst of noodza
kelijk of nog toelaatbaar is, maar ons onderwerpen in ons oor
delen en handelen aan een maatstaf, die boven onszelf uitgaat. 
Deze zweeft intussen niet in de lucht maar draagt de naam: 
Christus, en wordt gekend in geloof en trouw aan Hem, die der 
mensen broeder is. Hij is geen theorie en geen abstractie, en 
hierom is het waar, dat de godsvrucht tot alles nuttig is en de 
belofte voor het leven in heden en toekomst inhoudt (I Thess. 
4:5). Christelijk verantwoordel)jkheidsbesef tracht dan ook niet 
hetzij Chrlstus goed te praten of nog zwakjes te verdedigen in 
deze boze wereld, hetzij het Evangelie wat van zijn scherpten 
te ontdoen om het bruikbaar te maken naar het oordeel der 
mensen; maar het v2.lt intef:endeel deze relatieve menselijke 
en maatschappelijke omstandigheden, waarin wij zijn geplaatst, 
aan met het Licht der wereld en rust niet v66r dit ontdekkende 
licht overal vrijheid van schijnen heeft gekregen. 

Nu rijst dan de vraag of het mogelijk is, dat de verschillende 
confessies het hierin althans op politiek terrein z6 eens worden, 
dat zij samen kunnen werken in een formatie. Christelijke poli
tiek betekent voor de C.D.U. niet, dat politiek handelen met ,re
ligiose Lebensgestaltung" samenvalt. Zij eist wel, dat de politieke 
en sociale orde, en ook het handelen van de politicus, zedelijk ge
rechtvaardigd in Christelijke zin behoort te zijn. N aar ik meen zit 
hier een verzwakking in vergeleken met de eis, dat de overheid 
Gods Naam dient te belijden; maar juist is, dat politiek leven 
en handelen niet hetzelfde is als kerkelijk of geestelijk leven. 
De C.H.U. spreekt van de eerbiediging van de Christelijke be
ginselen (art. 3) en maakt zodoende een overeenkomstig onder
scheid. Ret woord ,beginsel" behoudt echter zijn geladen bete
kenis. Ret mag niet verwateren tot een zwakke en verre aan
duiding van zekere relatie tot het Christendom, maar het sluit 
het begin, het uitgangspunt in; en een uitgangspunt beslist over 
wat er op gebouwd wordt en wat volgt. Ret brengt wel degelijk 
iets van ,Lebensgestaltung" mede en het verschil beperkt zich 

3 



derhalve tot de gebieden, waar men leeft: de staat, en de Kerk 
of godsdienstige groepering. Aan het principiele mag echter niet 
getornd worden. 

En zo komen wij niet los van het element van volstrektheid, 
dat wij hoven reeds noemden. Is het nu denkbaar, dat historisch 
geworden en historisch ook zeer ver uiteengegroeide confessies 
elkaar toch weer nader treden? Dit is thans, laten wij ons zulks 
wel bewust zijn, een wereldvraag geworden. Voor Nederland is 
dit een bijzonder moeilijk vraagstuk, vooreerst al om de wording 
van onze staat uit de worsteling tegen het met de Rooms Katho
lieke Kerk hand in hand gaande ongerechtige Spanje; en in de 
~weede plaats om de schisma's in het Protestantisme, die daarop 
gevolgd zijn en nog evenmin als een historische antiquiteit zijn 
te beschouwen. Het is gauw gezegd, dat men zijn confessionele 
verschillen niet op politiek terrein moet uitdragen. Maar als ze 
nu eenmaal bestaan en zulk een betekenis hebben? 

Wat zijn confessionele verschillen eigenlijk, zijn ze gemakke
lijk van de rest van het reele leven te isoleren en er uit op te 
ruimen? Op deze laatste vraag zal geen verstandig mens beves
tigend antwoorden. Confessionele vaststellingen - men behoeft 
niet altijd te beginnen met over confessionele verschillen te 
spreken - hebben in oorsprong altijd met het godsdienstig ge
weten te maken. Zij bedoelen de waarheid te eren en vast te 
houden met behulp van formuleringen. Niemand kan buiten 
zulke denkvormen en zeden en deze verwisselt men dan ook niet 
naar believen. Zij hebben krachtig bijgedragen tot het vormen 
van onze Protestantse politieke groeperingen en dat er kracht 
van is uitgegaan en uitgaat in onze hele samenleving, behoeft te 
dezer plaatse niet nader betoogd te worden. De qualiteit van ons 
openbare leven heeft er door gewonnen. De mode brengt thans 
weliswaar mede, dat allerwege aan bepaalde formuleringen en 
zeden gemorreld en getwijfeld wordt en dat men ze elastisch 
tracht te verwijden of zelfs in haar wezen aantast, omdat ze 
eenzijdig en beperkt heten en aan de werkelijkheid tekort doen. 
Maar ook afgezien van dit modeverschijnsel ziet men overal een 
ernstig relativerende critiek op vroeger meer vaststaande en 
algemeen aanvaarde begrippen. Dit nu dringt met name ook 
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~k door tot het vraagstuk van de geldigheid van eenmaal bestaande 
et meer theologische doctrines op staatkundig gebied. Niet aileen 

uit ongodsdienstige hoek komt hier een steeds sterker wordende 
d, critiek los, maar deze leeft ook in eigen kring. En het bestaan 
~h van de C.D.U. schijnt er op te wijzen, dat deze zelfcritiek posi-
es tief kan leiden tot groter onderlinge tolerantie en als gevolg 
<s daarvan, in het belang van land en volk, tot betere samenwer-
is king 
1g De vraag komt echter niet tot rust, of dit nu doenlijk is voor 
o- ons land, met zijn zo geheel andere geschiedenis en zulke andere 
le verhoudingen dan de Bondsrepubliek. Vergeten wij niet dat 
lp Duitsland ook zijn geschiedenis heeft en een politieke geschie-
jn denis met nog veel pijnlijker plekken dan de onze. Bij de oprich-
le ting van de C.D.U. heeft men bewust met het verleden willen 
w breken. En dat is iets, dat ons zeer moeilijk afgaat. De C.D.U. is 

trots op haar jeugd, is er gezegd. Wij zijn meestal veel trotser 
e- op onze historie - in onze kring behoeft dit niet herhaald te 
te worden! Maar als regeren vooruit zien is, moet er in alle poli-
s- tieke medewerking ook vooruitgezien worden, weliswaar - in 
ft dit opzicht verloochenen wij ons ,beginsel" weer niet - met 
te nauwkeurig letten op wat Schrift, Kerk en geschiedenis ons 
e- hebben geleerd en blijven leren, maar toch bovenal met het oog 
te op de toekomst en zonder het terugverlangen naar vroeger ge-
m vestigde doch nu verouderde posities. 
et Er is natuurlijk geen sprake van, dat wij onverschillig naast 
~n ons neer zouden willen leggen wat ons in de historie geschonken 
ht is: wij zouden het niet eens kunnen. Maar de God der geschie-
te denis is ook de God van het heden; en: of gij heden naar Zijn 
:1s stem hoordet, zegt Psalm 95:7. Inderdaad klinkt er een heel be-
:J.s paald Woord Gods in onze tijd. Ret heeft lang werk gehad om 
m door te dringen, maar het schijnt zich thans niet meer te laten 
~h verdringen of overstemmen. En dat is Zijn roep tot groter een-
,;e heid. Hij laat zich duidelijk horen over alle andere geluiden 
n. heen. Deze worden er nog lang niet door verdrongen, maar wij 
m kunnen de roep Gods voor deze tijd er toch wel bovenuit horen. 
m Het is, of Hij, om de nood van deze tijd, thans de regel, dat men 
Jk Zijn stem op de straten niet luid zal horen (Matth. 12:21) een 
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beetje op zij zet; de toestanden dulden weinig uitstel meer. In 
verschillende verbanden, in verschillende toonaarden en uit alle 
richtingen kunnen wij deze roep beluisteren en wij zullen goed 
doen, ook al komt ze ons nieuw en met het oog op bepaalde 
situaties erg veeleisend voor en verwachten wij er zelfs nieuwe 
moeilijkheden van, toch acht te geven en ons niet doof, en nog 
minder eigenwijs te houden. Hier wordt een vraag tot ons Chris
telijk verantwoordelijkheids'besef gericht, die, wij zeiden het 
reeds, tot een wereldvraag is geworden. 

Het is bekend genoeg, dat de politieke oproep van dr. S. W. 
Couwenberg ,Pleidooi voor een christelijke doorbraakgedachte" 
naast enige steun, van C.H. en A.R. zijde nogal critiek heeft ont
moet. In zoverre de vraagstukken van confessionale aard daarin 
onderschat werden, terecht. Aan de andere kant is erkend, dat 
een dergelijke oproep in deze tijd, waarin geen Christen meer 
aan de oecumenische gedachte voorbij kan gaan, toch ook niet 
zonder meer verworpen mag worden. Men kan niet kerkelijk 
oecumenisch zijn en op politiek gebied rustig door blijven gaan 
met de toestand der gescheidenheid te fixeren. Aangezien elke 
dubbelzinnigheid van geestelijke en zedelijke houding grondig 
te verwerpen is, moet er een coordinatie - wij noemden het be
grip hoven reeds - tot stand gebracht worden tussen ons op
t:::-e.::en op elk van beide gebieden. Dat dit geen eenvoudig op te 
lossen zaak is, begrijpt een ieder. Onderschatting van de proble
matiek kan hier slechts tot teleurstelling leiden. We hebben te 
maken met de grote scheiding tussen Protestant en Rooms Ka
tholiek en wij hebben evenzeer te maken met de schismatiek op 
ons eigen Protestants kerkelijk terrein, die in de grond veel pijn
lijker is; beide werken door tot in de staatkunde en er is wel 
gezegd dat, zolang het in de verhouding van de Kerken zo blijft 
als het nu geworden is, men op politiek terrein waarlijk niets 
behoeft te proberen noch te hopen. 

Het ritselt eohter juist op kerkelijk terrein, en wel overal. Het 
is buiten kijf, dat het gebed van Christus voor onze eenheid 
(Joh. 17:21) bezig is zich in een gebod voor dit ogenblik om te 
zetten. Reeds tientallen jaren is dit woord het motto en het 
motief geweest voor de Y.M.C.A. en voor de Wereld Christen 
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In Studenten Beweging; iets eerder al voor de Evangelische Alli-
.lle antie; en nu werkt, met grote voorzichtigheid, de Wereldraad 
led van Kerken hiervoor op een wijze, die beschaamdheid des aan-
lde gezichts moge wekken bij allen, die het nag niet horen en nag 
we niet begrijpen! Eenheid van de Zijnen kunnen wij een vanzelf-
tOg sprekende zaak noemen als wij in ons denken uitgaan van de 
·is- ene Heer, het ene geloof, de ene Doop (E.f. 4:5). Maar ze lijkt 
1et een wonder, nu de geschiedenis van de Kerk zowel als van de 

volken reeds eeuwen lang niet heel veel anders gedaan heeft 
W. dan aan die eenheid zoveel mogelijk afbreuk doen. Maar nu 
~e" dringt de roep tach weer op een nieuwe wijze door, nu de we-
nt- reld meer verdeeld is dan ooit en het Evangelie zelf overstemd 
~in dreigt te worden gelijkelijk door materialisme en ongeloof. Ret 
lat heeft ons toch wel iets te zeggen, dat Christus Zijn ge'bed: zij 
~er allen een, motiveerde met: opdat de wereld gelove dat Gij Mij 
iet gezonden hebt! 
ijk Hierop te antwoorden, dat wij nu eenmaal in een gebroken 
an wereld zitten, is geen excuus meer, waarmede wij ons er af 
ke mogen maken. 
lig Wat er aan eenheid tot stand gebracht kan worden door ons, 
>e- moge dan al niet alles zijn, iets is het wel en dat iets is naar mijn 
lp- mening genoeg om althans in ons politieke leven ernstig naar 
te meer samenwerking te streven. Als men daarvoor een theolo-
le- gische verantwoording, een theologisch fiat wenst, welnu, dan 
te is dat met het gebed van Christus gegeven. Dit wege ons thans 
:a- maar eens zwaarder dan welk ander dogma ook. Wij zullen moe-
op ten afwegen, wat deze tijd van ons Christelijk verantwoordelijk-
n- heidsbesef vraagt. Dat daaruit een nieuwe wending volgt, lijdt 
rel geen twijfel. Van het midden van de 19e eeuw af, toen dit gebed 
jft verhoord scheen te gaan worden, heeft het moeite gehad om 
~ts door de mensen gehoord te worden. Thans kan het niet meer 

miskend worden. Maar wat kan er dan gebeuren, kerkelijk en 
:et politiek? 
!id Men weet, dat de aartsbisschop van Canterbury, dr. Geoffrey 
te Fisher, eind november en begin december 1960 een reis naar 
let Jeruzalem, Istanboel en Rome heeft gemaakt en daar in aanra-
en king is geweest met de Ecumenische Patriarch (der Orthodoxe 
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Kerk) en met de paus. Dat was dan ook de bedoeling. Reeds van 
te voren had hij een toelichting op zijn plan gegeven en tijdens 
de reis heeft de aartsbisschop in alle drie genoemde hoofdsteden 
in zijn eigen Anglicaanse kerken- wat een voorrecht, die grote 
Anglican Communion over de gehele wereld! - gepreekt. De 
drie preken vormen als het ware een doorlopend commentaar 
op de reis. Zij zijn uitgegeven onder de titel: ,Feeling our way" 
- tastend onze weg, zouden wij kunnen zeggen. Het volkomen 
overtuigde inzicht van dr. Fisher in het probleem van de ver
houdingen tussen de grote wereldkerken, Orthodoxie, Katholi
cisme en Anglicanisme, is: dat elk van deze drie groepen een 
,family of Churches" vormt en dat deze samen kunnen en moe
ten leven in de ,unity of Spirit", in de eenheid des Geestes, een
heid opgevat als eensgezindheid; slechts de Geest zelf is een. 
De gescheidenheid der Kerken, aldus de aartsbisschop, moge een 
werk van de zonde zijn, ze is ook een zich ernstig rekenschap 
geven van hoofdvragen voor het aangeziclht van God. Met echt 
Engelse realiteitszin gaat de aartsbisschop zich verder niet aan 
illusies te buiten. Episcopalist, en dus niet papalist, denkt hij 
aan gecoordineerde betrekkingen en niet, evenmin als de Ortho
doxen, aan subordinatie onder een bepaalde Kerk of zetel. Dr. 
Fisher had intussen de grote tact om over deze onderscheiden 
kerkfamilies zonder gejammer, maar in positieve zin te spreken 
en gebruikte daarbij de oecumenische term: ,The Churches of 
the Church" en met het tweede woord Church bedoelde hij het 
Lichaam van Christus. Hij sprak niet van ,union" maar van 
,unity": hiertoe kunnen de kerken in deze gebroken wereld in 
elk geval met elkander komen. 

