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DR. P.A.ELDERENBOSCH 

UIT DE HISTORIE DER CHRISTELIJKE PARTIJ. 

In zijn artikel over de zin van christelijke partijen 1) maakt 
Prof. Dr. A. A. van Ruler de opmerking dat het Reveil aarzelend 
gestaan heeft tegenover de vorming van Christelijke partijen. 
Het is een zinsnede die misverstand zou kunnen wekken en 
ons daarom aanleiding geeft iets nader in te gaan op de 
historie van de Christelijke partij hier te lande. Prof. van Ruler 
heeft volkomen gelijk wanneer hij schrijft dat de mensen van het 
Reveil zich in het algemeen huiverig betoond hebben voor de 
vorming van een christelijke partij. Dit betekent allerminst dat 
zij er een soort doorbraak-idealisme op na hielden. Slechts een 
enkele figuur uit hun midden schijnt in die richting gedacht te 
hebben. Mr. P. J. Elout van Soeterwoude bijvoorbeeld was van 
mening dat Christenen niet in afzonderlijke politieke partijen 
moesten verenigd zijn. Wat de huivering der anderen betreft 
moet men zich realiseren welke ontwikkeling het staatkundig 
leven in de jaren van het Reveil heeft doorgemaakt. Voor de 
hedendaagse kiezer zijn er allerlei dingen vanzelfsprekend die 
dat ruim een eeuw geleden allerminst geweest zouden zijn. 
Algemeen kiesrecht, evenredige volksvertegenwoordiging met 
de daaruit voortvloeiende verdeling van het volk in partijen, 
verkiezingspropaganda met de beloften van partijen voor het 
geval zij aan de macht zouden komen, dit alles is nog vrij recent 
in ons parlementaire systeem. 

In de dagen van het Reveil bestond er weinig belangstelling 
voor partijen omdat de kiezers stemden in hun distrikten op 
personen. Partijen waren er in de Kamer en dan met vage 
grenzen. Groen van Prinsterer en twee anderen waren anti
revolutionair, doch zes anderen werden in meerdere of mindere 
mate tot hun geestverwanten gerekend. Eerst omstreeks 1840 
wordt ter informatie van de courantenlezers gesproken van zes 
,richtingen" waartoe de kamerleden behoorden, een van deze 
richtingen was de Christelijk-Historische. Ook ten aanzien van 

1) Christelijk-Historisch Tijdschrift III, 2 (jan. 1958). 



de andere partijen geldt echter dat termen als ,conservatief" en 
,liberaal" uitdrukkingen waren die door journalisten gebezigd 
werden en niet corresponderen met enigerlei vorm van partij
organisatie zoals we die heden ten dage kennen. Eventueel kon 
men van partijen spreken waar groepen invloedrijke burgers 
bepaalde kandidaten op grond van hun levensbeschouwing aan
bevalen. 

Het heeft in het Reveillang geduurd voordat men bereid was 
het parlementarisme als zodanig te aanvaarden. Bilderdijk zag 
in het stelsel van de volksvertegenwoordiging de gedachte van 
de volkssouvereiniteit opdoemen en verzette zich- doch als de 
stem eens roependen in de woestijn. Het betekende een geeste
lijke worsteling v66r men besloot ,de vijand met zijn eigen wa
penen te gaan bestrijden" 2), voor men van contra-revolutionair 
tot anti-revolutionair geworden was en daarmee besloten had in 
deze volksvertegenwoordiging zijn stem te verheffen. Het is dan 
ook de afkeer van het meespreken van het volk, een gedachte 
die op het natuurrecht gebaseerd was, welke de aarzeling tot het 
stichten van een christelijke partij veroorzaakt. 3) 

Het was uiteindelijk de overtuiging dat men meer positiefs 
kon bereiken door de liberale tegenstander op zijn eigen terrein 
tegemoet te treden dan wanneer men terzijde bleef staan met 
de eis van een waarlijk Gereformeerde Staat en Kerk, dat men 
uiteindelijk de these van de Duitse hoogleraar F. J. Stahl aan
vaardde ,dat Christenen een staatkundige partij moeten vor
men". Dit werd in april 1850, toen de grondwetsherziening van 
1848 volkomen duidelijk had gemaakt waar het heen zou gaan, 
door Mr. Groen van Prinsterer met alle nadruk betoogd op een 
vergadering der ,Christelijke vrienden". 4) 

2) Brieven Da Costa II, blz. 105. 
3) Daarnaast waren er uiteraard niet-theologische faktoren die inmid

dels wegvielen en welke het oprichten van partijen niet animeerden. Het 
recht van vergadering bestond eerst sedert 1848, het coalitieverbod ver
dween eerst in 1872, tot 1887 bleef het kiesrecht een zaak van zeer 
weinigen. 

') In 1831 had Groen van Prinsterer zich reeds verbonden aan ,de 
Secte (!) die altijd en overal weerspraak ontmoet, bij de Christelijk histo
rische partij". (Ned. Gedachten 1873, blz. 297). 
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Dat een partij een riskante zaak was, wist Groen: ,Spreken 
van een christelijke politieke partij geeft veel aanleiding tot 
misverstand want de naam partij is onder ons volk hatelijk. Voor 
alles is nodig dat mente kennen geeft wat men er mede bedoelt. 
Die verenigd zijn in beginsel, moeten ter bereiking van een doel 
naar een welberaamd plan te werk gaan. Van groat belang is de 
samenwerking van Christenen op politiek terrein, bepaaldelijk 
ter handhaving van de rechten van de Kerk. Wij hebben als 
Christenen rechten in de staat, daaraan zijn plichten verbonden, 
die te handhaven in overleg met de broeders, ziedaar onze roe
ping als partij". 5) 

Partij, maar geen partijschap. Dit is nog heden ten dage het
geen wij met de C.-H.U. willen. Ook in onze tijd treden we de 
vijand op zijn eigen terrein tegemoet en bestrijden wij hem met 
zijn eigen wapenen, maar we weigeren uit te gaan van een 
vanzelfsprekende belangenstrijd van in partijen georganiseerde 
volksgroepen. Het blijft ons gaan om het volk als eenheid en 
niet aileen om ,onze mensen". En het blijft, in 1958 zo goed als 
in 1850, gaan om een principieel verzet tegen een bewust aan
vaarde of onbewust doorwerkende rechtsfilosofie die op men
selijke uitgangspunten gebaseerd is. 

Zoals gezegd was er een kring van Reveilmensen die zich 
bleef verzetten tegen partijvorming door Christenen. Terecht 
heeft Dr. J. J. R. Schmal in zijn dissertatie 6) gewezen op de 
invloed die er op deze groep is uitgegaan van de theoloog D. 
Chantepie de la Saussaye. Bij hem vinden we de gedachte van 
het ,onbewuste Christendom" dat in het volk aanwezig is. In 
wezen moet deze gedachte een modernistisch cultuur optimisme 
in orthodox gewaad geacht worden. In zijn gedachtengang had
den alle politieke en historische verschijnselen een betrekkelijk 
recht, zo werd ook de Franse revolutie door hem in zekere zin 

5
) Geciteerd door J. C. van der Does, Bijdrage tot de wording van de 

anti-revolutionaire of Christelijk-Historische staatspartij, diss. Amster
dam 1925, biz. 336. 

6
) Tweeerlei staatsbeschouwing in het Reveil (diss. Utrecht), 's-Graven

hage 1943. 
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positief gewaardeerd. 7) De praktische uitwerking van de ge
dachte bleek met name in de beruchte schoolwet van 1857 die 
door minister van der Brugghen, een leerling van De la Saus
saye, zij het ook zonder de sympathie van zijn leermeester werd 
verdedigd. Het viel de tegenstanders van deze groep niet moei
lijk aan te tonen dat in de door hen bestreden kring de zonde 
niet voldoende au serieux genomen werd en dat het daar heer
sende relativisme de realiteit van Gods oordeel niet voldoende 
recht liet wedervaren. Het is merkwaardig dat na honderd jaar 
een analoge situatie is ontstaan. De gedachte van het onbewust 
aanwezige Christendom, het incognito doorwerkende Evangelie 
is voor tal van hedendaagse Christenen zo fascinerend dat het 
ook hun praktische handelen bepaalt en ook hun stellingname in 
politicis be!nvloedt. Zoals Vander Brugghen in 1856 in de Twee
de Kamer verklaarde dat hij het vormen van een Christelijke 
politieke partij niet kon aanvaarden, zo klinken ook heden zulke 
geluiden. Wij mogen dit nader toelichten aan de hand van de 
studie die Dr. E. J. Beker gemaakt heeft van de verhouding van 
de hedendaagse theologische grootmeesters Barth en Niebuhr. 8) 

Ook de politieke konsekwenties van hun standpunten komen 
duidelijk in dit boek naar voren. 

Bij Karl Barth komt het accent te vallen op het feit 
dat de kwade machten de in Christus gevallen beslis
sing niet meer kunnen aantasten. Niebuhr daarentegen 
ziet in deze machten nog indrukwekkende mogelijkheden 
van het kwaad welke om besliste bestrijding vragen, 
ook op het veld van de politiek. Barth kan als kon
sekwentie van zijn standpunt het optreden van het commu
nisme relativeren, waardeert het socialisme positief en komt tot 
uitspraken over politiek die de deskundigen de haren te berge 
doen rijzen. 9) Ook Chistenen onder hen verwijten de invloed
rijke Bazelse theoloog dat hij geen oog heeft voor de historische 

7) J. J. R. Schmal, t.a.p. blz. 46. 
8) Libertas, een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold 

Niebuhr en Karl Barth, Nijkerk 1958, blz. 320 vv. 
9) Bijv. C. L. Patijn, Barth' politieke onkunde, in: In de Waagschaal, 

28.3.1952. 



werkelijkheid en dat de door hem voorgestelde gedragslijn 
inzake politieke vraagstukken roman tisch en .... levensgevaar
lijk is. Het is duidelijk dat bepaalde idealistische accenten even
als dat bij De la Saussaye het geval geweest is, meer op wijs
gerige geschiedenisconstructie 10) dan op Bijbelse eschatologie 
terug te voeren zijn. En deze accenten hebben ook hier te lande 
een aantal prominente Christenen een visie op het staatkundig 
leven gegeven die in schrille tegenstelling staat tot de feitelijk
heden die zich op dit gebied laten gelden. Dit devalueert de 
profetie, verhindert het wezenlijk bestaan van Gods heilsbelof
ten en brengt de theologie in diskrediet als een zwevende en 
irrelevante zaak. 

Daarentegen vinden wij in de theologie van Prof. van Ruler 
de onderscheiding van de vervulling en de voleinding van Gods 
beloften. De eerste is in Christus geschied, de tweede zal uit
eindelijk geschieden door het werk van de Heilige Geest. In deze 
gedachtenwereld is ruimte voor de erkenning van de demonie 
welke zich tussen de vervulling en de voleinding openbaart, 
maar ook ruimte voor de arbeid die de mens in de kracht van 
de Heilige Geest mag verrichten om deze demonie te weerstaan. 
Het is deze onderscheiding tussen vervulling en voleinding die 
ons helpen kan om in de Kerk zonde en oordeel als aktuele zaken 
in de prediking aan de orde te stellen en die ons in de politiek 
leert strijden tegen de nog steeds heersende ,dwaasheid .... 
en goddeloosheid het heil voor land en volk te verwachten van 
eigengemaakte wetten en staatsvormen, en niet aileen en enig 
van dien Geest die van hoven komt en uitsluitend in staat is om 
de vorsten en de regenten naar Gods wil te doen regeren, de 
onderdanen om Gods wil te leren gehoorzamen." 11) 

10
) Zowel bij De la Saussaye als bij Barth bespeuren wij de invloed 

van de Hegeliaanse wijsbegeerte. 
11

) L. J. van Rhijn, Dissonanten met de grondtoon onzer eeuw, 1851, 
biz. 6. 
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PROF. DR. IR. H. G. VAN BEUSEKOM 

DE INDUSTRIALISATIE VAN HET PLATTELAND. 

Het rapport over de Ontwikkeling van het Westen des Lands, 
dat aan het begin van dit jaar is verschenen, heeft de algemene 
aandacht gericht op de moeilijkheden, die voortvloeien uit de 
snelle economische ontwikkeling en de sterke bevolkingsgroei in 
de westelijke provinciën van ons land. 

Dit vraagstuk stelt ons voor grote zorgen. Men dient echter 
niet te vergeten, dat er ook vraagstukken in het Oosten en Noor
den des lands zijn. En in ieder geval zou het niet juist zijn, het 
vraagstuk van het Westen op te lossen ten koste van verwaar
lozing van het Oosten en Noorden, omdat nu eenmaal het Westen 
het dichtst bevolkt is en het meest de aandacht voor zich opeist. 

Nederland telde een eeuw geleden drie en een kwart miljoen 
inwoners, aan het begin van deze eeuw vijf miljoen en thans 
reeds meer dan elf miljoen. Vóór de laatste oorlog zijn wel eens 
voorspellingen gedaan over een afnemende groei en is zelfs aan
genomen, dat onze bevolking omstreeks 1980 tot stilstand zou 
komen op ongeveer 12 miljoen. Op het ogenblik stelt de meest 
recente prognose van het C.B.S. het bevolkingscijfer in 1981 op 
minimum 13 en maximum 15112 miljoen. 

Van onze bevolking woont een groot deel in het Westen. Ter
wijl Drente 115 inwoners per vierkante kilometer heeft, Fries
land 145 en Groningen 208, heeft Noordholland er 760 en Zuid
holland 925. 

Trekt men de kring nog nauwer en beperkt men zich tot wat 
wij noemen de Randstad Holland, waaronder wij verstaan de 
krans van steden en andere dichtbevolkte centra rondom het 
Zuidhollands-Utrechtse weidegebied, dan komen wij tot een 
bevolkingsdichtheid van 2400 personen per vierkante kilometer. 
De Randstad heeft op het ogenblik een bevolking van 4 miljoen; 
de prognose voor 1980 loopt tot 51/2 miljoen, en zal wellicht nog 
worden overschreden. 

Wanneer wij denken aan de plannen voor de Europoort en 
aan andere ontwikkelingsmogelijkheden in het Deltagebied, dan 
is het duidelijk, dat hier in de komende jaren dingen zullen ge-
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beuren, die de gedaante van ons land en de levensomstandig
heden van miljoenen Nederlanders zullen veranderen. 

Is dit alles nodig? Op deze vraag moet het antwoord ten volle 
bevestigend luiden, omdat de groei van onze bevolking ook uit
breiding van onze bestaansbronnen eist. De landbouw kan de 
groei van de plattelandsbevolking niet opvangen. Ook voor de 
groei van de stadsbevolking moeten nieuwe bestaansbronnen 
worden ontsloten. 

Sedert de laatste oorlog is onze regering actief bezig met het 
bevorderen van industrialisatie. Reeds in de eerste industriali
satienota van 1949 wordt met grote ernst gewezen op het grote 
belang van uitbouw van de industrie voor de economische toe
stand van ons volk. En in de tweede nota van 1950 schreef de 
Minister van Economische Zaken, dat een bevredigende oplos
sing voor het toenemend arbeidsaanbod slechts denkbaar is, in
dien zij in belangrijke, zo niet overwegende mate steunt op een 
krachtige verdere ontwikkeling van de industrie. 

Het zoeken naar nieuwe bestaansbronnen voor de toenemende 
bevolking is dus voor ons land een levenskwestie geworden. De 
agrarische bedrijven kunnen slechts aan een beperkt aantal per
sonen een bestaan verschaffen. Wat aan werkgelegenheid wordt 
gewonnen door de overgang van landbouw op tuinbouw, gaat 
weer verloren door de toenemende mechanisatie van de land
bouw, waardoor steeds minder werkkrachten nodig zijn. 

Op dezelfde wijze gaat, wat jaarlijks door ontginning, ont
watering, landaanwinning en drooglegging aan landbouwgrond 
wordt gewonnen, weer verloren door de uitbreiding van de 
stedelijke kernen en door de aanleg van verkeerswegen, havens, 
industrieterreinen en vliegvelden. 

Industrialisatie is dus voor ons land nodig om onze bevolking 
een bestaan te kunnen verschaffen en ons welvaartspeil te 
handhaven. 

Intussen is industrialisatie voor ons land niets nieuws. Reeds 
in de periode omstreeks 1870 had een krachtige industriële ont
wikkeling plaats; in die tijd ontstonden de fabrieken, waarin 
voor het eerst door toepassing van de stoom langs machinale 
weg werd geproduceerd. 

7 



De industrialisatie voltrok zich echter toen, behoudens een 
enkele uitzondering, op deze wijze, dat het overschot van de 
plattelandsbevolking naar de steden trok en daar het leger van 
ongeschoolde werkkrachten versterkte. De groeiende industrie 
had dit leger nodig om daaruit haar personeel te kunnen putten. 

In die tijd onstonden in onze grote steden de overbevolkte 
troosteloze arbeiderswijken, waar woningen van totaal onvol
doende kwaliteit werden neergezet en waar in korte tijd woning
toestanden ontstonden, die duizenden gezinnen hebben gedemo
raliseerd en tot het laagste peil van mens-zijn neergedrukt. 

Dit is de zwartste zijde van de industrialisatie, die gelukkig 
reeds lang tot het verleden behoort. Echter ook de industriali
satie in zijn tegenwoordige vorm kan grote gevaren met zich 
brengen. 

Ook thans zien wij belangrijke bevolkingsverplaatsingen als 
gevolg van de industrialisatie. Ni.et alleen in het Westen maar 
ook elders in ons land zien wij belangrijke bedrijven tot ont
wikkeling komen, die van alle kanten arbeidskrachten tot zich 
trekken. Het is noodzakelijk, dat hieraan aandacht wordt ge
schonken. In ieder geval dient te worden gezorgd, dat de ontbin
dende krachten, die de industrialisatie in de vorige eeuw heb
ben vergezeld, thans niet opnieuw aan het werk gaan en dat 
dezelfde toestanden, die zich driekwart eeuw geleden in onze 
grote steden hebben ontwikkeld - men leze hierover Bouman's 
"Groei van de grote werkstad" maar eens na - thans niet in 
Beverwijk en Hoogvliet, in Delfzijl, Drachten en Emmen gaan 
ontstaan. 

In de vorige eeuw moesten de bedrijven liefst in de grote 
steden worden geconcentreerd. Het gebruik van de stoomkracht 
en de overbrenging door drijfriemen, de grote moeilijkheden 
van het transport en de gebrekkige communicatiemiddelen 
maakten deze concentratie noodzakelijk. De arbeiders moesten 
in de omgeving van de fabriek wonen, want zij moesten naar 
hun werk lopen. 

Tegenwoordig maakt de electrische energie spreiding van de 
bedrijven, tot in de kleinste plaatsen mogelijk. De veel betere 
transportmiddelen, de telefoon en de telex en zoveel moderne 
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uitvindingen meer hebben aan de industrie een veel grotere 
vrijheid in de keuze van vestigingsplaats gegeven. 

Er zijn industriële bedrijven, die diep vaarwater nodig heb
ben. Hoogovens sticht men tegenwoordig aan de open zee. Super
tankers kan men alleen in het Westen van ons land ontvangen. 
Zo zijn er allerlei belangen, die tot concentratie in het Westen 
leiden. 

Een groot deel van onze industriële ontwikkeling is echter 
vrij. Deze kan ten volle rekening houden met gunstige vesti
gingsfactoren. En daartoe behoort zeker ook de beschikbaarheid 
van voldoende arbeidskrachten. 

Deze industrialisatie kan zich nu op verschillende wijzen vol
trekken. Het is denkbaar, dat zich in elke bevolkingskern een 
bedrijf vestigt, dat de bevolkingsgroei van dat dorp kan op
nemen. In dat geval kan de plattelander ook na zijn overgang 
naar de industrie plattelander blijven. Hij blijft in zijn dorpsge
meenschap, in zijn kerk. De verandering, die hij ondergaat, 
bestaat alleen in een verandering van werk, in de overgang van 
de landarbeid naar de fabrieksarbeid. Het gevaar voor de wer
king van ontbindende krachten is hier wel het geringst. 

Lang niet alle industriële bedrijven echter lenen zich voor 
vestiging in een dorp van bescheiden grootte. Dit geldt vooral 
voor bedrijven, die verzorgingsbedrijven of reparatiebedrijven 
naast zich moeten hebben. Het geldt ook voor bedrijven, die 
slechts een bepaalde categorie arbeidskrachten kunnen gebrui
ken, b.V. alleen mannen, die zware lichamelijke arbeid kunnen 
verrichten, of alleen vrouwen en meisjes. De meeste bedrijven 
geven dan ook de voorkeur aan een iets groter, min of meer 
centraal gelegen dorp, waar bepaalde voorzieningen, zoals een 
ziekenhuis, een schouwburg, scholen voor M.O. of V.H.O. aan
wezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn Emmen en Drachten. 

Dit systeem leidt echter tot een trek van de bevolking van 
de omliggende kleine dorpen naar het centrale dorp. Een deel 
zal in de kleine dorpen blijven wonen, daarbij geholpen door de 
bromfiets, die de actieradius van de arbeider aanmerkelijk heeft 
vergroot. Een ander deel echter zal zich in het centrale dorp 
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vestigen en dus toch weer naast de verandering van werk een 
verandering van milieu ondergaan. 

De overheid kan deze ontwikkeling niet rechtstreeks be'in
vloeden, want het is tenslotte het bedrijfsleven zelf, dat de meest 
gunstige en meest geschikte standplaats kiest. Wei kan de over
heid wijzen op bepaalde gunstige factoren; zij kan industrie
terreinen aanleggen, de verkeersmogelijkheden verbeteren, zor
gen voor voldoende woningen, voor technisch onderwijs, voor 
een reeks van sociale en culturele voorzieningen. Daardoor kan 
zij industrievestiging in bepaalde rayons stimuleren. 

Het afremmen van industrievestiging in andere gebieden, met 
name in het reeds overbezette Westen, is een andere kwestie. 
Dit zou uitermate gevaarlijk zijn, omdat men daarmede de in
dustrialisatie van Nederland als geheel zou kunnen schaden. 

Voor positieve be'invloeding kan in vele gevallen aanleiding 
zijn. Immers ons land is niet gebaat bij een wilde industrie
vestiging, die zich overal neerlaat, waar kans bestaat op het 
beschikbaar komen van arbeidskrachten. Ook de landbouw is 
niet gediend met spreiding van allerlei willekeurige industrieen 
in het agrarische land. De moderne landbouw vraagt gebieden 
van een behoorlijke omvang en homogene structuur, die zich 
lenen voor mechanische bewerking, die niet gestoord wordt door 
industriele vestigingen. 

De industrie zelf is gebaat met centra van een zekere mini
mum-grootte. Ook het feit, dat de overheid grote investeringen 
moet doen in de aanleg van industrieterreinen, vraagt een be
paalde concentratie. 

Blijkens de deze zomer verschenen zesde Industrialisatienota 
neigt de regering thans in de richting van een klein aantal gro
tere industriekernen in elke provincie. Bij zijn bezoek aan Fries
land op 3 september j.l. heeft minister Zijlstra gezegd, dat het 
aanvankelijk aantal van 12 kernen voor deze provincie te groot 
is gebleken. Intussen worden uit de betrokken provincies zelf 
suggesties ingewacht. 

Deze doeleinden zullen wij moeten nastreven met positieve 
middelen. Wij zouden ernstig bezwaar hebben tegen ge
dwongen afvoer van industrieen uit het Westen naar 
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het Oosten of Noorden. Maar wel achten wij het nodig, 
dat men in die gebieden of die gemeenten, waar uit
breiding van de werkgelegenheid nu of in de toekomst nood
zakelijk is, de weg voor industrialisatie effent. Dit kan geschie
den door bepaalde investeringen van de overheid in industrie
terreinen, verkeerswegen, waterwegen, onderwijsinstellingen 
of andere voorzieningen, die de geschiktheid van een plaats voor 
industrievestiging verhogen. Maar ook kan de bevolking zelf 
door haar organisaties en organen haar medeverantwoordelijk
heid voor de welvaart van gemeente of streek tot uiting brengen. 

De industrialisatie in deze tijd kan zich richten op grotere 
centra met een stedelijk karakter, of centra die een dergelijk 
karakter gaan aannemen. De groei van de Hoogovens leidt tot 
de vorming van een geheel nieuwe staalstad. De olie in Pernis 
heeft geheel nieuwe steden doen verrijzen in Hoogvliet en 
Vlaardingen. De uitvoering van de Europoortplannen zal steden 
doen ontstaan van honderdduizenden inwoners. 

Naar deze steden trekken grote groepen plattelanders, die 
daar gehuisvest worden in étagewoningen. Tal van gezinnen 
hebben de overgang moeten maken van een krotwoning in het 
Drentse veen naar een moderne flat in Hoogvliet. Hier staan 
mensen als vreemden in een onbekende wereld en doet zich het 
probleem van de ontworteling in een nieuwe vorm voor. 

Indien in deze nieuwe steden echter tijdig gezorgd wordt voor 
de bouw van kerken en voor die voorzieningen, welke een ge
ordende stedelijke gemeenschap nodig heeft, dan kan hier een 
geheel nieuwe samenleving ontstaan, die niet de mindere is van 
die van het platteland, maar die alleen maar geheel anders is. 

De industrialisatie kan zich echter in onze tijd ook richten op 
kleinere bevolkingscentra en dan krijgen wij te doen met een 
bestaande samenleving, die blijft bestaan, doch die aangetast 
wordt door een nieuw element. 

Er is altijd een vorm van industrialisatie geweest, die zich 
aansluit bij de agrarische sfeer en die door de plattelanders niet 
als een vreemd element wordt gevoeld. Dit is het geval met de 
suikerfabrieken, de stroocartonfabrieken, de zuivelfabrieken en 
tot op zekere hoogte ook met de textielindustrie, waar deze be-
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gonnen is met huisarbeid, gecombineerd met agrarische arbeid. 
zoals b.v. een eeuw geleden in Nijverdal. Hier is altijd een 
behoorlijke aanpassing geweest en is de plattelandssfeer door de 
industrie niet aangetast. 

Er is echter ook een industrialisatie, en deze treedt in onze 
tijd op de voorgrond, die zich niet aanpast bij de agrarische 
sfeer, doch deze overheerst, doordat in plattelandsgemeenten 
grote bedrijven neerstrijken, die geen verband houden met het 
agrarische leven. In dergelijke gemeenten wordt op grote schaal 
landbouwgrond in beslag genomen voor fabrieksbouw, woning
bouw en recreatieterrein. De jeugd komt in een andere sfeer 
terecht en gaat om technische ontwikkeling vragen. De dorps
samenleving, bestaande uit boeren, landarbeiders, middenstan
ders en enkele notabelen, wordt geheel gewijzigd door de vesti
ging van ingenieurs, bedrijfsleiders en administratief personeel, 
bazen en vakarbeiders. Oude beproefde verhoudingen worden 
verstoord; er ontstaan spanningen en conflicten. 

De verdere ontwikkeling kan zich in twee richtingen voltrek
ken. De minst gewenste is deze, dat in het dorp een industriiHe 
sfeer en een agrarische sfeer naast elkaar komen te staan zonder 
onderlinge binding. Het dorp bestaat uit twee werelden, die 
elkaar niet kennen en vaak vijandig tegenover elkander staan. 
Hier maakt de industrie scheiding. 

Gelukkiger is het, wanneer zich in het dorp langzamerhand 
een geheel nieuwe levensstijl gaat ontwikkelen. De oude levens
vormen gaan verloren; daar is niets aan te doen. Men kan nu 
eenmaal niet de dorpen als agrarische reservaten in stand hou
den. Maar door de onderlinge inwerking van de industriele en 
de agrarische wereld ontstaat, soms na moeilijke strijd, een 
nieuwe vorm van samenleving. Dit moet tenslotte het einddoel 
zijn. Wanneer industrialisatie van het platteland noodzakelijk is 
en daardoor oude vormen verloren gaan, is de enig juiste op
lossing, dat oud en nieuw niet vijandig tegenover elkaar blijven 
staan, maar dat zij met elkaar een nieuwe levensgemeenschap 
vormen. 

Industrialisatie brengt in het Ieven op het platteland in ver
schillend opzicht grote veranderingen. 
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De arbeid krijgt een ander karakter. Het werk op het land 
wordt verricht in afhankelijkheid. De landman heeft geleerd te 
wachten op het geschikte seizoen, op regen en op zonneschijn. 
Op het platteland houdt de Kerk een biddag en een dankdag 
voor de oogst. 

Voor de industrie worden geen biddagen of dankdagen gehou
den. De industrie normaliseert en rationaliseert. Zij werkt in een 
tempo, dat door de machine wordt bepaald. En de taak van de 
mens beperkt zich vaak tot het verrichten van steeds weer de
zelfde handgrepen. 

Wij moeten ons hier echter hoeden voor overdrijving. De 
ervaring heeft geleerd, dat ook de eenvoudigste land- of veen
arbeider zich verwonderlijk snel aan de nieuwe arbeidswijze 
aanpast en zich daarbij gelukkig voelt. Toch wordt hij een mens 
met een andere instelling. 

Van veel groter betekenis is de verandering, die zich in het 
gezinsleven voltrekt. Op het platteland heeft het gezin altijd een 
economische functie gehad. Alle gezinsleden hadden hun taak 
in de verwerving van het gemeenschappelijke levensonderhoud. 
Dit geldt zowel voor het boeren- als voor het arbeidersgezin. 

De industrie maakt dit alles anders. De vader vindt zijn werk 
in een fabriek, de zoons en dochters misschien in een andere of 
als zij op school goed kunnen leren, op het kantoor. De kinderen 
dragen op zijn best thuis wat kostgeld af en gaan verder hun 
eigen gang. En wanneer het hun thuis niet langer bevalt, zoeken 
zij een ander kosthuis. Op de huwelijkskeuze hebben de ouders 
geen invloed meer. 

Onder de oude verhoudingen werkte de jonge mens met de 
oudere mee; hij vond in het gezinsbedrijf de voorbereiding voor 
het leven en groeide ongemerkt en onopzettelijk in het maat
schappelijk leven in. In de nieuwe verhoudingen zoekt de jeugd 
zelf zijn weg door het leven. Het gezin kan hier geen steun meer 
bieden; organisaties en verenigingen nemen de plaats in. 

Gelukkig is het niet meer als in de vorige eeuw, toen in de 
industriecentra de kinderen mee naar de fabriek moesten om 
het karige loon van de vader aan te vullen. Toen werkte de 
industrialisatie volslagen gezinsontbindend; nu kan het anders. 
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Men moet ook niet vergeten, dat in verschillende arme gebie
den in ons land industrialisatie betekent, dat het gezin voor het 
eerst een behoorlijk inkomen krijgt, dat het een betere woning 
kan betrekken en dat er orde en regelmaat in de huishouding 
komt. Dit kan een grote winst betekenen. 