Wij leren hieruit twee dingen. Het eerste is, dat er dus geen 
weg van Canterbury voert naar Rome in de zin van unie. Tot de 
voorbere1dingen voor het concilie te Rome ( op zijn vroegst eind 
1962) behoort de activiteit van het door de paus ingestelde secre
tariaat ,voor de eenheid - unio - der Christenen", waarvan 
kardinaal Bea voorzitter en de Nederlander mgr. Willebrands 
secretaris is. Deze commissie heeft tot taak de voorlichting voor 
niet-katholieken, en daarnaast het zoveel mogelijk plaveien van 
de weg terug voor niet-katholieken naar de Kerk van Rome, die 
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de Kerk van Christus is. Aldus alleen kan de eenheid, unio, naar 
Rooms inzicht, tot stand komen. Ten onzent is ditzelfde meer
malen door prof. W. H. van de Pol te Nijmegen en nog onlangs 
opnieuw in het laatste hoofdstuk van zijn ,Getuigenis van de 
Reformatie" duidelijk gezegd. Het kleinere boek ,De Oecu
mene", dat dezelfde auteur hierop dezer dagen heeft doen ver· 
schijnen, geeft, in aansluiting aan het vorige, de meest heldere 
uiteenzetting van de oecumenische problematiek van R.K. 
standpunt, die men wensen kan. Een boek als dit dienen allen 
te lezen, die zich met dit onderwerp bezig houden; het is even 
instructief in het algemeen als toegespitst in het bijzonder. In
tussen zullen de meeste van mijn lezers meer aan de kant van de 
aartsbisschop van Canterbury staan. Mogen zij dit dan handha
ven met een even volstrekte afwezigheid van enig heimelijk 
minderwaardigheidsgevoel als dat bij dr. Fisher het geval was! 
Maar mogen zij tevens beseffen, dat ware eensgezindheid toch 
alles met eenheid te maken heeft! 

Het tweede, dat wij eruit leren, is dat eensgezindheid het mi
nimum is, dat wij moeten opbrengen als Christus Johannes 
17:21 bidt. Hiertoe hebben wij bekering nodig. En deze is nu wel 
in zeer bijzondere mate de evangelische eis van deze tijd. Eens
gezindheid met allen, die Christus belijden, die blijk geven het 
boven om'Schreven Christelijke verantwoordelijkheidsbesef te 
kennen, tot welke Kerk of organisatie zij ook behoren en die el
kander onderling hebben te vertrouwen. 

In beginsel kunnen wij niet anders en mogen wij niet anders 
meer. De volle waarheid van het Evangelie beleven wij niet 
enkel bij onszelf. Wij hebben geen van allen het monopolie van 
kennis en, helaas, ook niet van liefde. Confessionele en politiek
doctrinaire bekrompenheid moeten worden geweerd. Dit geldt in 
het bijzonder voor de Protestantse nationale Kerken en hun 
splijtingen in nog kleinere formaties. In het eind van dit jaar 
zullen wij het 400-j arig feest vieren van de N eder landse Geloofs
belijdenis, die in 1561 voor het eerst verscheen: een ongezochte 
gelegenheid om ons als Protestanten te bezinnen op ons ene ge
meenscha ppelij ke ui tgangspun t! 

Indien wij deze dingen beginnen in te zien op kerkelijk ter-
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rein, kunnen wij met onze politieke formaties niet achterblij
ven. Wie Christen wil zijn, is het in de staat op dezelfde manier 
als in de Kerk: Christendom is geen privaatzaak. We behoeven 
hierover niet uitvoerig te zijn. Wij komen voor Christus, onze 
ene Heer, uit in ons politieke handelen. Maar dan volgt uit het 
hoven besprokene, dat hierin thans het streven naar samengaan 
een vast element moet zijn. De ongevaarlijke tijden zijn voorbij, 
waarin men zich de weelde van menselijk en historisch gemoti
veerde veelvormigheid nog kon veroorloven. Christelijke poli
tiek mag in dit opzicht niet meer mijlen achter de vernieuwing 
van het leven, die zich alom ter wereld in de Kerken voordoet, 
aankomen. Zij behoeft er ook niet op te wachten tot alles in de 
Kerken duidelijk is geworden en tot resultaat heeft geleid, want 
dat ontaardt toch weer tot een zich verschuilen achter remmen
de elementen, die natuurlijk altijd wel te vinden zijn. Wat in de 
oecumenische beweging ,Life and Work" heet, kan op politiek 
terrein ten allen tijde reeds aangepakt worden. Hier moeten wij 
een omwenteling zelf ter hand nemen, om met Vinet te spreken, 
willen wij straks niet omvergeworpen worden. 

Met name de jeugd ziet dit in, of liever, voelt hiervoor; maar 
zij niet aileen. Er zijn reeds contacten, internationaal en natio
naal en wij behoeven niet te doen also£ alles wat hier gezegd is, 
nog nooit gehoord is. Maar wij moeten met deze contacten tus
sen onze partijen en haar jongeren naar iets bepaalds streven; 
en dat bepaalde is op zijn minst de eensgezinde samenwerking 
in een wereld- ook en juist onze kleine Nederlandse wereld
waarin het Licht nodiger dan ooit schijnen moet. Men roepe 
daarom een convent van vertegenwoordigers uit de verschillen
de confessionele groeperingen bijeen, deskundigen op hun ge
bied, die de mogelijkheden tot deze eensgezinde samenwerking 
uitdrukkelijk hebben te onderzoeken. Zij zullen waarschijnlijk 
wel een en ander opruimen dat uitgediend heeft en steriel is 
geworden. Als zij er evenveel, of meer, nieuwe mogelijkheden 
voor in de plaa ts we ten te geven, zullen zij zich een gezag ver
werven, dat in ons politiek verkeer hoogst gewenst is, waar, 
naar ik meen, zelfs op gewacht wordt, en dat vruchtbare dingen 
zal kunnen doen voor land en volk. 
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Dr. I. N. Th. Diepenhorst 

RET ,PROBLEEM" NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 

Volgens artikel 1 van de Grondwet voor het Koninkrijk der 
Nederlanden behoort Nederlands Nieuw-Guinea tot het grond
gebied van het Koninkrijk. Dat de souvereiniteit over dit rijks
deel behoort aan Nederland blijkt o.a. uit het schrijven van de 
delegatie Indonesie van 2 november 1949 bij de Ronde Tafel 
Conferentie: ,de zinsnede in artikel 2 van het antwerp Charter 
van Souvereiniteitsoverdracht luidende: ,de status quo van de 
residentie Nieuw-Guinea zal worden gehandhaafd" betekent: 
,met voortzetting van het gezag van de Regering van het Ko
ninkrijk der Nederlanden over de residentie Nieuw-Guinea". 

Ook internationaal wordt deze souvereiniteit erkend, zo heeft 
bijv. Nederland op grond van hoofdstuk XI van het Randvest 
der Verenigde Naties de verplichting op zich genomen om een 
zo harmonisch mogelijke ontwikkeling van dit gebiedsdeel te 
bevorderen en brengt het daarover jaarlijks een rapport uit aan 
de Verenigde Naties. 

De huidige conflictsituatie wordt veroorzaakt door de Indone
sische eis dat Nederland de souvereiniteit over N2d2rlands 
Nieuw-Guinea aan dat land zal overdragen. 

Nederland is daar evenwel niet toe berei.d en naar wij menen 
terecht. Prestige-overwegingen of ressentimentsgevoelens over 
de vijandige houding van Indonesie spelen hier voor ons uiter
aard geen rol, dat zou een christelijk politieke partij onwaardig 
zijn. Ook militair-strategische beschouwingen over de belang
rijke geografische ligging van Nieuw-Guinea tussen China en 
Australie als bolwerk tegen het opdringen van communistische 
invloeden in Z.O. Azie, mogen hier zeker niet de doorslag geven. 

Ret enige relevante voor de Christelijk-Ristorische Unie is 
het belang van de inheemse bevolking, van de naaste die 
Nieuw-Guinea tot vaderland heeft. Ret gaat ons niet om het 
land, maar om de mens. Dat is de grondslag van onze Nieuw
Guinea politiek. 

Bovendien heeft Nederland aan de bevolking van Nieuw-Gui-
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nea de belofte gedaan haar het zelfbeschikkingsrecht te verle
nen en wij moeten ons dus zonder meer aan deze verplichting 
houden. Misschien blijkt later dat het verkrijgen van de souve
reiniteit voor de Papoea's lang niet zo moeilijk is als het behou
den daarvan, maar dat is thans nog niet aan de orde. 

Onze verplichtingen zijn geheel belangeloos. Ret zuiver mate
riele belang van Nederland zou zelfs zijn om ons zo snel moge
lijk van Nieuw-Guinea te ontdoen. Ret speelt geen belangrijke 
rol als afzetgebied voor Nederlandse mensen, energie en fanta
sie, het is geen tehuis geworden voor Indische Nederlanders of 
emigranten. Deze ,vergeten aarde" biedt ons geen economische 
voordelen, integendeel, wij besteden er per jaar ongeveer hon
derd miljoen gulden aan. 

Relaas moeten wij constateren dat voor dit zuivere onbaat
zuchtige standpunt lang niet overal begrip bestaat. 

In de eerste plaats niet bij Indonesie dat, zoals de meeste jonge 
souvereine staten over een sterke geldingsdrang beschikt, en 
tot geen andere oplcssing bereid is dan tot de overdracht van 
de souvereiniteit van dat land. Als de Indonesische politiek 
evenals de onze aileen het welzijn van de Papoea's op het oog 
heeft, en ik meen dat wij altijd moeten uitgaan van het vooron
derstellen van goede bedoelingen ook bij de andere partij, zou 
men daar toch moeilijk bezwaar kunnen maken tegen ons stre
ven de bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea zo spoedig 
mogelijk zelf te laten beslissen over hun eigen staatsrechtelijke 
status. Maar tot nu toe wijst Indonesie categorisch iedere ge
dachte en ook elke bemoeienis van derden af die niet uitgaat 
van de overdracht van de souvereiniteit direct of uiterlijk bin
nen een of twee jaar. 

In de tweede plaats bestaat voor de Nederlandse houding wei
nig begrip in verschillende kringen van ons eigen land, bont ge
schakeerd van ,linkse" intellectuelen tot ,rechtse" zakenmensen. 
Toch bleek uit het resultaat van een onlangs gehouden in 
,Ret Vrije Volk" van 8 maart jl. gepubliceerde Nipo-enquete, 
dat 43% der ondervraagden zich had uitgesproken voor ,vast
houden tot de Papoeabevolking volkomen in staat is zichzelf te 
regeren", 12% voor ,nooit afstaan", 10% voor ,verder ontwikke-
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len onder toezicht der Verenigde Naties", 8o/o voor ,overdracht 
aan de V.N." en 5% voor een spoedig afstaan aan Indonesie: 
13% had geen oordeel. 

Het feit dat zelfs bij sommige zendingsmensen geen begrip 
voor het Nederlandse standpunt bestaat, kan ik alleen verklaren 
door hun nauwe betrekkingen met de Kerk en zending in Indo
nesie. Daardoor wordt iedere beslissing over- en met Nieuw
Guinea alleen beoordeeld naar de repercussies die deze in Indo
nesie kunnen heb ben. 

De motieven voor het in Nederland hier en daar te beluisteren 
defaitisme, dat gelukkig in Nieuw-Guinea zelf waar men rustig 
en hard blijft doorwerken niet wordt gedeeld, varieren van 
,waarom halen wij al die narigheid aan, Nieuw-Guinea is een 
arm land zonder economische mogelijkheden, dat Nederland 
alleen maar geld kost" tot een meer idealistisch speculeren op 
betere verhoudingen met Indonesie. Dit laatste lijkt ons een 
illusie. 

Wij geloven niet dat de verhouding van Indonesie tot Neder
land veel beter zou zijn geweest als er geen Nieuw-Guinea-pro
bleem bestond. Indonesie is een dictatoriaal bestuurde econo
mische chacs geworden, waarbij ,West Irian" als afleiding, als 
opium voor het volk moet functioneren. Het tragische is, dat in ons 
land nog een grate liefde voor dat land en volk aanwezig 'blijft 
maar dat geconstateerd moet worden dat juist de onverstoorbare 
correctheid van de regering die zich niet heeft laten verleiden 
tot represailles en vijandelijke dad en of uitingen, met N ederlands 
economische welvaart ondanks de afscheiding Indonesie zozeer 
blijkt te irriteren. En wij vrezen dat deze irritatie nog zal toe
'1emen naar mate er in de wereld meer begrip voor Nederlands 
altrui:stische standpunt ontstaat. 

En de internationale politiek vormt tot nu toe wel het derde 
en sterkste obstakel voor onze Nieuw-Guinea-politiek. Er zijn 
nog altijd mensen die denken dat Nederland alleen de toekomst 
van Nieuw-Guinea kan bepalen, maar dit is zeker niet het geval. 
Onze positie is heel moeilijk. Nagenoeg alle Afro-Aziatische Ian
den zijn uit wantrouwen of wanbegrip, of om welke reden dan 
ook, tegen Nederland gekant. Wij staan daar tegenover een sterk 
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en alom aanwezig nationalisme dat sympathiseert met Indone
sie. Trouwens, de gehele wereld wil graag een oorlog vermijden 
en daar Nieuw-Guinea niet ten onrechte als potentiele oorlogs
haard wordt beschouwd, lijkt het, daar men er zelf niet bij be
trokken is, de eenvoudigste oplossing om het meest agressieve 
land in Z.O.-Azie dan maar te contenteren. 

Toch moet het mogelijk zijn, en daarin ligt de enige kans voor 
Nederland en, wat belangrijker is, voor Nieuw-Guinea, begrip 
te wekken voor het anti-koloniale standpunt van Nederland, dat 
de Papoea's zo snel mogelijk zelf de toekomstige status van hun 
land moeten bepalen. Er valt in het geheel niet te voorspellen in 
welke richting dat zal gaan, of het land zal opteren voor het 
vormen van een eigen souvere.ine staat, voor een gemeenschap
pelijke bestuursvorm met Australisch Nieuw-Guinea, voor het 
voortzetten in een of andere vorm van de band met het Konink
rijk, zoals bijv. Suriname en de Nederlandse Antillen gekozen 
hebben, of voor een te stichten Melanesische Unie. In onze ge
dachtengang is er ook geen enkel bezwaar tegen te maken als 
de bevolking van Nieuw-Guinea de wens zou uitspreken onder 
Indonesische souvereiniteit te komen. Prof. Dr. G. Gonggrijp 
heeft er in dit verband onlangs aan herinnerd hoe in 1950, kort na 
de souvereiniteitsoverdracht, een gemengde commissie van Ne
derlanders en Indor.esiers in Nieuw-Guinea werkzaam is ge
weest, die een rapport heeft uitgebracht dat dienst had moeten 
doen bij de besprekingen over de status van het gebied. Deze 
commissie heeft in een tiental plaatsen de bevolking in de gele
genheid gesteld zich bij monde van haar vertrouwensmannen 
en haar hoofden te uiten over de vraag of zij aansluiting wilde 
bij Indonesie of bij Nederland. Slechts in een geval, te Seroei 
op het eiland Japen, waar enkele vooraanstaande Indonesiers 
gei:nterneerd zijn geweest, werd de wens geuit tot aansluiting 
bij Indonesie. 

Maar hoe in de nabije toekomst de wens van de bevolking ook 
zal blijken te zijn, wij zullen ons daar onvoorwaardelijk bij neer
leggen.Want de hoofdzaak is voor ons niet het bezwaar tegen de 
Indonesische souvereiniteit, maar alleen dat o v e r de Papoea's 
in plaats van d o or hen wordt beslist. 
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Ret gehele Nieuw-Guinea-probleem gaat om v66r of tegen het 
zelfbeschikkingsrecht. Bij andere ex-koloniale gebieden was het 
steeds zo dat het westerse land dat de souvereiniteit bezat zich 
tegen het zelfbeschikkingsrecht verzette, hier is de situatie juist 
omgekeerd. De Nederlandse regering wil dit recht verlenen ter
wijl Indonesie en in de nationale politiek de socialisten en de 
communisten zich daartegen verzetten. 

Ret zal een moeilijke opgave zijn ons voor het internationale 
forum van de verdenking van onoprechte motieven te zuiveren. 
Door de Partij van de Arbeid is daartoe al jarenlang een trustee· 
ship van de Verenigde Naties gcpropageerd. Dit denkbeeld heef1 
zeker aantrekkelijke kanten. De verdenking dat Nederland zijn 
eigen belang in Nieuw-Guinea nastreeft zou er onhoudbaar door 
worden. Er is eigenlijk, behalve de koloniale gedachte dat er 
over de Papoea's wordt beslist en beschikt buiten hen zelf om, 
maar een bezwaar tegen, nl. dat het onuitvoerbaar is. Dit is 
nergens duidelijker uiteengezet dan in het artikel van Prof. Mr. 
F. M. baron Van Asbeck in het maandblad ,Wending" (juli
augustus nummer 1956). Voor het overbrengen in trustregiem 
is immers ex art. 79 van het Randvest der Verenigde Naties 
overeenstemming nodig over de trustschapsbepalingen tussen 
de ,rechtstreeks hierbij betrokken Staten". Maar niemand weet 
wie daaronder vallen. In ieder geval zullen dit de leden van de 
Zuid-Pacific Commissie: Nederland, Engeland, Frankrijk, de 
Verenigde Staten, Australie en Nieuw-Zeeland zijn, maar Indo
nesie en de Philippijnen moeten hier dan toch wel aan toege
voegd worden. Ret gehele probleem is nuechterjuistdatvaneen 
degelijke overeenstemming op het ogenblik niets blijkt. En gesteld 
dater in New York luchtig over art. 79 wordt heengestapt, wat 
niet zonder precedent zou zijn, dan is vervolgens ex art. 85 de 
goedkeuring van de overeenkomsten, en wel met 2/3 van de stem
men, door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties ver
eist. De gehele Nederlands-Indonesische controverse zou daar 
dan uitvoerig aan de orde komen. Gezien de vele nieuwe leden 
jurist uit Azie en Afrika is de uitslag hoogst onzeker en in ieder 
geval zal er een zeer onverkwikkelijk debat worden gevoerd, 
dat niet in het belang van Nieuw-Guinea kan zijn. En als er in 
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de Algemene Vergadering nu eens een 2/3 meerderheid voor 
overdracht van de souvereiniteit aan Indonesie blijkt te bestaan, 
waar blijft dan het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's? Art. 73 
van het Handvest der Verenigde Naties spreekt tech duidelijk 
uit ,dat de belangen van de inwoners der niet-zelfbesturende 
gebieden allesoverheersend zijn"? 

En voordat de Nieuw-Guinea-Raad adviseert mede te werken 
aan een trusteeship, zal hij toch wel wat meer willen weten over 
de geruchten, dat er in het verleden wel besprekingen tussen de 
minister van Buitenlandse Zaken en hoge functionarissen van de 
Verenigde Naties en ,neutrale" landen hebben plaatsgevonden 
maar dat de hierover ontvangen adviezen unaniem afwijzend 
zouden zijn geweest en dat de premier van Malakka juist na zijn 
bezoek aan de Verenigde Naties op de trustschapsgedachte is 
teruggekomen. 

De wereld zal dus overtuigd moeten worden van Nederlands 
altrui:sHsche bedoelingen. De installatie van de Nieuw-Guinea
Raad op 11 april van dit jaar in Hollandia is stellig een belang
rijk punt in ons voordeel. Anderzijds zullen wij nu zeker geen 
enkele beslissing meer kunnen nemen over Nieuw-Guinea zon
der dat deze Raad daar advies over heeft uitgebracht. 

Trouwens het gehele enorme en gedurfde stuk ontwikkelings
werk dat daar ook door zending en missie wordt verricht en de 
actieve Nieuw-Guinea politiek vooral van de laatste tijd tot 
emancipatie van het land, tot ,papoeanisering" en ,autochtoni
sering" van het bestuurskader met de eisen die dit met name 
aan het onderwijs stelt, maakt wel enige indruk. Maar niet 
alleen de bestuursvorm is belangrijk, het land moet ook een 
economische basis verkrijgen, er moet iets zijn om te besturen. 
Hoe meer politieke bewustwording er bij de Papoea's ontstaat, 
des te maeilijker zal het worden dat er over hen beslist wordt, 
in plaats van door henzelf. De tijd werkt in ons voordeel Maar 
zullen wij desondanks wel voldoende tijd hebben onze idealen 
te verwezenlijken? 

Ret is voor Nederland financieel en militair een onmogelijke 
opgave een eventuele grootscheepse aanval van Indonesie, mo
gelijk gemaakt door de levering van buitenlandse wapens, te 
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keren. Kleinere of grotere speldeprikken, bijv. in de vorm van 
infiltraties met behulp van ,vrijwilligers" kunnen mede dank 
zij de hulp van de bevolking na korter of langer tijd wel getra
ceerd worden en vormen geen directe bedreiging. Als Indonesie 
een oorlog mocht ontketenen, wordt dit land wel door de wereld
opinie gebrandmerkt als agressor, maar dit zal het weinig kun
nen schelen, als het doel maar wordt bereikt. Bovendien vergeet 
de wereld snel. 

Nederland zal het grondgebied van Nieuw-Guinea zeker 
tegen iedere aanval van wie oak verdedigen. Volgens vroe
gere mededelingen van de minister van Buitenlandse Zaken 
mogen wij dan wel op hulp van andere landen rekenen. Maar 
er is nooit onthuld in welke vonn deze ons is toegezegd en bo
vendien is er sedert het optreden van president Kennedy veel 
veranderd. De Verenigde Staten willen duidelijker dan ooit hun 
goodwill in de Aziatische en Afrikaanse landen niet opofferen 
aan een zaak als Nieuw-Guinea. Bij verschillende stemmingen 
in de Verenigde Naties o.a. over de apartheidspolitiek van Zuid
Afrika, het Belgische beleid in Roeanda-Oeroendi, een onder
z·::;ek naar de relletjes in Portugees Angola hebben de Verenigde 
Staten zich aangesloten bij het Afro-Aziatische blok en soms 
zelfs met de Sovjet-Unie tegen een Navo-partner partij gekozen. 
Oak uit de afwezigheid bij de installatie zowel van de Nieuw
Guinea-Raad als van de nieuwe Raad van Australisch Nieuw
Guinea blijkt wel niet een partij kiezen voor Indonesie, maar tach 
het ontwijken van elke schijn van provocatie ten aanzien van 
Azie. Dat is nu eenmaal belangrijker dan Nederland. Zowordt ook 
de houding van andere zeer met Nederland bevriende land en als 
Engeland en Australie in de eerste plaats bepaald door de 
machtsverhoudingen in Z.O.-Azie. N och de westerse-, noch de 
neutralistische landen voelen er dus iets voor rechtstreeks bij 
het geschil Nederland-Indonesie betrokken te worden, zich in 
het wespennest van de internationalisering te steken. 

Het paradoxale van de toestand is, dat al deze landen het 
volste be grip en alle waardering hebben voor het N ederlandse 
standpunt, een overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesie als 
een ramp voor het land zelf en voor heel Azie zouden beschou-
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wen, maar toch te gecommitteerd zijn in de Aziatische wereld 
om dit ooit openlijk uit te spreken. 

Zelfs in het geval van duidelijke Indonesische agressie zullen 
wij af moeten wachten of, en in welke vorm, wij hulp zullen ont
vangen. Veel meer dan vage aanduidingen hiervan schijnt Ne
derland nog niet gekregen te hebben. Van Australie zal in een 
dergelijke situatie wel meer Le verwachten zijn dan thans van de 
Verenigde Staten. 

Bij deze stand van zaken lijkt het een verstandige Nederland
se houding Nieuw-Guinea voor een onpartijdig onderzoek open 
te stellen. Reeds op 4 januari van dit jaar heeft de Regering aan 
de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gevraagd een 
waarnemer te willen sturen. Hierop is nog steeds geen officieel 
antwoord ontvangen, aileen heeft Hammerskjold op een pers
conferentie verklaard hiertoe ,slechts in geval van een duidelij
ke noodzaak of andere dwingende omstandigheden" te willen 
overgaan. Zo sterk is ook in de kringen van de Verenigde Na
ties, aan wie sommigen de gehele kwestie in handen willen ge
ven, de angst zich hiermede te bemoeien te meer omdat Indone
sie bij voorbaat al tegen het zenden van een vertegenwoordiger 
der Verenigde Naties had geprotesteerd. 

Ret zal voor Nederland moeilijk zijn de ontwikkeling v66r te 
blijven, maar wij moeten de vaart er in houden. Als de reele 
situatie is, dat een belangrijk deel van de wereld onze bedoelin
gen wantrouwt, dan kan er wat Nederland betreft geen enkel 
bezwaar bestaan tegen het delen van de verantwoordelijkheid 
voor Nieuw-Guinea met andere landen. Aan onze ,open" poli
tiek, ons ,bewegelijk beleid" zal zoveel mogelijk bekendheid 
moeten worden gegeven. Aan ,public relations", aan het verle
nen van medewerking aan het bezoek van buitenlandse journa
listen b.v., zal zoveel mogelijk aandacht moeten worden 
besteed. Wij hebben niets te verbergen en zijn bereid aan iede
re vruchtbare oplossing mede te werken. Tegen het inschakelen 
van de Verenigde Naties, tegen ,internationalisering" zou ik 
geen enkel bezwaar hebben als men in die kringen zelf meent, 
dat daardoor een oplossing kan worden gevonden. Trouwens 
Nederland heeft indertijd al aangestuurd op internationalisering 

18 



met het, door Indonesie verworpen, aanbod het geschil voor te 
leggen aan het Internationaal Gerechtshof. Slechts aan een punt 
moeten wij vasthouden: geen oplossing buiten de bevolking van 
Nieuw-Guinea om. Wij hebben daar zel£ een nationaal 
bewustzijn gecreeerd en zullen dit moeten honoreren. De Pa
poea's zijn geen handelswaar op een internationale markt, geen 
artikelen die men kan overdragen of weggeven. Dat zou pas met 
recht kolonialisme zijn, dat is volgens het Nederlandse axioma 
in strijd met de menselijke waardigheid. En wij zullen als rent
meesters verantwoording moeten kunnen afleggen over wat er 
onder onze verantwoordelijkheid met Nieuw-Guinea gebeurt. 

Laten wij het nog eenmaal duidelijk stellen: het enige punt 
waar het op aan kornt is niet: Nederland moet voorlopig de sou
vereiniteit behouden, al wordt daardoor ook het dienen van onze 
naaste daar gemakkelijker gemaakt, maar uitsluitend: de Pa
poea's moeten zelf over de souvereiniteit van hun land beslissen. 
Waarom zouden zij hier minder recht op hebben dan de bewo
ners van Algerije of van Centraal-Afrika? Nederland werkt aan 
zijn eigen overbodigheid. 

Het zelfbestemmingsrecht, de zedelijke gebondenheid van Ne
derland aan de zelfbeschikking van de Papoea's is de hoeksteen 
van ons beleid. Nieuw-Guinea moet zich vrijelijk kunnen ont
wikkelen tot een vrije keuze. Nederland moet bereid zijn de 
souvereiniteit over dit land af te staan als daarmee het ,pro
bleem": Nederlands Nieuw-Guinea kan worden opgelost, maar 
nooit ten koste van het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's. 

Niemand weet hoelang Nederland nog de souvereiniteit over 
Nieuw-Guinea zal behouden, maar zolang die bij ons berust, is 
het onze roeping, of we dat prettig vinden of niet, die souverei
niteit zo goed mogelijk, d.w.z. niet in ons eigen belang maar in 
dat van de Papoea's, uit te oefenen. 
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BOEKBESPREKINGEN. 

het antwerp van wet tot regeling van het voort
gezet onderwijs 
rapport van .cle oommissie-jansen, bevattende 
een antwoord op enige b.elangrijke vragen. 
centrum voor staat kundige vorming 
bureau: prhzsegracht 95 's-gravenhage 

Het bcstuur van de R.K. Centrum voor Staatkundige Vorming heeft 
een aantal deskundigen uit de R.K. kring enige vragen voorgelegd om
trent het antwerp van wet tot regeling van het voortgezet onderwijs. De 
commissie verdedigt de ,opzct" van het wetsontwerp. Zij zegt: De in
houd van art. 6 van het antwerp biedt daarbij een voldoende erkenning 
van het principiele verschil in positie van de wetgever ten aanzien van 
het openbaar en bijzonder onderwijs, en biedt bovendien aan het bij
zonder onderwijs een \'Oldoende garm1tie, dat het eigen karakter van dit 
onderwijs door de overheid zal worden gerespecteerd". Dat hierin een 
nog we! voldoende garantie zou zijn gegeven vermag ik niet in te zien, 
zeker niet bij de huidige stand van zaken, waarin aan de Minister en de 
Kroon zoveel wordt over gclaten. 

De commissie is niet van mening, dat bet 'Jil twerp v~1n '.'·:Ct aan het 
bijzonder onderwijs een voldoende rechtzckcrheid bieclt ten aanzicn van 
de vrijheid van dit onderwijs. De commissie spreekt schonc wourden 
over de kwestic van de delegatic van bcvoegdhedcn: 
gedelegeerdc bevocgdhcden dienen volctoende schcrp orm;chrc\·,:n tc zijn 
in de wet, d.w.z. voldoendc duidclijk gclimiteerd; 
delegaties van bevoegdheden mogen niet willekeurig zijn, d.w.z. elke 
materie, die redelijkcrwijze ,in en door de wet" kan worden geregeld, 
client ,in en door de wet" tc worden gcregcld; 
norm van toepassing van dezc beginsclen met betrekking tot de inrich
ting van het bijzonder onderwijs client te zijn de rechtszekerheid van de 
vrijheid van dit onderwijs. 

De commissie doet cen aantal aanbevclingen tot wijziging van het 
ontwerp van de wet om dit ontwerp voor haar aanvaardbaar te maken. 

De vakken, die zonder toestemming van de minister mogen worden 
toegevoegd, moeten niet bij a.m.v.b. worden voorgesteld, maar dienen 
in de wet te worden genoemd. De besturen dienen een volkomen vrije 
beslissing te hebben ten aanzien van het toevoegen van niet iE de wet 
genoemde onverplichte vakken. Het aantal lessen door het Rijk te sub
sidieren ·Wordt 'bij de wet vastgcsteld. Wenst een bestuur meer lessen 
te doen geven dan dit aantal, dan moet deze de vrijheid hebben dit voor 
eigen rekening te doen. De commissic wenst voor de brugkjas meer 
vrijheid, vastgelegd in de wet en wenst voor de h.b.s. vrijheid van cur
susduur. Zij wenst ook, dat elkc school een leerplan zal vaststcllen. 