Dat echter door de industrialisatie de gezinsverhoudingen 
veranderen, is onvermijdelijk. De jeugd krijgt een vrijheid en 
onafhankelijkheid, die zij ten goede of ten kwade kan gebruiken. 

Ook de besteding van de vrije tijd krijgt een ander karakter. 
Feitelijk heeft eerst de industrialisatie vrije tijd gebracht en de 
behoefte om deze tijd zinvol te besteden. Wanneer deze tijd 
gevuld wordt met sport en ontspanning in de vrije natuur, dan 
betekent dit een grote winst. Geschiedt het echter door passieve 
kijksport: de bioscoop of het kijken naar wedstrijden, dan ligt 
de zaak anders. En maar al te vaak is dit het geval. 

De verkeersmogelijkheden zijn geweldig toegenomen. De 
jongere generatie trekt op zaterdagmiddag en zondag het dorp 
uit per fiets, bromfiets of bus. Het is trouwens ook veel gemak
kelijker geworden aan de drang naar allerlei soorten vermaak 
toe te geven. Overal, waar de industrialisatie haar intrede doet, 
ziet men een toeneming van het aantal bioscopen, café's en 
dancings. 

De toenemende vraag naar vermaak leidt tot een verminder
de belangstelling voor de kerk. Reeds tien jaar geleden heeft 
Prof. Waterink voorbeelden genoemd van de vestiging van een 
industrieel bedrijf in een agrarisch dorp, waarvan het gevolg 
was, dat in enkele maanden tijd het catechisatiebezoek bij alle 
kerken gemiddeld 40 procent was teruggelopen. 

De Roomse Kerk heeft een halve eeuw geleden bij de snelle 
ontwikkeling van de mijnstreek deze gevaren voorzien en in 
1910 Dr. H. A. Poels in Welten geplaatst als aalmoezenier voor 
sociale aangelegenheden voor het gehele mijngebied. Poels en 
zijn medewerkers hebben in naam van hun kerk ontzaglijk veel 
werk verricht en daardoor de dreigende ontkerstening van dit 
gebied voorkomen. Hier hebben wij een voorbeeld van een kerk, 
die actief is geweest en de industrialisatie met de juiste midde
len is tegemoet getreden. 



Zo zuilen ook de Protestantse kerkgenootschappen in deze 
tijd in de industrialisatiegebieden actief moeten zijn en wellicht 
met geheel andere middelen dan de tot nu toe gebruikelijke de 
industrHHe omkeer moeten ontmoeten. 

De industrialisatie van het platteland is dus zeker niet aileen 
een technisch en een economisch vraagstuk. Hier ligt ook een 
taak voor de kerken en voor tal van organisaties op maatschap
pelijk en cultureel gebied. En ook voor de overheid, die in ver
schillende gebieden de industrialisatie bewust bevordert. 

De industrialisatie van het platteland brengt een taak mede 
niet aileen voor de ingenieur en de econoom, maar ook voor de 
socioloog en de werker op kerkelijk en maatschappelijk gebied. 

Ook de industrie zelf begint oog te krijgen voor deze belangen. 
Zo heeft b.v. de Directie van het Hoogovenbedrijf medewerking 
verleend aan een onderzoek, dat het Sociologisch Instituut van 
de Nederlandse Hervormde Kerk heeft ingesteld naar de sociale, 
culturele en kerkelijk-godsdienstige situatie in arbeidersgezin
nen, waarvan de gezinshoofden werkzaam zijn bij de Hoog
ovens. 1) 

Ook de regering heeft zich niet onbetuigd gelaten. Reeds in 
1953 heeft zij besloten, van de bedragen, die zuilen worden ge
'investeerd in de economische ontwikkeling van de negen zoge
naamde ontwikkelingsgebieden, waar industrialisatie het eerst 
noodzakelijk is, een procent te bestemmen voor het verlenen 
van steun aan de maatschappelijke planning. 

In een van de industrialisatienota's van de Minister van Eco
nomische Zaken 2

) lezen wij, dat de industrialisatie op het plat
teland altijd betekent het inbrengen van een wezensvreemd 
element in de samenleving, waarop deze zich zal moeten instel
len. Reeds bij een geleidelijke ontwikkeling ontstaan spannin
gen. Deze doen zich in verscherpte mate voor, wanneer de in
dustrialisatie door overheidsingrijpen wordt gestimuleerd en 
versneld. 

Hierbij komt nog, dat in de genoemde ontwikkelingsgebieden, 

1) Mens - gezin - industrie. Sociologisch bulletin 1952 no. 1. 
2) Vijfde industrialisatienota 1955, blz. 23. 
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vergeleken met de andere delen van het land, door verschillende 
oorzaken reeds een achterstand op maatschappelijk, cultureel en 
hygienisch gebied aanwezig is. Deze achterstand zal de sociale 
aanpassing in het kader van de industrialisatie ernstig bemoei
lijken. 

Om hiervoor bepaalde maatregelen te kunnen treffen is aller
eerst onderzoek nodig. Hiertoe is in september 1953 aan de toen 
bestaande sociologische onderzoekinstituten de opdracht ver
strekt om in de onderscheiden ontwikkelingsgebieden onder
zoekingen in te stellen. Deze onderzoekingen hebben inmiddels 
plaats gehad. 

Er is echter meer gebeurd. In de Memorie van Toelichting op 
de Rijksbegroting 1958 van het Ministerie van Maatschappelijk 
Werk lezen wij, dat de sociale planning in de ontwikkelingsge
bieden zich gunstig ontplooit. Zander twijfel kan worden gecon
stateerd, dat vooral tengevolge van de niet aflatende zorg van 
het particuliere initiatief en de lokale overheid het sociale kli
maat in de desbetreffende 9 gebieden aanzienlijk is verbeterd. 

,De bijdrage van de rijksoverheid aan de ontwikkeling van 
de arbeid op maatschappelijk, sociaal-hygienisch en cultureel 
terrein ten behoeve van de ontwikkeling van de plaatselijke en 
de streeksamenlevingen is ge'intensiveerd. Alle rapporten van het 
basisonderzoek in de ontwikkelingsgebieden zijn thans gereed
gekomen en ter beschikking gesteld van de colleges van Gede
puteerde Staten." 

Het is de bedoeling, dat deze colleges zich zullen laten voor
lichten door commissies van deskundigen en dan voorstellen 
zullen doen tot het treffen van bepaalde maatregelen op maat
schappelijk, sociaal en hygienisch gebied. 

Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat al deze voorstellen 
ineens zullen worden opgemaakt. De ontwikkeling zal zich 
geleidelijk moeten voltrekken in de voor ieder gebied meest 
passende vorm. 

Hier ligt dus een taak voor de provinciale en gemeentelijke 
overheden, voor het bedrijfsleven, voor de kerken en voor ieder
een, wien het geestelijk welzijn van ons volk ter harte gaat. 
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Wanneer wij deze taak niet zien, kan de industrialisatie voor 
grote delen van ons land een ramp worden. 

Hierbij willen wij nog op twee dingen wijzen. Het eerste is, 
dat ons plaatselijk herhaaldelijk gebleken is, dat in de betrok
ken gebieden grote belangstelling bestaat voor de sociologische 
onderzoekingen, die hebben plaats gehad, dat men met even 
grote belangstelling heeft vernomen, dat er rapporten zijn uit
gebracht en aan Ged. Staten toegezonden, maar dat bij velen de 
vrees bestaat, dat deze in de ambtelijke commissies zullen blij
ven steken. 

Dit zou ook daarom te betreuren zijn - en dit is onze tweede 
opmerking - omdat in het algemeen in de betrokken gebieden 
zowel bij de plaatselijke overheid als bij tal van organisaties op 
maatschappelijk en cultureel gebied grote belangstelling voor 
het industrialisatieprobleem bestaat. Men onderkent de gevaren, 
men beseft de noodzaak om door gezamenlijke inspanning de 
ontwikkeling in goede banen te leiden en men hunkert als het 
ware om aan het werk te gaan. Men weet echter niet waar en 
hoe te beginnen en men vraagt om leiding. 

Die leiding moet gebaseerd zijn op de resultaten van het on
derzoek en die hebben de betrokkenen nog niet bereikt. Het kost 
weinig moeite om de bevolking zelf bij deze grote plaatselijke en 
streekbelangen te interesseren; zij is al geïnteresseerd. Zij kan 
de beste bijdrage tot een harmonische ontwikkeling leveren, 
want het gaat haar zelf aan. 

Daarom is het van het grootste belang, dat er een nauwer 
contact komt tussen overheid en bevolking. Want de zelfwerk
zaamheid van de laatste, geïnspireerd en voorgelicht door de 
overheid en haar organen, kan belangrijk bijdragen tot een goed 
verloop van de industrialisatie. 

Hier liggen belangrijke taken ook voor onze afgevaardigden 
in de vertegenwoordigende lichamen. 

Industrialisatie is voor ons land nodig voor het scheppen van 
bestaansbronnen, het verbeteren van de bestaansmogelijkheden 
en de vergroting van de welvaart. 
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Het gaat echter niet om welvaart alleen. Het gaat ook en 
vooral om de vorming van de mensen, die in de nieuwe in
dustrieën hun bestaan zullen moeten vinden. Aan die vorming 
zullen wij in de komende jaren volle aandacht moeten schenken. 
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DRS. J. W. DE POUR 

INKOMENSVORMING EN ARBEIDSTIJDVERKORTING. 

Rede, gehouden op de Zomerconferentie 1958 van de 

Christelijk-Historische Unie. 

De middelen. 

Welke zijn de extra-middelen, welke naar verwacht mag wor
den in de komende jaren - b.v. in de periode 1958-1960 -
ter beschikking zullen komen voor een verbetering van het in
komen van bepaalde groeperingen inkomenstrekkers? In de 
periode 1950-1957 vertoonde het nationale inkomen een jaar
lijkse stijging van ruim 21/2 OIo per hoofd van de bevolking. Aan 
dit vrij hoge stijgingspercentage hebben een aantal bijzondere 
oorzaken van eenmalige aard medegewerkt. Wanneer in de 
komende jaren een percentage van 2 % per hoofd wordt gehaald, 
mag dit ongetwijfeld tot tevredenheid stemmen. 

In het S.E.R.-advies inzake de arbeidstijdverkorting worden 
drie mogelijkheden genoemd, n.l. een stijging van resp. 1, 2 en 
3 OIo per hoofd. Dat in de periode van 1958-1960 een jaarlijkse 
stijging van 3 OIo per hoofd zou kunnen worden gehaald, moet 
reeds op grond van het feit, dat volgens de jongste schatting van 
het Centraal Planbureau het jaar 1958 een daling van 2 à 3 OIo 
t.O.V. 1957 te zien zal geven, volkomen uitgesloten worden ge
acht. Om een gemiddelde stijging van 3 OIo per hoofd te bereiken, 
zou de stijging in 1959 en 1960 immers resp. 6 OIo en 9 OIo ten 
opzichte van 1957 en zelfs resp. ruim 8 OIo en 11 OIo ten opzichte 
van 1958 moeten bedragen, hetgeen buiten elke realiteit is gele
gen. Wanneer wij dus uitgaan van een stijging van 2 OIo per 
hoofd per jaar in de periode 1958-1960, is dit stellig aan de 
optimistische kant, want hiervoor is, uitgaande van de door het 
Centraal Planbureau geraamde daling van 2 à 3 OIo in 1958 een 
stijging van resp. bijna 7 OIo en 9 OIo in 1959 en 1960 ten opzichte 
van 1958, vereist. Wij willen echter voorlopig uitgaan van deze 
gunstige schatting, waarbij we dus wel moeten bedenken, dat 
deze slechts zal kunnen worden verwezenlijkt, wanneer opnieuw 
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een periode van hoogconjunctuur met sterk toegenomen econo
mische activiteit intreedt. 

Wanneer we vervolgens ervan uitgaan, dat het aantal hoofden 
met 1 % per jaar toeneemt, leidt dit tot een toeneming van het 
totale nationale inkomen van 3 OIo per jaar, zijnde circa 1 milliard 
per jaar, dus aan het einde van de drie-jarige periode 1958-1960 
(in 1960) met circa 3 milliard ten opzichte van 1957. Voorwaar 
een respectabel bedrag. 

Het beslag op de middelen. 
Van dit bedrag moet echter in de eerste plaats 1 milliard gul

den worden afgetrokken, dat toevalt aan de nieuwe hoofden, dat 
dus gereserveerd moet worden voor de aanwas van de beroeps
bevolking. 

In de tweede plaats moet een half milliard worden gereser
veerd voor vergroting van het saldo van de lopende rekening 
van de betalingsbalans, welke saldo in 1957, rekening houdende 
met de extra voorraadvorming van 500 millioen, nihil was. 

Aldus schiet van de 3 milliard slechts 11/2 milliard voor de ver
betering van het inkomen (bestedingsmogelijkheden) der ver
schillende inkomensgroeperingen over. 

Nu is het niet zo, dat dit bedrag vrij ter verdeling staat. Een 
gedeelte hiervan wordt n.l. als het ware reeds automatisch ver
deeld in het productieproces, waar het inkomen wordt gevormd. 
De loonsom zal b.v. een stijging ondergaan, wanneer in geval 
van prestatiebeloning een grotere productie wordt bereikt. De 
stijging van de productie, van het nationale inkomen, gaat dan 
automatisch gepaard met een stijging van de loonsom; de grotere 
productie wordt mede weerspiegeld in een stijging van de loon
som. Ook zullen productie en loonsom stijgen, wanneer een ar
beider maatschappelijk gezien een groter economisch rendement 
oplevert en op grond daarvan met een hoger inkomen wordt 
beloond. Ook hier zijn productie-vergroting en inkomens-ver
groting twee zijden van één en dezelfde medaille. Het verband 
is minder stringent, wanneer het gaat om loonsverhogingen, die 
een gevolg zijn van periodieke herzieningen van de collectieve 
contracten en loonregelingen. Deze behoeven niet een directe 
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relatie met productievergroting te vertonen, maar toch is hier 
ook van een zeker automatisme sprake in die zin, dat het niet 
wel denkbaar is, dat een nieuw contract wordt afgesloten waar
bij niet op bepaalde onderdelen een verbetering in de lonen en 
secundaire arbeidsvoorwaarden wordt aangebracht. 

Wanneer wij de genoemde min of meer automatische verho
ging van de loonsom in totaal op 1% stellen, zijn wij stellig aan 
de lage kant. De practijk heeft voorts geleerd, dat tussen de 
inkomens van de loontrekkenden en de niet-loontrekkenden een 
bepaalde verhouding bestaat, welke - althans op kortere ter
mijn gezien - vrij vast ligt. Dit betekent dat normaliter een 
verbetering van de inkomens van de loontrekkenden met ge
middeld 1 % per hoofd gepaard zal gaan met een toeneming van 
de inkomens der niet-loontrekkenden met eveneens gemiddeld 
1%. 

Ik moge in herinnering brengen, dat wij voor de periode 1958 
-1960 zijn uitgegaan van een geschatte inkomenstoeneming van 
2% per hoofd per jaar. Wij moeten er nu rekening mede houden, 
dat tenminste 1 °/o, dus de helft hiervan, als het ware reeds auto
matisch aan de inkomentrekkers toevalt. 1) Van het genoemde 
bedrag van 1,5 milliard is aan het einde van de periode 1958-
1960 dus ten hoogste de helft - dus 750 millioen per jaar -
voor gerichte maatregelen ten behoeve van bepaalde inkomens
categorieen beschikbaar. 

Specifieke verlangens. 

Nu rijst de vraag, welke specifieke inkomensverlangens in de 
periode 1958-1960 voor vervulling in aanmerking komen. De 
S.E.R. vermeldt de navolgende: 

1) Ook het resterende gedeelte van de productievergroting manifesteert 
zich in de vorm van inkomenstoeneming, b.v. in de vorm van toeneming 
der ondernemerswinsten. Indien deze vermeerdering van inkomens om 
welke reden dan ook niet gewenst wordt geacht, is een correctie hierop 
- b.v. in de vorm van loonsverhoging - mogelijk. Deze correctie laat 
zich evenwel veel moeilijker denken bij inkomensvermeerdering, welke 
wij als ,automatisch" hebben gekenmerkt. 
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Daarnaast bestaat een aantal verlangens, waarvan men zich 
de inwilliging kan denken op andere wijze dan hierboven ge
schetst, n.l. niet uit een gestegen totale productie, uit een toe
neming van het nationale inkomen, maar door het overhevelen 
van inkomen van de ene groep naar de andere groep door middel 
van belastingheffing. 2

) Zo kan b.v. een wenselijk geachte 
vergroting van het inkomen van hen, die in de landbouw werk
zaam zijn, verkregen worden door maatregelen, welke uit be
lastingheffing worden gefinancierd. Hetzelfde geldt wanneer ons 
volk als collectiviteit bepaalde, naast de normale begrotings
uitgaven staande, voorzieningen wil treffen, zoals bijzondere 
uitgaven ten behoeve van Deltaplan, onderwijs, cultuur, hulp 
aan onderontwikkelde gebieden, etc. Het bedrag van deze ver
langens, waarvan de inwilliging op zich zelf alleszins wenselijk, 
ja bepaaldelijk noodzakelijk is, bedraagt volgens onderstaande 
tabel (zie het betreffende rapport van de Sociaal-Economische 
Raad inzake arbeidstijdverkorting) niet minder dan 700 millioen. 

1. Diverse overheidsuitgaven (onderwijs, cultuur 
Deltaplan) ............................. . 

2. Maatregelen ten behoeve van de landbouw .. 
3. Belastingverlaging ....................... . 
4. Verplichtingen krachtens de E.E.G ........ . 
5. Hulp onderontwikkelde gebieden ......... . 
6. Verhoging niveau van de garantieprijzen als 

gevolg van een arbeidstijdverkorting in de 
landbouw ............................. . 
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Maar hoe wenselijk en noodzakelijk deze voorzieningen ook 
moge zijn, de financiering daarvan door het verminderen van de 
beschikbare inkomens van verschillende inkomensgroeperingen 
met 700 millioen door een overeenkomstige belastingverhoging 
in de periode 1958-1960 zou ongetwijfeld op ernstige weerstan
den stuiten, en bovendien zowel uit conjunctureel als structu
reel oogpunt tot ongewenste repercussies kunnen leiden. Met 
andere woorden ook voor de verwezenlijking van althans een 
belangrijk gedeelte van deze verlangens zal de groei van het 
nationale inkomen de nodige ruimte moeten verschaffen. 

W anneer we vervolgens afzien van andere verlangens, hoe 
wenselijk en gerechtvaardigd deze op zichzelf beschouwd ook 
moge zijn - men denke b.v. aan een verdergaande huurverho
ging en een verdere vermindering in beloning tussen mannen
en vrouwenarbeid en in gemeenteclassificatieverschillen- dan 
is voor de verwezenlijking van de beide reeds genoemde cate
gorieen van verlangens, welke voor einde 1960 waarschijnlijk is, 
een bedrag van circa 800 millioen plus 700 millioen = 1500 mil
lioen per jaar vereist. 

Wij zagen, dat hiertegenover bij een vrij optimistische schat
ting slechts een bedrag van 750 millioen voor de bevrediging 
van deze specifieke verlangens ter beschikking zal staan. Voor
waar een netelig probleem. 

De oplossing. 
De oplossing van dit probleem kan men langs drieerlei weg 

aanpakken: 
1. Ondanks de wetenschap, dat de productie hiervoor on

voldoende is gestegen, gaat men toch over tot inwilliging van 
deze verlangens en vergroot dus de beschikbare inkomens en de 
bestedingen in de publieke en private sector met in totaal 1500 
millioen. De gevolgen hiervan zullen ons, gezien de ervaringen 
in 1956 en 1957 niet vreemd voorkomen: overbesteding, kosten-

2) Of door prijsmaatregelen, waardoor het reiHe inkomen van b.v. de 
consumenten van agrarische producten wordt verlaagd ten behoeve van 
het inkomen van de agrarische sector. 
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en prijsstijgingen, tekorten op de betalingsbalans, en op langere 
termijn bedreiging van de werkgelegenheid. In feite worden de 
verlangens dan door overheveling van inkomens bevredigd. Zij 
die niet over economische of politieke macht beschikken om hun 
inkomen bij het gestegen prijsniveau aan te passen -men denke 
b.v. aan de vergeten groepen - betalen dan het gelag. Het is 
ten koste van deze maatschappelijk zwakken, dat de genoemde 
verlangens worden bevredigd. 

2. Een tweede mogelijkheid, waarbij een dergelijke inflatio
nistische ontwikkeling in beginsel kan worden voorkomen, wordt 
gevonden in het bevredigen van een deel van de verlangens (zie 
de tweede categorie) langs de weg van overheveling van inko
mens, waarbij de inkomens van bepaalde groeperingen niet 
langs de weg van prijsstijging, maar - meer systematisch en 
minder willekeurig - langs de weg van belastingverhoging wor
den aangetast. Wij wezen echter reeds op de bezwaren, welke 
hieraan verbonden zijn. Het zou inderdaad een wat vreemde in
druk maken, wanneer de intrekking van de tijdelijke verhoging 
van de benzinetoeslag, vennootschapsbelasting en omzetbelas
ting, welke tot de verlangens van de tweede categorie behoort, 
zou worden voldaan uit een verhoging van b.v. de inkomsten
belasting. 

3. De derde mogelijkheid, die ons in feite als enig aanvaard
bare overblijft, is gelegen in het doen van een keuze uit de 
verschillende verlangens door het opstellen van een prioritei
tenlijst. Wij komen hier nog op terug. 

Misschien is u van mening, dat ik een vierde mogelijkheid ver
geet: het extra-opvoeren van de productie, van het nationale 
inkomen, waardoor ruimte voor het vervullen van alle genoem
de verlangens beschikbaar komt. Inderdaad zou dit, althans op 
het eerste gezicht, de meest verkieslijke methode zijn. Hoezeer 
een opvoering der productiviteit ook steeds onze aandacht dient 
te hebben en welke voortreffelijke prestaties op dit gebied door 
de inspanning van de individuele ondernemers, door de mede
werking van de vakbeweging, door de activiteiten van speciale 
organen, zoals de Commissie Opvoering Productiviteit, etc. ook 
zijn verricht, toch is de toeneming van de productiviteit aan 
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grenzen gebonden. Bovendien hangt de omvang en ontwikkeling 
van onze totale productie niet alleen af van factoren aan de 
aanbodzijde, maar niet minder van factoren aan de vraagzijde -
van de binnenlandse en buitenlandse afzetverhoudingen -
welke wij allerminst volledig in de hand hebben. Mede op grond 
van deze overwegingen zijn wij uitgegaan van een toeneming 
van het nationale inkomen van 2 OIo per hoofd per jaar in de 
periode 1958-1960. 

Arbeidstijdverkorting. 

Het is tegen deze achtergrond, dat wij een ogenblik stilstaan 
bij het vraagstuk van de arbeidstijdverkorting, dat de laatste tijd 
in het middelpunt van de belangstelling is gekomen. 

Nu onze totale productie in 1960, zoals geschat, reeds 750 mil
lioen per jaar onder de maat blijft om de opgesomde verlangens 
te bevredigen, lijkt het weinig aanbevelenswaardig om tot een 
algemene arbeidstijdverkorting over te gaan, omdat een ver
korting van de arbeidstijd met b.v. 1 uur per week - afgezien 
van een mogelijke invloed van niet-quantificeerbare factoren, 
waarover later - volgens schatting van de S.E.R. tot een ver
mindering van de productie met 300 à 600 millioen per jaar zal 
leiden en het geraamde tekort aan middelen dus dienovereen
komstig zal worden vergroot. 

Het productieverlies kan worden gemitigeerd, wanneer door 
de wijze van invoering der arbeidstijdverkorting een gunstige 
werking van de z.g. niet-quantificeerbare factoren wordt be
vorderd. Het gaat hier om een mogelijk gunstige invloed van de 
arbeidstijdverkorting op de interne organisatie der ondernemin
gen, op de bereidheid tot werken, op het werken in ploegen, op 
het verzuim en op wijzigingen in het beloningsstelsel. Hoewel 
een zekere betekenis aan deze factoren niet kan worden ontzegd, 
mag men de mogelijkheden gelegen in het mobiliseren van deze 
latente productiviteitsreserves niet overschatten. Ongetwijfeld 
zijn gevallen denkbaar, waarin een verkorting van de arbeidstijd 
dank zij de werking van genoemde factoren niet tot productie
verlies leidt. Maar om deze gunstige werking te bereiken, dient 

25 



de arbeidstijdverkorting per onderneming te worden doorge
voerd; dan laat zich inderdaad de mogelijkheid denken dat het 
overleg b.v. in de ondernemingsraad ertoe leidt, dat door geza
menlijke inspanning van de bedrijfsgenoten een verkorting van 
de arbeidstijd productieverlies voorkomt. Indien daarentegen in 
het georganiseerde overleg voor een gehele bedrijfstak tot ar
beidstijdverkorting zou worden besloten, kan uiteraard op een 
zodanig volledig benutten van deze niet-quantificeerbare fac
toren niet worden gerekend. De moeilijkheid is echter, dat in 
een aantal bedrijfstakken op grond van verschillende motieven 
noch werkgevers, noch werknemers voor een ondernemingsge
wijze bepaling van een van de belangrijkste primaire arbeids
voorwaarden - de arbeidstijd - gevoelen. 

Indien in verband hiermede in bepaalde bedrijfstakken tot 
arbeidstijdverkorting zou worden overgegaan, moet er voorts re
kening mede worden gehouden, dat elders spanningen zullen 
worden opgeroepen, d.w.z. ook daar, waar het niet mogelijk is 
arbeidstijdverkorting zonder productieverlies door te voeren. 
Dat mede op deze wijze een eenmaal aangevangen arbeidstijd
verkorting zich doorzet in andere sectoren, is geenszins denk
beeldig, terwijl de S.E.R. het zelfs aanbevelenswaardig acht, dat 
- zodra het bedrijfsleven van de mogelijkheid tot arbeidstijd
verkorting in ruime mate heeft gebruik gemaakt - als sluitstuk 
van deze ontwikkeling de feitelijk tot stand gekomen verkorting 
van de arbeidstijd in een wettelijke regeling dienaangaande 
wordt neergelegd, waardoor dus zelfs een wettelijke verplichting 
ontstaat om daar ook tot arbeidstijdverkorting over te gaan, 
waar een evident productieverlies optreedt. Dat zal dan juist 
die gevallen betreffen, waar - gezien het geschatte gemiddelde 
productieverlies van 3 à 6 OIo bij verkorting van de arbeidsduur 
van 48 tot 45 uur per week - het productieverlies boven dit 
gemiddelde zal liggen, omdat mag worden aangenomen, dat 
bij de door de S.E.R. voorgestelde wijze van invoering van 
arbeidstijdverkorting, deze het eerst zal geschieden in die bedrij
ven, waar het productieverlies het geringst is. 
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Productieverlies niet te voorkomen. 

Wij moeten hieruit concluderen, dat een eenmaal aangevan
gen arbeidstijdverkorting, ook al zou deze aanvankelijk worden 
beperkt tot die ondernemingen, waarin in het geheel geen 
productieverlies optreedt, toch een claim op het nationale in
komen betekent, waarvan de realisering in een relatief korte 
periode van ten hoogste enkele jaren zal plaatsvinden. 

Wij kunnen dit als volgt nader concretiseren. Een arbeidstijd
verkorting van 1 uur per week in de periode 1958-1960 die, 
hoewel geleidelijk ingevoerd, zich na 2 a 3 jaar over het gehele 
bedrijfsleven zal hebben uitgebreid, leidt uiteindelijk tot een 
productieverlies van 300 a 600 millioen per jaar, doch dit 
verlies kan worden afgezwakt door een bepaalde wijze van 
invoering der arbeidstijdverkorting - n.l. per onderneming -
waardoor een zo gunstig mogelijke werking der z.g. niet-quanti
ficeerbare factoren wordt verkregen. Wanneer men mag aan
nemen, dat hierdoor de helft van het productie-verlies kan wor
den opgevangen, dan betekent een arbeidstijdverkorting van 1 
uur een jaarlijks productie-verliesvan 150 a 300 millioen gulden. 

Wanneer wij de arbeidstijdverkorting plaatsen op de lijst 
verlangens geldt a fortiori, dat een keuze t.a.v. de prioriteiten 
der verschillende verlangens moet worden gemaakt. Zonder 
arbeidstijdverkorting was reeds sprake, zoals we zagen, van een 
jaarlijks tekort aan middelen aan het einde van de periode 1958 
-1960 van circa 750 millioen. Door een arbeidstijdverkorting 
van 1 uur per week zou dit tekort oplopen tot bijna 1 millia.rd 
(ter vergelijking diene, dat het nationale inkomen momenteel 
circa 30 milliard bedraagt). Wij ontkomen dus niet aan het doen 
van een keuze t.a.v. de verlangens, die in de periode 1958-1960 
voor inwilliging in aanmerking komen. 

De procedure. 

De S.E.R. heeft in het advies inzake de arbeidstijdverkorting 
deze keuze niet gemaakt. De Raad merkt slechts op, dat het 
tijdstip voor een mogelijke aanvang van de eerste phase van 
arbeidstijdverkorting afhankelijk zal dienen te worden gesteld 
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van de ontwikkeling van het nationale inkomen en van de plaats, 
welke de arbeidstijdverkorting in het prioriteitsschema inneemt. 

Men kan zich nu twee mogelijkheden denken: 

1. De Regering maakt mede op grond van het genoemde S.E.R.
advies haar standpunt t.a.v. de prioriteiten in het algemeen 
en t.a.v. de arbeidstijdverkorting in het bijzonder bekend. 

2. De Regering vraagt alsvoren haar standpunt te bepalen over 
de prioriteiten van de verlangens, welke het bedrijfsleven 
rechtstreeks regarderen, advies aan de Sociaal-Economische 
Raad. 

Wij prefereren deze laatste weg, omdat het toporgaan van het 
georganiseerde bedrijfsleven aldus in de gelegenheid wordt ge
steld zijn mening kenbaar te maken t.a.v. de urgentie van de 
invoering van weduwen- en wezenverzekering, invaliditeitsver
zekering, kinderbijslagverzekering, etc. 

De Regering zal vervolgens op grond van dit advies en mede 
gelet op de specifieke verlangens, welke in de eerste plaats de 
publieke sector regarderen (Deltawerken, hulp aan onderont
wikkelde gebieden, etc.) in overleg met de volksvertegenwoor
diging de lijst van prioriteiten voor de naaste toekomst dienen 
vast te stellen. 