Bij de kweekscholcn mcrkte de commissie op, da1 in het huidige ant
werp vee! zou worden over gebracht naar a.m.v.b., wat nu m de kweek
schoolwet is geregeld. Ze hecft hier we! bezwaren tegcn, maar buigt het 
hoofd voor het streven naar ecn wet voor hct gehelc voortgezet onder
wijs. De commissie is ook hier weinig consequent. Waarom vcrlangt zij 
niet, dat, indien men deze zaken en andere, niet in deze wet kan of wil 

20 



onderbrengen, dat zij tenminste in een wet met uitvoeringsbepalingen 
onder gebracht worden? Wat zou daar nu tegen zijn? Of men nu een 
a.m.v.b. moet raadplegen of een uitvoeringswet, dat komt toch wei op 
hetzelfde neer? Alleen de rechtszekerheid zou bij een wet betcr gewaar
borgd zijn. Hetzelfde kan opgemerkt worden ten aanzien van de be
voegdheden. De commissie is in dezen niet tevreden. Regeling hiervan 
moet of in deze wet of in een uitvoeringswet geschieden, zodat er be
palingen analoog aan art. 27 bis en 27 ier van de M.O. Wet weer in de 
wet komen. 

De commissie meent, dat art. 55, 56 en 57 moeten vervall;:;:1 en heeft 
bczwaren tegen het dwingend karakter van art. 21 eerste lid. Ze heeft 
ook bezwaar tegen art. 44 en vindt, dat het begrip ,redelijke afstand" 
in art. 42 een moelijkheid oplevert. Dat het tweede lid van art. 42 het 
karakter van de bijzondere school aantasl, daar schijnt de commissie 
geen gevoel voor te hebben, want zij zwijgt er over. 

Ten aanzien van de planproccdure heeft de commissie verschillende 
bezwaren en komt tens lotte tot de volgcnde wensen: 
- dat nauwkeurig wordt nagegaan tot welke aantallen de gctalsnormen, 
voorgesteld bij de artikelen 63 en 101, redelijkerwijze kunnen worden 
verlaagd; 
- dat aan artikel 58 een vierde lid wordt toegevoegd, luidende: ,Bij de 
uitvoering van de artikelen 59, 60 en 61 draagt Onze minister zorg, dat 
in een genoegzaam aantal en in een voldoend aantal plaatsen: 
a. openbare scholen voor voortgezet onderwijs worden opgericht, 
b. bijzondere scholen voor voortgezct onderwijs uit de openbare kas 

worden bekostigd. 
De commissie gevoelt zelf wei, dat hier geen concreet houvast wordt 

geboden. Waarom verlangt de commissie dan ge.en beter houvast? Waar
om doet de commissie geen voorstel!en om het streven naar grote scho
len van het ministerie af te remmcn? Zeals de voorstellcn nu liggen 
worden we straks geheel en al overgelcverd aan de meningen en op
vattingen van het ministerie, zonder rechtszekerheid van enige beteke
nis. M.i. zouden de zaken zo geregcld moeten worden, dat de getals
normen zo ongeveer gchalveerd moctcn worden. Vervolgens, dat ten 
aanrzien ;yan scholen, die ongeveer 400 leerlingen zuHen tellen te allen 
tijde toestemming wordt gegeven tot vestiging. Verder rnoet }~et be
roepsrecht niet beperkt worden, zoals dit in art. 65 geschicdt, maar on
beperkt zijn. Overal waar afstandcn ter sprake i;:omen dj.en;;n deze te 
worden aangegeven in een aantal km. 

Ook ten aanzien van hct prijsgeven van het autornatisme voor v.g.l.o. 
en ulo buigt de comrnissie het hoofd. 

Ten aanzicn van het beroepsonderwijs is de commissie van oordeel, 
dat bclangrijk meer in de wet moet worden vastgelegd dan ck minister 
thans voorstelt. Zij wijst hierbij in het bijzonder op de volgende pun ten: 

art. 3 De positie van mc;.atschappelijke organen. 
- art. 5 De omschrljving van de vormen van beroepsonderwij:s. 
- art. 13 De lang bekendc scholen voor beroepsonderwijs behoren hier 
een omschrijving te verkrijgen als in art. 8 en 9 de h.a.v.o.- en m.a.v.o.
scholen. 

art. 33 De leerkrachtenopleiding. 
- art. 63 De leerlingenaantallen in de planprocedure. 
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- art. 73 De exploitatienormcn voor de begrotingen (als art. 82, 83). 
Inderdaad zal ook te ckzcn ;:wnzien vcel meer in de wet mueten ko

men, zal er van wijhcid van u'1de:rwljs sprake kunnen ::ijn. Hctzij in 
deze wet, hetzij in een of ;_<ildcrc uitvocringswet. Hct ;p-~)te bezwaar 
tegen cUt hele vvctsvoorstcl is, dat de rnz:n1n-1oulh gceo rnar:TrtlOtJ~h is. 

Dr,;. D. Schouicn. 

N.H. Bovenstazmdc bespreking wercl geschrcven v66r de verschiining 
van de Memoric van Ant\voorrJ. 

DE RIJKSUITGAVEN, EEN TdUc::;FNERKENNIN~i. 

Deze aanloop tot ecn vc·ldr.-:g::n sl:JL1ic naar ck ontwikkeling van he; 
uitgavenniveau van de rijicscn·edJeid en naar de mzte, waaru~J deze die 
ontwikkeling a! dan niet il• de hz,nd, houdt, is verschenen ,-.,ls zcvcPdc 
.,geschrift" van de prof. mr. B. i'A. Tcldcr';"tichting ('s-Gravcnlwgc, 1960, 
XI en 53 hlz., benevens VI biiimTn ). Het is verhcugcncl, clilt de studie
apparaten, we)ke VlcTSChiJlC.iC"!c -politicke partijen r:, OrlS !zlncl achicr
eenvoJgens in het Ieven bebbc:1 gGocpcn, door z~1lke pt'blik81ies over de 
vruchten van hun arbcid hct politiekc G."nken krctcbtig prikl.cic:n. 

Het curatorium vaa dit !E)erak studie-orgaan is zich blijl;ens het 
voorwoord bcwust, dat cen volleclige analyse !'eel wat omv<:m<.~rijkcr en 
tijdrovendcr zou zijn dan dczc cer~te verkenning op ccn ter~ein waar 
vele voctangcls en klemmen liggen. Het cc.ratorium mc:·-·id;: cch l.cr dat 
de behandeling van het vra<~gstuk 70 drL1gcPd is, dm be1\emlmaJ.:ing van 
de eerstc uitkomsten van hct cndcrzock gereclltvaardigd was. Hct voor
woord vcrwijst in dit vcrband naar hcl r:~.oport Vim C·<.'r: Commissie uit 
de Tweede Kamer over hct militaire azmkoopbeleicl, ':lc zgn. Commis
sie-Kocrsen (bijl. Tw. K., zitting 19.":') lSSQ, nr. SilSO), Wcl;uin verschillcn
de suggesties zijn gedaan orn te kun1::1:. :nt ec-n rc:.?le v::rbcLeric.g ln de 
controlemogclijkheid van tle Statcn-(::C::neraal op ecn efficknte oeste
ding van door haar gevu~cr:rde geldcn. Nadicn brc:chl oo:~- de Staats
commissic-Simons haar vc,·,;lag over de bcgrotingstccbniek van de Nc
derlandse staat uit. 

Het boekje van de Telderssti;;llting slclt de gebreken van de tcgen
woordige toestand, welke d~' s,,.me;~stellcrs (ondcrzuck,cr 0. F. Staleman, 
ec. drs., redacteur Th. H . .T oekcs) a an den ~ijvc hcbbcn om~'T<'onJcn, 
duidelijk in hct lich t. Het rnateriazd is moeilijk toegankclijk (de rekc
ningen over afgcsloten jaren :.:-:1,jn archicfstu;~~ken, naar de bijzon'-~crhcden 
waarvan cigenlijk niemand tot dt•sver taalc:c), de technischc inrichting 
verwarrend stelsellvos. 

Eigenlijke contro}e door cLc publlckc opinic c.on haar 'Jrgancn is er dan 
ook niet. De begrotingsdeb;) tic;:, in de Staten Gcccraal zij:1 daarop ook 
niet ingestcld. In de .,bcrc::\uii van hct p<E 't_ment" (b!z. 3) wcrdt eer 
aangewerkt op cpvoering v2n het peil dcr staaluitgav.~n dan dat door 
wijs toezicht kalmerend \'ro.·dt gc?werkt op het grociproccs dat Parkin
son volgens zijn tweede wee (on lhe Pursuit of Progress, Landen, 1958) 
automatisch noemt. Op W'."[(·,;schappdijk terrein stuilen bedenkingen 
van dezc aard op het zich -. ormettde tegen-lcger c;cr Galbraithers, gei:n 
spircerd als zij zijn door bet boek over 1hc affluent Society, dat hun 
kampioen ook a! in 1958 in Lund:r:; uitgaf. 
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Uiteraard achtcn de auteurs van dezc studie de stclling van J. K. 
Galbr::tith, dat het nut V<1Il hct soort uitgavcn, dat de overhcid doet, 
hoven een bepaaldc graad van naticnale wcistand grotel' is voo1 de ge, 
mcenschap dan het nut van de uitgaven die particulieren doen, zeer 
betwistbaar. Zij wij;~en op de onYerldaardc c;< onvcrklaarbare verschil, 
len in groeikritcl< 1 \'<l'" \ erschillendc catego;-[ecn van overheidsuitgav.en. 
Zij doen uitkcmcn, iv~e bclangrijk de zgn. overdrach!suitg;wen van de 
staat, clus die uitgaven die niet betorcn lot die welke nodig zijn om 
de cigenlijke staatshuishouding te financicn:n, zijn. Objectieve ioetsing 
ontbreckt naar hun oordeel. De gesiaag Sc' G'nc;-:de vl.oed van suppletoirt' 
begrotingen maakt het beeld nog onovc;Tichlclijker. 

Dit alles acht de stu die des 1e bcdenkci i):':r, orndat onder de huidige 
omstandighedcn juist zoveel behoefte besL1at aan koele en zakelijike be
oordding. De organisatie van de E.E.G. gaat <.•1 hd bestaande in de daar
in verbonden ianden op een zware proef steJkn. Het st'revcn naar o::cn ver
antwoordc prioritcitenlijst van d:e staatsuitgaven maakt l:emis van het 
feitenmatcriaal meer dan ooit nodig. De studie suggereert dat die 
kennis tb<ms niet ccht besta;o,t, nergens cigcniijk, en dat zij :Jok nauwc
lijks kan hestaan door de onduiclelijkheid van de brcnc.:n waaruit zij 
zou moeten worden geput. 

Hct b~ekje is clus bedocld c:!s c;.;•<_em',tigc waarscln;w1ng. l,l~t ~Jeveelt 
de vorm1ng aan van een ,spcCJ;dc clJc:nst na::~st of onucr de C~nHtes van 
de State'!-GencraaL meek omdil.l heL ,spc,j~:,[isme" ondc:· de lcclen cler 
Kamers de volksverteg:cnwo;Jrcli;sing th::ms m11-.cler da!1 ouit geschikt 
zou doen zijn ecn werkeFjk ckclma1ige eontro:e uit te odcnen 

Dit vraagstuk vereist indcrc!<.;ad alle <.W"dacht en cleze stuclic mocc 
claarom na<.1st de in de aanvang van de~:e bcspreking genocmde andere 
rapportcn, ons alkr aa_ndacht hebbc1. 

Mr. W. F. Lichtenauer. 

EFFECTEN EN BEZlTSVORJVilNG. 

In 1958 besloot hct bestuur van het Ccnirum vuor S!<,atkundirrc Vor
ming de functie van cffeclen bij de bc/:its\urming aan de orde te stel, 
len. De studie richtte zich voornz,rnclijk cp de kleine spaarder en de 
vraag wat als de geschikte bclegging voor cleze grocp client te worden 
beschouwd. 

De conclusie van de Cornmissic, waarin vrijwcl nice andc:-s cbn zecr 
gelcerde hcren zitting hadden, is vrij negalict en daardoor van weinig 
waarde. Zij luidt: ciaar het eff cct c:our de commissic weinig geschikt 
worclt geacht om dienstbaar tc worden gemaal<:t aan de be\-ordccieg van 
de bezitsvorming voor de kleinc en beginnc;]de spaarclcr, zal naar de 
mening van de commissie voor deze categoric naar andere en nieuvve 
vormen moeten worden gczoc'-tt om dat dod te bcreiken. Spreidinp.; van 
bezit over zo breed mogclijke lagcn van de bevolking zed in zekcre mate 
door een maatschappij-hervorming moctcn wo;dea bcn~ikt." Aldus dczc 
onpractische en onbruikbare conclusic. ls ,d(? psychologic \'[\11 de klcine 
spaarder" ook niet een aantrekkclijk ondcrweJ p voor dcze theorctici van 
het room-katholieke Centrum? Er kunncn nog meer studies bij! 

Voor mensen, die vaak mt.:t ontzegging van allerlci uitgoven, per 
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maand een paar tientjes weten te besparen om in de toekomst een ap
peltje voor de dorst te hebben, bestaan via spaarbanken en beleggings
maatschappijen als Robeco, klantenobligaties van Albert Heijn, e.a. ge
schikte mogelijkheden. Ook de vakbeweging is op dit punt actief ge
worden. Maar wie inflatie, koersverandering en alle andere aan bezit 
onlosmakelijk verbonden gevolgen voor elke spaarder wil vermijden, 
zoekt de quadratuur van de circe!. Aile bezit, groat of klein, is riskant 
en daarom interessant. Dat laatste is deze studie niet, want zij eatalo
giseerd wel doeh mist visie voor de klcine spaarder. 

F. H. van de Wetering. 

EMIGRATIE TE EENZIJDIG BEKEKEN ! 

De uitgave van het Centrum v00r Staalkundige Vorming, getiteld 
,Emigratie en Werkgelegenheid", is naar onzc mening te veel een be
schouwing vanuit werkgeversinstelling geworden, dan men van een 
Staatkundig Centrum had mogen verwachtcn. Daarom vinden wij deze 
beschouwing te eenzijdig en te weinig rekening honden met het feit dat 
emigratiepolitiek een politick is met meer dan een facet en voor meer
dere jaren in de toekomst moet worden vastgesteld. VJij mcnen dat 
een conjuncturele benadering van het emigratiebeleid zo<ds in deze 
brochure heeft plaats gevonden geen juiste is. Vcel meer is een alge
meen maatschappelijke benadering noodzakelijk. 

In bet rapport wordt dit ontkend. De samenstellers vindcn eigenlijk 
maar een ding belangrijk nl. dat van de relatie met de werkge!egen
beid. Na een algemene inleiding en resumering van de verschillcnde 
emigratienota's wordt voornamelijk stilgestaan bij het werkgelegen
beidsaspect. Vooral de in 1955 verschenen prognose van het Centraal 
Plan Bureau, over de economische toekomstmogelijkbedcn van Neder
land in de periode 1950-1970 wordt, wat de hierin voorkomende beschou
wingen over de emigratie betreft, zeer critisch bekeken. Men komt dan 
tot de conclusie dat deze prognose van het C.P.B. niet juist is gebleken 
en dat - gezien bet feit, dat de emigratiepolitiek mede op deze prog
nose is gegrondvest - daarmee de basis van de buidige emigratie
politiek is vervallen. Op pag. 22, onder punt 42 kunt U lezen: 

,Met deze constatering lijkt de eigenlijke ,raison d' elre" aan de ac
tieve emigratiepolitiek, zoals deze in Nederland wordt gevoerd, te ont
vallen. Wei zijn er onder de nevenmotieven enige, welke niet zonder 
waarde zijn - met name bet argument van de ruimtclijke be\·olkings
druk kan niet worden verwaarloosd - maar een reele fundering vor
men zij toch niet." 

Deze passage is naar onze mening kenmcrkend voor het hele rapport. 
We doen er geloven we, goed aan ons aan te sluiten bij de C.H.-woord

voeDder, de heer Kikkert, die in de Tweede Kamer met bet,rekking tot 
de emigratie opmerkte: 

,dat er o.i. geen aanleiding bestaat de continui:teit in het beleid te 
verbreken" en wijzen de conclusies van deze brochure als te eenzijdig 
af. 

J. T. Mellema. 
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Prof. dr. G. C. van Niftrik 

AUTORITEIT EN MAJORITEIT 

Het doel van de Christelijk-Historische 
Unie is, de door haar beleden beginselen 
tot erkenning - niet om de regeermacht in 
handen van met zekere Christelijke begin
selen instemmende personen - te brengen. 
2. Het is dus niet zozeer te doen om majo
riteit ( de meerderheid der kiesgerechtig
den) als wel om autoriteit ( gezag van het 
W oord Gods), niet om het succes van de 
partij, maar om de macht van het beginsel. 
3. Hierop dient, zowel bij de organisatie 
van de partij als bij de samenwerking met 
andere partijen, in de eerste plaats te wor
den gelet. 

Art. 7 van het Program van 
beginselen der C.H.U. 

Ret is ons in dit artikel te doen om de actualiteit van art. 7 
van ons Program van beginselen. Ret gaat dus om de vraag: hoe 
moeten wij in 6nze situatie, in het jaar 1961 dit artikel lezen en 
verstaan. Ret gaat dus niet om een historische uiteenzetting van 
de wijze, waarop en de invloeden, waaronder artikel 7 in het Pro
gram van beginselen is gekomen. Ret gaat voorts 66k niet voor
namelijk over de vraag, hoe de C.R.-vaderen dit artikel 7 hebben 
verstaan en gei:nterpreteerd, al zullen wij daarover wel een en 
ander moeten zeggen. De uiteenzetting, die wij ons voorstellen 
in het hier volgende te bieden, wil helpen om te komen tot een 
in onze theologische situatie verantwoorde lezing en interpreta
tie van art. 7. Ret is nu eenmaal een niet teloochenenfeit,datwij 
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geestelijk en theologisch niet meer staan op dezelfde plaats waar 
eenmaal De Savornin Lohman en Hoedemaker stonden. Exegese 
en theologie hebben sindsdien enige vorderingen gemaakt. Ret 
zou ongegronde hoogmoed zijn te menen, dat een latere generatie 
het altijd beter ziet dan een vorige. Verval en afval zijn altijd 
mogelijk. Maar het zou ook een ongemotiveerd wantrouwen in de 
leiding, de voortgaande leiding van de Heilige Geest zijn te me
nen, dat een latere generatie het altijd minder juist ziet dan een 
voorgaande. In ieder geval mag men van de C.H.U. verwachten, 
dat zij bereid is zich rekenschap te geven van de betekenis van 
art. 7 in de huidige geestelijke, kerkelijke en theologische situ
atie. De C.H.U. zegt immers in art. 1 van haar Program van be
ginselen, dat zij bij het bepalen van haar chr.istelijk-historisch 
standpunt niet alleen let op de stellige uitsp1·aken der Heilige 
Schrift, maar ook op het oordeel der Christelijke Kerk en op de 
leiding Gods in de geschiedenis der volkeren. Dan zal zij toch 
stellig 66k te letten hebben op de leiding Gods in Kerk en theo
logie. 

Wij gaan ons dus bezighouden met een uitermate actueel pro
bleem. Welke betekenis heeft th:'ms art. 7 voor ons ? Bij de be
antwoording van die vraag komen allerlei andere vragen op, die 
om een antwoord roepen. Het gaat ons om de autoriteit van het 
Woord Gods. Wat is daarmede precies bedoeld? 

De Bijbel, stellig ! De Bijbel als wetboek, waaruit wij allerlei 
normen en beginselen kunnen afleiden ? Of de Bijbel als getuige
nis van J ezus Christus, die het vleesgeworden 'vVoord Gods is ? 
Met de beantwoording van deze vragen is dan ook beslist inzake 
de kwestie van welke aard het gezag van het W oord Gods is. 
Vervolgens: hoe vel'houdt zich het gezag van het Woord Gods 
tot het gezag van de staat? Wat is de staat precies voor ons: 
Een bovenpersoonlijk, mythisch wezen, waarover wij met een 
religieuze huiver spreken ? Geeft Paulus ons in Rom. 13 zo iets 
als een christelijke staatsleer ? Ik wil er bij het begin van mijn 
uiteenzetting geen twijfel over laten bestaan, dat het er mij om 
te doen is de staat en zijn gezag te ont-mythologiseren en te ont
daemoniseren. De staat is niet een goddelijke noch ook een half
goddelijke, maar een mimselijke aangelegenheid. 
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Het is ons niet te doen om de majoriteit. Schoon en goed! 
Maar hoe staan wij dan precies tegenover de democratie, waarin 
de dingen nu eenmaal door een meerderheid worden bepaald? 
Aanvaarden wij de democratie alleen als de status quo of werke
lijk principieel? Als dat Jaatste het geval is, hoe denken wij dan 
het gezag van het W oord Gods te laten gel den, terwijl wij immers 
niet streven naar een majoriteit ? 

Mijn uiteenzetting wordt geschreven vanuit de behoefte wat 
meer eenheid te brengen in onze christelijk-historische gedach
tenwereld. Ik ben nl. van overtuiging, dat menige christelijk
historische inventaris een wonderlijk mengelmoes van conser
vatieve gezagsnoties, democratische vanzelfsprekendheden en 
wettisch bijbelgebruik vormt. Men merkt dikwijls helemaal niet, 
dat de samenstellende elementen onzer christelijk-historische 
inventaris elkaar onderling weerspreken, zodat wij in de practijk 
ons dan eens op het ene element en dan weer op het andere ele
ment beroepen, zodat ten slotte niemand meer weet wat hij aan 
ons heeft. Alles cirkelt om de vraag van het gezag. Als wij weten 
wat precies onder de door ons erkende autoriteit wordt verstaan, 
zal het ook mogelijk zijn onze erkenning der democratie duide
lijk te maken. 

Art. 1 van het Program van beginselen begint onmiddellijk 
met ,het gezag in de staat": ,Bij de uitoefening van het gezag in 
de staat behoort richtsnoer en toetssteen te zijn hetgeen in de 
Heilige Schrift wordt geopenbaard". Daaruit blijkt wel duidelijk 
hoezeer wij als christelijk-historischen bij de gezagskwestie zijn 
gei:nteresseerd. Dat is trouwens in het gehele protestantisme het 
geval, zowel bij calvinisten als lutheranen. Het is de moeite 
waard en passant op te merken, dat de rooms-katholieke staats
leer veel minder gei:nteresseerd is bij het gezagsprobleem en 
daarbij zeker niet inzet. Zij verwerkt bijbelse gegevens met het 
erfdeel van de filosofie der oudheid, met de anthropologie van 
het animal sociale en het diensovereenkomstige natuurrecht. 
,De mens is van nature een ,gezellig" wezen, dat een gemeen
schappelijk leven met zijnsgelijken vraagt om de met zijn wezen 
en doel overeenkomstige levensvorm te bereiken: het leven val
gens de rede, het recte vivere, als aanduiding voor de voleinding 
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van de sociale natuur van de mens". Het doel wordt bereikt langs 
twee trappen. Allereerst leeft de mens in de gemeenschap van 
het gezin. In de tweede plaats in de gemeenschap van de staat. 
Nu is een samenvoeging en bijeenwoning van een groat aantal 
gezinnen nog geen staat. De staat is societas perfecta, een zede
lijk organisme, waarin de idee van de mens, zijn sociale natuur 
en het geheel van zijn natuurlijke aanleg, recht en zedelijkheid, 
cultuur en oeconomie, wetenschap en civilisatie, bescherming en 
bevordering vinden 1) • 

Prof. dr L. Bender O.P. schrijft: ,De mens is van nature een 
sociaal wezen. Daarom kan zijn cloel, het volmaakt menselijk 
leven, niet anders zijn dan een volmaakt leven als lid van de 
staatsgemeenschap. Een goed menselijk leven is een goed leven 
in de volmaakte staatsgemeenschap. In dat volmaakte sociale 
lev en ligt aile menselijk levensgoed inbegrepen. . . . Wij . . leren, 
dat het volmaakte menselijke leven, hetwelk hier op aarde en in 
de natuurlijke orde 's mensen doel is, verwezenlijkt wordt in het 
staatsleven, waarin alle mensen delen. In het staatsleven vindt 
de mens alle volmaaktheid van het menselijk leven; aile vol
maaktheid dus, waartoe hij als tot zijn doel gericht is"2 ). Men 
lette er op, dat het hier niet gaat om de volmaaktheid van het 
genadeleven, maar om de volmaaktheid van het gewone, mense
lijke leven op het natuurlijke plan. 

In dit kader van denken wordt dan ook de vraag naar de auto
riteit beantwoord. Het bonum commune, het algemene welzijn, 
is de bron en de onmiddellijke legitimatie van elke staatsmacht. 
Het gezag van de staat geldt aileen zolang hij het doel van zijn 
macht, nl. het algemene welzijn, verwerkelijkt en bevordert 3). 

De wil van God, de autoriteit van God, openbaart zich in de 
natuurlijke ordeningen. Kennis van het natuurrecht is hier ken
nis van de wil Gods. Eenstaat,diezichhoudtaanhetnatuurrecht, 
volvoertdewilGods en is daardoor gelegitimeerd. Het zal duide
lijk zijn, dat wij hier van doen hebben met een consequentie van 
de rooms-katholieke leer over de verhouding van natuur· en ge
nade. Het zal ook duidelijk zijn, dat voor het protestantisme het 
kennen en verstaan van de wil des Heren niet op deze wijze kan 
gewonnen worden; het protestantisme kent de kl66f tussen na-
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tuur en genade. Het echte protestantisme staat minstens wan
trouwend tegenover de paging om uit een onderzoek van dena
tuur en het natuurlijke tot kennis van de wil Gods te komen. Die 
wil moet ons worden geopenbaard en gezegd. Niet de natuur 
openbaart ons de wil Gods, maar het W oord, waarin God met 
gezag tot ons spreekt. Van de gelovige wordt gevraagd, dat hij 
zich zal buigen onder het gezag van het W oord, oak al zou het 
hem niet gelukken de rationaliteit ervan in te zien. 

Deze theologische gedachten hebben hun repercussies op het 
politieke gebied. Vanuit deze theologische gedachten is het m.i. 
begrijpelijk en verklaarbaar, dat reformatorische theologie steeds 
de neiging heeft autoriteit met macht te indentificeren, dus 
staatsautoriteit met staatsmacht. De staat wordt op deze wijze 
factische, irrationele macht. Zoals God gehoorzaamd moet wor
den, als Hij zich in Zijn macht en genade openbaart, zo moet oak 
de staat als door God met gezag bekleed, gehoorzaamd worden. 
Gehoorzaamheid en onderwerping is het sieraad van de christen. 

Steeds weer treft ons in de reformatorische theologie deze na
druk op het gezag van de staat, dat met zijn factische macht ident 
is. Gehoorzaamheid aan het staatsgezag, onderwerping aan de 
macht van de staat, wordt van de gelovige om Gods wil ge
vraagd. De staat is inzetting van God, verordening van Zijn voor
zienigheid. Het zou zeer nutteloos zijn, zegt Calvijn, ,dat parti
culiere personen zouden beredeneren, welke de beste regerings
vorm zou zijn in de plaats, waar zij leven: want het is hun niet 
geoorloofd te beraadslagen over het inrichten van een of ander 
gemenebest". Wanneer wij eens oplettend in de wereld rondkij
ken en de zeer verschillende regeringsvormen opmerken, dan ko
men we zeker tot de ontdekking, ,dat het door de goddelijke voor
zienigheid niet zonder reden zo beschikt is, dat verschillende 
landen door verschil.lende regeringsvormen bestuurd worden. 
Want evenals de elementen slechts door een ongelijke vermen
ging onderling samenhangen, zo worden oak deze regeringsvor
men door een zekere ongelijkheid zeer goed samengehouden. 
Trouwens oak dit alles wordt onnodig gezegd tot hen, voor wie 
de wil des Heren voldoende is. Want indien het Hem goeddunkt 
koningen te stellen over koninkrijken, en over vrije staten sena-
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toren of raadsheren, dan is het onze plicht, wie Hij ook gesteld 
heeft over de plaatsen, waar wij leven, ons hun gehoorzaam en 
onderdanig te betonen" 4). 

Men ziet het: voor Calvijn is het gezag van de staat legitiem 
krachtens de wil Gods, die openbaar wordt in het factische be
staan en de factische macht van de bestaande staat. 

Het volk is tegenover die mannen, die God verwaardigd heeft 
Zijn stedehouders op aarde te zijn, tot gehoorzaamheid verplicht. 
Calvijn is niet moede geworden deze plicht steeds weer in te 
scherpen, vooral in zijn preken. God wil, dat wij Zijn verorde
ning op aarde respecteren, Maar Hij vraagt niet slechts uiterlijke 
gehoorzaamheid van ons. Wij moeten in de inzetting van het 
wereldlijke regiment Zijn voorzienigheid en Zijn vaderlijke zorg 
voor ons erkennen. Wij moeten eraan denken, dat de overheid er 
is ons ten goede; want zonder overheid zou in deze wereld alles 
chaotisch worden. Ten slotte moeten wij erkennen, dat God zelf 
door de overhei.dspersonen gerepresenteerd wordt. Dat is het 
eigenlijke fundament van onze gehoorzaamheid aan hen. ,Als 
wij de mensen gehoorzamen, die naar de wil Gods over ons heer
sen, gehoorzamen wij Hem, die ze heeft ingezet". Daarom be
horen christenen de overheid ongedwongen en gaarne gehoor
zaam te zijn, onverschillig welke vorm het heersende regiment 
moge hebben. Ja, Calvijn gaat nog een stap verder: ,Als wij 
onder de Turken, onder tyrannen, onder doodsvijanden van het 
Evangelie zouden leven, zou het ons tach geboden zijn hen on
derdanig te zijn. Waarom? Het is zo Gods welbehagen". Wie zich 
tegen de overheid verheft, grijpt God Zelf aan, en het moet hem 
duidelijk zijn, dat hij in zulk een strijd zeker het onderspit zal 
delven. Stellig heeft de overheid de plicht het bonum commune 
te verzorgen. Recht tot revolutie kent Calvijn aan de burger en 
onderdaan niet toe. Wel mogen lagere overheidsorganen ingrij
pen tegen de verkeerde maatregelen van hogere. Evenwel: totdat 
God ingrijpt, moet ook een tyrannieke overheid gehoorzaamd 
worden5). Het is duidelijk, dat de staat voor Calvijn deelt in de 
irrationaliteit van het gezag en de macht van God. Zowel over 
het ene als over het andere gezag kunnen wij wel een oordeel 
hebben, maar wij hebben het nochtans te aanvaarden, omdat 
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God in Zijn wijsheid alle dingen regeert en van ons onderwer~ 
ping en vertrouwen vraagt. Ret zal ons nog moeten bezighouden 
of wij deze zienswijze delen kunnen. 