Het zou naar ons gevoelen aanbeveling verdienen, indien deze 
procedure niet alleen t.a.v. de problematiek van vandaag, maar 
periodiek zou worden toegepast ten einde tot een meer rationele 
aanwending van een deel van de groei van het nationale inko
men te komen. Men zou zich kunnen voorstellen, dat jaarlijks 
bij het indienen van de begroting de Regering een lijst van ver
langens in de publieke en private sector, die uit de groei van het 
nationale inkomen in een relatief korte periode van 2 à 3 jaar 
voor inwilliging in aanmerking komen, samenstelt ten einde -
gehoord de Sociaal Economische Raad - in overleg met de 
volksvertegenwoordiging tot het vaststellen van het beleid ter 
zake te komen. Het komt ons voor, dat op deze wijze de beslis
singen met betrekking tot het stimuleren of afremmen van 
investeringen der lagere publiekrechtelijke lichamen, veel min
der een ad hoc, een incidenteel karakter zullen dragen en dat 
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aldus het beleid aan rationaliteit en doelmatigheid zal winnen. 
Wil men hier spreken van een planmatige inkomenspolitiek -
zij het dat de planmatigheid slechts betrekking heeft op een 
deel van de groei van het nationale inkomen, omdat het andere 
deel automatisch, dus langs de weg van het vrije prijsmechanis
me, wordt verdeeld - dan bestaat onzerzijds hiertegen geen 
enkel bezwaar. Deze planmatigheid draagt dan het karakter van 
aanvulling open correctie van de resultaten van het vrije prijs
mechanisme, welke in het kader van het bevorderen ener aan
vaardbare inkomensverdeling onontbeerlijk is. 

Conclusie. 

Rekening houdende met de groei van het nationale inkomen, 
de lijst van verlangens en het in 1960 geschatte tekort van circa 
1 milliard bij inwilliging van deze verlangens, komen wij tot de 
conclusie, dat, gezien de prioriteit welke naar ons gevoelen aan 
b.v. weduwen- en wezenvoorziening en aan de invaliditeitsver
zekering toekomt, in de periode 1958- ultimo 1960 de middelen 
ontoereikend zijn om reeds tot een bedrijfstaksgewijze invoe
ring van arbeidstijdverkorting over te gaan. Dit sluit niet uit, 
dat inmiddels reeds in het bedrijfstaksgewijze overleg de ar
beidstijdverkorting aan de orde kan worden gesteld, opdat 
wanneer de mogelijkheid hiertoe aanwezig zal zijn, op welover
wogen en verantwoorde wijze tot arbeidstijdverkorting zal kun
nen worden overgegaan. Dit behoeft ook niet uit te sluiten, dat 
reeds in deze periode op beperkte schaal bij wijze van indivi
duele dispensatie een aanvang wordt gemaakt met arbeidstijd
verkorting in die ondernemingen, waar niettegenstaande ar
beidstijdverkorting toch een productiestijging van circa 2 Ofo per 
hoofd (zijnde het gemiddelde stijgingspercentage voor ons land, 
welk percentage zal moeten worden bestemd voor loonsverho
ging in verband met invoering van een weduwen- en wezen
verzekering, invaliditeitsverzekering, etc.) optreedt, en waar 
arbeidstijdverkorting derhalve ook niet tot prijsstijging leidt. Bij 
het verlenen van deze dispensaties zullen tevens mogelijke 
ongewenste repercussies in andere bedrijven in de overwegingen 
dienen te worden betrokken. 
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Arbeidstijdverkorting en bezitsvorming. 

Tot welke conclusie leidt ons betoog nu voor de bezitsvorming, 
die evenals de arbeidstijdverkorting in het jongste verleden veel 
aandacht heeft getrokken? In de lijst van de derde categorie van 
ve.rlangens, welke in het S.E.R.-advies is opgenomen - welke 
verlangens wij overigens niet in onze berekeningen hebben be
trokken - staat ook (P.M.) de bezitsvorming vermeld. Aldus 
zijn bezitsvorming en arbeidstijdverkorting met elkaar concur
rerende alternatieven. De realisering van het ene verlangen gaat 
immers ten koste van de verwezenlijking van het andere. 

Toch is deze tegenstelling minder scherp dan men op het 
eerste gezicht zou vermoeden. Wanneer bezitsvorming plaats 
vindt in de vorm van meer en betere machines, werktuigen, etc. 
zal dit de stijging van de productie en daarmede de mogelijk
heden tot realisering van andere verlangens, waaronder arbeids
tijdverkorting, vergroten. Anderzijds kan de arbeidstijdverkor
ting bezitsvorming bevorderen, inzoverre door arbeidstijdver
korting de ondernemers worden gestimuleerd - daar de arbeid 
relatief duurder wordt- om op meer gemechaniseerde produc
tie-methoden, dus tot de aanschaf van meer machines, etc. over 
te gaan. 

Inzoverre arbeidstijdverkorting echter tot productieverlies -
dus tot een daling van het nationale inkomen - leidt, is er 
inderdaad sprake van rivaliteit. Gemeenschap en individu staan 
dan voor de keuze tussen meer inkomen, dat voor de aankoop 
van meer duurzame consumptiegoederen en/of productiemid
delen kan worden gebruikt, of meer vrije tijd. Uit onderzoe
kingen is inmiddels gebleken, dat een niet te verwaarlozen 
percentage der werknemers een zekere voorkeur heeft voor 
arbeidstijdverkorting boven een vergroting van het inkomen. 

Bezitsvorming door loondifferentiatie. 

Wanneer wij bij bezitsvorming met name denken aan de 
bezitsvorming voor de werknemers, zal men gezien het vooraf
gaande betoog misschien geneigd zijn tot wat sombere conclusies 
te komen t.a.v. de mogelijkheden tot verwerkelijking van de 
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gedachte van bezitsvorming in de naaste toekomst. Bij een gege
ven spaarneiging worden de mogelijkheden tot bezitsvorming 
voornamelijk bepaald door de ontwikkeling van het inkomen en 
wij zagen, dat in verband met de realisering van de opgesomde 
verlangens, waaronder het streven naar arbeidstijdverkorting, 
de mogelijkheden tot vergroting van de reele inkomens van de 
niet-specifieke categorieen inkomenstrekkers voorlopig beperkt 
zijn. Tenzij de vergroting van het inkomen der loontrekkenden 
mede mogelijk zou kunnen worden gemaakt door een verschui
ving in de inkomensverdeling ten gunste van de loontrekkenden. 
Wij wezen er reeds op, dat deze mogelijkheid beperkt is, omdat 
de practijk leert, dat althans op korte termijn de verhouding 
tussen het inkomen der loontrekkenden en zelfstandigen vrij 
stabiel pleegt te zijn. Toch zou het onjuist zijn, om hier van een 
soort ijzeren loonwet te spreken. Wij zijn van mening, dat door 
wijziging in het huidige systeem van loonvorming bepaalde 
mogelijkheden tot een verschuiving in de inkomensverdeling 
kunnen worden geopend, waarvan niet a priori nadelige gevol
gen voor de volkshuishouding behoeven te worden gevreesd. 

Deze wijziging zou betrekking dienen te hebben op een gro
tere mate van differentiatie in de loonvorming dan momenteel 
het geval is. Het is verheugend, dat uit het unaniem advies in
zake de arbeidstijdverkorting is gebleken, dat de in de S.E.R. 
vertegenwoordi.gde centrale organisaties van werkgevers en 
werknemers momenteel zonder uitzondering een differentiatie 
in de uurlonen op grond van het verschil in ontwikkeling van 
productiviteit en rentabiliteit in de verschillende ondernemin
gen en bedrijfstakken aanvaarden. Er kunnen naar ons gevoelen 
moeilijk principiele overwegingen worden aangevoerd voor een 
beperking van een differentiatie in de basis-uurlonen tot die, 
welke rechtstreeks verband houden met arbeidstijdverkorting. 

Door het openstellen van de mogelijkheid van differentiatie 
in de uurlonen wordt een betere aanpassing van het beschikbare 
arbeidspotentieel aan de vraag verkregen. Ten einde te voor
komen, dat door loonsverhogingen in de meer rendabele be
drijfstakken en ondernemingen de omvang van de consumptie 
te zeer zou worden gestimuleerd en daardoor het in verband 
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met onze bevolkingsgroei noodzakelijke niveau van investerin
gen en/of het evenwicht op de betalingsbalans in gevaar zouden 
worden gebracht, zou aan deze gedifferentieerde loonsverho
gingen de beperking moeten worden gesteld, dat deze worden 
uitgekeerd in niet-consumeerbare vorm, b.v. in de vorm van 
waarde-papieren in reeds bestaande of daarvoor te creeren 
beleggingsinstituten, die over de nodige deskundigheid beschik
ken om deze gelden in het productie-apparaat te investeren, 
waardoor tevens een voor het individu noodzakelijke risico
spreiding wordt verkregen. In verband met het grote goed der 
individuele vrijheid van inkomensbesteding zou de mogelijkheid 
van verhandelbaarheid van deze waardepapieren moeten open
staan. 

Aldus zouden de besparingen in de volkshuishouding kunnen 
worden opgevoerd en een bijdrage worden geleverd tot de be
strijding van de schaarste aan risicodragend kapitaal. Inves
teringen en werkgelegenheid zouden aldus worden bevorderd, 
terwijl een hoger economisch rendement van de beschikbare 
arbeidskrachten zou worden verkregen en de toeneming van 
productie en nationaal inkomen zou worden gestimuleerd. Ten 
slotte zou langs deze weg het bedrijfsleven zelf- zonder over
heidssubsidies of fiscale faciliteiten - een belangrijke bijdrage 
tot de individuele bezitsvorming kunnen leveren. 

B 0 E K BE S P R E K I N G. 

Zachodnia Agencja Prasowa, bulletins van het Westers Pers Agentschap 
te Warschau. 

Regelmatig ontvangt de Redactie deze bulletins die een rijke variatie 
van onderwerpen aan de orde stellen welke hier en daar hoogst belang
wekkend zijn. Een voortdurend terugkerend chapiter is uiteraard de 
historische fundering van de rechten die de Poolse staat opeist ten aan
zien van de Oder-Neisse grens. Over dit onderwerp bestaat een rijke 
Poolse litteratuur die in deze bulletins meer toegankelijk gemaakt wordt, 
met name het Poolse standaardwerk over dit onderwerp: Granica polsko
niemiecka, door Boleslaw Wiewi6ra. Een van de bulletins is samengesteld 
door de R.K. bisschop van Wroclaw die schrijft over de situatie der R.K. 
Kerk en een onvriendelijke identificatie van Protestantisme en Pruisen
dom contrueert. 

P. A. E. 
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BIJBELSE LANDEN 
KALENDER t959 

Binnenkort verschijnt de Bijbelse Landen Kalender 1959, formaat 
20 x 27 em, voorzien van 26 fraaie en interessante foto's op de 
achterzijde met instructieve beschrijvingen van Dr. A. van Deursen 
(voorzitter van de Ned. Chr. Reisvereniging) te Groningen en 
Dr. H. Mulder te Delft, die op het terrein van de bijbelse aardrijks
kunde en oudheidkunde hun sporen verdiend hebben. 
Een aantrekkelijke bijzonderheid van deze uitgave is, dat de bind
wijze dusdanig is uitgevoerd, dat U aan het eind van het jaar een 
compleet fotoboek overhoudt. 
De kalender verliest dus zijn waarde niet, integendeel, na een jaar 
trouwe dienst zal hij zeker een plaatsje in Uw boekenkast ontvan
gen. Deze kalender wordt daardoor het eerste dee[ van een serie 
p[aatwerken over de Bijbelse Landen. 

AAN UITGEVERIJ VAN KEULEN N.V. 
Houtzagerssinge[ 76 - Den Haag 

INTEKENFORMULIER 

NAAM: 

ADRES: 

PLAATS: 

tekent hierbij in voor de B.L. Kalender 1959. 

Na ontvangst van de kalender worden de kosten ad f 3,95 door 
mij betaald. 



Binnenkort verschijnen onderstaande 
belangrijke boeken: 

,DE RUSSEN EN DE VREDE"- Drs. A. c. J. v. d. Poe!. 

In dit boek wordt allereerst ingcgaan op de problematiek van oorlog en 
vrede in de historie van het oude Rusland. De geestelijke erfenis van By
zantium en de voortdurende bedreiging van barbaarse volken deden de 
Russen hun Ieger waarderen als ,het Ieger, dat Christus liefheeft". Ook 
wordt de conceptie van de ,vrede" in de huidige communistische wereld 
besproken: de dusgenaamde Wereldvredesbeweging en de houding, die de 
kerken van het oosten, in het bijzonder de Russische Orthodoxe Kerk, tegen
over deze beweging innemen. 

Ornvang 72 pagina's, gebonden in geplasticeerd integraalband, prijs f 2,75. 

* 
,LOFGEZANG IN BOEIEN" - Ds. s. J. Davies. 

Ds. Davies die door de Chinezen in Noord-Korea gevangen genomen werd, 
keert na 21

/, jaar gevangenschap als enige van zijn collega's levend terug. 
Zijn belevenissen in die twee en een half jaar in handen van de Chinese 
communisten verhaalt hij in het boek ,Lofgezang in boeien" (In Spite of 
Dungeons). Hierin worden het Ieven in gevangenschap en in het bijzonder de 
van Chinese zijde gevolgde methode om de gevangen militairen te dwin
gen de communistische ideologie te aanvaarden uitvoerig beschrevcn: we 
krijgen zo een goede indruk van de praktijk van de ,hersenspoeling•· 

Omvang 216 pagina's, gebonden in prachtband, prijs f 5,90. 

,0, MENS I" - Bob Aran. 

In deze domineesroman wordt een probleem aan de orde gesteld, dat in 
't kort hierop neerkomt: Waarom wordt een predikant, die tegen het 7e 
gebod gezondigd heeft, uitgestoten uit zijn werk, terwij! een dergelijke 
zonde door een ander bedreven meestal ongeoordeeld voorbij gaat. waarom 
dit strenge vonnis, dat bijna een doodvonnis is? In ,0, Mens!" confronteert 
Bob Aran ons op indringende wijze met dit probleem. 

Dit boek is een teken aan de wand voor hen, die ambtshalve oordelen 
moeten en voor hen, die dat zomaar doen. 

Omvang 302 pagina's, gebonden in prachtband, prijs f 9,50. 

Verkrijgbaar in de erkende boekhandel en bij 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.V. 
Houtzagerssingel 76 Den Haag 
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MR. J. W. VAN GELDER 

STAAT EN BURGER 

Het is een complex van vraagstukken, dat in een verhande
ling onder bovenstaande titel aan de orde zou kunnen komen, 
vraagstukken op het gebied van de algemene staatsleer, van de 
staatsrechtswetenschap en van de staatkunde. 

Met een weergave van hetgeen in de loop der tijden aan be
schouwingen en theorieën over al die vraagstukken, welke ons 
onderwerp betreffen of daarmede verband houden, ten beste 
werd gegeven, zouden meerdere boekdelen kunnen worden 
gevuld. 

Wij bevinden ons met bovenstaand onderwerp dan ook op een 
terrein, waarop veel verschil van mening heeft geheerst en nog 
heerst en waarop men de rij der meningen wel nooit zal zien 
eindigen. 

Bij velen heeft dit de toch wel zeer bedenkelijke neiging 
gewekt zich te beperken tot de studie en beoefening van het 
positieve recht en de praktijk en de algemene theorie maar te 
laten rusten. De veelheid van stof noopt ons intussen ons hier 
te beperken tot slechts enkele globale verkenningen en beschou
wingen met betrekking tot dit onderwerp. 

Wat verstaan wij onder de staat? Jhr. Mr. A. F. de Savornin 
Lohman, die in zijn bekende werk "Onze Constitutie" het staats
recht behandelend in de vorm van een commentaar op de grond
wet en daarbij onze staatsinstellingen uit christelijk-historisch 
standpunt beschouwend in de inleiding tot dat werk een aantal 
beschouwingen gaf over recht en staat en zich daarbij ook de 
vraag stelde: wat is staat? antwoordde daarop met de volgende 
zinsneden: 

"Ook de staat is een historische verschijning. Een voor alle 
"tijden en volken geldend begrip van staat is er niet; wie het 
"begrip poogt te omschrijven, legt er gewoonlijk óf datgene in, 
"wat hij er weer uithalen wil, óf zo weinig, dat de omschrijving 
"al heel weinig beduidt." 

Op dit weinig hoopgevend antwoord laat Lohman gelukkig 



evenwel volgen: ,Hierover evenwel zijn allen het eens, dat daar
,mee bedoeld wordt een volk, wonende op een bepaald gebied, 
,staande onder een overheid, die dat gebied beheerst." 

Hierbij client wel te worden opgemerkt, dat anderen zich bij 
hun beschouwingen over het begrip staat weer distancieerden 
van de opvatting, dat het staatsbegrip onderstelt het bestaan van 
een overheid, die een bepaald grondgebied beheerst, welk dis
tancieren er dan toe leidde, dat zij de begrippen staat en rechts
orde vereenzelvigden. 

In zijn bekende ,Handboek van het Nederlandse Staatsrecht" 
(1940) wijst Prof. C. W. van der Pot, overigens ook afzien
de van het geven van een definitie van het begrip staat, als 
elementen van het staatsbegrip aan: een volksgemeenschap en 
een daarover heersend gezag, daaraan toevoegend, dat men van
ouds nog een derde element van het staatsbegrip gezien heeft 
in een bepaald gebied en uit die drie dan veelal een definitie 
smeedde. 

,Nieuwer inzicht", zo merkt Prof. van der Pot verder dan op 
,vindt in die drie elementen evenwel niet het hele wezen van 
de staat weergegeven." 

Maar juist wanneer gepoogd wordt in de omschrijving van 
het begrip staat iets meer omtrent doel en wezen van de staat 
tot uitdrukking te brengen, begint eerst recht de discussie. 

Dit is ook begrijpelijk, omdat de levens- en wereldbeschou
wing voor de visie op doel en wezen van de staat van het hoog
ste gewicht is. 

Friedrich Julius Stahl, wiens christelijke staatsleer op Groen 
van Prinsterer grote invloed heeft gehad, omschreef het begrip 
staat als: het verband van een volk onder een Overheid tot 
bescherming en tot ontwikkeling van de stoffelijke en geestelijke 
goederen en hieronder vooral de handhaving van recht en ge
rechtigheid. In deze omschrijving wordt althans meer omtrent 
doel en wezen van de staat tot uitdrukking gebracht. 

Overigens leent het begrip staat zich onzes inziens beter voor 
een beschrijving dan tot het geven van een uitputtende definitie, 
reden waarom wij er, op voetspoor van Lohman, ook van afzien 
te pogen hier een zodanige definitie te geven. 
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De hierboven vermelde, door Lohman gegeven, meer formele 
en kennelijk niet als uitputtend bedoelde omschrijving is als 
minimum wei voor zeer velen te aanvaarden. Daarnevens vinden 
wij in de vermelde definitie, door Stahl gegeven, een wat 
bredere omschrijving die in velerlei opzichten aanvaardbaar is. 

Staat en Overheid zijn geen identieke begrippen. Met de staat 
is evenwel de Overheid onlosmakelijk verbonden. De beide be
grippen zijn wei te onderscheiden, doch niet te scheiden. De staat 
is een samenlevingsverband, maar hij is ook gezagsorganisatie. 

Terwijl dit wei als vaststaande mag worden aangenomen, 
blijkt over dat verband tussen staat en overheid, ook in de pro
testantse kring, nogal wat verschil van mening te bestaan. 

Wij denken bijvoorbeeld aan de vraag of het staatsverband, 
dan wei de overheidsfunctie primair is, m.a.w. of men uitgaande 
van de staat tot de overheidsfunctie komt, dan wei de overheids
functie en daarmede de verhouding overheid-onderdaan primair 
is en dus de staat pas tot stand komt door de heerschappij van 
de Overheid. (In eerstbedoelde zin o.a. Prof. A. Anema in ,De 
Grondslagen der Sociologie"; in laatstbedoelde zin o.a. Mr. W. 
P. Berghuis in zijn proefschrift: ,Het rechtskarakter der amb
tenaarverhouding"). Het laatstbedoelde standpunt schijnt al
thans in zoverre juist, dat een Overheid zonder staat eer denk
baar is (Men denke bijvoorbeeld aan de Nomadenvolken), dan 
een staat zonder Overheid, waar het begrip staat toch in ieder 
geval de aanwezigheid van een Overheid impliceert. 

Zo werd ook gediscussieerd over de vraag of de overheids
macht ook in een zondeloze maatschappij denkbaar zou zijn. Een 
vraag, die door Lohman in bevestigende zin en door Kuyper, die 
de staat en de Overheid meer beschouwde als een medische fac
tor, nodig door de zonde, in ontkennende zin werd beantwoord. 

Mr. Berghuis merkte in zijn bovenvermeld proefschrift tegen
over het genoemde standpunt van Lohman op, dat aan het 
begrip Overheid het element van (zwaard)macht van mens over 
mens verbonden is en dat het daarom onjuist is van een over
heid te spreken in een zondeloze maatschappij. 

Naar onze mening is hier slechts sprake van een kwestie van 

3 



i 
! I 

terminologie. Berghuis erkent ook, dat ook in een zondeloze 
maatschappij leiding en eenheid van handelen nodig zou zijn. 
Hoe interessant het overigens ook moge zijn over dergelijke toch 
wel vrijwel uitsluitend theoretische vragen te discussH~ren, wij 
treden daaromtrent hier niet in een verdere beschouwing. 

Voor ons doel is toereikend de vaststelling van het hierboven 
gestelde onlosmakelijke verband tussen staat en Overheid. 

Een staat is ook niet denkbaar zonder burgers; een Overheid 
niet zonder onderdanen. 

In de spanning tussen het gezag van de Overheid in de staat 
en de vrijheid van de burgers, de onderdanen, is in de kern van 
de zaak het hele probleem van staatsrechtswetenschap en staat
kunde gegeven. En de juiste verhouding tussen gezag en vrijheid 
moet steeds ergens liggen tussen het anarchisme, dat aan het 
overheidsgezag geen plaats inruimt en het staatsabsolutisme, dat 
in beginsel geen grenzen kent voor het overheidsgezag. 

Zo heeft ook het denken en de strijd van de Christenen over 
de staat zich bewogen om gezag en vrijheid als hoofdfactoren. 
Dit is ook begrijpelijk, omdat, hoezeer het staatsleven ook in de 
loop der tijden moge veranderen, deze hoofdfactoren steeds 
blijven. 

Immers, waar geen voor alle tijden en plaatsen geldende 
grens voor het staatsgezag is aan te geven en er steeds bij het 
gezag een tendens is tot machtsuitbreiding, is er ook steeds ge
vaar voor aantasting, althans voor een te vergaande aantasting 
van de vrijheid, voor inbreuk op het terrein der levensverban
den binnen het gebied, waarover dat staatsgezag heerst. 

Het denken over de staat in zijn verhouding tot de burgers 
nam reeds een aanvang in de oudheid. 

Wie zich verdiept in de talloze theorieen en gedachten, welke 
sedertdien over de staat zijn ontwikkeld, bemerkt, dat het niet 
eenvoudig is daarin een lijn der ontwikkeling te onderkennen, 
zo een dergelijke lijn al duidelijk zou zijn aan te geven. 

Immers, nu eens betreffen de beschouwingen, die men aan
treft, de staat in zijn toenmalige verschijning, dan weer houden 
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ze meer in een schildering van een ideaal-staat. Daarbij blijkt 
dan veelal van een sterke bei:nvloeding van de ene theorie of 
gedachte door de andere en van een steeds door denkers van 
later tijd weer in nieuw gewaad te voorschijn brengen van eer
der, soms veel vroeger, ontwikkelde gedachten en theorieen 
over de staat. 

Vaak schijnt ook de theorie haar oorzaak te hebben gevonden 
in de bezwaren tegen de toestand op staatkundig terrein van 
het ogenblik. Toch zijn er tijden geweest, waarin er in de be
schouwingen omtrent de staat althans een zekere mate van een
heid was. Wij doen een enkele greep, ui teraard zonder daarmee 
een historisch overzicht te willen geven. 

De antieke staatsidee, zoals die vorm heeft gevonden in de 
Griekse polis of stadstaat, omvatte het gehele gemeenschaps
leven van de mens. Deze mens ging in die staat op, had slechts 
rechten in de staat en was dientengevolge in zijn gehele bestaan 
van de staat afhankelijk. De staat was het totale samenlevings
verband. Hij was ,Selbstzweck", vond zijn doel in zichzelf. 

De Romeinse staatsidee (Cicero) was aan de Griekse nauw 
verwant. De Romeinen waren evenwel meer praktische staats
lieden. Hoewel ook bij hen het welzijn van de staat hoogste wet 
was, beperkte de Romeinse staat toch meer de grenzen van zijn 
macht. De Romeinse staat groeide uit tot volkstaat, later tot 
wereldstaat. 

In de Middeleeuwen was algemeen het denken over staat en 
recht doortrokken van een christelijke levens- en wereldbe
schouwing. Daarin werd de mens, als beelddrager Gods, gezien 
in een betekenis die boven de staat uitging. (De mens heeft de 
staat nodig, maar bestaat niet ter wille van de staat). De staat 
werd toen gezien als middel tot hoger doel. (In de leer van 
Augustinus, die op het staatkundig denken in de Middeleeuwen 
lange tijd van grote invloed was, werd als dat hoger doel ge
noemd: de vrede, uitwendig en inwendig, de ,tranquilitas 
ordinis"). 

Men beschouwde in die tijd de staat als een door God gewilde 
en geschapen ordening en leidde daarmede ook het staatsgezag 
van God af. De gedachte van de staatsalmacht werd verzacht 
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door de eis, dat boven alles gehoorzaamheid aan God geboden 
was. 

Hier vinden wij dus reeds de strijd voor de vrijmaking van de 
menselijke persoonlijkheid van de staat. Evenwel kwam toen 
dat vrijheidsbeginsel nog niet zozeer tot verdere ontwikkeling. 

Met het ontstaan van de individualistische staatsidee van het 
humanistisch natuurrecht, die in de 18e eeuw de geest ging 
beheersen, acht men in de regel, dat pas de moderne staatsidee 
haar intrede heeft gedaan. 

Zij bracht ons de leer van het zgn. staatsverdrag. Men dacht 
zich toen namelijk de staat, gelijk trouwens aile verbanden der 
samenleving, mathematisch geconstrueerd uit de individuen met 
behulp van een overeenkomst, een constructie, die lange tijd in 
de een of andere vorm van zeer grate invloed is geweest op het 
denken over de staat en in verschillende grondwetten van de 
19e eeuw werd neergelegd. 

Deze theorie werd later geabandonneerd, toen door de resul
taten van historisch en sociologisch onderzoek de onhoudbaar
heid van de onderstelling omtrent een in een ongeordende na
tuurstaat gesloten staatsverdrag was aangetoond, en het onbe
vredigend werd geacht, dat met behulp van de vorenbedoelde 
constructie zowel een staatsabsolutistische (o.a. Hobbes en Rous
seau) als een anti-staatabsolutistische theorie (o.a. John Locke) 
kon worden ontwikkeld. 

Sindsdien vermenigvuldigde zich het getal der theorieen. 
Historische, positivistische, psychologische en andere beschou
wingen en theorieen zagen het Iicht. 

In het algemeen kan men zeggen, dat in de moderne tijd in 
tegenstelling tot vroeger tijd, ook in de theorie meer de nadruk 
is komen te liggen op de dynamiek van de staat en van het 
staatsleven. En van die dynamiek blijkt in het bijzonder, wan
neer men de verhouding van de moderne staat tot de burger 
onderzoekt. 

Bij het kennisnemen van de veelheid van theorieen, die om
trent de moderne staat en zijn wezen zijn ontwikkeld, valt 
sterk op, dat aan twee onderwerpen daarin veel aandacht wordt 
besteed, te weten aan het verzekeren van een zekere mate van 

6 



vrijheid aan de burger en aan het aangeven van het doel van de 
staat. 

Deze beide onderwerpen vormen twee facetten in de ver
houding staat-burger, welke wij nog iets nader willen beschou
wen. 

Othmar Spann schreef in zijn bekende boek "Der wahre 
Staat", dat het individualisme wel moet verlangen, dat de taak 
van de staat tot het minimum wordt beperkt, omdat voor de 
individualist de staat "Sicherheitsverein" (een organisatie te:' 
waarborging slechts van zijn rechten) is. Hij stelt daar dan 
tegenover, dat, universalistisch bezien, de staat een organisatie 
is, die boven en behalve de mechanische taken van de samen-
1eving ook de geestelijke band tussen de staatsburgers, de zorg 
voor het geestelijk leven ter hand moet nemen. 

Het wil ons voorkomen, dat terecht door Othmar Spann, gelijk 
trouwens ook door anderen, enig verband wordt gezien tussen 
de omvang van de staatstaak en de mate van vrijheid van de 
burgers. Het bestaan van dit verband schijnt ook te verklaren, 
waarom een denker uit de tijd van het individualistisch huma
nistisch natuurrecht als John Locke, die als de grondlegger van 
de theorie der zgn. vrijheidsrechten mag worden beschouwd, 
tevens een theorie van de rechtsstaat ontwikkelde, waarin als 
doel van de staat slechts werd gezien de verzekering en bescher
ming van de rechten der individuen (Het oude beginsel van de 
Liberale Staat). 

Toch mag het onderkennen van dit verband er niet toe leiden, 
dat wij uit het oog zouden verliezen, dat niet slechts ten deze 
beslissend is de omvang van het terrein, waarop de staat werk
zaam is, doch tevens de aard en de intensiviteit van die werk
zaamheid en evenmin, dat wij zouden vergeten, dat geen voor 
alle tijden geldende uitwendige omlijning van het terrein der 
activiteit van de staat is te geven. 

In theorie is er hier te lande wel niemand meer, die bestrijdt, 
dat aan de burger een zekere mate van vrijheid moet worden 
gelaten. Zelfs heeft de leer van de staatssouvereiniteit, wier 
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aanhangers het fundament van het gezag achtten te berusten 
in de staat zelf, die dan gezien werd als natuurnoodwendige in
stelling, ten aanzien waarvan de burgers slechts bijkomstig zou
den zijn, althans in theorie ook hier wel afgedaan. 

Aan abstracte formuleringen van vrijheidsrechten heeft men 
tegenwoordig ook niet eens behoefte meer. 

Onze grondwet geeft een opsomming van een aantal zgn. vrij
heidsrechten. Volgens velen is de betekenis van deze opsom
ming geen andere dan deze, dat men daarmede een bepaald 
complex van gedragingen naar het terrein van godsdienst en 
zeden heeft verwezen. 