Aangezien wij onmogelijk volledig kunnen zijn, maken wij een 
grote sprong en luisteren een ogenblik naar Groen van Prin
sterer. Wat is het beginsel der Hervorming, vraagt Groen. Stel
lig vrijheid, maar: vrijheid in onderwerping gegrond. ,De Her
vorming wil vrijheid, maar niet om a an V orsten of Overheden 
de wet te stellen; niet om zich politische voorrechten teverschaf
fen; niet om de vrijheid te hebben als deksel der boosheid, maar 
als dienstknechten Gods .... Geen vrijheid om in elke staat elk 
gevoelen uit te spreken en aan te prijzen .... Waar over Aardse 
Machten spraak is, kent hij een vrijheid ook in het dienen; vrij
heid om, in elke betrekking, dienstknecht van God en, in zijn 
dienst, dienaar en onderdaan ook van de mensen te zijn" 6). Vrij
heid is voor Groen onderwerping aan de wet, de staatswet, ,zo 
de wet op erkentenis van de hoogste Wetgever en op onderwer
ping aan Zijn geboden, ook in verband met nationale rechten en 
historische volksontwikkeling, berust"7). Groen van Prinsterer 
zoeld een staat, die in zijn recht en gezag het recht en het gezag 
van God weerspiegelt en de staat doet en kan dat alleen, wan
neer hij rekening houdt met de historische ontwikkeling van een 
volksleven, dat kennelijk onder de leiding van Gods voorzienig
heid heeft gestaan. 

Wij maken nog een sprong, en wel van Groen van Prinsterer 
naar Hoedemaker. Hoedemaker schrijft: ,De omwenteling heeft 
de oorsprong en het zwaartepunt van alle macht en alle gezag 
verplaatst. Wij leven thans onder de heerschappij van het be
ginsel: de meeste stemmen gelden! Men vraagt thans niet meer: 
wat is recht? wat is waar? wat is Gods wil? hoe spreekt de 
Schrift ? De kwestie staat over heel de wereld doodeenvoudig 
als volgt: zijt gij in de minderheid, gij wordt doodgedrukt. Wilt 
ge op kerkelijk terrein, op schoolgebied, met betrekking tot di
verse christelijke, maatschappelijke, particuliere belangen, met 
de negatieve of positieve hulp van de neutrale overheid, krach
tens het beginsel van ,recht voor allen" blijven concurreren; 
doet dan uw best op een gegeven ogenblik meerderheid te wor-
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den". Daartegenover de lapidaire uitspraak: ,Het recht van God 
is ook het recht van de waarheid en is niet het recht van de 
meerderheid"s). 

Nag een citaat uit Hoedemaker's geschriften: ,Het stelsel, 
waarbij de volksvertegenwoordigers door de meerderheid der 
stemgerechtigde burgers worden aangewezen, (leidt) onvermij
delijk .... tot een orrbetamelijk overwicht van de meest talrijke 
boven de minder talrijke groepen in het volksleven, .... het alge
meen stemrecht (baant) onder de schijn van allen recht te doen, 
noodwendig de weg .... tot de tyrannie van de niet-bezittende 
over de bezittende klassen" 9

). 

Wanneer wij denken aan de strijd van Calvijn met de liber
tijnen en de geest van Renaissance en humanisme, aan de strijd 
van Groen van Prinsterer met het liberalisme, aan de strijd van 
Hoedemaker met liberalisme en neo-calvinisme, staan wij histo
risch oordelend geheel aan de zijde van de mm,men, wier uitspra
ken wij citeerden. Zij zijn alle drie opgekomen voor het gezag 
van God en Zijn Woord en hebben duidelijk uitgesproken, dat de 
mensen zich aan dit gezag hebben te onderwerpen. 

Deze erkenning van het principieel juiste van hun houding en 
strijd neemt niet weg, dat wij ernstige bezwaren tegen de wijze, 
waarop zij hun juiste Anliegen voordroegen, moeten inbrengen. 
Het ging Calvijn, Groen en Hoedemaker wezenlijk om het gezag 
van God en van Zijn Christus. Daarin staan wij vanzelfsprekend 
aan hun zijde. Zij droegen dit Anliegen echter voor in de vorm 
van een ideologie van de staat. Daar ligt ons bezwaar. Kart 
samengevat zijn alle drie van mening: 
a) dat de onomstotelijke orde van overheid en staat van god

delijke oorsprong is, bekleed met goddelijke opdracht en recht 
(waarbij de aard van deze ,goddelijkheid" maar zelden nader 
bepaald wordt); 

b) dat de staat naar zijn wezen macht is; 
c) dat tegenover de staat het ethos van de christen bestaat in 

het onderdanig-zijn. 
De dogmatische praemissen van deze ideologie van de staat 

zijn meestal de volgende: 
a) de staat berust op de voorzienigheid Gods, de scheppings- en 

8 



onderhoudingswil Gods. 
b) de staat is noodzakelijk vanwege de algemene zondigheid der 

mensen, waardoor een chaos zou ontstaan, wanneer die zon
digheid niet werd ingedamd en tegengestaan. 

c) wij moeten niet vel·geten, dat het Koninkrijk Gods nog niet 
gekomen is en dat wij nog geen nieuwe mensen zijn. Wij leven 
nog in deze wereld, in deze aeoon, in deze b6ze wereld. De ge
daante dezer wereld gaat wel voorbij, maar is nog niet voor
bijgegaan. Daarmede hebben wij te rekenen. 10). 

Nietwaar, niemand zal kunnen ontkennen, dat in onze kringen 
ongeveer z6 over deze dingen wordt gedacht. De critische vraag, 
die wij willen stellen, is deze: wat heeft dat alles te maken met 
de openbaring Gods in Jezus Christus? Calvijn, Groen en Hoede
maker zijn mij op dit punt niet christelijk-historisch genoeg. Naar 
mijn inzicht zou duidelijk moeten worden wat de staat met J ezus · , 
Christus te maken heeft en niet alleen met de Schepper en On
derhouder, waarover men heel wat weet te vertellen buiten 
Jezus Christus om. Als Paulus in Rom. 13:1 zegt, dat de over-
heden door God gesteld zijn -, wat bedoelt hij dan met ,God" ? 
Toch zeker dezelfde God, over wie hij in Rom. 12 en ook verder 
weer in Rom. 13:8vv spreekt: de Vader onzes Heren Jezus Chris-
tus? Als Hom. 13:1-7 maar niet een ingeschoven stuk is, niet een 
,Fremdki:irper", dan moet ook deze pericoop met het oog op 
Jezus Christus verklaard worden. Ik rneen, dat wij op dat punt 
duidelijker en beter zien dan onze vaderen. Wat dan weer de 
nodige gevolgen voor onze interpretatie van art. 7 van het Pro-
gram van beginselen heeft. 

Het zou een uitgebreide exegetische uiteenzetting vereisen om 
duidelijk te maken waarom ik van mening ben, dat Paulus in 
Rom. 13:1-7 geen diepzinnige uitspraken over het wezen van de 
staat geeft, maar aanwijzingen voor het gedrag en de houding 
van de christen op het terrein van het politieke lev en 11). Wij 
moeten niet al te veel en al te diepzinnig spreken over het wezen 
van de staat -, wij moeten geen staatsideologie opstellen, 66k 
geen christelijke staatsideologie, maar eenvoudig vragen naar 
het gebod des Heren in de politieke werkelijkheid. De staat is 
nu eenmaal een wonderlijke grootheid. Men kan er diepzinnig 
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over spreken. Politiek, juridisch, filosofisch en ook theologisch. 
Maar christelijk gezien kan de staat niet een zelfstandig thema 
worden, dat wij gei:soleerd van Jezus Christus zouden kunnen 
behandelen. Als Hem aile macht in hemel en op aarde gegeven 
is (Matth. 28:18), dan is ook de staat Hem onderworpen. Niet wat 
die staat precies is, is christelijk en theologisch het belangrijkste, 
maar wei, dat Christus ook over de staat heerst. Belangrijk is, 
dat Christus het hoofd is van aile overheid en macht (Coloss. 2: 
10). Belangrijk is, dat Christus is gesteld hoven aile overheid en 
macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd 
wordt niet aileen in deze, maar ook in de toekomende eeuw 
(Eph. 1:21). Als wij deze uitspraken van de H. Schrift laten gel
den, spreken wij niet meer over voorzienigheid en onderhouding, 
maar over de koninklijke heerschappij van Jezus Christus. Dan 
komt het met het gezag ook heel anders te liggen. Dan valt het 
gezag niet samen met de factische staatsmacht, maar dan wordt 
het staatsgezag gelegitimeerd door de overeenstemming met de 
wil en het gezag van J ezus Christus. 

Wij zien af van een ontologie, een leer over het wezen van de 
staat. Wij gaan ons daarom ook niet verdiepen in de vraag of de 
staat bijbels gezien wellicht een (engel)macht is (exousia), waar
bij dan ook nog de vraag rijst, of deze engel wellicht een gevallen 
engel en dus een daemon is. Het spreekt vanzelf, dat zulke theo
logische speculaties in onze tijd veel aanhang vinden, nu wij in 
deze eeuw telkens weer met het daemonische wezen van de 
staat geconfronteerd worden 12). Ik ben van mening, dat in het 
christelijke en theologische denken elke ontologie uit den boze is; 
de Bijbel leert ons niet ontologisch, maar geschichtlich denken. 
w at de staat ook is (en hij heeft in de loop der geschiedenis vele 
verschijningsvormen gehad !) - er is wat gebeurd. Wat er ge
beurd is, staat in Coloss. 2:15. Christus heeft de overheden en 
machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld (aan de kaak 
gesteld, vertaalt de nieuwe R.K. vertaling) en zo over hen ge
zegevierd.. Het is jammer, dat in geen enkele vertaling het beeld 
achter deze tekst behoorlijk tot uitdrukking komt. Zoals een Ro
meins overwinnaar op zijn zegekar staat en de overwonnen ko
ningen en veldheren achter zijn wagen laat lopen als duidelijk 
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bewijs van zijn overwinning, zodat het volk met stof naar de 
verwonnelingen werpen kan, z6 is Christus Triomfator: alle 
macht in hemel en op aarde is aan Hem onderworpen. Krachtens 
Pasen en Hemelvaart weten wij, dat wij een Koning hebben. 
Regem habemus. En niet alleen wij, christenen, maar de ganse 
wereld. De Koning heerst en niets ontsnapt aan Zijn heerschap
pij. De christen onderwerpt zich aan de staat, maar niet, omdat 
hij in die staat iets goddelijks ziet. Hij is ook niet bang voor de 
staat, omdat de staat een soort daemon zou zijn. Geen spoor van 
een heel of half religieuze verering van de staat. Wat de staat 
ook moge zijn, hij staat in de dienst van de Triomfator. De staat 
is door het evangelie van Pasen en Hemelvaart ontdaemoniseerd 
en ont-mythologiseerd. Wij gel6venniet in daemonen; wij geloven 
ook niet in de staat. Wij gel6ven in Jezus Christus, en dat geloof 
betekent een bevrijding van alle heidense vrees en religieuze 
verering van de staat. Wij zijn als christenen door het evangelie 
van Pasen en Hemelvaart, door de overwinning van Christus 
over de machten, in de vrijheid gesteld om de staat in zijn niet
religieuze profaniteit als Aufgabe van menselijk handelen in ge
hoorzaamheid aan Gods geboden aan te nemen13). Kortom: in 
de Bijbel gaat het m.i. steeds om de concrete relatie van de 
christen tot de staat, niet em het abstracte wezen van de staat14). 

Wij hebben als christenen te maken met de koninklijke heer
schappij van Christus over alle machten en overheden en met 
onze concrete verantwoordelijkheid als christenen op het terrein 
der politiek. Wij spreken niet meer over scheppingsordinallties en 
onderhoudingsordinanties, noch ook over engelen en daemonen; 
dat is alles te ontologisch. Wij denken over overheid en staat op 
bijbels-geschichtliche wijze: Christus heeft alle machten van 
welke aard ook overwonnen en wij zullen door ons politieke 
handelen in de geschichtliche situatie, waarin wij ons bevinden, 
getuigenis afleggen van ons geloof in Christus' overwinning. 

Eerst nu zijn wij door de gang van onze overlegging op het 
punt gekomen, waarop wij de vraag naar het gezag, waarom 
het ons in dit opstel te doen is, enigermate kunnen beantwoor
den. De aandachtige lezer kan nu eigenlijk zelf wel het antwoord 
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geven. Het gezag, dat wij erkennen, is het gezag van Jezus Chris
tus. Dat klinkt z6 vanzelfsprekend in een christelijk tijdschrift, 
dat enige toelichting wel gewenst is; anders wordt het als een 
vanzelfsprekende ,stichtelijkheid" geslikt. Dat is nu juist niet 
de bedoeling. Men moet zich goed voor ogen stellen wat met deze 
uitspraak: Christus is het gezag ! bedoeld is. En vooral ook wat 
niet bedoeld is. 

Met deze uitspraak is bedoeld te zeggen, dat Christus vrij 
maakt van de heerschappij van elke wereldbeschouwing, ook 
van de christelijke, en dat deze vrijheid de vooronderstelling 
van alle waarachtige recht is 15). De Bijbel is voor ons niet een 
wetboek, waaruit beginselen en normen afgelezen en afgeleid 
kunnen worden; de Bijbel is voor ons het getuigenis aangaande 
Christus en Zijn gezag. De opdracht, die Christus ons voor het 
politieke gebied geeft, is niet de handhaving van statische schep
pingsordinanties noch ook de toepassing van een aantal christe
lijke beginselen. Wij hebben geen christelijke staatsleer en wij 
beschikken niet op R.K. wijze over een blauwdruk van een goede 
en volmaakte maatschappij. Het komt erop aan de volledige con
sequenties te trekken van de verwerping van elke ontologie en 
van de aanvaarding van het geschichtliche denken van de Bijbel. 
Principieel hebben wij niets anders dan aileen de gemeenschap 
met de pers66n van Jezus Christus en de opdracht, die met deze 
gemeenschap gegeven is. W ereldbeschouwing, geheel van normen 
en beginselen fungeren in onze kringen maar al te gemakkelijk 
als ontvluchtingen voor het concrete gebod van de levende Heer 
hier en nu. Wereldbeschouwingen, ook de christelijke, normen 
en beginselen zijn te statisch. Zij suggereren, dat wij in staat 
zouden zijn het echt christelijke in onze samenleving en in ons 
staatsleven te verdisconteren. Wij zullen goed tot ons moeten 
laten doordringen, dat volgens het woord van Pascal Christus 
en agonie zal zijn tot aan het einde der wereld. Christus heeft 
in deze wereld nog steeds geen steen om het hoofd op neer te 
leggen. Wij verwachten de polis, de stad Gods, van G6d neder
dalende. Daarom zijn wij principieel pelgrims. Christenen belij
den en beleven, dat zij vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde 
(Hebr. 11:13). Dat is niet aileen een woord voor de stichtelijke 
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overdenking op Zondag, maar 66k voor de politiek. Het Konin
krijk Gods is een toekomstige grootheid, en wij moeten ons niet 
te gauw verbeelden, dat wij het kunnen ,uitbreiden" door onze 
christelijke en politieke activiteiten. De aandachtige lezer zal 
mij hebben verstaan: het gaat mij om de erkenning van de prin
cipiele vreemdheid van het Evangelie tegenover deze aardse, 
oak deze politieke werkelijkheid. Het lijkt mij nuttig en heilzaam 
dit nag eens met nadruk te zeggen: wanneer men de christelijk
politieke pers in Nederland leest, krijgt men soms de indruk dat 
het waarachtig christelijke verwerkelijkt zou zijn, wanneer men 
nu maar deze maatregel neemt of gene wet aanvaardt. De be
slissende vraag is niet die naar de uitvoering van het een of an
dere program, maar de vraag naar de wil en bereidheid om zich 
door Christus persoonlijk te laten leiden oak bij alle politieke 
beslissingen. 

Als Christus het gezag is, dan worden wij geleid. Van stap tot 
stap. Dan weten wij de dingen niet zo precies op lange termijn. 
Dan gaan wij aan Zijn hand van dag tot dag. 

Ik zou mij kunnen voorstellen, dat men na het voorgaande ge
lezen te hebben, zich een beetje mismoedig afvraagt, of dan onze 
wereldbeschouwingen, normen en beginselen, stelregels en in
zichten, helemaal niets meer te betekenen hebben. Antwoord: 
men moet ze eerst ontkrachten als definitieve en voor altijd vast
staande grootheden om ze dc'm te kunnen erkennen als mense
lijke, voorlopige en gebrekkige vormgevingen van hetgeen men 
verstaan heeft van ·de wil des Heren. 

Zo kan ik bv. het Geneve van Calvijn erkennen, al moet ik er
aan toevoegen, dat ik het in Amsterdam beter wonen vind dan 
in het Geneve van Calvijn. In het Geneve van Calvijn ontbrak 
nl. ,elke democratische tendenz"16). Nochtans erken ik gaarne, 
dat Calvijn in zijn tijd en met het licht, dat hem gegeven was, 
getracht heeft vorm te geven aan de wil van Christus. 

Zo spoedig men echter deze menselijke vormgeving verab
soluteert en gaat zeggen: hier hebt u nu het model voor 
alle tijden!, onttrekt men zich aan het gebod van Christus hier 
en nu, laat men de leidende hand van Christus in het heden l6s 
om te trachten een vaststaand model van christelijkheid uit het 
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ver led en ook in het heden te realiseren. 
Zo kan ik ook de nodige waardering voor de brochure van 

mr I. da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823) op
brengen. Ik ben ervan overtuigd, dat Da Costa op zoek was naar 
een maatschappelijke en politieke levensvorm, die in overeen
stemming zou zijn met de wil des Heren. Maar men zal toch moe
ten inzien hoe voorlopig, gebrekkig, menselijk deze vormgeving 
was. Waar was deze man al niet ti~gen! Tegen de vrijheid van 
drukpers, tegen het binden van de koning aan de grondwet, tegen 
de afschaffing van de slavernij, tegen het algemeen kiesrecht -, 
allemaal zaken, die wij hebben leren aanvaarden en waarvan wij 
toch niet meer op de wijze van Da Costa inzien, dat zij kenne
lijk strijden met de wil des Heren. 

Da Costa had zijn les bij Willem Bilderdijk geleerd, deze won
derlijke Calvinist met katholiserende neigingen. Is hetgeen deze 
mannen verkondigen als de wil des Heren op het maatschappe
lijke en politieke erf nu inderdaad vrucht van exegese van de 
Bijbel? Of spruiicn hun idealen voor een deel ook voort uit een 
conservatief en reactionair levensbesef, dat meer christelijk
historisch dan christelijk-historisch is ? Ik meen, dat zij de Bijbel 
hebben gelezen en willen uitleggen, maar dat het evident is, dat 
zij bij dat werk een bril op hadden. Dat is geen verwijt! Dat 
geldt voor ons precies zo ! Met dit verschil, dat wij het tegen
woordig weten en daarom niet meer zo absolutistisch durven 
spreken, terwijl zij het blijkbaar niet wisten en daarom de toon 
van: Alzo spreekt de Here! konden en durfden aanslaan. 

Nog eens: Calvijn, Bilderdijk en Da Costa hebben de godde
lijke wil aardse vorm willen geven. Dat is hun rechtvaardiging. 
Wij mogen die vormgevingen echter niet verabsoluteren. Zij 
waren kinderen van hun tijd, of nog beter: zij leefden in een ge
romantiseerd verleden. Ret Hervormde Herderlijke Schrijven 
over Christen-zijn in de Nederlandse samenleving wijst op aller
lei factoren, die een rol spelen naast en bij het geloof, als daar 
zijn: beoordeling der situatie, persoonlijke ervaring, sociale her
komst, vrees voor deze of gene gevaren (p. 19). Al deze factoren 
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kunnen wij naast en bij de exegese van de Bijbel bij Calvijn, Da 
Costa en Bilderdijk terugvinden. 

Wij zouden er echter verkeerd aan doen de vormgevingen van 
het maatschappelijke en politieke leven, die voor een christen in 
aanmerking komen, alleen te zoeken bij belijdende mensen als de 
daareven genoemden. 

Er zijn in de geschiedenis vormgevingen van staat en maat
schappij door niet-christenen naar voren gekomen, waarvan wij 
achteraf moeten zeggen, dat zij meer met het Evangelie overeen
stemden dan de maatschappelijke en politieke idealen van de 
toenmalige christenen. Ik denk aan de wijze, waarop Groen van 
Prinsterer in Ongeloof en Revolutie de Franse revolutie heeft 
beoordeeld. Ik weet wel: het ging hem om de revolutie, die met 
de zondeval is begonnen. Dat neemt echter niet weg, dat hij de 
revolutie vooral in de Franse revolutie tot openbaring zag ko
men. Hij zag daarin niet veel goeds. Het ging daarin om volks
souvereiniteit en opstand tegen God. Merkwaardigerwijze zijn 
de huidige christelijk-historischen en anti-revolutionairen bereid 
voor de handhaving van de vruchten der Franse revolutie niet 
onaanzienlijke offers te brengen. Niemand zal Ongeloof en revo
lutie als dogmatiek en leidraad voor het huidige christelijk
historische en anti-revolutionaire handelen willen geormKen. 

Er wordt in onze dagen veel over bezitsvorming als christe
lijke eis gesproken. Ik ben het daarmede eens en sta van harte 
achter de huidige regering. Maar zo spoedig de bezitsvorming 
een dogma wordt, dat over de christelijkheid of 6nchristelijkheid 
van een politiek beslist, wordt het mij te bar. 

Voorzover ik persoonlijk kan zien en de Bijbel enigermate 
meen te verstaan, acht ik bezitsvorming een christelijke eis, een 
christelijke vormgeving van het leven. Ik ben bereid mij daar
voor in te zetten en zie met genoegen, dat onze regering zich 
daarvoor inzet. Maar ik kan wel verstaan, dat voor sommige 
medechristenen socialisering van het bezi t een evangelische 
vormgeving van het leven betekent. Ik wil daarover met hen 
strijden. Ik wil trachten met de Bijbel in de hand mijn gelijk te 
bewijzen. Maar ik zal die anderen nooit de christennaam ont
zeggen. Ik acht het een goed ding, dat christenen met elkaar 
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discussieren over de rechte vormgeving van het leven in staat 
en maatschappij. 

Ben ik ver van mijn eigenlijke onderwerp afgedwaald? Ik ge
loof het niet. Voor christelijk-historische politiek is het beslis
sende of men zich stelt onder het gezag van Christus, en dat valt 
niet zonder meer samen met de erkenning van een overgeleverd 
levenspatroon. De ware christelijk-historischen zitten niet aileen 
in de Unie; zij zijn waarlijk ook nog daarbuiten. Het is jammer, 
dat velen hunner niet inzien, dat zij bij ons behoren. Laten wij 
echter toegeven, dat wij het hun ook niet gemakkelijk maken, 
doordat wij nog maar al te veel ons dogmatisch vastleggen op 
een conservatief en reactionair levenspatroon. Ik zou wel willen, 
dat wij meer in de vrijheid van de Belijdenis: Christus aileen is 
het gezag! kwamen te staan. Ik ben ervan overtuigd, dat dan de 
werfkracht der Unie veel groter zou zijn. 

Christus is het gezag. Dat gezag heeft Hij geschichtlich ver
worven door Zijn daden van offer en overwinning. Dat was niet 
de uitvoering van een in het zijn der dingen vervatte wetmatig
heid, niet de verwerkelijking van natuurrecht, maar onverwachte 
en verrassende openbaring van Gods genade en trouw. Nu neemt 
deze Triomfator de Zijnen aan de hand en leidt hen door de ge
schiedenis. De geschiedenis is niet een gesloten systeem, be
heerst door immanente wetmatigheid. De geschiedenis is escha
tologisch open. Telkens zijn er verrassende wendingen. Telkens 
is er wat de Bijbel noemt een kairos, het geladen moment, waarin 
beslist moet worden. Christenen, die de eschatologische open
heid der geschiedenis belijden, kijken niet voortdurend hunke
rend terug naar het verleden, maar zijn principieel met hun aan
gezicht en nog meer met hun hart naar de toekomst gekeerd. 
Wij leven het Koninkrijk Gods tegemoet. Wij worden geroepen 
tekenen onzer verwachting op te richten ook op het terrein van 
maatschappij en politiek door onze zwakke pogingen tot vorm
geving van het leven. Er zal geexperimenteerd moeten worden. 
Wij zullen onze kracht zeker niet mogen zoeken in pogingen tot 
repristinatie van een voorbijgegaan verleden. Dat zou misken
ning zijn van het feit, dat Christus Heer der geschiedenis is. Wij 
moeten niet altijd zuchten over het nare en zondige heden en 
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niet altijd hunkeren naar het verleden, dat waarlijk 66k zondig 
was. Wij moeten in de situatie, waarin wij ons bevinden, met alle 
kracht zoeken het leven in maatschappij en staat die vorm te 
geven, die enigermate overeenstemt met de wil van Ohristus. En 
naar die wil moet gevraagd worden. Die wil staat maar niet z6 
in een boekje. Die wil is het behoud, de redding van het mense
lijke bestaan, de leefbaarheid van de menselijke existentie. 
Christus is in de wereld gekomen om mensen te redden. Dan zal 
het ook wel onze taak en roeping zijn onze politiek in dienst 
van de menselijkheid en de leefbaarheid van de existentie te 
stellen. 

Wij zoeken de autoriteit, het gezag van Christus. Wij zoeken 
niet de majoriteit, niet de meerderheid. Hoe is dit te verstaan ? 
In ieder geval niet als een dekmantel voor luiheid, voor gebrek 
aan politieke activiteit. Ik vrees, dat het z6 wel eens fungeert, 
wanneer de C.H.U. zich moet troosten over stemmen- en zetel
verlies. Wanneer wij als partij achteruitgaan, mogen wij niet 
zeggen: och, het is zo erg niet; het is ons immers niet om de 
majoriteit te doen; als het gezaghebbende W66rd maar wordt ge
hoord, ook al zou het door een enkeling worden uitgesproken ! 
In de diepste grond der zaak is dit laatste wel waar, maar het 
wordt in onzc: mond 6nwaar, wanneer wij ons niet tot het uiter
ste toe hebben ingespannen om het gezaghebbende W oord te la
ten betuigen door een zo groot mogelijk aantal vertegenwoordi
gers in Kamers, Provinciale Staten en gemeenteraden. Gezag 
heeft wei niet alles, maar in ieder geval toch wel iets met aan
tallen te maken. In ieder geval mogen wij als christelijk-histo
rischen in de politiek niet lui zijn. 

Hoe is de relativering van de majoriteit in ons beginselpro
gram te verstaan? Niet als dekmantel der luiheid. Dat was het 
eerste. Het tweede is, dat wij de theocratische toon van deze uit
spraak opmerken. Ons Program van Beginselen wil zeggen: God 
heeft het te zeggen, en Hij aileen! Het zou ongetwijfeld een heer
lijk ding zijn als de wil van het gehele volk of ook maar de wil 
van de helft plus een samenstemde met G6ds heilige wil. Maar .. 
als Gods wil de maj ori tei t niet haalt - niet onder het volk en niet 
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in de diverse volksvertegenwoordigingen- dan heeft Gods wil niet 
op zij te gaan voor de wilder majoriteit; dan blijft Gods wil Gods 
wil, ook al was er maar een handjevol mensen in het hele land 
bereid die wil te gehoorzamen. Wij kunnen de handhaving van 
en gehoorzaamheid aan Gods wil onmogelijk afhankelijk maken 
van een politieke neuzentellerij: o, als Gods wil toch maar de 
meerderheid haalt! ! Wij moeten wel opkomen voor de autoriteit 
van het Woord Gods en niet voor de majoriteit der kiesgerech
tigden. 

Goed -, wij zijn dus theocratisch. Betekent dat, dat wij niet 
democratisch zijn, of althans uiterst gereserveerd staan tegen
over de democratie? Om het nog concreter te formuleren: zullen 
wij van elke gelegenheid gebruik maken om de wil Gods (zoals 
wij die zien en menen te kennen!!) ,door te drukken", ook al 
weten wij, dat een groot deel van het volk daarvan geenszins 
gediend is? 

Wij zijn hier bij een uiterst belangrijk punt aangeland. Om 
de verhouding van theocratie en democratie zuiver te stellen 
(althans zoals ik meen, dat die gesteld moet worden), zullen wij 
drie dingen goed te bedenken hebben: 
a) Jezus Christus rijdt in deze bedeling Jeruzalem op een ezeltje 
binnen, niet op een strijdros. Anders gezegd: Hij regeert in deze 
bedeling door Woord en Geest. Pascal heeft gezegd, dat Jezus 
Christus in deze bedeling en agonie zal zijn. Hij heerst, maar in 
de orde van Pinksteren, nl. door het overtuigende en winnende 
werk van de Heilige Geest. Het lijkt mij ongeoorloofde antici
patie, wanneer de christenen in deze bedeling door een toeval
lige meerderheid Christus op hun wijze heersend willen maken. 
In veel christelijke politiek, in veel theocratisch denken zit 66k 
een verborgen 6pstand en verzet tegen het feit, dat de ware theo
cratie, de volledige heerschappij Gods nog niet gekomen is, en 
nu zullen wij de Here God een handje helpen. Nu zullen wij de 
slagorden van de levende God zijn; nu zullen zij het niet heb
ben; nu zullen wij de wacht betrekken bij het Kruis ! 