Lohman wees er in "Onze Constitutie" terecht op, dat de 
rechten en vrijheden van de burgers (Lohman gaf overigens aan 
de term "onderdanen" de voorkeur) niet op de grondwet berus
ten. Hij merkte op, dat het niettemin wenselijk is, dat de grond
wet enige grenzen stelt, die de overheid zowel bij het verrichten 
van haar bestuurstaak, als bij het vaststellen van het recht zal 
hebben te ontzien." 

Voor wie, zoals Lohman en ook wij, de bevoegdheden van 
Overheid en mens in haar diepste grond terugvoert op Gods wil, 
de Overheid aanvaardt als Gods dienares en die Overheid bij de 
uitoefening van het gezag in de staat aan die God dienende 
functie gebonden acht, kan de vrijheid van het individu ook 
niet slechts aan een grondwet worden ontleend. Dat ware een 
miskenning van de roeping van de mens. Hij kan die vermelding 
in een grondwet niet anders zien dan als een zekere begrenzing 
van de staatsmacht. 

Een voor alle tijden geldende omlijning van het terrein, waar
op die macht zal worden uitgeoefend, betekent die begrenzing 
evenwel niet. 

Immers er is ook ander terrein dan dat van de religie en de 
moraal, waarop die zgn. vrijheidsrechten toch, althans in hoofd
zaak, betrekking hebben. Trouwens, is voor die terreinen zelf 
wel een nauwkeurige begrenzing aan te geven? Het wil ons 
voorkomen van niet. 
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Het doel van de staat is van het grootste belang voor de orde
ning van het staatsbestel. 

Locke zag, zoals we reeds opmerkten, in zijn theorie van de 
rechtsstaat als dat doel het waarborgen van de burgerlijke rech
ten van het individu. 

De humanistische theorie heeft, later inziende, dat de taak van 
de staat niet tot dat enge terrein beperkt kan blijven, gesteld, 
dat de staat, hoewel in principe bevoegd op elk terrein op te 
treden, tot taak had door de wetgeving de rechten van de indi
viduen te beschermen. 

Nog later heeft men aan die rechtsstaat alle reeële inhoud ont
nomen, door in de lijn van Kelsen staat en rechtsorde te identifi
ceren en te aanvaarden de conclusie, dat de staat formeel altijd 
rechtsstaat is. 

Duidelijk is, dat in deze gedachtengang de rechtsstaatsidee 
slechts tot een lege leus wordt, en geen enkele grens meer kent 
voor de staatsmacht. 

Zo is de rechtsstaatsgedachte in discrediet geraakt, ook al 
worden in de laatste tijd, ook in christelijke kring, theorieën 
ontwikkeld, waarin gepoogd wordt de rechtsstaatstheorie 
nieuwe inhoud te geven. 

Wij denken hierbij aan de arbeid van Prof. H. Dooyeweerd en 
anderen, die met groot élan de Christelijke staatsidee, gegrond 
in het principe van de souvereiniteit in eigen kring, als de enig 
ware rechtsstaatsidee, verdedigen. 

Wij denken onder meer ook aan wat in het beginselprogram 
van de Partij van de Arbeid en de toelichting daarop omtrent 
die rechtsstaatsgedachte tot uitdrukking wordt gebracht. 

Dat beginselprogram stelt onder paragraaf VII over de staat, 
dat deze moet zijn een rechtsstaat, die zijn taak vindt in het 
verwezenlijken en krachtig handhaven van het recht, waaraan 
hij ook zelf is onderworpen; voorts dat de staat zich mede ver
antwoordelijk behoort te stellen voor het beste geestelijke erf
goed van ons volk en gebonden is aan zedelijke normen, en ten 
slotte, dat de staat mede verantwoordelijk is voor de verwerke
lijking en handhaving van de demokratische grondrechten, die 
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de Nederlandse samenleving in haar verschillende geledingen 
behoren te kenmerken. 

Prof. Dr. W. Banning schrijft in zijn toelichting op deze para
graaf, dat daarin "hèt kenmerk wordt geformuleerd, waardoor 
de rechtsstaat zich principieel onderscheidt van elke dictatoriale 
staat" en verder: "Deze laatste n.l. is de belichaming van de 
stelling: wat ik, Staat, beveel en wil, is het hoogste recht waar
tegen elk verzet, zelfs elk protest verboden is." 

Intussen wordt hier het kriterium voor de rechtsstaat in dat 
beginselprogram gelegd in het "recht" en, zo men wil, nog in 
"het geestelijk erfgoed van ons volk, in "zedelijke normen" en 
in "demokratische grondrechten", zonder dat uitdrukkelijk 
wordt gesteld een binding aan hoger gezag, zoals de Christelijke 
staatsidee die aangeeft. 

Het is wellicht toe te schrijven aan het in discrediet geraken 
van de rechtsstaatsgedachte, dat men naar andere termen is gaan 
zoeken. Zo werd in Duitsland de term "sozialer Rechtsstaat" 
geïntroduceerd, waarmede kennelijk gepoogd werd aan de tot 
vorm gedenatureerde rechtsstaat een inhoud te geven. Zo kwam 
ook ten onzent de term welvaartsstaat in zwang, waarmede de 
staat naar zijn aard en taak schijnt te zijn aangeduid op een 
wijze, die de vraag kan doen rijzen of deze zich nog zou kunnen 
verdragen met een principiële onderscheiding van staat en maat
schappij. 

Nu verwachten wij geen tegenspraak, wanneer wij stellen, 
dat het vervullen door de overheid van haar taak in de huidige 
tijd een bemoeienis van die overheid vordert op een veel breder 
terrein, dan men vroeger wel geschikt achtte om door de over
heid te worden betreden en dat veelal ook een meer intensieve 
bemoeienis van die overheid gewenst of nodig is, dan men in 
vroeger jaren wel aanvaardbaar oordeelde. 

In dit opzicht is er stellig wel een en ander veranderd. 
Anderzijds schijnt evenwel het tenietdoen van een uitbreiding 

van de staatsbemoeienis belangrijk meer moeilijkheden op te 
leveren dan voor die uitbreiding zelf moesten worden overwon-
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nen, reden waarom bij uitbreiding van staatsbemoeiing uiterste 
voorzichtigheid geboden is. 

Ook al erkennen wij dus, dat inderdaad de omstandigheden 
de overheid ertoe kunnen nopen, ja roepen haar taak over 
velerlei terrein daadwerkelijk uit te breiden, (de erkenning van 
dit feit is trouwens voor sommigen ook aanleiding geworden tot 
het creëeren van een onderscheiding tussen een primaire en een 
secundaire overheidstaak en tussen een typische en een a-typi
sche taak van de overheid), dit neemt niet weg, dat wij niet 
vermogen in te zien, dat die uitbreiding van de overheidstaak 
niet meer zou zijn te begrijpen onder de verwezenlijking van de 
gerechtigheid, hetgeen wij toch als de taak van de overheid in 
de staat mogen zien. 

Erkend dient te worden, dat de rechtsstaatsgedachte in het 
verleden wel is misbruikt in een pogen met behulp daarvan 
verkregen posities te handhaven. Die omstandigheid vermag 
evenwel niet de juistheid van de gedachte van de staat als 
rechtsstaat, mits in materiële zin, aan te tasten. 

Al zal de verwezenlijking van de gerechtigheid, welke de 
overheid heeft na te streven, de bevordering van welvaart zeker 
insluiten, toch zien wij geen reden de staat in zijn activiteiten 
als welvaartsstaat aan te duiden. 

Niet alleen achten wij in die term de taak van de staat te 
schraal aangeduid, bovendien wekt zij licht de gedachte, dat de 
welvaartsbevordering het enig criterium zou zijn voor het over
heidsoptreden. 

Te meer, nu door velen, die van de gedachte van de welvaarts·· 
staat uitgaan, schier alles, zo niet alles van staatsbemoeiing 
wordt verwacht, zulks met voorbijzien van de eigen verantwoor
delijkheid van de burger en van het particulier initiatief, is er 
aanleiding met het bezigen van de term welvaartsstaat voor
zichtig te zijn. 

Slechts wanneer de overheid in het besef van haar gebonden
heid aan haar roeping van Godswege en van haar verantwoor
delijkheid tegenover Hem, aan Wie ze haar gezag ontleent, haar 
gezag - zoals ook artikel 9 van ons Unieprogram het zegt -
uitoefent het volk ten goede en daarom onder medewerking van 
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het volk en ieder lid van dat volk naar vermogen die medewer
king geeft in het besef van zijn roeping, kan een pogen de juiste 
verhouding tussen staat en burger te benaderen zinvol zijn. 

Staat en burger, overheid en onderdaan, gezag en vrijheid, 
het zijn eeuwenoude problemen, die steeds nieuw blijven en 
steeds opnieuw ons nopen ons daarop te bezinnen. 

Wij konden slechts enkele grepen doen uit een veelheid van 
stof en moesten in verband met het bestek van dit artikel uit
werking van gedachten goeddeels achterwege laten. 

Moge evenwel hetgeen wij schreven desalniettemin een op
wekking zijn tot studie en bezinning omtrent deze oude proble
men ter voorbereiding op een nieuwe taak in een nieuwe tijd. 

NASCHRIFT. 

N adat wij dit artikel schreven kwam ons onder ogen een 
artikel van de hand van de Heer Gunderman in "Doorbraak" 
van april 1958 onder de titel "Burger en onderdaan" en namen 
wij tevens kennis van een artikel in het dagblad "Trouw" van 
7 mei 1958 onder de titel "Onderdaan en burger" waarin het 
genoemde artikel van de Heer Gunderman wordt bekritiseerd. 

De Heer Gunderman had zich namelijk gericht tegen een 
zinsnede, opgenomen onder punt B 2 van het artikel: "Enige 
beschouwingen over de huidige plaats der Christelijk Historische 
Unie" in het Christelijk Historisch Tijdschrift, 3e jaargang num
mer 3, Februari 1958. Die zinsnede luidde: "De onderdanen. Van 
hen geldt in onze samenleving, dat zij mogen mededoen in het 
openbare leven, opdat het gesprek tussen overheid en volk ver
wijdering tussen beide partijen zal voorkomen". 

Daartegenover stelde de Heer Gunderman nu artikel 20 van 
het partijprogram van de Partij van de Arbeid, waarin wij lezen: 
"Zij (de Partij van de Arbeid) erkent de eigen waarde van het 
gezag als een waarborg van het recht en de vrijheid van de bur
gers. Aan de plicht der overheid tot verantwoording aan het volk 
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is onverbrekelijk verbonden de verantwoordelijkheid der bur
gers voor het gebruik hunner democratische rechten". 

Aan de hand van deze beide zinsneden constateert de Heer 
Gunderman, dat het standpunt van de Christelijk-Historische 
Unie in deze diametraal staat tegenover dat van de Partij van 
de Arbeid. 

Want, aldus de Heer Gunderman: "Bij de Christelijk-Histo
rische Unie is sprake van onderdanen, bij de Partij van de Arbeid 
van burgers". Verder betoogt hij dan, dat tussen onderdanen en 
burgers een wijde politieke kloof gaapt. De verhouding over
heid- onderdaan acht hij een geheel andere dan de verhouding 
overheid- burger. Bij de eerste is immers sprake van een ge
subordineerde verhouding, bij de tweede zouden beiden op gelijk 
niveau staan, zou slechts sprake zijn van coördinatie. In beide 
gevallen is, zo schrijft de Heer Gunderman, de mogelijkheid van 
een conflict aanwezig, doch tegenover de onderdanen zal, naar 
zijn mening, de overheid dan desnoods het laatste woord laten 
aan de wapens, tegenover de burgers gehoorzaamt zij, zijns in-
7.iens, evenwel aan de inzichten der burgers. 

Wij zijn geneigd te erkennen, dat tussen de opvatting van de 
Heer Gunderman en de Christelijk-Historische visie inderdaad 
een brede klove gaapt. Naar Christelijk-Historische visie is de 
Overheid Gods dienaresse, naar inzicht van de Heer Gunderman 
schijnt voor de overheid slechts gehoorzaamheid aan de inzich
ten der burgers aan de orde te komen. 

Intussen zijn wij niet geneigd aan te nemen, dat aan de termen 
onderdaan en burger beschouwingen, als die van de Heer Gun
derman behoeven en behoren te worden vastgeknoopt. 

Lohman reeds zei van deze termen: "Menschen", "leden der 
maatschappij", "burgers" zijn woorden, die men wel liever 
bezigt dan "onderdanen", doch die niet aanduiden, dat men 
spreken wil van een mens in betrekking tot zijn overheid". Ver
der wees hij er dan ook op, dat het begrip "onderdaan" niet 
samenvalt met dat van "mens" of "burger", doch veel beperk
ter is. 

Terecht wordt in het genoemde artikel in "Trouw" aan de 
Heer Gunderman dan ook tegengeworpen, dat hij kennelijk niet 
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heeft gezien, dat een mens tegelijkertijd "onderdaan" en "bur
ger" kan zijn en wel onderdaan tegenover zijn overheid. 

Bovendien mag de theorie van de Heer Gunderman wel geacht 
worden zeer duidelijke herinneringen op te roepen aan de leer 
van de volkssouvereiniteit. 

Wanneer wij in ons artikel de term "burger" bezigden en 
slechts zelden die van "onderdaan", betekent dat dus zeker niet, 
dat wij de argumentatie van de Heer Gunderman tegen het 
gebruik van het begrip "onderdaan" juist zouden achten en 
evenmin, dat wij de bovenaangehaalde woorden van Lohman 
niet zouden onderschrijven, doch vloeide dat voort uit het feit, 
dat wij ons in onze beschouwingen niet slechts wilden beperken 
tot de betrekking tussen overheid en onderdaan. 

H. j. LANGMAN 

GEMEENTELIJKE RUIMTEKUNDE 

Reeds voordat de woningwet in 1901 in het staatsblad ver
scheen kenden enkele gemeenten plannen van uitbreiding, zoals 
Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht en Arnhem. 
Toen echter de woningwet werkelijkheid ging worden werd een 
wettelijke basis gegeven aan het uitbreidingsplan, zij het dat 
dit plan van aanzienlijk minder allure was dan zoals wij het 
thans kennen. Toen was er immers meer sprake van een straten
plan, een straten-uitleg dan dat gesproken kon worden van een 
bestemmingsplan. Het uitbreidingsplan in zijn vroegste tijd be
perkte zich veelal tot een deel of gedeelten van het grondgebied 
van een gemeente. Het had allerminst de bedoeling de belangen 
van de volkshuisvesting, de industrie, de landbouw, het natuur
schoon en zoveel andere facetten te omvatten en te verzorgen. 

Hoe het zij, de woningwet gaf in 1901 wel de wettelijke basis 
voor het uitbreidingsplan, maar een dergelijk plan leefde - nog 
- niet voor veel gemeenten, met name die van het platteland. 
De makers van de woningwet stelden zich dit ook niet voor ogen, 
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omdat een dergelijk plan - aldus de wet - alleen nodig was 
voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners en voor gemeen
ten, wier zielental de laatste vijf jaar met meer dan een vijfde is 
toegenomen, terwijl hiervan nog ontheffing kon worden ver
leend door gedeputeerde staten. Deze redactie geldt tot vandaag 
nog, behoudens dat de ontheffing van gedeputeerde staten "voor 
ten hoogste tien jaar" geldt, zoals in 1921 nader is geregeld. De 
woningwet van 1901 introduceerde het uitbreidingsplan als het 
"plan van uitbreiding, waarbij de grond wordt aangewezen, die 
in de naaste toekomst voor den aanleg van straten, grachten en 
pleinen is bestemd", welke bepaling was opgenomen in een 
paragraaf, die tot titel droeg "uitbreiding van bebouwde kom
men". 

De zo juist genoemde wijziging van de woningwet van 1921 
bracht de weigeringsgrond voor een bouwvergunning als deze 
bouw in strijd zou zijn met het uitbreidingsplan. Daarnaast werd 
de beperkte omschrijving "straten, grachten en pleinen" ge
schrapt en werd gesproken van een plan "waarbij de bestemming 
van den in dat plan begrepen grond in hoofdzaak wordt aange
wezen". Ondanks deze verruiming bleef de wetgever voor ogen 
staan, dat een uitbreidingsplan slechts een plan voor stadsuitleg 
was. 

De tijd staat niet stil en zo kwam in 1931 een belangrijke 
wijziging van de woningwet op het stuk van de planologie. De 
titel van de paragraaf werd "regeling der bebouwing en der 
bestemming van gronden". Het oorspronkelijke stratenplan werd 
bestemmingsplan, want de definitie van een uitbreidingsplan 
werd een "plan van uitbreiding, waarbij de bestemming van den 
in dat plan begrepen grond in hoofdzaak en in onderdelen wordt 
aangewezen". De woorden "naaste toekomst" verdwenen en de 
mogelijkheid werd geschapen voor bepaalde delen van een ge
meente een bebouwingsplan in hoofdzaak, een geraamte-plan 
vast te stellen en voor andere delen van een gemeente de bebou
wing in onderdelen, in een gedetailleerd plan, te regelen. Voorts 
werd naast het gemeentelijk uitbreidingsplan het "streekplan" 
geïntroduceerd en gedefinieerd met de woorden "voor zover de 
belangen van het gebied (zich alzo uitstrekkende over meerdere 
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gemeenten), waarover het zich uitstrekt zulks vorderen, de 
bestemming aanwijst van de in dat gebied gelegen gronden". 

Opmerkelijk zijn uit deze loop der jaren een tweetal konink
lijke besluiten betreffende het uitbreidingsplan, het een getui
gend van een brede visie in 1908 en het ander het tegendeel 
vertonende in 1935. 

Over het enge begrip van "straten, grachten en pleinen" stap
te minister mr. Th. Heemskerk heen, lettend op het door hem 
getekende koninklijk besluit van 9 mei 1908, waarin voor het 
uitbreidingsplan een ruimere uitleg werd gegeven aan het 
toenmalige art. 28 van de woningwet, door te beslissen dat een 
plan van uitbreiding naar zijn aard moet aangeven voor welke 
doeleinden het grondgebied wordt bestemd, waarop de bebouw
de kom zich in de naaste toekomst zal uitbreiden, waarbij de 
vermelding van "straten, grachten en pleinen" niet een beper
king vormt. In het hierbedoelde Groningse geval was ook grond 
aangewezen voor de aanleg van een plantsoen, waarvan de wen
selijkheid niet werd betwist en dat door zijn bescheiden omvang 
uit billijkheidsoogpunt geen bezwaar ontmoette en alzo de sanc
tie van de kroon verwierf. 

Hoe geheel anders en teleurstellend was 27 jaar later het enge 
standpunt van minister mr. Slingenberg, die het koninklijk be
sluit van 23 december 1935 tekende, waarin goedkeuring werd 
onthouden aan het uitbreidingsplan van Heerlen, omdat aan een 
gedeelte van het plan de bestemming van cultuurgrond was 
gegeven, welke volgens de bij het plan gevoegde bebouwings
voorschriften moest dienen voor de uitoefening van land- en 
tuinbouw en veeteelt. Dit koninklijk besluit berustte op het 
juridisch argument dat in de considerans van de woningwet als 
doel der wet alleen de volkshuisvesting wordt genoemd en dat 
de bestemming tot cultuurgrond noch in de wet noch in het 
woningbesluit met name wordt genoemd. Analoog hiermee moet 
genoemd worden het koninklijk besluit van 9 januari 1936 be
treffende het uitbreidingsplan van de gemeente Haarlem. 

Deze koninklijke besluiten werden wel zeer zwaar genomen, 
gezien de aandacht, die hieraan werd besteed in de vak-litera
tuur en gaven zelfs aanleiding aan het kamerlid dr. van der 
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Waerden hierover schriftelijk vragen te stellen aan de minister. 
Intussen zijn wij zoveel jaar verder en kan geconstateerd 

worden dat de jurisprudentie een ruimer standpunt is gaan in
nemen, Soms echter is een "terugvallen" te constateren, hoewel 
dit dan tot een incidenteel geval beperkt blijft. 

Tussen 1931 en vandaag ligt een lange tijdsruimte en een 
periode, waarin de ontwikkeling van het uitbreidingsplan niet 
heeft stilgestaan. Mr. Kruseman vertelt in zijn "de volkshuis
vesting onder de woningwet" (uitgaaf 1940) o.m. dat hij mr. 
Hudig - de reeds overleden pionier voor de stedebouw wiens 
naam ook thans nog met ere genoemd wordt, zoals prof. van 
Poelje doet in zijn prae-advies "nieuwe steden in Nederland, 
enkele maanden geleden geschreven voor het "nederlands insti
tuut voor volkshuisvesting en stedebouw" -eens in een komisch 
getinte wanhoop hoorde uitroepen "stedebouw is tegenwoordig 
alles!" Mr. Kruseman tekent hierbij aan: "Dit was natuurlijk 
als critiek bedoeld". Stedebouw is niet "alles", en men moet ook 
niet trachten er van alles bij te halen, want dan loopt men 
gevaar het omgekeerde te bereiken van hetgeen men wenst. Ook 
bij de noodzakelijke omgrenzing van de onderwerpen, welke bij 
de stedebouw kunnen worden betrokken, indachtig aan het 
dichterwoord "in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister", 
is het studieveld toch nog zeer ruim. 

Na 1931 is de woningwet niet gewijzigd op het stuk van het 
uitbreidingsplan, en toch is er veel anders geworden. Het be
stemmingsplan is uitgegroeid, dank zij de enorme jurisprudentie 
van de laatste jaren, dank zij het vele dat is of wordt geschre
ven en gesproken over stedebouw, planologie, ruimtekunde. Met 
hantering van het woord "stedebouw" zag men te veel naar de 
"steden", terwijl de stedebouw het platteland zeker niet met 
rust laat. Niet alleen geldt dit voor het platteland liggend in de 
periferie van de - grote - steden, maar het gehele platteland 
moet zich bezighouden met "stedebouw", met planologie, welk 
woord neutraliserend werkt doch een vreemd woord is en thans 
ruimtelijke ordening of ruimtekunde een betere omschrijving 
blijkt te zijn van wat bedoeld wordt. Van der Drift zegt het nog 
anders, als hij zegt: planologie mag een "vak" zijn, waarvoor 
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kennis, kunde nodig is, de ruimtelijke ordening is bestuurs-, is 
overheidstaak. 

Bij hantering van het woord "ruimtekunde" moet echter niet 
alleen gezien worden naar de letterlijke betekenis, d.w.z. dat de 
indeling van de ruimte "geordend", vooraf "bestemmend" gere
geld wordt, maar hantering van de ruimtekunde vraagt ook een 
"ruim" denken en een "ruime" beoordeling. Een ruimtekundige 
maatregel, die fout wordt vastgesteld, of later fout genomen 
blijkt te zijn, kan tot ernstige moeilijkheden in de - verre _ 
toekomst leiden. Daarom is het jammer, dat dit "ruime" denken 
bij de ruimtekunde niet altijd voldoende onderkend wordt en 
men zich soms blind staart op de situatie van vandaag. Intussen 
spreekt een brede blik uit de aanleg van de Avenue des Champs 
Elysees, de Place de l'étoile en omgeving te Parijs, de noord
zuid-verbinding te Brussel, de Vesterbrogade te Kopenhagen, 
om een aantal buitenlandse voorbeelden te noemen. 

Van eenzelfde blik getuigt - met hantering van de woning
wet - de sanering in de city van Den Haag, de na-oorlogse 
wederopbouw van Rotterdam en voorlopige maatregelen te Arn
hem. Waarmee echter niet gezegd kan worden, dat daarmee het 
verkeersvraagstuk - door de voortdurende groei van het ver
keer - is opgelost. Daarvoor zullen geheel andere maatregelen 
nodig zijn. Niet alleen is deze ruime blik nodig om in de - groot
ste - steden een verkeers-doorgang te krijgen, maar zulks is 
eveneens nodig bij het ontwerpen van woon- en andere wijken 
in elke gemeente. In een midden-gemeente als Amersfoort vond 
men een vooroorlogse uitbreiding (Soesterkwartier), die steeds 
verder van de city kwam te liggen door de voortdurende uit
breiding alleen in dit deel van die gemeente. Naast deze uitbrei
ding heeft men thans andere uitbreidingen geprojecteerd en 
gedeeltelijk gerealiseerd, zodat de city - de oude stad - nu 
inderdaad het hart van de gemeente wordt, waarom zich uit
breidingen voltrekken, die bloembladen lijken om de stamper 
van de bloem, de city, zoals wij het hoorden vertellen door de 
burgemeester van die gemeente. 

Dit "ruime" denken is in de plattelands-gemeenten eveneens 
nodig. Wij weten dat maar al te veel plattelands-gemeenteraden 
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schouderophalend stonden als een uitbreidingsplan voor hun 
gemeente moest worden vastgesteld en daarom vaak niet vol
doende aandacht besteed hebben aan de inhoud van het plan. 
De gedachte was: papier is geduldig en realisatie zal wel niet 
gebeuren. En wat is het resultaat? Het plan van 10 of 15 jaar 
geleden is gerealiseerd, moest herzien worden om beter aan de 
praktijk aan te passen: onze dorpen ondergaan daardoor een 
verandering, die ongekend is. Vroegere inwoners, nog eens te
rugkomend in hun geboorte-dorp, kennen het niet weer terug. 

Er mag critiek geoefend worden op de toepassing van de ruim
tekunde, er mag gesproken worden over gelijkvormige woningen 
en gelijkvormige straten in heel ons vaderland - hetgeen 
uiteindelijk zeker zal meevallen - zonder deze ruimtekundige 
maatregelen, zonder een vooraf opgesteld plan van uitbreiding 
zou de bouw een chaos zijn geworden en men zou zich in ver
schillende gemeenten hebben vastgebouwd, er zouden verstop
pingen zijn ontstaan. 

Toch zal een betere wettelijke regeling van de ruimtekunde 
nodig zijn, waarbij de wet zich zal moeten aanpassen bij het 
gegroeide gebruik. Dit is echter niet eenvoudig, omdat ruimte
kunde langzamerhand en meer en meer een welhaast "alles" 
omvattend begrip is geworden, zelfs mr. Hudig en mr. Kruse
man zouden dit moeten constateren, als zij vandaag nog hadden 
geleefd. 

Pogingen daartoe zijn aangewend, maar nog niet verwezen
lijkt, hoewel de weg daarheen er is. 

In 1938 installeerde minister van Boeijen de staatscommissie 
Frederiks, wier taak was een herziening van de woningwet voor 
te bereiden. Het verslag van deze commissie verscheen in april 
1940, enkele weken voordat de oorlog met Duitsland uitbrak. 
Tijdens de installatie stelde minister van Boeijen, dat "de be
hoefte van de woningbouw niet losgemaakt kan worden van de 
vermoedelijke ontwikkeling, die zich in een bepaald gebied zal 
voltrekken", m.a.w. de minister stelde het vraagstuk van de 
volkshuisvesting niet primair, primair stelde hij de stedebouw
kundige ontwikkeling, omdat deze èn economisch èn financieel 
van grote betekenis is. In de staatscommissie-Frederiks kwam 
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de vraag naar voren of de woningwet gesplitst zou moeten wor
den, n.l. een wet regelende de stedebouw en een wet regelende 
de volkshuisvesting in de engere zin. De commissie heeft de 
vraag tenslotte ontkennend beantwoord. Na de oorlog bleek de 
behoefte te bestaan aan een nieuwe staats-commissie, de staats
commissie-van den Bergh, ingesteld in 1947 en welke commissie 
haar verslag uitbracht in 1950. De taak van deze commissie was 
o.m. de toetsing van het werk van de staatscommissie-Frederiks 
aan de veranderde omstandigheden sedert 1940. Deze commissie 
heeft zich uitgesproken voor twee wetten, n.l. een ruimtewet en 
een woningwet. 

In januari 1956 heeft de minister van wederopbouw en volks
huisvesting (thans geheten: volkshuisvesting en bouwnijverheid) 
een wet op de ruimtelijke ordening bij de tweede kamer inge
diend. 

Het wets-ontwerp keert terug tot Nederlandse verhoudingen, 
omdat de normale stedebouwkundige ontwikkeling nu eenmaal 
van onder op begint. Dit artikel hebben wij nadrukkelijk "ge
meentelijke ruimtekunde" genoemd, omdat wij ons moesten be
perken en daarom niet meenden te moeten spreken over het 
nationale plan en de streekplannen. Thans iets hierover, nodig 
om de nieuwe koers van het ontwerp-ruimtewet duidelijk te 
maken. Het nationale plan is geboren in de bezettingsjaren en 
heeft ook daarna nog een vrij lang leven gehad. De gedachte was 
eigenlijk om het populair te stellen, dat het nationale plan - en 
de streekplannen eveneens - het gemeentelijk uitbreidingsplan 
ondergeschikt maakte aan deze "hogere" plannen. Het huidige 
wets-ontwerp gaat van een ander beginsel uit, het aanvaardt 
het werk van de dienst van het nationale plan, het erkent het 
bestaan van streekplannen doch uitsluitend als grondslag voor 
stedebouwkundige aanwijzingen. In zijn memorie van toelich
ting stelt de minister "alle desiderata op planologisch gebied 
worden zo verwerkelijkt in het door de gemeenteraad vast te 
stellen bestemmingsplan, het enige plan waar de burger reke
ning mede heeft te houden". Dit is een groot winstpunt èn voor 
de gemeentebesturen èn voor de burger. Teneinde misverstand 
te voorkomen merken wij op, dat het bestemmingsplan door de 
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gemeenteraad vastgesteld de goedkeuring behoeft van gedepu
teerde staten. 

Gelijktijdig met de indiening van het ontwerp-ruimtewet is 
ingediend een ontwerp voor een nieuwe woningwet. Verschil
lende bestaande bepalingen worden aan de nieuwe zienswijze 
aangepast en de bepalingen aangaande de ruimtelijke ordening 
zijn uit het wets-ontwerp verdwenen in verband met het ont
werp-ruimtewet. 

Omstreeks september 1957 verscheen het voorlopig verslag 
van de tweede kamer over beide wets-ontwerpen. De opmerking 
is gemaakt dat vele kamerleden wel graag in de wet zouden 
zien geformuleerd wat te verstaan is onder "ruimtelijke orde
ning". 

Het de burger bindende bestemmingsplan, dat vastgesteld 
zal worden door de gemeenteraad, zouden vele kamerleden wil
len doen goedkeuren door provinciale staten in plaats van door 
gedeputeerde staten, zulks "tot een bevordering van de uit de
mocratisch oogpunt zozeer gewenste openbaarheid en gedach
tenwisseling". 

In het voorlopig verslag over de woningwet wordt een zekere 
teleurstelling uitgesproken over het slechts opkalefateren van 
de bestaande wet. De gedachte wordt geopperd deze wet te 
splitsen - zodat er uiteindelijk drie wetten zullen komen -
in een bouwwet en een volkshuisvestingswet. 

Het woord is thans aan de minister van volkshuisvesting en 
bouwnijverheid en als dan eenmaal de gehele parlementaire 
behandeling van de twee - mogelijk drie - wets-ontwerpen 
beëindigd zal zijn en deze wetten in het staatsblad verschijnen, 
zal o.m. de vormgeving van de - gemeentelijke - ruimtekunde 
een wijziging hebben ondergaan. 

Intussen gaat het gestalte geven aan de ruimtekunde in de 
1000 Nederlandse gemeenten voort, hier bescheiden en elders 
van een ongekend formaat. 

Ondanks staatscommissies, wets-ontwerpen - waarvan wij 
de waarde en de noodzaak niet willen ontkennen - hebben de 
gemeentebesturen het toch maar klaar gespeeld, in het ene ge
val gelukkiger en fraaier dan in een ander geval, ruimtekunde 
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in de praktijk toe te passen. Dit is tot stand gekomen, mede dank 
zij het werk van planologiën en niet te vergeten de ontstane 
jurisprudentie. Enige tijd geleden publiceerde een bekend week
blad een artikel: "Hier begint Subtopia, hier begint het land 
waar geen land meer is en dat geen stad is geworden". In felle 
bewoordingen wordt critiek geleverd op de huidige woningbouw 
in Nederland, waaraan kracht wordt bijgezet door publicatie 
van een 20-tal min of meer gechargeerde foto's. Dit geeft de 
situatie overdreven weer. Deze bouw zal straks zeker meevallen, 
doch er zal enige tijd nodig zijn voor de "aankleding" van deze 
nieuwe wijken, er moest eerst een "sfeer" geboren worden, veel 
is thans nog te nieuw. Hierbij verliezen wij niet uit het oog, dat 
alles niet even fraai is gesitueerd en dat een betere ordening 
van de ruimtekunde schoner resultaat zou hebben opgeleverd. 
Intussen is ons meermalen opgevallen, dat zoveel critici de kool 
en de geit willen sparen. Hiermee willen wij zeggen, dat zovelen 
"grond" willen sparen terwille van de belangen van de eigenaren 
en er genoegen mee nemen dat dan elders - minder ruimtelijk 
verantwoord - gebouwd wordt. 

Moderne bouwkunst vraagt hoogte voor het gebouwen vrije 
ruimte rondom. Typische voorbeelden treft men daarvan aan 
in Scandinavië, zowel in de steden als op het platteland. De 
grootse tentoonstelling "Interbau" te Berlijn onlangs gehouden, 
getuigt daarvan en Zuid-Amerikaanse bouw is een derde voor
beeld. Echter dit ligt ons volk niet voldoende. Zeker wij plegen 
thans ook hoogbouw, doch welhaast met tegenzin. De gemiddel
de Nederlander spreekt deze bouw niet aan en velen, die in zo'n 
flatgebouw wonen, aanvaarden deze woning vanwege de nood, 
doch verlangen naar iets anders. Zo dikwijls hoort men een ver
langen uitspreken naar een huisje-op-de-hei of in een bosje en 
zo zijn vele jaren tientallen huisjes gebouwd, toen er een wan
orde heerste in de ruimtekunde. 

Ruimtekunde is meer dan bouw van woningen, ruimtekunde 
is zich inleven in de toekomstige ontwikkeling van een gemeen
te: hier bouw van woningen, daar mogelijkheden voor industrie
vestiging, elders ruimte voor de agrarische sector, en weer op 
een andere plaats ruimte voor recreatie. Hiervoor is studie 
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nodig: welke zal de bevolkingsgroei zijn in de eerstkomende 
tientallen jaren, wat vraagt dan de oplossing van het verkeers
probleem, waar moet ruimte gespaard worden voor bouw van 
kerken, scholen en andere hiermee vergelijkbare gebouwen. En 
nu zeggen wij het heel simpel, doch als men kennis neemt van 
het geschrevene door G. J. van den Berg in zijn prae-advies 
,nieuwe steden in Nederland", uitgebracht voor het Neder
lands instituut voor volkshuisvesting en stedebouw dan gaat 
men duizelen. Hierover spraken wij niet, omdat wij ons - mede 
terwille van de plaatsruimte - beperkt hebben tot gemeente
lijke ruimtekunde. 

Meer dan twintig jaar geleden werd ir. Th. K. van Lohuizen 
toegelaten als privaat-docent in de stedebouw aan de universi
teit te Amsterdam. In zijn openings-college stelde hij dat de 
arbeid van de stedebouwer vorm beoogt te geven aan het ge
bruik van de bodem door de mens en de stedebouwer daarom 
heeft te maken met twee factoren: a. het terrein met zijn on
veranderlijke of slechts in geringe mate veranderlijke eigen
schappen en b. de samenleving, welke er een bestaan zal moeten 
voeren. 

Ruimtekunde vraagt een ruime blik van hen, die het over
heidsapparaat besturen of daaraan ambtelijk deel hebben, waar
bij wel eens heilige huisjes moeten worden gesloopt om andere 
huizen te kunnen bouwen, waarbij wel eens bomen- ondanks 
schending van het natuurschoon ogenschijnlijk - moeten wor
den gerooid om het bos (recreatie) te blijven zien, waarbij het 
genoeglijk rollende leven van de gerusten landman wel eens 
geweld moet worden aangedaan, terwille van zijn nakomelingen 
voor wie het - agrarische - leven niet meer zo genoegelijk 
zal rollen, waarbij wel eens het persoonlijk belang ten offer 
moet vallen aan het algemeen belang, opdat uiteindelijk ons volk 
kan ,wonen" en waarbij ,wonen" niet aileen gezien wordt als 
een stedebouwkundig begrip, maar als een sociaal begrip: huis
vesting, (gezinsleven), geestelijk leven, arbeid en ontspanning. 
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BERNARD VERHOEVEN 

HOE ANDEREN ONS ZIEN 

De nevelige planeet. 

(Overgenomen uit ,De Gelderlander", Dagblad voor Nijmegen 
van 17 mei 1958). 

Het is, ik moet het met huivering bekennen, niet zo heel ver 
van een halve eeuw geleden, dat ik op een zomeravond in het 
Openluchttheater van Valkenburg de christelijk-historische 
staatsman de Savornin Lohman zag zitten. Zijn profiel is me 
altijd bijgebleven. Hij zag eruit als een landedelman, of eigenlijk 
n6g deftiger: als een palfrenier van de aristocratische klasse. Het 
was voor mij als jongen een sensatie. Ziedaar dus een Staatsman 
in levenden lijve. 

We hadden toen blijkbaar al vroeg politieke belangstelling. 
We maakten van een verkiezing nog een soort volksfeest. Toen 
wij- wij van de Coalitie, bedoel ik- een stembusslag hadden 
gewonnen en met zestig tegen veertig Kamerzetels de Linker
zijde fiks hadden gerampokt, trokken we arm-in-arm sliertsge
wijs als op een Koninginnedag door de straten, met onze zege
zang ,Zestig-veertig-hi-ha-ho!" de schedels van de verslagen 
vijanden inbeukend. 

Tegenwoordig gebeurt dat hoogstens, maar nauwelijks, als een 
voetbalclub kampioen is geworden. 

Ja, we kregen een politieke opvoeding in die dagen. We brulden 
en tierden voor elk Kamerlid, dat op het projectiescherm van de 
krant het overwinnend legioen kwam versterken. Achteraf, ging 
je jewel eens afvragen of je toen niet wat onbezonnen had toe
gejuicht, maar dat mocht t6en de pret niet drukken. Bovendien 
wist je in die tijd waarvoor het vechten ging en kon je de over
winning of nederlaag direct contant meenemen. Tegenwoordig 
weet je dat pas maanden na de verkiezing. 

Sensatie! 

Maar intussen zit daar nog de oude de Savornin Lohman. Na 
de eerste sensatie: ,Ha, een echte Staatsman!" kwam de tweede: 
,Maar wat doet hij eigenlijk hier? Een Protestant hoort toch 
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in de kerk en niet in een theater". Vele jaren nadien zat ik in 
de Kamer - dat wil zeggen in de koffiekamer, want ook dat 
komt voor- met de politieke nazaat en troonopvolger van de 
Savornin Lohman, de heer Tilanus, te praten. Deze vertelde 
geestdriftig over een opvoering van ,Elckerlyc" in Delft. 

Een partijgenoot van de heer Tilanus kwam deze dringend 
verwittigen, dat de ene fractieleider na de andere in de Kamer 
het woord nam. ,Dat kan me niet schelen", zei de heer Tilanus 
en vervolgde in ongeschokte sereniteit zijn verhaal. Toen ging 
hij, dan t6ch, natuurlijk, naar het spreekgestoelte. 

,Ik houd eigenlijk helemaal niet van politiek", heeft de grijze 
Savornin Lohman eenmaal gezegd. Een beetje geldt dat, geloof 
ik, voor elke christelijk-historische staatsman, Tilanus inbegre
pen. Daarom is het, misschien, dat deze laatste tussen hoog
lopende politieke hartstochten nu en dan een woord van eigen 
klank weet te mengen, van louter serene menselijkheid. Zo'n 
puur moment van schier on-politieke, humane mildheid zal me 
altijd bijblijven uit die haast Shakespeareaanse tragedie, die zich 
in de Ridderzaal afspeelde tijdens de befaamde ,nacht van 
Stikker". 

Ik wilde niets zeggen, en ben daar trouwens al mee bezig, over 
die nevelige planeet, die in de politiek van ons land en van de 
Kamer de christelijk-historische Unie is. De Unie viert dit jaar 
haar gouden feest en heeft bij die gelegenheid een gedenkboekje 
uitgegeven onder de titel ,Een Getuigenis", dat een aantal be
ginselverklaringen bevat van vooraanstaande christelijk-histo
rische politici en theologen. '') 

Het is een interessante publikatie, omdat hier in kort bestek 
de geestelijke achtergrond zichtbaar wordt van een merkwaar-

*) Ten onrechte wordt door de schrijver opgemerkt, dat het geschrift 
,Een Getuigenis. Waarom wij Christelijk-Historisch zijn en blijven", uit
gave van Uitgeverij Van Keulen N.V. 's-Gravenhage als gedenkboekje 
in verband met het 50-jarig bestaan van de C.-H.U. werd uitgegeven. Dit 
geschrift verscheen reeds aan het begin van dit jaar. Door de Chr.-Hist. 
Persvereniging ,Koningin en Vaderland" werd met medeweten en toe
stemming van het Dagelijks Bestuur der Chr.-Hist. een Gedenkschrift 
samengesteld, getiteld: ,1908 9 juli 1958 50 jaar C.-H.U.", welk boekje 
a f 2.50 verkrijgbaar is bij het Bureau der Chr.-Hist. Unie. 
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dige politieke verschijning, die geen partij is noch wil zijn maar 
een Unie, die onvast in de politieke markt ligt en dat ook prin
cipieel begeert te doen, die van een zekere neveligheid haar 
politieke leerstelligheid maakt, en die in dit klimaat van dog
matische vastheden zich als door een wonder weet te handhaven. 
De bronzen medaille van verdienste, door Prof. Oud aan de Unie 
toegekend om haar jongste verkiezingsprestatie, spreekt boek
delen. 

Samenhang. 

Dit boekje, met o.a. interessante artikelen van de chr. hist. 
senator Mr. Pollema en de theoloog Prof. van Niftrik, leert 
dingen in samenhang begrijpen, die anders nogal ondoorgron
delijk zouden blijven. 

Vooreerst - ik vat kort samen - de C.H.U. is een Unie en 
geen Partij. Derhalve geen eigenlijke partij-discipline, zoals 
andere partijen die kennen. Dit is een wezenlijke scheidslijn 
tussen de christelijk-historischen en de anti-revolutionairen. 
Niet onaardig heeft de grijze A. R.-veteraan Smeenk me eens 
glimlachend toevertrouwd, dat men de A. R. wel eens in zijn 
eigen kring kenschetste als "andere Roomsen", Kuyper, de man 
van de vormvaste beginselen en dogmatische discipline, van de 
Bijbel kant-en-klaar voor het praktische leven, bleef (al begint 
er nu wel iets van los te schilferen) de hoeksteen voor de anti
revolutionairen. 

Zoals de Savornin Lohman zich aan Kuyper's heerschappij 
onttrok, zo deed het ook de chr.-hist. theoloog Hoedemaker, die 
in de Bijbel niet een grensafbakening zag maar een opdracht 
om het evangelie te maken tot een gemeengoed voor het gehele 
volk. Vandaar de neveligheid, die uiteraard een vaagheid is, 
echter niet uit beginselloosheid maar uit beginsel. Vandaar ook 
de plaats van de chr.-hist. politicus in het parlement, waar hij 
meer op zijn geweten dan op fractie-discipline moet koersen, 
met het wel nadelige gevolg, dat men bij de christelijk histori
schen zelden op een berekenbare factor, een gesloten blok kan 
rekenen. Vaak valt de C.H.U. in twee helften of in andere 
breuken uiteen. 
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Uit ditzelfde beginsel van vooral persoonlijke verantwoorde
lijkheid volgt, dat de verhouding van de chr. hist. fractie met het 
Kabinet principieel anders ligt dan bij de andere partijen. 

"Regering, regeer!", is een geliefd wachtwoord van de heer 
Tilanus, en in deze principiële afperking van éigen souvereini
teiten, tussen Kabinet en Kamer, ligt een andere factor van 
ongewisheid. 

Men leert door een dergelijke principiële verantwoording, als 
in "Een Getuigenis" wordt afgelegd, allerlei gedragingen in de 
praktijk in het licht van het beginsel zien. Men leert er zelfs 
uit - maar hier wordt de toon een tikje losser - waarom 
Minister Staf bij de jongste kabinetsformatie als kandidaat
premier lustig op het vinketouw heeft gezeten. 

Een der schrijvers wijst namelijk op de gelukkige omstandig
heid, dat de C.H.U. krachtens haar onvaste structuur in dit 
partij-verdeelde land uitermate geschikt is een ministerpresi
dent te leveren. Een arsenaal dus voor minister-presidenten. 
Wel, we hebben er een uit die provisiekast gehad, Jhr. de Geer. 

Weinig of niets kwaads over hem. Hij was naar mijn mening, 
zelfs in zijn gedenkwaardige misstap, een edel mens, zij het met 
overmatig gewetenscomplex. Maar hier komt ook de tegenkant 
van een eerbiedwaardig beginsel in het licht: een extreem indi
vidualisme. Het enige wat ik werkelijk tegen de Geer had was: 
dat hij de indruk wekte moederziel alleen de erfzonde der hele 
mensheid te moeten verwerken. 

We moeten licht en schaduw zien: de rechtschapen de Geer 
gold zelfs in deze gemeenschap van vrije zelfbeschikking als een 
notoire "wilde". Oók in de partij-discipline ligt een stuk gewe
tensvorming, die dan politiek wat vaster in de markt ligt. Maar 
dat doet aan het repect voor het eerbiedwaardig beginsel van 
de C.H.U. niets af. 

Rechtop .... 

De Theologie speelt in "Een Getuigenis" een belangrijke roL 
Dat doet ze trouwens altijd in dit klimaat van leerstelligheid. 
Men kan een Nederlander heen en weer schudden, hij komt 
altijd weer als een poppetje met lood van onderen rechtop te 
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staan. Dank zij de Theologie. En ik versta dat woord, óók om niet 
van profanatie verdacht te worden, in een wat bredere zin, van 
leerstelligheid. Oók de socialist, óók de humanist - hij niet het 
minst! - is in dit land in die zin een theoloog. 

Hebt U al die theologen wel eens in hun gesprekken meege
maakt? Ze gaan subiet in trance en stijgen op naar de zoldering, 
waar ze in hoge beschouwelijkheid als plafond-engeltjes blijven 
hangen. Ik weet uit de vaderlandse geschiedenis niet meer pre
cies waar de Schieringers en de Vetkopers eigenlijk om bakke
leiden, maar het zal in de diepste grond wel om een theologisch 
geschilpunt tussen de "preciezen" en de "rekkelijken" zijn ge
gaan. Waar zou het ánders om zijn gegaan? Het is typisch 
christelijk-historisch. 

Over Theologen gesproken. De Telegraaf heeft dezer dagen 
een theologische finesse van de A.R.-Ieider Dr. Bruins Slot op
gehaald. Deze maakt een onderscheid tussen de Overheid uit 
Romeinen 13, tegen wie men niet in opstand mag komen, en de 
Staat, die wellicht de Demon van Openbaring 13 kan worden en 
tegen wie men dan wél mag revolteren. 

Dit heeft mij theologisch aan het denken gebracht, en nu durf 
ik vanuit de Kamer nauwelijks mijn ogen nog te richten op de 
regeringstafel. Zit daar nog de Overheid van Romeinen 13, of 
reeds die van Openbaring 13? Stelt U zich eens voor, dat - ik 
spreek nu niet eens over Drees of Hofstra - neen, bij Zijlstra 
of Algera, zich plotseling voor onze ogen een gedaanteverwisse
ling voltrok, en dat zij van een respectabele Dr. Yekill zich wij
zigden tot een verfoeilijke Mr. Hyde. Ik mag er niet aan denken. 

Met alle eerbied, juist uit alle eerbied voor de Theologie, 
vraag ik me wel af of hier de praktische Theologie, toepasbaar 
op de politiek, niet een tikkeltje wordt overtrokken . ... 
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BOEKBESPREKINGEN. 

50 Jaar kans om te lezen (1908-1958) 

Centrale vereniging voor openbare leeszalen en bibliotheken. 
In deze fraai uitgegeven, goed gedocumenteerde, en door vele foto's 

verluchte studie, wordt ons een beeld geschetst van de betekenis van 
bovengenoemde Centrale. Waardevol is vooral het bijgevoegde statistische
en kaartenmateriaal. We krijgen een indruk van de moeilijkheden die 
overwonnen moesten worden, om voor stad en platteland te komen tot 
het bibliotheekwezen. Vooral opvallend is, hoe aan elke categorie der 
bevolking is gedacht: aan kinderen, ouden van dagen, blinden, technici, 
boeren, studerenden en niet-studerenden. De inrichting van de leeszalen 
bleek een probleem apart, evenals de wijze, waarop de subsidies verkregen 
moesten worden. 

Dit geschrift zou zeker niet met z'n tijd meegaan, indien er geen aan
dacht werd gewijd aan de sociologie van de lezer, library extension, public 
relations enz. 

Het geheel overziende, kunnen wij niet anders dan ons respect uitspre
ken voor de culturele arbeid, die door deze jubilerende Centrale is ver
richt. En zou dan ook een woord van hartelijke felicitaties en goede 
wensen voor de toekomst hier niet op zijn plaats zijn? 

J. W. van Hulst. 

Regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. 

Rapport van de Commissie-Pieters, ingesteld door het Centrum voor 
Staatkundige Vorming; 's-Gravenhage 1958, 48 blz. 

In september 1956 heeft de commissie inzake het herstel van de finan
ciële zelfstandigheid van gemeenten en provinciën (de z.g. Commissie
Oud) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en van Financiën een 
rapport uitgebracht betreffende een regeling van de financiële verhou
ding tussen het Rijk en de gemeenten voor 1958 en volgende jaren. 

Het bestuur van het (R.K.) Centrum voor Staatkundige Vorming vond 
hierin aanleiding aan een commissie onder voorzitterschap van Prof. Dr. 
J. Pieters, hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool te Til
burg te verzoeken haar zienswijze op het rapport van de Commissie-Oud 
te geven. 

Doorlezing van het door de Commissie-Pieters uitgebrachte rapport 
doet zien, dat zij kan instemmen met hetgeen in het rapport van de 
Commissie-Oud wordt opgemerkt ten aanzien van de eisen, waaraan de 
nieuwe financiële verhoudingsregeling zal behoren te voldoen. Zij meent 
nochtans bij de beoordeling van deze eisen meer aandacht te moeten 
vragen voor het conjuncturele facet van het vraagstuk dan daaraan in 
het rapport van de Commissie-Oud wordt besteed. 
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Verdeeld is de Commissie-Pieters over het voorstel van de Commissie
Oud tot invoering van een gemeentelijke woonplaatsbelasting. De meer
derheid van de commissie is van oordeel, dat een door de gemeente zelf te 
benutten belastinggebied een onmisbaar sluitstuk vormt voor een nieuwe 
financiële verhoudingsregeling. Zij verbindt daaraan zelfs de wens, dat 
het onderzoek naar de mogelijkheid om het gemeentelijk belastinggebied 
nog wat uit te breiden en aan te passen aan de plaatselijke omstandig
heden, wordt voortgezet. De minderheid van de commissie ziet in de 
voorgestelde woonplaats belasting noch uit algemeen economisch noch uit 
gemeentelijk oogpunt, veel heil. 

Zij, die belang stellen in het zo moeilijke vraagstuk van de financiële 
verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, zullen goed doen ook van 
de inhoud van het rapport van de Commissie-Pieters kennis te nemen. 

Beernink. 

De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren 
en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, door H. A. 
Schuring. 

In Wereldoorlog II (W.O. lI) werden door de onderscheiden land- en 
luchtstrijdkrachten oorlogshandelingen verricht in Europa, Azië, Oceanië 
en Afrika. Er werden gevechten geleverd in heuvel- en op vlak terrein, 
in berg-, bos- en polderterrein, in rimboegebieden, op sawahterreinen en 
in het Noord-Afrikaanse woestijngebied. Het behoeft geen betoog, dat, 
zowel in strategisch- als tactisch opzicht, elk van deze gebieden zijn bij
zondere stempel heeft gedrukt op de wijze van oorlogvoeren en op de 
:?:evolgde vechtwijze. De gesteldheid van elke landstreek stelt nu eenmaal 
~igen eisen aan de aldaar voor de strijd in te zetten troepenmacht, en 
daar begonnen operaties niet mogen mislukken uitsluitend en alleen als 
gevolg van klimatologische invloeden, moeilijkheden met een vijandig 
gezinde bevolking en terreinhindernissen zullen hiervoor reeds bij de 
voorbereiding geëigende voorzieningen getroffen moeten worden. Naast 
een meestal nodige meer gespecialiseerde training van de troep zullen in 
het bijzonder de gevechtsuitrusting, zowel van de enkele man als van de 
troep als een geheel, en de logistieke problemen volle aandacht vragen. 
Om voor elke operatie of actie in dit opzicht de juiste voorbereidende 
maatregelen te treffen zal men van het gebied of de streek, waar de strijd 
geleverd wordt, moeten beschikken over grondige terreinkennis. Men is 
daarmede aangeland op het domein der militaire aardrijkskunde en ter
reinleer, een toegepaste wetenschap waaraan de heer Schuring onder 
de benaming "militaire geografie" zijn studie heeft gewijd. 

De schrijver poneert als eerste stelling de onontbeerlijkheid van een 
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grondige militaire-geografische scholing bij de opleiding van officieren. 
Bedenkingen kunnen hiertegen moeilijk worden aangevoerd en in de 
studieprogramma's van onze K.M.A. en H.K.S. prijkt deze wetenschap 
dan ook al sinds onheugelijke tijden. Als gevolg van de doelstelling van 
de Nederlandse strijdmacht lag voorheen het accent van de studie der 
militaire aardrijkskunde aan K.M.A. en H.K.S. op het Nederlandse land
schap. Hierbij werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de water
staatkundige toestand van de verschillende gebieden met het oog op de 
mogelijkheden voor het stellen en aftappen van inundaties. Een meer 
zuiver regionale militaire geografische studie, die, overigens onder de 
gewijzigde toestand, waarbij Nederlandse troepen nu in internationaal 
verband ook deel uitmaken van het beschermend schild in Europa ter 
beveiliging van de Nato-landen, niets van haar belang heeft ingeboet. 
Hierbij komt uiteraard nu de studie van de invloed op de oorlogvoering 
van de verschillende afzonderlijke landschap-typen zoals deze o.m. in 
West-Europa worden aangetroffen en bij het hager militair onderwijs de 
algemene militaire geografie in de ruimste zin. 

Ook met de tweede stelling luidende: ,de werken van D. W. Johnson 
en R. Villate kunnen dienen als grondslag voor de ontwikkeling van de 
militaire geografie", kan worden ingestemd. Hierbij moet men zich echter 
wel rekenschap geven dat zowel de Amerikaan Johnson als de Fransman 
Villate zich bij hun uitgewerkte beschrijvingen baseren op gebeurtenissen 
van de eerste wereldoorlog en dat aan vele inzichten uit deze oorlog 
thans aileen nog slechts krijghistorische waarde kan worden toegekend. 
De invloed van een bepaald landschap op de oorlogvoering geldt, mede 
tengevolge van de steeds verder gaande technische ontwikkeling der 
strijdmiddelen, slechts voor een beperkt tijdsbestek. Met de uitgewerkte 
voorbeelden over de invloed van bepaalde facetten van het landschap op 
militaire handelingen uit W.O.I. is men dan ook reeds beland op het 
terrein van de ,historische militaire geografie". 

De derde en vierde stelling spreken voor zich zelf, doch de veronder
stelling uitgedrukt in de vijfde stelling, dat het stopzetten van de geal
lieerde veldtocht in Italii~ na de verovering van Foggia en Napels en de 
vestiging van een of meer luchtbases in Skandinavie met behulp van de 
in Italie vrijgemaakte strijdkrachten de duur van de oorlog wellicht zou 
hebben bekort, is toch wel min of meer gewaagd, te meer daar de 
schrijver voor <'!en dergelijke veronderstelling geen overtuigend bewijs
rnateriaal aanvoert en zelfs niet eens de gesteldheid van het Noorse land
schap hiervoor in beschouwing neemt. 

De schrijver constateert dat in de militaire literatuur nog weinig aan
dacht is geschonken aan het onderzoek naar de invloed van het landschap 
op bepaalde oorlogshandelingen uit W.O.II. Dit is uiteraard een leemte, 
vandaar dat de gedegen studie van de heer Schuring van bijzonder belang 
is en niet het minst voor de opleiding en verdere vorming van officieren. 
De studie omvat, na een interessante inleiding en een tweetal hoofd
stukjes met een algemene strekking, acht afzonderlijke studies over de 
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invloed van het landschap op bepaalde militaire operaties in Zuidoost
Azië, op eilanden in de Stille Oceaan, in het Egyptisch-Lybische woes
tijngebied, in Tunesië, op Sicilië en het Apenijns schiereiland en in Nor
mandië. EeD, woord tot besluit, een uitgebreide literatuuropgave en een in 
de Engelse taal gestelde Summary voltooien ten slotte de studie. 

Met grepen uit de werkelijkheid brengt de schrijver zijn lezers in Birma, 
China, Oceanië, Noord-Afrika, Italië en Normandië, doch de gevechts
terreinen in Oost-Europa, in Noorwegen en West-Europa heeft hij buiten 
beschouwing gelaten. Het is duidelijk dat hij zich heeft moeten beperken, 
maar toch is het jammer dat hij niet heeft kunnen besluiten dichter bij 
huis ook enige gevechtsterreinen in beschouwing te nemen. Voor de Nato
strijdkrachten in Europa, waarvan Nederlandse grote eenheden deel uit 
maken, zijn het landschap in Birma, in China, enz. zeker niet in de eerste 
plaats van belang, doch wel hebben de staven en troepen van deze strijd
macht zich grondig voor te bereiden op het voeren van een verdedigings
strijd in West-Europa. Het was m.i. daarom wel gewenst, dat in deze 
studiebron iets meer aandacht was geschonken aan Europese operatie- en 
gevechtsterreinen. Als kenner van de geschiedenis van W.O.II moet het 
de schrijver niet moeilijk geweest zijn ook hiervan enige frappante, leer
zame voorbeelden, zowel op strategisch als op tactisch gebied, aan een 
grondig onderzoek te onderwerpen. 

Luitn. Gen. D. A. van Hilten. 
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Zojuist verschenen onderstaande 
belangrijke boeken: 

,DE RUSSEN EN DE VREDE"- D,·s. A. c. J. v. d. Poe!. 

In dit boek wordt allereerst ingegaan op de problematiek van oor·log en 
vrede in de historie van het oude Rusland. De geestelijke erfenis van By
zontium en de voortdurende bedreiging van barbaarse volken deden de 
Russen hun Ieger waarderen als ,.het Ieger, dat Christus liefheeft". Ook 
wordt de conceptie van de ,vrede" in de huidige communistische wereld 
besproken: de dusgenaamde \Vereldvredesbeweging en de houding, die de 
kerken van het oosten, in het bijzonder de Russische Orthodoxe Kerk, tegen
over deze beweging innemen. 

Omvang 72 pagina's, gebonden in geplasticeerd integraalband, prijs 1 2,75. 

* 
,LOFGEZANG IN BOEIEN" - Ds. s. J. Davies. 

Ds. Davies die door de Chinezen in Noord-Korea gevangen genomen werd, 
keert na 21/, jaar gevangenschap als enige van zijn collega•s levend terug. 
Zijn belevenissen in die twee en een half jaar in handen van de Chinese 
communisten verhaalt hij in het boek ,Lofgezang in boeien" (In Spite of 
Dungeons). Hierin worden het Ieven in gevangenschap en in het bijzonder de 
van Chinese zijde gevolgde methode om de gevangen militairen te dwin
gcn de communistische ideologie te aanvaarden uitvoerig beschreven; we 
krijgen zo een goede indruk van de praktijk van de ,hersenspoeling"! 

Omvang 216 pagina's, gcbondcn in prachtband, prijs I 5,90. 

,0, MENS I" - Bob Aran. 

In deze domineesroman wordt cen probleem aan de orde gesteld, dr.t in 
't kort hierop neerkomt: Waarom wordt een predikant, die tegen het 7e 
gebod gezondigd heeft, uitgestoten uit zijn werk, terwijl een dergelijke 
zonde door een ander bedreven meestal ongeoordeeld voorbij gaat. Waarom 
dit strenge vonnis, dat bijna een doodvonnis is? In ,0, Mens!" confronteert 
Bob Aran ons op indringende wijze met dit probleem. 

Dit boek is cen teken aan de wand voor hen, die ambtshalve oordelen 
n1oeten en voor hen, die dat zomaar doen. 

Omvang 302 pagina's, gebonden in prachtband, prijs 1 9,50. 
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DR. M. BOON 

GODSDIENSTVRIJHEID EN TOCH PROCESSIEVERBOD. 

Heeft het zin nogmaals over het processieverbod te schrijven? 
Er bestaat een uitgebreide literatuur over dit onderwerp. De 
verschillende standpunten zijn bekend. De tendenz, het tweede 
lid van art. 184 Grw. tot een dode letter te maken, is echter 
aanleiding deze zaak nogmaals te bezien. 