Deze ,theocratische" gedachten strelen natuurlijk ons vlees; 
maar of de Here Christ us er 66k blij mee is? In ieder geval lijkt 
mij bij het licht van de Bijbel de medische weg van de oude ethi-
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schen nog zo dwaas niet: de oude Chantepie de la Saussaye 
meende, dat men niet meer in de wetgeving mocht opnemen dan 
in het zedelijk besef van het v6lk was gegroeid. Reeds zuiver 
practisch zal men steeds weer de ervaring opdoen, dat, als het al 
mocht gelukken als bij verrassing ons christelijk inzicht in de wil 
des Heren ,door te drukken", de zaak des Heren t6ch schade 
wordt toegebracht door de weerzin en het verzet, dat in het volk 
als geheel wordt gewekt. 

Belangrijker echter is het principiele inzicht, dat de Here 
Christus in deze bedeling blijkbaar deemoediger en nederiger 
is dan Zijn volgelingen. Hij waagt het met de nederigheid van 
kribbe en kruis, met de overtuigingskracht van de Geest. Eens 
zal alle knie zich voor Hem buigen; eens zal alle tong Hem be
lijden. Maar wij mogen niet zondig-anticiperend reeds thans 
trachten het Koninkrijk Gods of een stuk daarvan op aarde te 
realiseren. Wij mogen het principieel niet verder brengen dan 
tot het oprichten van min of meer welsprekende tekenen van ons 
geloof en van onze verwachting. Wij zijn niet geroepen tot heer
sen, maar tot dienen ! 
b) Vervolgens is te bedenken, dat ons bij het proclameren van 
de wil des Heren niet een absolutistisch-theocratische toon past. 
Mede door de door Groen van Prinsterer en Hoedemaker zo ge
deprecieerde democratie zijn er maatregelen en wetten tot stand 
gekomen, die zonder democratie nooit tot stand gekomen zouden 
zijn en waarvan wij (helaas achteraf) toch zeggen moeten, dat 
zij een (voorlopige en onvolkomen) vormgeving van het Evange
lie zijn. Ret is voor de wereld nog niet zo slecht geweest, dat de 
christenen het niet alleen voor het zeggen hadden. Zij hebben 
zich in de loop der eeuwen nogal eens vergist in hetgeen Gods 
wil zou zijn. Zij hebben te dikwijls gemeend niet meer naar de 
wil des Heren in de concrete situatie te moeten vragen. Het zou 
tot heil van Nederland zijn geweest, als Da Costa daarin zijn zin 
had gekregen, dat het Nederlandse volk zich had gebogen voor 
het echte en werkelijke gezag van de persoon van Jezus Chris
tus. Maar het zou zeker niet tot heil van Nederland zijn geweest, 
als hij zijn zin had gekregen inzake alle concrete punten, die hij 
in zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw noemt. Zander het 
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liheralisme van de 19de eeuw te verdedigen, moeten wij toch 
zeggen, dat het goed is geweest, dat hij zijn zin niet gekregen 
heeft. Kortom: met theocratische eisen (altijd afgeleid uit Gods 
Woord) moeten wij uiterst voorzichtig omgaan. Wij kunnen ook 
als christenen niet z6nder de critiek en het overleg van een de
mocratische staatsinrichting. 
c) In de derde en laatste plaats moeten wij bedenken (en dit is 
het voornaamste), dat de democratic een zekere affiniteit aan 
het Evangelie heeft. 

Wij kunnen als christenen niet onverschillig staan tegenover 
de staatsvorm. Ik kan me best indenken, dat Da Costa gemeend 
heeft de koning als monarch niet te mogen binden aan de grand
wet en aileen aan de wil des Heren. David kende ook geen bin
dende constitutie, maar was alleen gebonden aan de wil en het 
gebod des Heren. Tach meen ik te mogen zeggen, dat de demo
cratie meer affiniteit met het hart en de kern van het Evangelie 
heeft dan de monarchale idealen van Da Costa. Men lette op de 
voorzichtigheid van mijn woordkeus. Ik beweer niet, dat de 
democratie uit het Evangelie kan worden afgeleid, en nog min
der, dat zij aan het Evangelie adaequaat is. Ik zeg alleen, dat er 
tussen Evangelie en democratie affiniteit bestaat. Het gaat in de 
democratie om de mens. Dat is niet 6nchristelijk. Dat is ook 
geen tegenstelling met onze leus, dat het om de ere Gods gaat. 
Immers, God zoekt Zijn eer in het redden van mens en. Daarom is 
Gods Zoon mens geworden. Het mag en moet in de politiek om 
de mens gaan. Voorts: het gaat in de democratie om het recht, 
niet van s6mmige, maar van alle mensen. Dat weerspiegelt op 
het menselijke en politieke vlak, dat God wil, dat alle mensen 
gered worden-, niet aileen, dat alle mensen zalig worden, maar 
ook, dat zij op aarde een leefbaar bestaan hebben. 

Voorts: het Evangelie stelt ons in de heerlijke vrijheid der 
kinderen Gods. Dat weerspiegelt zich op het politieke vlak in 
democratische vrijheid. Verder: in de Kerk als het lichaam van 
Christus zijn de lidmaten voor elkander verantwoordelijk. Dat 
weerspiegelt zich op het politieke vlak in democratische verant
woordelijkheid. Voorts: in de Kerk gaat het om de vrije loop van 
het Woord Gods. Dat weerspiegelt zich op het politieke vlak in 
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de vrijheid van meningsuiting en drukpers. Z6 is het bedoeld, 
wanneer ik zeg, dat de democratie affiniteit aan het Evangelie 
heeft 17). Ik beweer niet, dat de democratie de enig mogelijke 
staatsvorm voor een christen is. Ik beweer aileen, dat wij als 
christenen er goed aan doen de democratie te handhaven en te 
verdedigen, omdat er een grote mate van affiniteit aan het Evan
gelie aanwezig is. 

De vraag rijst nu, of de verwerping van de majoriteit in art. 7 
wel te verenigen is met de boven verdedigde aanvaarding der 
democratie. Antwoord: ik stem met art. 7 in, wanneer ik op die 
wijze afwijs de domme overmacht van het getal. De majoriteit 
heeft geen creatieve betekenis. De wil Gods wordt niet door de 
majoriteit bepaald. Maar als ik met mijn geestverwanten iets 
van de wil des Heren heb verstaan, zal ik ernaar streven het tot 
een majoriteit te brengen om daardoor niet over mijn volk te 
heersen, maar het te dienen. Ik zal er mijn best voor doen het
geen ik verstaan heb van Gods wil in te dragen in de volks
conscientie, opdat het te zijner tijd ook in de wetgeving kan 
worden opgenomen. Ook art. 7 weet wel, dat er niets tot stand 
komt zonder een zekere majoriteit. Daarom is het niet zozeer 
te doen om majoriteit als wel om autoriteit. Ookart. 7versmaadt 
de majoriteit niet. 

Daarom aan het werk, opdat hetgeen wij gezien hebben van de 
wil Gods, op democratische wijze besproken en bediscussieerd 
met anderen, uiteindelijk tot wet, tot vormgeving van het volks
leven worde, tot heil der mensen en daarmede tot eer van God, 
de Vader van J ezus Christus. 
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Karl Barth, in Antt~ort, Zollikon 1956, 114-123, cf. S 115. 
11) De theologen worden verwezen naar Werner Schmauch en Ernst 

Wolf, Konigsherrschaft Christi, Theol. Existenz heute, Heft 64 (1958), 
s 39 ff. 

12) Men raadplege: Karl Barth, Rechtfertigung und Recht, Theol. Stu
dien, Heft 1 (1938). 

13) E. Wolf, Konigsherrschaft Christi, I.e., S 23 f. 
14) Arthur Rich, Die Verantwortung des Christen fur Staat und Politik, 

Evangclische Theologie 1960, S 553-572, cf. S 555. 
15) A. de Quervain, Kirche, Volk, Staat, Zollikon 1945, S 270. 
16) Prof. dr. A. A. van Schelven, Het Calvinisme gedurende zijn bloei

tijd, Amsterdam 1943, p 65. 
17) Men leze in dit verband: Karl Barth, Christengemeinde und Biirger

gemeinde, Theol. Studien, Heft 20 (1946). Cf. ook mijn boek Ben 
beroerder I sraels, Nijkerk 1948, p. 296-301. 
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BOEKBESPREKING: 

GRONDGEDACHTEN OVER OVERHEIDSVOORLICHTING. 

Het (R.K.) Centrum voor Staatkundige Vorming heeft ten vorigen 
jare een commissie ingesteld met de opdracht haar zienswijze te geven 
om trent: 
1. wenselijkheid en nut van overheidsvoorlichting in haar verscheidene 

vormen; 
2. de verhouding van deze voorlichting tot het beleid van de regering er. 

tot de openbare mening; 
3. een doelmatige organisatie van de overheidsvoorlichting. 

Een 20 pagina's tellend rapport is uitgebracht door deze commissie, 
diie o111der rvoorzitterschap ~tond van de Nijimegense hoog1eraar, Mr. 
Schlichting, die ook haar rapporteur was. 

Het onderwerp der overheidsvoorlichting is theoretisch ingewikkeld 
en practisch veelomvattend. Er is ruimte voor verschillend genuanceerd 
inzicht - men kan bet zakelijk en persoonlijk van onderscheiden kant 
benaderen. 

Een uitgebreid rapport zou men dus hebben kunnen verwachten. Maar, 
een der !eden van de uit, zowel theoretisch als practisch gesproken, ge
schoolde deskundigen bestaande commissie was Dr. G. A. M. Vogelaar, 
die promoveerde over ,Systematiek en spelregels van de overheidsvoor
lichting". Ten einde herhalingen te voorkomen heeft de commissie
Schlichting met dit geschrift rekening gehouden en volstaan met een 
beknopt rapport van in hoofdzaak polii!~i,eke streJkiking. Vermoedelijlk ligt 
bier de oorzaak, dat vooral de nadruk is gevallen op bet tweede punt 
van de opdracht. Dat bet eerste punt geen aandacht kreeg is wei ver
klaarbaar: behandeling daarvan lijkt ons thans (anders dan rond 1930) 
minder urgent. Ware punt 3 besproken, ongetwijfeld zou aandacht ge
geven zijn aan de noodzakelijkheid van bet kiezen van de juiste mensen, 
die behalve ter zake kundig, ook onkreukbaar dienen te zijn, over veel 
tact moeten beschikken en die de democratic ,in bet bloed" moeten 
hebben. 

In de beschouwingen van bet rapport kunnen we ons zeer wel vinden, 
omdat het tel'kens weer uitgaat van de democratic, als bep~lend, 
zowel de inhoud als de vorm van in- en voorlichting. In- en voorlichting 
bctckent altijd een bei'nvloeding - zegt het rapport. Het gaa1. er dan 
maar om, 'stringent de cis te handhaven, dat de dbjectieve, democrati
sche voorlichting primair zij en de bei'nvloeding als ecn niet-gewilde 
nevenwerking wordt ervaren. Het rapport stelt inderdaad telkens weer 
de democratische objectiviteit primair. 

Het rapport vermeldt een vraagstuk, dat ook ons bezighoudt. Jammer 
genoeg was er geen ruimtc voor cen nadere studie der commissie. 

Er wol'den dn het Parlement wei eens 'k,Jachten geuit, dat de Overheid 
zich, bij haar voorlichtingsarbcid, buiten de Volksvertegenwoordiginrr 
om tot ,de publiekc opinie" richt, terwijl men toch het Parlement het 
voopnaams~c toneel van overheidsrvoorliohring zou :]mnnen noemen. Nu 
vertoont echter in de feitelijke publiciteit de samenhang tussen Parle-
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ment en voorlichting ,ernstige en toenemende gebreken of tekorten". 
Het rapport zegt: 

Enerzijds ontwikkelt de werkwijze van de volksvertegenwoordiging, 
met name van de Tweede Kamer, zich blijkbaar ten bate van haar in
terne efficiency in een richting, die het belang en de interessantheid 
van de openbare verhandelingen waarschijnlijk niet verhoogt, en ander
zijds zijn de omvang, de veelheid en het tempo ook van haar openbare 
werkzaamheden zo toegenomen, dat de particuliere voorlichtingsorganen 
- en hun lezers - niet in staat zijn ze op de voet te volgen en doel
treffend te verwerken. Men kan hier dus van een gebrekkige aansluiting 
spreken. Ofschoon deze niet in de eerste plaats een vraagstuk van over
heidsvoorlichting is, is deze er tach zijdelings bij betrokken; ook kan 
het mede tot haar taak behoren, de bezwaren van deze ontwikkeling te 
ondervangen. 

Dit citaat is ,in>derdaad het overwegen waard. Lam:booy. 
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BET ALING CONTRIBUTIE EN ABONNEMENTSGELD 

Gaarm; vestigcn wij er de aandachl op, dat de donateur~. 

die de contributie voor het bockjaar 1960-1961 nog niel 

hebben voldaan en de abonnC's, die voor dit boekjaar nog 

geen abonnementsgeld bctaalden, daartoc nog in de gclegen-

heid wo1·dcn geslcld tot 15 september e.k. 

Hct verschuldigde bedrag wordt Legernoct geziCll op de 

poslrekening van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman-

slichling tc 's-Gravenhage, no. 604500. 

Na IS september zullcn wij ons genoodzaakl zien over hd 

\erschuldigde bedrag verhoogd met innings-koslen per post-

kwitantie lc beschikken. 

Dc abonncmenlsprijs bedraagl f 4.50 per jaar; hct lll!Ill

mum contributie-bcdrag f 5.-



------------~------ ---~-~----- ------·--- ·-----------~-------- ··----- .. 

Op verzuek van het Dagelijks Bestuur van de 

Christelijk-Historische Unie heeft de De Savor

nin Lohmanstichting een commissie ingesteld 

ter bestudering van de spreiding van het weten

schappelijk onderwijs en van enkele kwesties, 

die daarmcde nauw samenhangen. De samen

stelling van de commissic is z.ls volgt: Prof. Dr. 

J. N. Bakhuizen van den Brink, Leiden, voor

zitter; Dr. I. N. Th. Diepenhorst, Epe; Drs. J. W. 

van Hulst, Amsterdam; Dr. lr. G. A. Kluiten

bcrg, Eindi:.oven, secretaris. 

Dezer dagen is het rapport van de commissic 

verschenen. Het 40 bladzijden tellende rapport 

is tegen betaling van f 1.75 verkrijgbaar bij de 

administratie van de De Savornin Lohmanstich

ting, Wassenaarseweg 7, 's-Gravenhage. Het rap

port kan eveneens per giro worden besteld door 

starting van genoemd bedr<~.g op gimrekening 

no. 604500 t.n.v. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Loh

manstichting te 's-Gravenhagc. In het laatste 

geval dient op het girostrookje het woord ,be

stelling" te worden vermeld. 
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