Het genoemde tweede lid luidt: "onder dezelfde bepaling (d.i. 
behoudens de nodige maatregelen ter verzekering der openbare 
orde en rust) blijft de openbare godsdienstoefening buiten de 
gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans (in 
1848) naar de wetten en reglementen is toegelaten." 

Onder openbaar bedoelt de Grondwet hier voor het publiek 
toegankelijk, in tegenstelling tot de "huiselijke" godsdienstoefe
ningen. De Hoge Raad verstaat onder besloten plaatsen: "open 
en niet overdekte plaatsen, welke door muren, heiningen of heg
gen zijn omgeven en daardoor van den openbaren weg zijn af
gescheiden; zijnde het onverschillig, of hetgeen daarop voorvalt 
van den openbaren straat of andere plaatsen kan worden waar
genomen." (1856, 1857) 

Begraafplaatsen moeten bovendien mits van den openbaren 
weg afgescheiden, reeds uit den aard der zaak en volgens haar 
bestemming worden beschouwd als besloten plaatsen (arrest 
H.R. 1856 W 1744). 

Ook een open rasterwerk wordt als heining aangemerkt (1857). 
De Hoge Raad heeft in arresten van 1875, 1879 en 1918 de vraag 
of de wetten en reglementen bedoeld in het tweede lid van art. 
184 Grw. verbindend zijn, in dier voege beantwoord dat deze 
wetten en reglementen kenbron zijn van de vóór 1848 geldende 
en daarna gecontinueerde toestand. 

Iedere (toegelaten) processie dient te voldoen aan de volgende 
criteria: 
1. de processie moest ter plaatse in 1848 gebruikelijk zijn. 
2. dit gebruik moest steunen op een wet of reglement. 

In 1918 heeft de Hoge Raad beslist dat het vervolgend Open
baar Ministerie dient te bewijzen dat een bepaalde processie 



volgens de Grondwet niet toegelaten is (het niet-toegelaten zijn 
is dus element van het strafbare feit). 

Tevoren werd aangenomen dat de verdachte moest bewijzen 
dat de processie wel geoorloofd was (de geoorloofdheid was dus 
strafui tsl ui tingsgrond). 

Door deze uitspraak van de Hoge Raad is het uitermate moei
lijk geworden het processieverbod te handhaven. 

In 1918 (Beugen) gelukte het nog 2 hoogbejaarde getuigen te 
vinden. Op grond van hun verklaringen oordeelde de rechtbank 
dat de betrokken R.K. geestelijke in strijd met de wet gehandeld 
had. 

De rechtbank te Breda heeft in 1948 in een zeer uitvoerig 
vonnis inzake een te Steenbergen gehouden processie, de om
standigheid dat in 1848 deze processie te Steenbergen in gebruik 
en toegelaten zou zijn als bevrijdende omstandigheid door ver
dachte waar te maken, aangemerkt. 

De rechtbank overwoog onder meer dat het niet aannemelijk 
was te achten dat, gezien de situatie ten tijde van het tot stand 
komen van de wet op de kerkgenootschappen (de z.g. April-be
weging) op het Openbaar Ministerie een bewijslast zou zijn ge
legd waaraan onmogelijk zou kunnen worden voldaan. 

De rechtbank wees er voorts op dat op deze wijze de wet op 
dit punt tot een dode letter zou worden. 

Het hof in Den Bosch was echter van oordeel dat het hier een 
element van de verboden handeling betreft, de bewijslast werd 
weder op het Openbaar Ministerie gelegd. 

Na 1918 heeft de Hoge Raad geen overtredingen van het pro
cessieverbod in cassatie behandeld. 

In 1848 bestonden bij grote groepen van de bevolking spannin
gen en weerstanden tegen een onbeperkte processievrijheid. Het 
bewuste Grondwetsartikel heeft uitdrukkelijk betrekking op de 
R.K. processies. Ook de staatscommissie tot herziening van de 
grondwet (de commissie van Schaik) gaat hier van uit. 

Toen na de bevrijding in het Zuiden van ons land met name 
in het westelijk deel van Noord-Brabant de R.K. geestelijkheid 
er toe overging processies te houden in vele plaatsen waar van 
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processievrijheid geen sprake kon zijn, 1) werd in Protestantse 
kringen de ongerustheid groot dat hier een terzijde stellen van 
het processieverbod mede als een gevolg van het misverstaan 
van het karakter van de R.K. processie door niet-Rooms-Katho
lieken zou worden aanvaard. 

De Generale Synode der N ederlandse Rervormde kerk zette 
in een ,memorandum aangaande de processie" uitvoerig uiteen 
welke theologische bezwaren er tegen de processie bestaan. Met 
name de sacramentsprocessie wordt onaanvaardbaar geacht. 
Hierbij toch wordt volgens de R.K. leer het allerheiligste rond
gedragen. De R.K. priester roept volgens deze leer met zijn con
secratiewoord Christus op en beschikt over zijn tegenwoordig
heid. De hostie (het geconsecreerde brood) is zonder meer Chris
tus zelf. Rij wordt uitgestald en in de processie rondgedragen. 
Zo legt Christus op de gehele publieke ruimte beslag. Ret R.K. 
geloof legt zich op deze wijze absolutistisch op en wel op het 
publieke terrein, dat alle burgers gemeen is. 

De Rervormde Synode stelt uitdrukkelijk dat de R.K. volks
genoten recht op gewetens-, cultus- en propagandavrijheid 
hebben. 

Vrijheid van processie betekent echter onvrijheid voor alle 
niet-Rooms Katholieken. 

Processies zijn- dat blijkt reeds uit het bovenstaande- dus 
niet slechts plechtige gebedsoefeningen in optochtvorm onder 
leiding van de geestelijkheid. Protesten hiertegen worden niet 
ingebracht (vgl. de stille omgangen op talloze plaatsen). 

Ret Concilie van Trente ziet processies: als de openlijke over
winning van de waarheid op de leugen en als de triomf over de 
ketterij. Er wordt van verwacht dat de tegenstanders der kerk, 
bij het aanschouwen van de glans en de schittering der univer
sele kerk, krachteloos en gebroken zullen vergaan of beschaamd 
en ontdaan tot zichzelf zullen komen. 

Van de processie wordt dus door de R.K. kerk in haar offici(He 

1) Het R.K. standpunt wordt in het Kath. Archief van 22 okt. 1948 als 
volgt tot uitdrukking gebracht: ,Men kan zeker niet beweren, dat de 
pastoors de wet overtreden, waar ze een opvatting van de Hoge Raad niet 
delend, een volkomen gerechtvaardigd standpunt innemen". 
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leeruitspraken een zeer bepaalde en wel diep ingrijpende uit
werking op andersdenkenden verwacht. 

De intolerantie der R.K. kerk manifesteert zich duidelijk bij 
de (sacraments) processies (cf. par. 51 van het Herderlijk Schrij
ven van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk betreffende 
de Rooms-Katholieke Kerk; 1950). 

Het Contact in Overheidszaken van de Oecumenische Raad 
(waarin de meeste Prot. Kerken en ook de Oud Katholieke 
kerk 2) vertegenwoordigd zijn met de Gereformeerde Kerken en 
de Christelijk Gereformeerde Kerken) heeft zich in 1949 tot de 
Raad der Ministers gewend en geprotesteerd tegen de ontkrach
ting van het processieverbod. Gelijke bezwaren als in boven
genoemd memorandum worden ook kenbaar gemaakt in dit 
adres. 

Voorts wijst het Contact er op dat de processie de ontkenning 
brengt van de geestelijke en staatsrechtelijke vrijheden die aan 
de N ederlandse natie het aanzijn gegeven hebben. 

Een dringend beroep op de raad van ministers wordt gedaan 
om het bestaande processieverbod naar zijn materiele inhoud te 
handhaven. 

In 1954 werd het rapport van de staatscommissie tot herzie
ning van de Grondwet (de commissie van Schaik) gepubliceerd. 
De commissie acht het processieverbod in strijd met de vrijheid 
van godsdienst. De literatuur zou volgens de commissie vrijwel 
eenstemmig dit oordeel delen. 

Het feit dat in het algemeen godsdienstoefeningen slechts 
binnen gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd zijn, acht de 
commissie ,een aanzienlijke beperking van die vrijheid". De 
staatscommissie acht het onjuist dat de feitelijke toestand van 
1848 normatief is. De grondwetgever behoort niet als norm te 
nemen de toevallige verhoudingen, die een eeuw geleden beston
den, doch datgene wat in onze maatschappij als recht behoort te 
geld en. 

Vol gens de staatscommissie wordt van andersdenkenden ,geen 
enkele betuiging van instemming of eerbied verlangd noch ver-

2) De Oud-Katholieke Kerk wijst de processie als afgoderij af. 
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wacht". Dit geldt volgens de staatscommissie ook voor de z.g. 
sacraments-processie. "Deze godsdienstoefening moge bepaalde 
niet-Katholieken min of meer pijnlijk kunnen treffen, dit neemt 
niet weg dat van een belemmering van hunne eigen vrijheid niet 
mag worden gesproken". De staatscommissie wenst opheffing 
van de status quo; slechts verbod in een bepaald geval indien 
de openbare orde en rust dit vereisen. Een organieke wet zal 
regels dienen te geven omtrent de uitoefening van de bevoegd
heid tot het verbieden. In afwachting van de tot standkoming 
dezer wet zal de burgemeester deze bevoegdheid bezitten. 

Van de 3 minderheidsnota's is die van de heren Prof. Mr. A. 
M. Donner, Dr. A. A. L. Rutgers, Dr. J. Schouten en (Dr.) H. 
W. Tilanus wegens de zeer principiële behandeling van het 
vraagstuk, de belangrijkste. Kennelijk doelt deze nota op de 
R.K. kerk wanneer gezegd wordt dat de ondertekenaars het 
betreuren dat het meest geïnteresseerde kerkgenootschap niet is 
ingegaan op het verzoek van de overige grote kerkgenootschap
pen om het hoofdstuk over de godsdienst ongewijzigd te laten. 

Gelijkstelling van het godsdienstige en van de godsdienstoefe
ningen met de andere levensterreinen en andere handelingen 
wijst de nota af. 

De godsdienstoefening is naar haar aard niet een met andere 
samenkomsten vergelijkbare beraadslaging of betoging. Door het 
gezag van het verkondigde woord, de bediende sacramenten of de 
voltrokken ritus wordt aan de godsdienstoefening in zeer sterke 
mate een absoluut karakter gegeven. Dit karakter roept de vraag 
op in hoeverre het met het karakter van de openbare weg als 
tot gemeen gebruik bestemd domein in overeenstemming is daar 
godsdienstoefeningen toe te laten. De ondertekenaars wensen 
een regeling die de zaken grondwettelijk zodanig vastlegt, dat 
aan wetgever en bestuur weinig meer behoeft te worden over
gelaten. In deze regeling dient met de gerechtvaardigde aan
spraken godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten 
plaatsen te mogen houden evenveel rekening gehouden te wor
den als met de aanspraken van anderen om met die zelfde gods
dienstoefeningen op de openbare straat niet geconfronteerd te 
worden. 
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Twee van de ondertekenaars stellen ten slotte voor in gemeen
ten waar 2/3 der bevolking R.K. is processies toe te staan. Met 
dit compromis-voorstel ,wordt getracht de aanspraken van een 
groep van de bevolking op verantwoorde wijze tegen die van een 
andere groep van de bevolking af te wegen." Hier is een zekere 
analogie met het rapport inzake het processieverbod van de com
missie ingesteld door het Centraal Comite van Anti-revolutio
naire kiesverenigingen (Den Haag 1950) waarin het processie
verbod op principiele gronden gerechtvaardigd geacht wordt 3) 

doch waarin daarnaast een (compromis) regeling wordt voorge
steld die tot een grote uitbreiding van processies zal kunnen 
leiden. 

De staatscommissie acht de ergernis en aanstoot die de proces
sie uit geloofsovertuiging de Protestant geeft, wei zeer licht door 
te spreken van een ,min of meer pijnlijk treffen". 

Wel acht ze het een ,schrijnend onrecht aan een kerkgenoot
schap" het processieverbod te handhaven. 

In gelijke geest uitte de heer Blaisse (K.V.P.) zich in de Twee
de Kamer bij de behandeling van het verdrag van vriendschap 
c.a. met de Ver. Staten. ,Een werkelijke vrijheid van godsdienst 
wordt in ons land in het midden van de 20ste eeuw nog steeds 
niet gekend". (Hand. 2e Kamer, zitting 1956/7 - pag. 859). 

De praktijk van de processies in Limburg en Noord-Brabant 
doet duidelijk zien dat processievrijheid onvrijheid voor de niet
Rooms-Katholiek impliceert. 

Op de publieke straat is voor laatste geen plaats meer tenzij 
hij zich conformeert. 

Mr. F. H. van der Burg geeft onomwonden toe dat de bescher
ming en de steun, thans aan processies verleend, ver uitgaat 
boven de politiemaatregelen bij particuliere optochten. (Ned. 
Jur. blad 1956 pag. 441 e.v.). 

Bij straatprediking kan ieder zijn weg vervolgen; de straat
prediker blijft met zijn groep op eenzelfde, weinig ruimte eisen-

3
) ,bescherming der vrijheid van godsdienst tegen een cultus, die zich 

in absolutistischen zin aan anderen tracht op te Ieggen, is voor ons heden 
ten dage het motief voor het processieverbod" (pag. 40 van het rapport). 
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de plaats. Van een beslag op de openbare weg die anderen noopt 
te wijken is hier geen sprake. Tegen de Pleinpreken van pater 
Jelsma wordt dan ook van Protestantse zijde geen bezwaar in
gebracht. 

Gedurende het rondtrekken van een processie wordt het ge
hele parcours afgesloten. De afsluiting van de wegen geschiedt 
meestal zo vroeg dat het vaak voor Protestantse kerkgangers 
niet mogelijk is hun eigen kerkgebouw te bereiken dan langs 
grote omwegen. De gebeden en de muziek worden meestal via 
luidsprekers over de gehele stad tijdens de duur van de proces
sie hoorbaar gemaakt. Soms wordt daartoe het radiodistributie
net ingeschakeld (Breda 1949 waarbij verzocht werd de luid
sprekers voor de open ramen te plaatsen). Gewone optochten 
bewegen zich onder politiegeleide langs een bepaalde route, op 
zodanige wijze dat voetpaden en vaak ook een deel van de rijweg 
vrijblijven voor de andere weggebruikers. Doorlopen of stilstaan 
op de voetpaden kan naar ieders goedvinden geschieden. Bij de 
processie is dit niet het geval. Het publiek dient stil te staan tot 
de processie voorbij getrokken is. De politie ziet hierop toe (o.a. 
Breda). In de praktijk wordt helaas wel degelijk betuiging van 
instemming of eerbied verlangd en verwacht. Het gevolg is dat 
Protestanten de wegen waarlangs een processie trekt, mijden. 
Op de openbare weg wordt beslag gelegd op een wijze en in een 
mate die ten duidelijkste het absolutistisch karakter van de pro
cessie doet uitkomen. 

De R.K. leer inzake de verhouding van Kerk en Staat en de 
pretentie "publieke religie" te zijn, komen tot uitdrukking bij 
de samenstelling van de processie. De commissaris der Koningin, 
gedeputeerden, burgemeester (met ambtsketen) rechterlijke en 
andere ambtenaren, officieren nemen hun plaats op grond van 
hun overheidspositie in de processie in. 

In 1952 liep in een (niet-toegelaten) processie te Breda (de 
eerste na eeuwen, volgens de R.K. bladen) o.a. mede de procu
reur-generaal bij het gerechtshof te Den Bosch (de autoriteit die 
machtiging aan de officier van justitie moet geven om een ver
volging wegens overtreding van het processieverbod in te stel
len). De diverse bekendmakingen en programma's van proces-
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sies vermelden dat "ieder eerbiedig en zwijgend heeft toe te 
zien"; "toeschouwers behoren bij het voorbij dragen van het 
Allerheiligste te knielen" (Geertruidenberg). 

Op het militair element, als representatie van de Overheid bij 
de processie wordt prijs gesteld. Militairen-verlofgangers wor
den opgeroepen als erewacht te fungeren bij het Allerheiligst 
sacrament (Tilburg). 

Deputaties van de verschillende onderdelen van de krijgs
macht nemen deel aan de processie (Breda). 

Dit is niet in overeenstemming met de legervoorschriften die 
ongewapende deelneming op basis van vrijwilligheid toelaten 
mits niet op de openbare weg of op openbaar terrein. 

Hoe staat het met de politie die voor de afzetting van de 
wegen zorgdraagt? Wordt van het politiepersoneel niet verwacht 
dat bij het voorbijtrekken van de stoet de geestelijke, die de 
monstrans met hostie draagt, gegroet wordt. Dit is dan een 
groet, een eerbewijs aan het allerheiligste (vgl. een militaire 
stoet met vaandel. Het vaandel en niet de drager wordt gegroet). 

Een Protestants politieambtenaar wordt zo voor een gewe
tensconflict gesteld. Hij kan geen eer bewijzen aan de hostie, 
die voor hem niet is Jezus Christus in broodsgedaante. 

De overlast aangedaan door R.K. processies (vaak door onna
denkendheid; het zich volkomen geen rekenschap geven van het 
feit dat er ook niet-Rooms Katholieken op zondag samen komen) 
aan Protestantse kerkdiensten door aanhoudend klokgelui, 
door het hoorbaar maken via luidsprekers van muziek en ge
beden (zelfs tot in huiskamers achter gesloten vensters woord 
voor woord te volgen zonder de mogelijkheid het geluid buiten 
te sluiten) is zeer groot (o.a. Sittard, Roosendaal, Geertruiden
berg, Nijmegen). 

De novelle op de Zondagswet (Sb. 1955 - 461) stelt art. 3 eerste 
lid (het verbod om op de zondag zonder strikte noodzaak gerucht 
te verwekken dat op meer dan 200 meter van het punt van ver
wekking hoorbaar is) en art. 5 eerste lid (verbod van optochten 
op zondag voor 13 u.) t.a.v. (toegelaten) processies buiten wer
king. 

De burgemeester is bevoegd maatregelen te treffen om on-
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nodige verstoring van de openbare rust op de zondag te voor
komen. 

De processie is een demonstratief appel en als zodanig het 
meest spectaculaire middel waarmede de R.K. kerk zich tot de 
wereld wendt. 

Wat de Rooms-Katholieken als ,processievrijheid" voor zich 
opeisen, is niet een vrijheid die anderen wel en aileen zij niet 
hebben. Het betekent een aanzienlijke uitbreiding van een be
paalde vrijheid voor henzelf, en een beknotten van diezelfde 
vrijheid van anderen. 

In R.K. kring zijn er ook die de strijd om het processieverbod 
niet belangrijk achten. In de Bazuin van 31 augustus 1957 wordt 
de vraag gesteld of processies ons wel echt ter harte gaan. Helaas 
wordt in dit artikel weer uitgegaan van de opvatting dat het 
processieverbod een anti-paaps plakkaat is om de Rooms-Katho
lieken te herinneren aan de tijd waarin zij ontrechte minderheid 
waren. De schrijver geeft echter ruiterlijk toe dat voor een Pro
testant op grond van zijn overtuiging processies onverdraaglijk 
zijn. 

Een kerkelijk processiegebod is er niet aldus de schrijver. De 
middeleeuwse processies waren louter binnenkerkelijke familie
feestelijkheden. Lange tijd had men bezwaar het allerheiligste 
uit de kerk te dragen. 

De schrijver vraagt meer voeling met medechristenen te 
houden. De overheid zal moeten beslissen wat goed is voor 
de res publica christiana. ,Men kan en wil van R.K. zijde 
niet stellen dat de processie een essentii:~le vorm van gods
dienstoefening is. De processie is ontstaan in tijden en op plaat
sen waarin in de gelovige wereld aan het misoffer niet een vol
doend centrale plaats werd toegekend. Een zekere geprikkeld
heid over het processieverbod leidt tot overtrekken van de zaak. 
De verdraagzaamheid kan gebieden om de processie niet te hou
den" (aldus de kern van het betoog van de heer Cammelbeeck, 
Hand. 1e Kamer zitting 1956/7 - pag. 532). 

Ook Vander Burg is van mening dat het bij de processie gaat 
om een vroomheidsstijl, die geen wezenlijk element van de 
Katholieke geloofsbelijdenis uitmaakt. Hij wijst er op dat voor 
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de Oosterse kerk de sacramentsprocessie eveneens onaanvaard
baar is (Ned. Jur. Blad 1956). 

Ret geven van de zegen bij het slot van de processie aan het 
publiek op de openbare weg, inzonderheid met het allerheiligste, 
is niet slechts een typisch R.K. gebeuren doch heeft het karakter 
van een demonstratieve handeling. Dit is voor de Protestant on
aanvaardbaar. 

Bij de behandeling van het verdrag van vriendschap met de 
Ver. Staten in de Staten-Generaal kwam het processieverbod 
uitvoerig ter sprake naar aanleiding van art. II lid 3 van dit 
verdrag waarbij aan onderdanen van de ene Partij toegestaan 
wordt binnen het gebied van de andere Partij: ,zowel besloten 
als openbare godsdienstoefeningen te houden". 

De K.V.P.-leden (met uitzondering van Mr. van Rijckevorsel) 
en voorts ook Prof. Oud waren van oordeel dat het verdrag af
wijkt van art. 1842 der Grondwet. 4) Deze opvatting werd noch 
door de Regering noch door de overige leden gedeeld. 

Prof. de Grooth (V.V.D.) betoogde dat met deze bepaling niet 
bedoeld is te zeggen dat dit recht (godsdienstoefeningen te hou
den) geldt voor elke plaats waar openbare godsdienstoefening 
mogelijk is. Dit is een aangelegenheid van ordening die elk land 
voor zich zelf moet regelen en waarover het verdrag niets zegt 
(Hand. 1e Kamer zitting 1956/7 - pag. 531). 

De Amerikaanse burger zal zich in Nederland te houden heb
ben aan art. 184 der Grondwet. Dit alles is mede belangrijk met 
het oog op de Conventie van Rome. De beperking t.a.v. het hou
den van openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en 
besloten plaatsen is geen inperking van de godsdienstvrijheid. 
Nederland heeft de Gereformeerde vrijheid als positief goed ge
kozen hoven de (negatieve) tolerantie. Nederland is in de 16e 
eeuw geen gereformeerd Spanje geworden maar een tegen
voeter van dat land. Ret vrije karakter van de straat en de 
vrijheid die de regering aan ieder, ook de niet-gelovige, laat is 
typisch voor gereformeerde landen. Ze is zo positief dat iedere 

4) De K.V.P.-leden waren van mening dat deze afwijking van de 
Grondwet door de internationale rechtsorde gevorderd wordt. 
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inbreuk als onverdraaglijk gevoeld wordt (Noordmans: enige 
aantekeningen bij het processieverbod). 

Ook Haitjema is van oordeel dat gelet moet worden op de 
grondstructuur en oorsprongsgeschiedenis van ons volks- en 
staatkundig leven. 

Het gaat bij het processieverbod niet om een ,ondemocratisch 
wetje, gevolg van een verouderde onrechtvaardige houding van 
drie eeuwen geleden". 

Opheffing van het processieverbod zou een wijziging van het 
grondkarakter van onze samenleving betekenen. Daarom dient 
elke poging hiertoe met stelligheid te worden afgewezen. 

Handhaving van het processieverbod naar de materiele in
houd dient verlangd te worden. Juist om een ieders recht op 
godsdienstvrijheid in onze Nederlandse samenleving onverlet 
te handhaven. 

MR. D. J. C. VANDER PEIJL 

HULPVERLENING AAN MINDER ONTWIKKELDE LANDEN 

Inleiding. 

This is , the first age since the dawn of history 
in which mankind has dared to believe it prac
ticable to make the benefits of civilization 
available to the human race". 

Arnold Toynbee. 

Het gaat misschien te ver om in zijn algemeenheid te stellen, 
dat in deze eeuw voor het eerst de gedachte is opgekomen, dat 
de hoger ontwikkelde landen hun kennis en ervaring op sociaal 
en economisch terrein ter beschikking dienen te stellen van de 
bevolkingen der in ontwikkeling achtergebleven gebieden ter 
verhoging van hun levenspeil. 

Dit zou, naar ik meen, een miskenning zijn van de essentiele 
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bijdragen, welke de zgn. koloniale mogendheden lang daarvoor 
reeds verleenden om de onder hun beheer gestelde gebieden tot 
ontwikkeling en hogere welvaart te brengen. 

Maar het is een onaantastbaar feit, dat de mensheid als ge
heel zich in onze tijd meer dan ooit bewust is geworden van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, welke de naties en volkeren 
dezer aarde dragen om de grote dispariteit in het welvaartspeil, 
welke bestaat tussen de hoger en lager ontwikkelde landen zo 
snel mogelijk te verkleinen. 

Het groeiende besef van de interdependentie der naties en de 
noodzaak om tot nauwere integratie te komen van de zeer uit
eenlopende economieen resulteerden in een uitgebreide interna
tionale samenwerking op politiek, sociaal en economisch terrein. 

Met name de overtuiging, dat het laten voortbestaan van 
schrijnende tegenstellingen tussen welvaart en armoede ethisch 
niet te verantwoorden is, terwijl deze grote verschillen de 
wereldvrede bedreigen, is oorzaak, dat in toenemende mate deze 
materie in het brandpunt van de belangstelling is komen te 
staan. Bovendien zal een welvaartsverbreding en -verhoging 
in de zgn. onderontwikkelde landen, welke tevens zijn te be
schouwen als leveranciers van belangrijke grondstoffen, ten 
goede komen aan de wereld als geheel. Het creeren van stabiele 
verhoudingen in de in ontwikkeling achtergebleven gebieden 
door het verschaffen van de middelen om de produktie en pro
duktiviteit en daarmee de welvaart te verhogen zal tot gevolg 
hebben, dat de geregelde voorziening van produkten, welke de 
hoger ontwikkelde landen in hun industrieen verwerken, beter 
wordt gewaarborgd, terwijl omgekeerd de industriele produkten 
een gereder afzetmogelijkheid zullen vinden in die landen waar 
het welvaartsniveau wordt verhoogd. 

Ook in het Charter van de United Nations werd erkend, dat 
,het scheppen van toestanden van duurzaamheid en welzijn" 
van fundamentele betekenis is voor vreedzame en vriendschap
pelijke betrekkingen tussen de volkeren. 

Dienovereenkomstig bevat artikel 55 van het Charter de op
dracht, dat de Verenigde Naties hogere levensstandaarden, vol
ledige werkgelegenheid en voorwaarden voor economische en 

12 



sociale vooruitgang en ontwikkeling dienen te bevorderen, ter
wijl artikel 56 voorschrijft, dat alle leden van de volkerenorga
nisatie voor dit doel samenwerken. 

Minder ontwikkelde landen. 

Alvorens hierop verder in te gaan, is het misschien goed het 
begrip "minder ontwikkelde landen" nader te verduidelijken. 

In grote trekken kunnen daartoe gerekend worden de landen 
van Azië (uitgezonderd Japan), Afrika (met uitzondering van de 
Unie van Zuid-Afrika), het overgrote deel van de landen in 
Zuid- en Midden Amerika, alsmede Griekenland, Zuid-Slavië 
en Turkije voor wat betreft Europa. Deze landen omvatten niet 
minder dan 2/3 van de wereldbevolking. 

De term onderontwikkeld laat zich moeilijk in een definitie 
vastleggen. Het zijn veeleer de feitelijke verschijnselen, welke 
wij aantreffen in een bepaald land, welke bepalend zijn om daar
onder te kunnen worden gerekend. 

Veelvuldig wordt als maatstaf gehanteerd het in dollars uit
gedrukte nationale inkomen per hoofd der bevolking. Hoewel dit 
criterium niet geheel zuiver is te achten, leveren vergelijkende 
cijfers ten deze toch wel enigszins een indicatie op met betrek
king tot de grote welvaartsverschillen. 

Tegenover gemiddelde jaarinkomens op basis van de jaren 
1952-1954 van $ 1870 in de Verenigde Staten, $ 1310 in Canada, 
staan jaarinkomens van $ 115 in Peru, $ 60 in India, $ 50 in 
Birma. 

Er zijn andere en misschien meer sprekende vergelijkende 
gegevens, die het beeld vervolledigen. 

In hoger ontwikkelde landen is de gemiddelde levensduur 63 
jaar (in Nederland 72 jaar), in lager ontwikkelde landen 40 jaar 
en in sommige landen zelfs 27 jaar. 

Het dagelijks dieet in 2/3 van de wereld ligt 750 calorieën 
beneden dat van 1/3 van de wereldbevolking. 

Een bescheiden verbetering in de voedingstoestand voor de 
landen van Z.O. Azië en het Verre Oosten omstreeks het jaar 
1980 zou een verhoging met ± 60 % van de graanproduktie ver-
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eisen. De eiwitproduktie zou een nog veel grotere stijging dienen 
te ondergaan, b.v. bijna 100 % voor vlees, 80 % voor melk en 
meer dan een verdubbeling van de visproduktie. (Geschatte 
bevolkingstoeneming gedurende de jaren 1950-1958: ± 50 %). 

200 miljoen mensen lijden aan malaria, 50 miljoen aan fram
boesia, 400 miljoen aan trachoom. 

In de hierbedoelde landen is een analphabetisme cijfer van 
90 % geen uitzondering. 

Vorenstaande cijfers laten zien, hoe groot de nood is en hoe
zeer een gezamenlijke aanpak vereist is om voor dit ten achter
gestelde deel van de wereld betere levensvoorwaarden te schep
pen. 

Potentieel zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling dezer 
landen, met een overwegend agrarische structuur, stellig in 
grote mate aanwezig. Regeling van de waterhuishouding, waar
bij overvloedige regenval en een groot aantal rivieren een gun
stige omstandigheid vormen, zijn hierbij een eerste vereiste. 

In India, Ceylon en Thailand b.V. levert slechts ongeveer 5 % 
van de wegvloeiende waterhoeveelheid nuttig rendement op, 
terwijl in Birma minder dan 1 % van het water op deze wijze 
wordt gebruikt. 

Van het totale oppervlak aan bouwland in het Verre Oosten, 
ter grootte van ongeveer 320 miljoen hektare, is slechts weinig 
meer dan 1/5 deel geïrrigeerd. Deze potentiële mogelijkheden 
kunnen ongetwijfeld worden gerealiseerd, doch zij vergen in
vesteringen en technische hulpverlening op grote schaal. 

Om de omvang dezer investeringen met een voorbeeld te 
adstrueren zij vermeld, dat in een in 1956 verschenen studie van 
de Voedsel- en Landbouw-Organisatie wordt medegedeeld, dat 
naar ruwe schatting voor de landen van Zuid-Oost Azië en het 
Verre Oosten, het vasteland van China en Japan daaronder niet 
begrepen, een bedrag van 5 miljard dolIar per jaar vereist zou 
zijn, teneinde het inkomen per hoofd der bevolking in de aan
vangsperiode met 2 % per jaar te doen stijgen, terwijl slechts 
ongeveer 2 miljard uit eigen middelen beschikbaar is. 

Het is een bijzonder gelukkige omstandigheid, dat het appèl 
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op het wereldgeweten na de Tweede Wereldoorlog op ruime 
schaal tot actie heeft geleid. 

Vele en velerlei zijn de vormen van hulpverlening, welke in 
het internationale kader zijn geentameerd, waarvan er hier 
enkele worden genoemd. 

Bijstand aan de minder ontwikkelde landen. 

Bij de hulpverlening kan onderscheid worden gemaakt tussen 
de bilaterale vorm, de hulp direkt van land tot land en de multi
laterale vorm, waarbij de steun verleend wordt met gebruik
making van internationaal bijeengebrachte fondsen. De steun 
kan zowel betrekking hebben op economische en financiele bij
stand als op technische hulp in engere zin, de overdracht van 
kennis en ervaring. 

Vooropgesteld dient te worden, dat het de eigen taak van de 
minder ontwikkelde landen is om de voorwaarden voor hun eco
nomische en sociale vooruitgang te scheppen en een doelmatiger 
en meer compleet gebruik te maken van hun potentiele hulp
bronnen. Internationale bijstand is daarbij onontbeerlijk, maa1· 
blijft in geldswaarde uitgedrukt relatief bescheiden in vergelij
king tot de inspanningen en opofferingen, welke deze landen 
zich moeten getroosten voor een betere toekomst. En het is een 
gelukkige omstandigheid, dat deze landen ook daadwerkelijk 
tonen, dat zij bereid zijn om deze voorwaarden te honoreren. 

Een goed voorbeeld hiervan is India, dat spoedig na de in 1947 
verkregen politieke onafhankelijkheid een begin maakte met de 
ontwikkeling op sociaal en economisch gebied. 

Daartoe begon men reeds in 1951 aan het Eerste Vijfjarenplan 
(1951-1956) met een intern financieringsprogramma van 25.5 
miljard Rupees (20.4 miljard guld~n). Aan buitenlandse hulp 
werd voor de uitvoering een bedrag van 2 miljard rupees (1.6 
miljard gulden) ontvangen. 

Thans overgaande tot enkele belangrijke vormen van steun 
dient op het terrein van de bilaterale bijstand allereerst de Ver
enigde Staten te worden genoemd. Naast instituten als de Rocke
feller en Ford Foundations verleent de Amerikaanse Regering 
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via de International Co-operation Administration zeer omvang
rijke leningen en schenkingen. Voor het fiscale jaar 1956/1957 
bedroeg deze steun niet minder dan 1436 miljoen dollar, waar
van een bedrag van $ 1167 miljoen aan schenkingen. 

Een tussenvorm tussen bilaterale en multilaterale hulp vormt 
het Colombo-Plan, waarbij de landen van het Britse Gemenebest 
als de belangrijkste gevende landen via bilaterale hulpovereen
komsten zowel technische als economische bijstand verlenen aan 
een aantal ontvangende landen van Z.O. Azie. 

De door Australie, Canada, Nieuw Zeeland en het Verenigd 
Koninkrijk gedurende de jaren 1951-1957 in de vorm van 
schenkingen en leningen aan bedoelde landen verleende econo
mische hulp is globaal te schatten op ruim $ 460 miljoen. Daar
naast werd in aanzienlijke mate technische hulp verleend. 

Als zeer belangrijke multilaterale bron voor financiele hulp 
dient de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling te 
worden genoemd, waarvan de leningsactiviteiten voor een groot 
deel ten goede komen aan de in ontwikkeling achtergebleven 
gebieden. Na grote herstelleningen in de eerste jaren na de 
oorlog, kwam het accent steeds meer te vallen op de ontwikke
lingsfinanciering. Bedroeg het gemiddelde voor de jaarlijkse 
leningen in de jaren 1947-1952 $ 233 miljoen, zo was dit in 1958 
reeds opgevoerd tot $ 711 miljoen. Eind 1958 waren leningen 
verstrekt in 49 landen en gebieden ten bedrage van 41/4 miljard 
dollar. Leningen worden verstrekt op commerciele basis. De 
Regeringen van de betrokken landen dienen terugbetaling van 
rente en aflossing te garanderen, hetgeen zware verplichtingen 
voor de minder ontwikkelde landen met zich brengt. 

Het Uitgebreide Programma voor Technische Hulp der 
Verenigde Naties. 

Een van de eerste activiteiten, welke door de Verenigde Naties 
werd aangevat ter uitvoering van de in het Charter neergelegde 
verplichting was, het verlenen van technische hulp, waarbij een 
aanvang werd gemaakt met het verlenen van adviserende dien
sten op sociaal terrein. 
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Daarnevens ruimden de zgn. Gespecialiseerde Organisaties, 
zoals de Voedsel- en Landbouw Organisatie (FAO), de Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO), de Organisatie der Verenigde 
Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), de 
Internationale Arbeids Organisatie (ILO) bij de opstelling van 
hun jaarlijkse programma's eveneens een plaats in bij het ver
lenen van technische hulpdiensten. Zo kwam allengs de tech
nische hulporganisatie op dreef, maar zij bleef in feite van be
scheiden allure. Het baanbrekende werk, dat hierbij werd ver
richt leverde tevens de ervaring op, dat hetgeen op beperkte 
schaal werd gedaan op korte termijn een veel grotere aanpak 
vereiste. 

Dit leidde er toe, dat reeds in 1949 een zeer belangrijke stoot 
in de goede richting werd gegeven aan het werk. In januari van 
dat jaar richtte de toenmalige President van de Verenigde 
Staten van Amerika, Harry S. Truman, zich tot het Amerikaanse 
volk met het doel om te geraken tot het uitvoeren van "a bold 
new programme for making the benefits of our scientific advan
ces and industrial progress available for the improvement and 
growth of underdeveloped areas". 

Het is ontegenzeggelijk waar, dat als gevolg van dit tot de 
verbeelding sprekende initiatief mede een belangrijk impuls is 
gegeven aan de activiteiten van de Verenigde Naties, want nog 
in datzelfde jaar aanvaardde de Algemene Vergadering van de 
V.N. met algemene stemmen een door vertegenwoordigers van 
de verschillende V.N. organisaties opgesteld rapport, bevattende 
een internationaal schema voor de technische hulpverlening op 
het gebied van landbouw, transport, industrie, arbeid, onderwijs, 
financiën, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. En daar
mee was het Uitgebreide Programma geboren. 

Teneinde hieraan realiter uitvoering te kunnen geven, werd 
in juni 1949 een Speciale Technische Hulp Conferentie bijeen
geroepen, waarbij 50 landen zich bereid verklaarden een bij
drage van $ 20 miljoen voor dit doel te fourneren. (voor de 
periode 1 juli 1950/ultimo 1951). 

Het programma vertoonde in de loop der jaren een voort-
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durende groei, zowel wat de bijdragen betreft als ten aanzien 
van het aantal deelnemende landen. 

Zo werd voor 1958 een bedrag van $ 32.5 miljoen gecontri
bueerd door 82 landen. 

Een van de grondslagen van het Programma is, dat de bij
stand aileen wordt verleend op verzoek van de regeringen van 
de hulpbehoevende landen, terwijl het programma wordt uit
gevoerd door gezamenlijke samenwerking van hoger- en lager
ontwikkelde landen, waarbij laatstbedoelde landen ook een bij
drage leveren bij de uitvoering daarvan, door te participeren in 
de lokale kosten. 

De bijstand wordt verleend in de vorm van uitzending van 
deskundigen naar de hulpbehoevende landen voor het verlenen 
van adviezen of voor het opleiden van lokaal personeel; voorts 
door middel van uitzending van ,fellows" uit laatstgenoemde 
gebieden naar hogerontwikkelde landen, waar zij gedurende een 
bepaalde periode een aanvullende opleiding ondergaan, teneinde 
zich moderne technieken eigen te maken; een klein deel van de 
beschikbare gelden ( ± 10 Ofo) wordt gebruikt voor de aankoop 
van uitrusting en materialen. 

In de periode 1950 t/m 1957 werden onder dit Programma 
12768 experts uitgezonden naar meer dan 90 minder ontwikkelde 
landen en gebieden, gerecruteerd uit 80 verschillende landen. 
826 dezer deskundigen hadden de Nederlandse nationaliteit. 

Het aantal fellows gedurende deze periode bedroeg 16.184, 
afkomstig uit 133 landen en gebieden. Zij werden opgeleid in 
114 landen. Hiervan ontvingen 716 fellows een opleiding in Ne
derland. 

Teneinde de waarde van de verleende hulp te toetsen, werd 
in 1958 in 38 landen (80 Ofo van de in dit jaar verleende hulp 
omvattend) een onderzoek ingesteld naar de resultaten van het 
technische hulpwerk. Dit onderzoek bestreek 847 projecten, 
waarbij expert uitzendingen waren betrokken. Daarvan verwierf 
74 Ofo het predicaat ,excellent or satisfactory". Slechts 7 Ofo der 
projecten bleef beneden de verwachtingen. (Voor 16 Ofo der pro
jecten was het nog te vroeg om een oordeel uit te spreken; 3 °/o 
moest door bijzondere omstandigheden worden beeindigd). 
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Aan Iran werd technische hulp bij de oprichting van een 
Bodemkundig Bureau verleend; de werkzaamheden van het 
Bureau bestreken in 1957 reeds meer dan 1 miljoen ha, waar
onder enkele grote irrigatieprojecten. In Taiwan (Formosa) zijn, 
dank zij de technische hulp, zodanige vorderingen op het gebied 
van de malariabestrijding gemaakt, dat buitenlandse hulp over
bodig is geworden. Technische hulp in Zuid-Slavië leidde tot 
grote vooruitgang op het terrein van de bestrijding van ziekten 
onder het pluimvee. De eierproduktie steeg met 40 OIo. In Viet
nam werd hulp verleend bij de vestiging van vluchtelingen; in 
Mexico bij een opleidingscentrum voor de burgerluchtvaart; in 
Bolivia bij de oprichting van een Instituut voor de opleiding in 
moderne onderwijsmethoden; in Ceylon bij de opleiding van 
verplegend personeel; Birma ontving advies op het terrein van 
de sociale wetgeving; Ceylon, Pakistan en de Philippijnen bij 
de volkswoningbouw. 

Uit deze enkele voorbeelden blijkt, hoe wijd het terrein is, dat 
door het technische hulpprogramma wordt bestreken. 

Reeds bij de instelling van het Uitgebreide Programma voor 
Technische Hulp realiseerde men zich in V.N.-kringen, dat tech
nische hulp - hoe waardevol op zich zelf - volstrekt onvol
doende zou zijn om het tempo van de sociale en economische 
ontwikkeling in de achtergebleven gebieden op bevredigende 
wijze te versnellen. Daarvoor werd naast technische hulp tevens 
de internationale financiering van deze ontwikkeling noodzake
lijk geacht, m.n. op het terrein van de infrastructuur. Dit houdt 
in de financiering en uitvoering van die projecten, welke naar 
hun aard niet zijn te beschouwen als rechtstreeks rendabel, 
maar die niettemin vereist zijn voor het verkrijgen van een 
effektieve produktie. Hierbij valt bijv. te denken aan wegen, 
scholen, behuizing, landbouwvoorlichting, gezondheidszorg. De 
hulpverlening zou dienen te geschieden door middel van schen
kingen en langlopende leningen tegen lage rentevoet. 

De gedachten gingen daarbij uit naar de oprichting van een 
"Special United Nations Fund for Economic Development" 
(S.U.N.F.E.D.). 

Tijdens het internationale overleg in de daarop volgende jaren 
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bleek, dat in het bijzonder de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk de totstandkoming van een dergelijk Fonds afhan
kelijk stelden van het vrijkomen van fondsen als gevolg van 
een internationale ontwapening. 

De tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van SUNFED 
leken niet te overbruggen, totdat in 1957 een compromis werd 
bereikt in die zin, dat besloten werd tot de oprichting met in
gang van 1 januari 1958, van een Speciaal Fonds van de Ver
enigde Naties. Hoewel de middelen van het Fonds voorshands 
nog weinig omvangrijk zijn (voor 1959 naar verwachting maxi
maal $ 30 miljoen) en de uitvoering van grotere infrastructuur
projecten voorlopig achterwege zal moeten blijven, is het niet
temin thans reeds mogelijk om projecten, welke een meer in
tensieve kapitaalsinvestatie vergen dan de uitzending van één 
of enkele experts onder het Uitgebreide Programma voor Tech
nische Hulp, met behulp van dit Fonds te financieren. (Bijv. 
opleidingsinstituten, demonstratiecentra, proefpolders). 

De oprichting van het Fonds is te beschouwen als een belang
rijke eerste mijlpaal op de weg naar de financiering van de in
frastructuur, als voorzien in de SUNFED conceptie. 

De rol van Nederland bij de hulpverlening. 

De Nederlandse Regering heeft zich reeds aanstonds bij de 
totstandkoming van het Uitgebreide Programma voor Techni
sche Hulp van de Verenigde Naties om begrijpelijke redenen 
achter deze internationale actie geschaard. De problematiek 
waarmede deze gebieden te kampen hebben, achtte zij een 
wereldprobleem van de eerste orde, dat is te kenschetsen als te 
zijn van gelijke orde als dat van oorlog en vrede. 

In verband met het grote belang, hetwelk Nederland aan dit 
V.N.-programma hechtte, werd in Nederland een interdeparte
mentale commissie in het leven geroepen, die tot taak kreeg om 
de Regering van advies te dienen met betrekking tot de bijdrage, 
welke Nederland kan leveren bij de hulpverlening van deze 
gebieden. Tegelijkertijd werd bij het Ministerie van Buitenland
se Zaken het Bureau voor Internationale Technische Hulp ge
creëerd, dat te beschouwen is als het uitvoerend orgaan. 
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De belangstelling van Nederland voor deze vorm van hulp
verlening komt o.m. tot uiting in een verhoging van de bijdrage 
aan het Uitgebreide Programma van $ 400.000 voor 1950/1951 
tot $ 1.092.000 in 1958, waarmede Nederland op de vijfde plaats 
kwam, nà de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Cana
da en Frankrijk. 

Daarnaast was het mogelijk om het Nederlandse reservoir van 
kennis en ervaring ter beschikking te stellen, in de vorm van 
de uitzending van Nederlandse deskundigen naar deze gebieden 
dan wel door de ontvangst van fellows uit deze landen. Ook bij 
deze vormen van hulpverlening werd Nederland in toenemende 
mate betrokken. 

Werden in 1950/1951 47 Nederlanders onder dat Programma 
gerecruteerd, zo was dit aantal in 1957 tot 176 gestegen, waarbiJ 
ons land na het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en 
Frankrijk de vierde plaats innam. 

Daarnaast werden in laatstgenoemd jaar 161 Nederlandse des
kundigen uitgezonden, als gevolg van rechtstreekse verzoeken 
van de regeringen van de minder ontwikkelde landen, de zgn. 
bilaterale uitzendingen, waarbij de hieraan verbonden kosten 
voor rekening van de hulpontvangende landen kwamen. 

In 1950/1951 werden 56 fellows in Nederland ontvangen onder 
dit Programma, terwijl dit in 1957 was toegenomen tot 135, 
waarmede Nederland op de zesde plaats kwam. Onder andere 
internationale programma's en op bilaterale wijze werden daar
enboven 197 fellows ontvangen. 

Deze fellows kunnen, hetzij bij de Overheid dan wel in het 
bedrijfsleven een stage doorlopen. Voorts kunnen zij deelnemen 
aan één van de cursussen, welke speciaal zijn georganiseerd om 
buitenlanders in de gelegenheid te stellen in Nederland een 
aanvullende opleiding te ontvangen. In dit verband zijn te noe
men het Internationaal Opleidingscentrum voor Luchtkartering 
te Delft, het Instituut voor Sociale Studiën te 's-Gravenhage, het 
Internationaal Agrarisch Centrum te Wageningen, bij welke in
stellingen verschillende cursussen worden gegeven; verder een 
cursus Waterbouwkunde aan de T.H. te Delft, een cursus voor 
leiders van kleine bedrijven in Delft, terwijl in 1958 voor het 
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eerst een internationale cursus werd gegeven aan het Bouwcen
trum te Rotterdam. 

Teneinde de doelmatigheid van het technische hulpwerk te 
verhogen en de Nederlandse ervaring op peil te houden, besloot 
de Nederlandse Regering met ingang van het jaar 1954 om jon
gere deskundigen uit te zenden naar minder ontwikkelde landen, 
in dienst van de internationale organisaties, maar ten laste van 
de Nederlandse middelen. Begonnen werd met een uitzending 
van vijf landbouwkundigen in dienst van de F.A.O .. Het Pro
gramma bleek een succes te zijn, zodat werd besloten het uit te 
breiden tot andere terreinen, zoals maatschappelijk werk, onder
wijs en civieltechnisch gebied. Deze jongeren worden als assis
tent toegevoegd aan een ervaren deskundige, die daardoor wordt 
ontlast van een deel van zijn veelal te omvangrijke taak. Ander
zijds wordt deze assistent-deskundigen de gelegenheid geboden 
om de nodige ervaring op te doen ten aanzien van het werk in 
minder ontwikkelde gebieden. 

Een aantal dezer assistent-experts werd inmiddels door de 
betrokken organisaties tot volwaardig expert benoemd. Binnen
kort zullen 34 assistent-deskundigen zijn aangesteld. De Rege
ring stelt voor dit doel een bedrag van f 850.000 per jaar be
schikbaar. 

De Regering betoonde zich van de aanvang een warm voor
stander van de oprichting van SUNFED en wist zich hierin ge
ruggesteund door de grote meerderheid van het Parlement. Toen 
het allengs duidelijker werd, dat de instelling van dit Fonds nog 
lang op zich zou laten wachten, bracht de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal in een motie van 22 december 1955 (de motie Ruy
gers c.s.), ondertekend door vertegenwoordigers van vier partijen, 
de wenselijkheid tot uiting, dat ook door Nederland uitbreiding 
zou worden gegeven aan de hulp voor de sociale en economische 
ontwikkeling van de minder ontwikkelde gebieden. Als gevolg 
van deze motie, welke door de Regering werd overgenomen, was 
het mogelijk om, te beginnen met 1957, een eigen Nederlands 
Fellowshipprogramma en een Nederlands deskundigenprogram
ma in te stellen, waarvoor in 1958 respectievelijk f 480.000 en 
f 600.000 beschikbaar werd gesteld. Dit laat op jaarbasis bere-
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kend, de mogelijkheid om 70 fellowships te verlenen en 15 Ne
derlandse deskundigen uit te zenden. Daarnaast werden in 1957 
en 1958 gelden gevoteerd ten behoeve van de uitvoering van 
projecten voor technische en economische bijstand. Onder dit 
programma was het mogelijk om steun te verlenen aan een twee
tal projecten in India. In de eerste plaats betreft dit een Oplei
dingscentrum voor de huid- en leerbereiding, welk centrum in 
1952 door een Nederlands FAO-deskundige werd opgezet en dat 
tot één van de meest succesvolle activiteiten van de FAO kan 
worden gerekend. In onderlinge samenwerking tussen Neder
land, India en de FAO zal dit centrum worden uitgebreid, waar
voor Nederland de uitrusting zal leveren en drie Nederlandse 
deskundigen beschikbaar zal stellen. 

Daarnaast zal Nederland in de staat Bombay de aanleg van 
een proefpolder financieren en technische hulp verlenen bij het 
in cultuur brengen daarvan, teneinde de Indiërs vertrouwd te 
maken met moderne ontziltingsmethoden. 

Verder ligt het in het voornemen om aan Lybië steun te ver
lenen bij de opzet van een dadelstroopfabriekje door de daarvoor 
nodige apparatuur ter beschikking te stellen (dit project zal on
der leiding van een Nederlandse assistent-deskundige staan), 
terwijl in Griekenland steun zal worden verleend bij de inpol
dering van vruchtbare drassige kleigronden langs de kust. 

Voor 1959 zullen voor de uitvoering van projecten geen gelden 
meer beschikbaar worden gesteld, nu het Speciale Fonds tot 
stand gekomen is. De Regering heeft zich n.l. steeds op het stand
punt gesteld, dat de multilaterale vorm van hulpverlening, 
waarbij hoger en lager ontwikkelde landen als "equal partners" 
tegenover elkaar staan, sterk de voorkeur verdient, boven de 
bilaterale hulp, waarbij het gevaar bestaat, dat de hulp wordt 
aangegrepen om eigen politieke en economische doeleinden na te 
streven. (Men denke slechts aan Russische hulp). Bovendien is 
de Regering van oordeel, dat de relatief bescheiden bedragen, 
welke Nederland kan opbrengen beter tot hun recht kunnen 
komen bij de internationale hulpverlening via de Verenigde 
Naties dan bij rechtstreekse hulpverlening. Deze wereldproble
men vereisen naar het oordeel der Regering een aanpak op een 
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zo breed mogelijk internationaal niveau. Ook in Amerika begint 
er een kentering te komen in de opvattingen ten faveure van 
de multilaterale vorm. 

In het vorenstaande werd getracht een indruk te geven van de 
vraagstukken, welke zich op sociaal en economisch gebied in 
de minder ontwikkelde landen voordoen alsmede het aandeel 
van Nederland hierin. 

Ik zou mij geslaagd achten in mijn bedoelingen, indien ik uw 
belangstelling voor de problematiek dezer gebieden heb weten 
te wekken. Het staat vast, dat de grote achterstand een jaren
lange krachtsinspanning zal vergen. Ongetwijfeld zal, als gevolg 
van de internationale hulpverlening, het eigen aandeel van de 
hier besproken gebieden in hun ontwikkeling steeds groter kun
nen worden. Men rekene echter niet op snelle resultaten; deze 
zullen zich slechts in langzaam tempo gaan aftekenen. 

Aileen een steeds toenemend begrip voor de ernstige situatie, 
waarin deze landen verkeren en een daarmede gepaard gaande 
offerbereidheid van de ,rijkere" landen zal hierin uitkomst kun
nen bieden. 

Dat ieder onzer het tot zijn Christenplicht rekene om hierin 
zijn steentje bij te dragen, opdat de vicieuze cirkel van armoede, 
onwetendheid, lage produktiviteit met als gevolg ziekte en on
dervoeding doorbroken worde. 

HOE ANDEREN ONS ZIEN. 

In het februari-nummer van ,Doorbraak", orgaan van de 
Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de Partij van de 
Arbeid, staat in het verslag van een radiorede, door de heer 
C. Kleijwegt op woensdag 28 januari 1959 uitgesproken, het 
volgende te lezen: 

, Tragisch lot. 

Nu is het tragische lot van iedere confessionele partij, dat zij 
voor de onoplosbare opgave staat om conservatieven en progres-
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si even tot één standpunt, het partijstandpunt te brengen. De 
C.H.U. lost dit op door te zeggen: wij staan niet voor die opgave, 
want we hebben zelden of nooit een partijstandpunt. Wij kennen 
slechts een beginsel: "de gehoorzaamheid aan Jezus Christus". 
Op die basis hebben we ons verenigd en verder is iedereen vrij! 
Dat klinkt nu wel mooi en het is zelfs heel vroom, maar een 
klein kind kan begrijpen, dat men op deze wijze onmogelijk 
politiek kan bedrijven. 

Dat ene beginsel onderschrijf ik volledig met de heer Van de 
Wetering, om nu maar een mede-Kamerlid van de C.H.U. te 
noemen - en ik heb als mens, evenals voor al zijn fractie
genoten groot respect. 

Maar als, bij bijna alle beslissingen op sociaal-economisch, 
of financieel en cultureel terrein, op het terrein der buitenlandse 
politiek, hij een andere weg meent te moeten gaan - en dat is 
zijn goed recht - dan ik, dan vind ik het onwaarachtig als ik 
met hem in een politieke partij ga zitten. Ik vind zo'n oplossing 
als de C.H.U. aangeeft onverantwoord. En wat iemand moe kan 
maken is dat vroom-klinkende tegenwoord: 
"Maar zit er dan iets verkeerds in om als christenen ons te 
verenigen rondom Jezus Christus?" Het antwoord is duidelijk: 
Hij verenigt ons rondom Woord en Sacrament in Zijn Kerk. 
Maar niet in zijn politieke partij, want die bestaat niet. En het 
is een vlucht uit de werkelijkheid, waarin wij zijn geplaatst, om 
te stellen, dat de belijders van Zijn Naam, ook al verschillen zij 
diametraal in de weg, die zij menen te moeten gaan om de maat
schappelijke problemen tot oplossing te brengen, toch wel 
vruchtbaar in één politieke partij werkzaam kunnen zijn. 

Weet u wat dat in wezen is? Ik ga het maar heel scherp zeg
gen: een minachting voor de politiek, een willen-ontlopen van 
de vraag, of zo'n houding als de C.H.U. aanneemt - wel juist 
is, de weg van de minste weerstand volgen, omdat u maar liever 
niet nadenkt. Want dit nadenken kon u wel eens onrustig maken. 
U weet, diep-in, even goed als ik, dat het met name bij de a.s. 
verkiezingen gaat om de keuze tussen een conservatief of pro
gressief beleid en men ontkomt niet aan die keuze ook al ver
duistert men die door een stichtelijke spreuk." 

25 



:1 

Gaarne tekenen we bij deze ontboezeming aan wat Mr. Polle
ma schreef in zijn bijdrage tot de brochure "Een getuigenis", 
verschenen begin 1958: 

"Dit standpunt (n.l. dat de Christelijk-Historische Unie in de 
staatkunde uitgaat van het zogenaamde dualistische standpunt) 
hangt samen met een ander uitgangspunt van de Christelijk
Historische Unie, n.l. dat haar vertegenwoordigers vrij zijn. Wij 
kennen geen fractie dwang en gedachtig aan onze grote leer
meester Lohman, is bij ons dus het fractieverband ook minder 
sterk. 

Wij trachten elkaar door onderling gesprek te overtuigen, 
maar geen meerderheid, die de minderheid bindt. 

Wij voelen ook niet zo heel veel voor verkiezingsprograms, 
spreken liever over manifest en dan nog alleen in grote lijn, 
zonder al te veel détailpunten." 

Anders dan de heer Kleijwegt, die het Christelijk-Historisch 
standpunt kennelijk niet (meer) wil begrijpen, en die zelfs het 
woord "onwaarachtig" in de mond neemt, staat het met Mr. E. 
H. Toxopeus, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
vanwege de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Blijkens 
een verslag in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 10 februari 
l.l. zei Mr. Toxopeus in een vergadering van de afdeling Rotter
dam der V.V.D. het volgende: "De C.H.U. is een partij, die ik 
niet versta." Mr. Toxopeus gaf er prompt de bewijsvoering bij 
toen hij vervolgde: "De helft van haar Kamerleden loopt achter 
Tilanus, en de andere helft achter de freule." 

Onder de titel "Christelijk-Historisch zonder meer" schreef 
Dr. Schmal hierover reeds in "De Nederlander" van 3 juli 1947. 
"De merkwaardige verbinding van eenheid en vrijheid, waar
aan de Christelijk-Historische Unie haar eigen karakter dankt, 
is en blijft voor vele buitenstaanders een gesloten boek." 

(Ds.) L. H. R(uitenberg) geeft er blijk van de Christelijk-Histo
rische visie beter te begrijpen, als hij in het eerste nummer van 
de lopende jaargang van "Tijd en Taak", onafhankelijk weekblad 
voor Evangelie en Socialisme als volgt schrijft: "Wij, democra-

26 



tische socialisten, vinden die verschillen (bedoeld worden de 
verschillen van mening binnen de K.V.P.) zo groot, omdat wij 
de maatschappij-opbouw als uitgangspunt voor onze politieke 
strijd hebben genomen. 

De doorsnee rooms-katholiek doet dat niet. Hij weet wel, dat 
Welt er en Middelhuis verschillend denken over allerlei prak
tische punten. Maar zij zijn beiden katholiek. Zij knielen beiden 
voor dezelfde communiebank, en van daar uit zijn die verschil
len Welter-Middelhuis weer niet zo heel groot. 

Zo zouden wij meer voorbeelden kunnen noemen van verschil 
in beoordeling, die veroorzaakt wordt door onvermogen van de 
ander werkelijk te verstaan. 

Misschien zijn wij, op onze wijze, ook erg begrensd als wij 
menen, dat de betekenis van de P. v. d. A. gelegen is in deze 
impuls, nl. in het verlangen om wie verschillend denken, die een 
verschillende levensachtergrond hebben, samen te brengen voor 
gelijke verantwoordelijkheid. En gelijke oplossing. 

Dit wordt door de confessionele partijen, de liberalen inbe
grepen, miskend. Men valt op de P. v. d. A. aan, wanneer zij, 
bezig met oplossingen te zoeken, dus discussiërend, niet voor 
elke vraag een algemeen aanvaard antwoord blijkt te hebben: 
Nieuw-Guinea, bewapeningsvragen, subsidie kerkbouw. Maar 
wij, van onze kant, brengen gewoonlijk weinig begrip op b.v. 
voor het feit, dat het bij de C.H.U. niet een gebrek maar een 
merkteken dier partij is, wanneer men er verdeeld stemt. Wan
neer bij de P. v. d. A. verdeelde meningen zijn, is er meer sprake 
van een nog-niet eens zijn; wanneer men bij de C.H.U. over 
belangrijke politieke beslissingen verschillend oordeelt, is dat 
veeleer een zaak van vrijlaten. 

Ik voor mij prefereer het eerste. Maar wie het laatste prefe
reren moeten daar niet om gehoond worden." 

B. 
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BOEKBESPREKINGEN. 

Woningbouwcorporaties 

Rapport van de Commissie-Van Helvoort, ingesteld door het Centrum 
voor Staatkundige Vorming; 's-Gravenhage 1957, 52 biz. 

Reeds meer dan een halve eeuw neemt het instituut van de woning
bouwverenigingen in ons land een belangrijke plaats in. De na-oorlogse 
jaren hebben echter een ontwikkeling te zien gegeven in een richting, die 
menige woningbouwvereniging tot een verlengstuk van de Overheid heeft 
gemaakt, iets wat zeker niet in de bedoeling van de wetgever heeft ge
legen. In 1901 heeft men gedacht aan woningbouwcorporaties, die geheel 
of gedeeltelijk met eigen kapitaal zouden werken, terwijl tegenwoordig 
vrijwel de gehele bouw van woningen met Overheidsgelden wordt gefi
nancierd. De positie van de woningbouwverenigingen heeft ook de aan
dacht van de Regering: op 8 januari 1959 heeft de Minister van Volks
huisvesting en Bouwnijverheid een commissie gelnstalleerd, welke een 
onderzoek zal instellen naar de positie van de woningbouwcorporaties. 

Laatstbedoelde commissie zal ongetwijfeld waardevolle bouwstenen 
voor haar arbeid aantreffen in het rapport ,Woningbouwcorporaties", dat 
is uitgebracht door het (R.K.) Centrum voor Staatkundige Vorming. Het 
bestuur van dit Centrum heeft in 1954 aan een commissie onder Ieiding 
van Dr. M. van Helvoort verzocht een met redenen omkleed antwoord 
te geven op de volgende vragen: 

I. Heeft het in woningbouwverenigingen georganiseerd particulier initia
tief een taak? Zo ja, welke? 

2. Is de huidige structuur bevredigend? Zo neen, welke wijzigingen 
waren daarin dan aan te brengen? 
Het bestuur verzoekt de commissie hierbij aandacht te schenken aan 
de volgende punten: 

a. de taak, aard en organisatie der woningbouwverenigingen; 
b. de verhouding van deze verenigingen tot de overheid. 

De Commissie komt in haar rapport tot een veertiental conclusies. 
Zij meent (terecht!), dat het initiatief van de woningbouwcorporaties 

als een vorm van particulier initiatief kan worden beschouwd ook al zijn 
zij voor wat betreft haar ontstaan en bestaan afhankelijk van de Over
heid. Bouw door woningbouwcorporaties verdient volgens de commissie 
in het algemeen de voorkeur boven bouw rechtstreeks door de gemeente. 
Zij acht het gewenst, dat deze voorkeur (die men ook kan aantreffen in 
artikel 17, lid 2, sub e van het Gemeenteprogram 1958 der Christelijk
Historische Unie) duidelijk in de Woningwet wordt vastgelegd. Grotere 
zelfstandigheid van de woningbouwcorporaties kan leiden tot een ver
betering van de onbevredigende situatie, waarin zij verkeren. De commis
sie beveelt de volgende maatregelen aan: 

1. een regeling van de z.g. ongedekte tekorten; 
2. de opheffing van het gemeenschappelijke fonds; 
3. een goede opzet van de financiele verhouding tussen Rijk en gemeen

ten enerzijds en de bouwcorporaties anderzijds. 
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Uitgangspunt voor deze financiële verhouding moet volgens de com
missie zijn, dat de woningbouwcorporatie dient te kunnen optreden als 
een bedrijfshuishouding, die haar bezit beheert volgens bedrijfseconomi
sche normen. 

De commissie bepleit tenslotte verplichte samenwerking van de wo
ningbouwverenigingen in centrale organen, die hun basis dienen te heb
ben in de Woningwet. 

Bij de komende herziening van de Woningwet zal met menige gedachte 
uit dit lezenswaardig rapport rekening kunnen worden gehouden. 

Beernink. 

De verantwoordelijke Maatschappij. 

Onder deze titel heeft het Verbond van Protestants-Christelijke Werk
gevers in Nederland een vijf tiental deskundige schrijvers, ingeleid door 
zijn voorzitter A. Borst Pzn., naar aanleiding van veertig jaren christelijk
sociale ondernemersarbeid op een 350 bladzijden degelijke beschouwingen 
doen geven, welke zijn samengevat onder vijf hoofden: achtergronden 
van de christelijk-sociale beweging, mens en medemens in de onderne
ming, mens en medemens in de maatschappij, mens en medemens in het 
wereldgeheel en terugblik. Slechts het laatste artikel, van de hand van 
prof. dr. W. J. Wieringa, is een geschiedkundige verhandeling over de 
levensloop van de jubilaris. Voor het overige heeft het Verbond, aankno
pend aan het thema van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam in 
1948, een onderzoek willen doen instellen naar de richting, waarin op de 
in het verleden gelegde fundamenten in de toekomst kan worden voort
gebouwd. Het Verbond is bij de uitwerking van deze vruchtbare gedachte 
niet over één nacht ijs gegaan. Tien van de medewerkers zijn hoogleraren 
of lectoren aan verschillende instellingen van hoger onderwijs, één is 
wetenschappelijk medewerker van een groot industrieel concern, twee zijn 
(thans oud-) hoofdambtenaren van reputatie en twee slechts tenslotte zijn 
als ondernemers werkzaam. Op twee namen na dragen alle leden dezer 
keurbende één of meer academische titels. 

Het is niet eenvoudig zulk een bundel opstellen te bespreken, omdat zij 
tenslotte toch nooit als eenheid gevormd zijn, ook al loopt door het gehele 
boek één en dezelfde draad: de plichten en taken van de ondernemer als 
christenmens. Soms overlappen de bijdragen elkaar zelfs of raken zij 
elkaar althans zeer duidelijk. Als Van der Kooy in "oude en nieuwe ge
dachten over de ondernemer" allerlei theorieën over diens functie de 
revue laat passeren, een waarlijk hooggeleerde bijdrage, welke zelfs de 
grens van de macro-economie overschrijdende in de meta-economie ver
zeilt, dan kan het niet uitblijven, dat prof. Kuiper, docerend aan een 
andere faculteit van dezelfde instelling, zulke discussies, als hij de onder
nemer in de samenleving bestudeert, benadert als "sterk abstraherend en 
gevoerd .... vanuit de onderneming als blue-print". Hey, die in dezelfde 
buurt verblijft als hij de "plaats van de arbeider in de onderneming" 
bespreekt, is minder theoretisch, maar verkeert toch in hoger sferen met 
zijn heimwee naar oude, patriarchale verhoudingen, waarvan hij de 
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goede dingen graag zou terug willen winnen, zij het op moderne wijze 
verwezenlijkt. Ik hoop, dat het niet te ondeugend is, als ik deze practicus 
hiermede zeer dicht in de nabijheid zie van de eschatologische uitzichten, 
die verder en hoger grijpen dan enige sociale theorie dezer wereld, waar
over Van Stempvoort schrijft, als hij ,de ondernemer in de christelijke 
ethiek" belicht. 

Allen tezamen bewegen zij zich weder in de ruimte, die nodig is voor 
het bewaren der gemeenschap met Christus, in nieuwe gehoorzaamheid 
in die gemeenschap van louter liefde, waarover Schippers mediteert in 
zijn beschouwing over ,karakter en betekenis van de christelijke-sociale 
organisaties". Hoewel het niet gemakkelijk is ziet hij toch de moge
lijkheid bij deze arbeid te ontkomen aan het isolement, tenminste voor 
hen die dit willen. Veel mensen ,ligt" het echter daarvoor te veel, meent 
hij. Een woord, dat zelfs in deze zwaar geladen bladzijden als een parel 
van levenswijsheid treft. 

Borst, ditmaal het hooggeleerde species van dit in het Verbond in
heemse genus, beweegt zich eerst recht in de bedoeling van de opdracht
gevers, als hij ,twee lijnen in de bedrijfsorganisatie", de machtslijn en de 
gezindheidslijn, niet slechts onderkent en ontwart, maar haar met zijn 
geestesoog ook volgt naar de toekomst, waarin hij een bedrijfsparlement 
ontwaart, niet staatkundig van betekenis, maar als een privaatrechtelijke 
vertegenwoordiging van het georganiseerde vrije bedrijfsleven. Hoe dan 
ook, etymologische verwantschap met ,parler" hebben zij in welke vorm 
dan ook. 

Ik kom dan tot een aantal opstellen uit deze bundels, welke meer op 
praktische vraagstukken zijn gericht. Van Riessen, die ,de moderne pro
duktiewijze" bespreekt, acht de problemen, welke deze doet rijzen, uiterst 
moeilijk, doch ziet geen reden om pessimistisch in een soort noodlot te 
berusten. Hij vraagt geduld en warme belangstelling voor de mensen, 
waarmede wij in aanraking komen. Koyck, die gedegen beschouwingen 
ten beste geeft over ,machtsvorming en mededinging", vindt als enige 
afdoende begrenzing ,zowel van particuliere macht als van staatsmacht: 
de verantwoordelijkheid tegenover God en de naaste". De Pous, die al 
even solide ,een aanvaardbare inkomensverdeling" bestudeert, is duide
lijk op de toekomst gericht, als hij met zijn ,conclusie", anders dan een 
eenvoudig mens zou verwachten, niet concludeert, doch daarop ,onze 
opdracht" doet volgen. Deze is dan echter ook indrukwekkend, culmi
neren als zij doet in het woord: ,Voor zoveel gij dit een van deze Mijne 
minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan." Kieft, die 
,belastingen en maatschappijstructuur" belicht, komt tot de wel zeer 
belangwekkende slotsom, dat het zgn. draagkrachtbeginsel niet past in 
de bijbelse visie, althans niet als enig uitgangspunt. Daarnaast moet zelf
standige waarde worden toegekend aan het ,gemeenschapsbeginsel". De 
lezer is geneigd daarbij met enige zorg te denken aan het lot van het 
individu, ook al weet hij dat in goede handen bij de schrijver zelf, die 
meent, dat voortaan bij de verdeling van de belastingdruk meer moet 
worden gelet op datgene, wat het individu overhoudt nadat de belasting 
is betaald. Het is prettig te weten, dat Kieft kortelings naar de Tweede 
Kamer is overgegaan. Van Bruggen, die ,maatschappelijke zekerheid en 
sociale verzekering" belicht, acht ,een gezonde economische politiek en 
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een gezond monetair beleid primaire condities .... voor maatschappelijke 
zekerheid, haar omvang en haar grenzen". Hij meent, dat men in West
Europa voorzichtig moet zijn om de omvang der collectieve voorzieningen 
niet te gaan overspannen. Deze raad trekt in het bijzonder de aandacht, 
nu hij vloeit uit de pen van een man, voor wie deze voorzieningen de 
vulling waren van een welbesteed leven. Meynen is wellicht nog het 
meest op de praktijk gericht met zijn opstel over "internationale econo
mische betrekkingen", die een wilsbesluit, gegroeid in samenwerking tus
sen vakorganisaties en werkgeversorganisaties ziet als het uitgangspunt 
van Europese integratie. "De uitwerkingsdetails (komen) dan vanzelf, hoe 
moeizaam het proces ook moge zijn" in een slotzin, die bewijst, dat ook 
de practicus oog heeft voor de betrekkelijke waarde van de praktijk. 

De Gaay Fortman tenslotte moet in zijn ernstig woord over "hulp aan 
minder ontwikkelde gebieden" helaas vaststellen, hoe moeizaam zulke 
uitwerkingsdetails kunnen zijn. Moge de traan, welke hij om Sunfed 
plengt, nog eens bevruchtend werken. Hij heeft althans het voorrecht te 
kunnen eindigen met een Koninklijk woord, op 18 juni 1955 in de Pieters
kerk te Leiden uitgesproken. Verband met de jubilerende organisatie legt 
hij echter in het geheel niet meer, het zij dan dat dit stilzwijgend is in
begrepen in zijn opmerking, dat het economische en sociale werk der 
zending niet genoeg kan worden uitgebreid. 

Het spreekt vanzelf, dat deze korte samenvatting van een zo omvang
rijk en rijk geschakeerd boek de daarin vervatte denkbeelden en aan
sporingen slechts vluchtig kan beroeren. Krachtig en duidelijk moge 
echter de aansporing zijn om door eigen lezing deze oppervlakkige ken
nismaking te verdiepen en uit te breiden. Zo veler werk en toewijding 
is dat ten volle waard. 

Mr. W. F. Lichtenauer. 

Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid van mannen en vrouwen 

(Uitgave van het Centrum voor Staatkundige Vorming) 

Het is al weer enige jaren geleden, nl. in 1955, dat in de Tweede Kamer 
een uitvoerige discussie heeft plaats gehad over een Nota van de Regering 
waarin haar standpunt wordt vastgelegd nopens het Verdrag dat over 
"Equal Pay" is aangenomen op de Internationale Arbeidsconferentie in 
1951. 

In 1955 werd tevens door het Centrum voor Staatkundige Vorming een 
Commissie ingesteld die een rapport over deze zaak moest uitbrengen. 
Dit rapport ligt nu voor ons en dateert van december 1957. 

Het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap 
gaf aan het vraagstuk van de verhouding van de beloning van manne
lijke en vrouwelijke werknemers hernieuwde actualiteit, zo lezen we in 
het voorwoord van deze brochure. 

En merkwaardig genoeg is dit punt in de discussie over de E.E.G. vrij 
algemeen aanvaard. 

Deze brochure is een waardevolle bijdrage tot de behandeling van dit 
probleem. De conclusies zijn zeer hoopgevend. Men stelt zich op het 
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standpunt van gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid van mannen en 
vrouwen, maar indien de tewerkstelling van vrouwelijke arbeidskrachten 
een kostprijsverhogende invloed uitoefent, zal de directe beloning van 
vrouwen dienovereenkomstig lager moeten zijn. 

Bij dit laatste zet ik een vraagteken. 
Voorts wordt er op aangedrongen dat bij loononderhandelingen meer 

aandacht moet worden besteed aan het vraagstuk van de beloning van 
vrouwelijke arbeidskrachten. 

Voor de vrouwenorganisaties ligt hier een opvoedende taak. 
Inderdaad! Woordelijk zegt het rapport: maar ook de vrouwen zelf 

zullen meer interesse voor haar beloning moeten opbrengen. 
Wanneer zij zich afzijdig blijven houden van het organisatieleven kun

nen zij niet verwachten dat haar beloning de noodzakelijke aandacht 
krijgt. Ook zullen zij zich meer bewust moeten zijn van de verantwoor
delijkheid voor de plaats welke zij in het productieproces innemen." 

Het is altijd weer hetzelfde liedje: de vrouwen klagen over hun be
handeling, maar zien niet in dat organisatie met het doel haar belangen 
te behartigen en te verdedigen nodig is. 

Deze brochure van het R.K. Centrum voor staatkundige vorming is 
daarom de zoveelste waarschuwing tot activiteit aan de werkende vrou-
wen. 

C. W. 1. Wttewaall van Stoetwegen. 
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Belangrijke boeken 

,DE RUSSEN EN DE VREDE"- Drs. A. c. J. v. d. Poel. 

In dit boek wordt allereerst ingegaan op de problematiek van oorlog en 
vrede in de historie van het oude Rusland. De geestelijke erfenis van By
zantium en de voortdurende bedreiging van barbaarse volken deden de 
Russen hun Ieger waarderen als ,het Ieger, dat Christus liefheeft". Ook 
wordt de conceptie van de ,vrede" in de huidige communistische wereld 
besproken: de dusgenaamde Wereldvredesbeweging en de houding, die de 
kerken van het oosten, in het bijzonder de Russische Orthodoxe Kerk, tegen
over deze beweging innemen. 

Omvang 72 pagina's, gebonden in geplasticeerd integraalband, prijs f 2,75. 

* 
,LOFGEZANG IN BOEIEN" - Ds. s. J. Davies. 

Ds. Davies die door de Chinezen in Noord-Korea gevangen genomen werd, 
keert na 21/, jaar gevangenschap als enige van zijn collega's levend terug. 
Zijn belevenissen in die twee en een half jaar in handen van de Chinese 
communisten verhaalt hij in het boek ,Lofgezang in boeien" (In Spite of 
Dungeons). Hierin worden het Ieven in gevangenschap en in het bijzonder de 
van Chinese zijde gevolgde methode om de gevangen militairen te dwin
gen de communistische ideologie te aanvaarden uitvoerig beschreven: we 
krijgen zo een goede indruk van de praktijk van de ,hersenspoeling"! 

Omvang 216 pagina's, gebonden in prachtband, prijs f 5,90. 

,0, MENS!" - Bob Aran. 

In deze domineesroman wordt een probleem aan de orde gesteld, dat in 
•t kort hierop neerkomt: Waarom wordt een predikant, die tegen het 7e 
gebod gezondigd heeft, uitgestoten uit zijn werk, terwijl een dergelijke 
zonde door een ander bedreven meestal ongeoordeeld voorbij gaat. Waarom 
dit strenge vonnis, dat bijna een doodvonnis is? In ,0, Mens!" confronteert 
Bob Aran ons op indringende wijze met dit probleem. 

Dit boek is een teken aan de wand voor hen, die ambtshalve oordelen 
moeten en voor hen, die dat zomaar doen. 

Omvang 302 pagina's, gebonden in prachtband, prijs f 9,50. 

Verkrijgbaar in de erkende boekhandel en bij 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.V. 
Houtzagerssingel 76 Den Haag 
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Manuscripten 

uit grotten en kruiken 

In de reeks Exegetica verschenen: 

.,OPENBARINGEN UIT EGYPTISCH ZAND" - Prof. Dr. W. c. van Unnik 

(De vondstcn bij ~'ag-Hammadii 

Prof. van Unnik, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, geeft 
in deze monografie ecn boeiend vcrslag over de documenten, die in 1945 
door fellah's bij Nag-Hammadi werden gevonden en stclt de betekenis 
daarvan in het Iicht voor het oudste Christendom. Door het overzicht, 
dat hij verstrekt van de inhoud van diverse geschriften, komt de wereld, 
waarin de eerste predikers van het evangelic moesten uitgaan, vee! 
meer open te liggen. 

Prijs f 5,25 . 

.,BIBLICAL EXEGESIS IN THE QUMRAN TEXTS" - l'rof.Dr F. F. llruce 

Van het begin van de ontdekking af. heeft Prof. Bruce zich bijzonder 
gelnteresseerd voor de vondsten bij de Dode Zee. Verschillende artikelen, 
die sterk de aandacht trokken, werden door hem over deze bclangrijke 
manuscripten in archeologische en theologische tijdschriften gcpubli
ceerd. In Nederland hicld hij lezingen over dit onderwerp aan de 
Universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht. 

De uitleg in de commentaren van Qumran wordt in deze bijdrage ge
toetst aan het Oude en Nieuwe Testament. Naast merkwaardige over
eenkomsten zijn er principiele verschillen. Bcide worden door deze 
Engelse hoogleraar helder belicht. 

Prijs .f 4, 7 5. 

In verhouding tot de verkooppprijs, voor losse nummers (gemiddeld 
f 5,-) is de abonnemcntsprijs slechts I 2,7 5 per deeltjc. 
Een besparing dus van ± I 2,25 per dceltje! 

Nieuwe abonnees op de derde reeks kunnen ook de eerste en tweede 
reeks tegen abonnementsprijs verkrijgen. 
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DE OMGEKEERDE OECUMENE 

Deze titel eist waarschijnlijk enige uitleg en daarom willen wij 
graag uiteenzetten, wat onder deze woorden wordt verstaan. 

Wanneer wij aan de oorspronkelijke betekenis van het woord 
oecumene denken, dan komt allereerst al een geheel ander be
grip naar voren dan wij meestal voor ogen hebben. Meestal 
immers denken wij bij het woord oecumene aan het samen
rondom-een tafel zitten der verschillende kerken; aan een oecu
menische raad; aan het meer een worden der kerken. Dit is ech
ter in het geheel niet de oorspronkelijke betekenis van/het woord. 
Het woord oecumene, afgeleid van het griekse woord oikoumene, 
betekent: de gehele bewoonde wereld. Wanneer dit in verband 
gebracht wordt met de kerk, c.q. de kerken, dan wil het naar zijn 
eigenlijke bedoeling zeggen: het uitgaan der kerken over de 
gehele bewoonde wereld, de grenzen der aarde in het oog heb
ben, het uitgaan naar buiten. Het duidt een dynamische bewe
ging aan. 

Paulus was zulk een oecumenisch mens. Hij reisde de gehele 
bewoonde wereld af. Athene, Rome, Spanje ligt in zijn gezichts
veld. Hij gaat als een gedrevene. Bergen en zeeen, koude en 
hitte, gevangenis, steniging en schipbreuk kunnen hem niet te
genhouden. De gehele bewoonde wereld, de gehele niet-Israeli
tische wereld mag en moet het geheim kennen; het geheim, 
de eeuwen door verborgen bij God, maar nu door J ezus Christus 
geopenbaard, n.l., dat zij met Israel deelt in de beloften van het 
Evangelie, dat zij met Israel deelgenoot, mede-erfgenaam is 
van het heil (Efeze 3). 

Oecumene is deze beweging; beweging vanwege het bewogen 
zijn, oecumene is uitgaan, zover als het maar kan. 

Wanneer wij dit eenmaal duidelijk voor ons zien, dan zouden 
wij van hieruit nu willen gaan spreken over de omgekeerde 
oecumene. 

Wat zien wij namelijk heden ten dage gebeuren? 
Wij zien heden ten dage gebeuren, dat de gehele bewoonde 

wereld in beweging gekomen is naar ons toe. Het is niet meer 
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een stil wachtende wereld, waarin verre gebieden een ver-af
gelegen bestaan leiden, waarheen wij gaan vanuit het oude 
centrum Europa, maar het is een wereld in beweging geworden, 
in felle beweging zelfs naar ons toe. Het is een wereld geworden, 
die op ons afkomt met vragen, met eisen, met verwijten en met 
verlangens; die op ons afkomt in een steeds groter wordende 
eigenstandigheid en zelfstandigheid. En is dit op ons toekomen 
in deze zelfstandigheid niet geboren uit datgene, wat zij van 
ons hebben gezien en gemerkt, van ons hebben verkregen en 
niet verkregen? Is dit op ons toekomen, dit bewogen zijn en nu 
in beweging zijn naar ons toe ook niet te zien als vroege vrucht 
van het heil over de wereld? Vandaar ons spreken over de om
gekeerde oecumene. En zó, in deze betekenis, is het veel meer 
dan een wat pakkende en misschien vraagtekens oproepende 
titel. Het is bedoeld als uitdrukking van dat, wat in de wereld 
geschiedt, door God geschiedt in en aan deze wereld - waarin 
wij mede-arbeiders hebben mogen zijn en misschien nog zijn -
in zijn heils-handelen. Is het geen heilshandelen, wanneer 
mensen tot mede-mensen worden, wanneer stil-toe-horende en 
bedaan-wordende mensen tot dialoog en medehandelen komen? 
Ook, wanneer de vorm van deze dialoog en van dit mede-hande
len voor ons een nog wat vreemde en niet-verwachte vorm is? 

En moeten wij niet nog één stap verder gaan in ons denken 
en in ons vragen over deze gang van zaken en mogen wij, juist 
in de misschien voor ons vreemde en niet-verwachte vorm van 
deze tot gestalte komende dialoog, niet beluisteren het heils
handelen Gods aan ons, n.l. Zijn critiek op onze manier van 
ingegaan zijn en nog steeds ingaan in deze wereld? Met andere 
woorden, ontmoeten wij in de voor ons vreemde en niet ver
wachte vorm van deze tot gestalte komende dialoog niet toch in 
wezen onze eigen, de door ons steeds - bewust of niet-bewust, 
gewild of niet-gewild - gehanteerde vorm, welke nu als een 
boemerang tot ons terugkeert en - wonderlijk en diepgaand 
handelen Gods - ons tot bekering roept als een late - laatste? 
- mogelijkheid? 

Wij stellen deze zaken met nadruk zo aan de orde, omdat wij 
de indruk hebben, dat deze zó niet worden gezien en besproken, 
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althans zó nog maar zeer weinig en zeer aanvankelijk bespro
ken en overdacht zijn. Wij hebben veeleer de indruk, dat wij op 
deze gang van zaken nog niet zijn voorbereid, nog niet bedacht 
zijn geweest. Wij willen vooral deze beweging, deze omgekeerde 
oecumene min of meer tegenhouden, soms zelfs terugduwen, ver
tragen vanuit .... , ja, van welke gedachten eigenlijk uit? Vanuit 
nog steeds bestaande centrumgedachten? Vanuit het niet-zien 
van het heils-handelen Gods, ook aan de gehele wereld en zo 
ook weer aan ons? Vanuit het nog altijd voorkomende recht
lijnige denken vanuit ons zelf als middelpunt naar de einden 
der aarde - als er tenminste tijd en geld daarvoor is, want wij 
laten dit te gemakkelijk schieten in tijden, waarin geen tijd en 
geld daarvoor is - in plaats vanuit het einde der tijden en van
uit de einden der aarde naar ons toe te denken, d.w.z. vanuit 
het alle tijden en plaatsen omvattende werk van de Heer der 
wereld te denken, vanuit de op-ons-toekomende Christus te 
leven en te denken en dus mondiaal - ik durf hier nog niet te 
zeggen interplanetair - verwachtend naar Zijn doen te kijken? 

Daarnaast brengen wij deze zaken zo met nadruk naar voren, 
omdat het navolgend geslacht opgroeit in de tijden van deze 
omgekeerde oecumene; in het bijzonder ook, opdat dit weten 
mag op te groeien in deze tijden der omgekeerde oecumene, dat 
wil zeggen temidden van de tijden van de werkende Heer der 
wereld. 

De jongeren van vandaag staan midden in deze ontwikkelin
gen. Zij zijn er bijzonder nauw bij betrokken. Zij moeten er hun 
weg in vinden. Zij weten, dat dit alles nog veel sterker aan de 
orde zal zijn, wanneer zij volwassen zullen zijn. Ook al zouden 
zij het niet weten, dan weten wij, dat het zo zal zijn voor hen 
en wij zouden ver in onze plicht tekort schieten, wanneer wij 
hen, zover dit aan ons gegeven is, hierin niet de weg zouden hel
pen vinden. 

Daarom zijn wij als kerk(en) en als ouderen dubbel geroepen 
daartoe onze krachten te geven. Helaas laten wij op dit punt 
nogal verstek gaan. 

In de eerste plaats, omdat wij als kerken in ons werk met de 
jongeren veelal bij ons "eigen werk" blijven stilstaan. 
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In de tweede plaats, omdat wij als kerken blijk geven nog niet 
erg goed raad te weten met gedachten, welke in een begrip als 
omgekeerde oecumene tot ons komen. 

In de derde plaats, omdat wij vaak veel te weinig op de hoogte 
zijn met het internationale leven en met het feit, dat de jongeren 
daarin al veel verder en veel sterker betrokken zijn dan wij 
menen. 

Om elkaar een indruk te geven van dit laatste, willen wij 
daarvan enkele voorbeelden noemen. 

De omgekeerde oecumene neemt heden ten dage de vorm aan 
van een wereldwijd gesprek. 

Dat gesprek vindt plaats: 
soms tussen de verschillende continenten; 
soms tussen verschillende "blokken"; 
soms tussen verschillende rassen; 
soms tussen degenen, die iets hebben en diegenen, die niets heb
ben; 
soms tussen verschillende godsdiensten. 

Velen menen, dat dit wereldwijde gesprek alleen gevoerd 
wordt door de politici, de militairen, de economen, de sociolo
gen, de theologen, kortom, door een aantal topmensen. Dit is 
waar, maar deze doen het niet alleen. Ook op het niveau van 
het jongeren-leven komt dit gesprek aan de orde. En terecht! De 
jongeren kunnen hier niet buiten blijven. 

Eens in de vier jaar bijv. vindt de grote assemblee plaats van 
de W.A.Y. De W.A..Y - World's Assembly of Youth - is 
een orgaan, waarbij alle nationale overkoepelende jeugdorga
nisaties van landen aan deze zijde van het ijzeren gordijn zijn 
aangesloten. Nederland is hierbij aangesloten door de Neder
landse Jeugd Gemeenschap, de N.J.G. De laatstgehouden As
sembly Meeting is gehouden in de zomer van 1958 in New Delhi. 

In deze samenkomsten vindt het gesprek van de jongeren 
uit de verschilende continenten plaats. Helaas moet worden ge
constateerd, dat de delegatie uit Europa, waaronder die uit Ne
derland, nog niet volledig op een dergelijk intercontinentaal 
gesprek is geprepareerd. Nog te veel zien wij het als een wel 
aardige ontmoeting, terwijl de ervaring leert, dat in andere con-
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tinenten men zich terdege op een dergelijk gesprek voorbereidt 
en met zeer bewust gekozen vragen, verlangens en uitingen naar 
dergelijke samenkomsten toegaat. 

Daarom zullen wij ons in de toekomst nog veel meer op een 
dergelijk gesprek moeten voorbereiden, zowel op nationaal als 
ook op Europees niveau, wil een dergelijke ontmoeting zowel 
voor ons als ook voor de ander zinvol zijn en ergens toe leiden. 

Op deze bijeenkomst in New Delhi zijn wij als Nederland nog 
op een zeer bijzondere wijze in dit wereldwijde gesprek betrok
ken, omdat ons enige vragen - in de vorm van een door de 
conferentie aangenomen resolutie - gesteld zijn ten aanzien 
van Nieuw Guinea. Ons werd n.l. verweten, dat wij in het jonge
ren-leven onze belofte om het volk van Nieuw Guinea tot een 
vrij en zelfstandig beslissend volk te maken, onvoldoende na
kwamen. Geen politieke resolutie dus, maar een resolutie, zui
ver op het educatieve vlak van het jongeren-leven. Dit is voor 
ons als Nederlandse Jeugd Gemeenschap aanleiding geworden 
om - naast de vele gesprekken, welke hieruit met verschillende 
instanties, o.a. de zending en de missie, de regering, zijn voort
gekomen - de regering te vragen haar medewerking te willen 
verlenen aan de mogelijkheid om iemand uit de kringen van de 
W.A.Y. Nieuw Guinea te laten bezoeken en zich over de ge
melde zaken een oordeel te laten vormen. 

Wij zijn bijzonder dankbaar geweest voor het feit, dat de re
gering hiertoe haar volle medewerking heeft willen verlenen. 
Daardoor is het mogelijk geworden, dat de secretaris van de 
W.A.Y. voor Oost-Aziatische zaken een bezoek aan Nieuw Gui
nea heeft kunnen brengen en zich op de hoogte heeft kunnen 
stellen van de stand der in genoemde resolutie gestelde zaken. 
Hij heeft hiervan een rapport gemaakt voor het bestuur van de 
W.A.Y. en zodra dit rapport het bestuur zal zijn gepasseerd zul
len wij als N.J.G. dit toegezonden krijgen. Wij weten nu reeds, 
dat in dit rapport de zaken, in de resolutie gesteld, alleen maar 
nog eens onderstreept zullen worden, zodat, wanneer wij het 
rapport officieel zullen toegezonden krijgen, wij als jongeren
wereld in Nederland, op grond van vragen, ons in een wereld
wijd gesprek gesteld, een gesprek zullen moeten hebben met 
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onze regering over de vraag of wij in ons beleid in Nieuw Gui
nea inderdaad onder de maat blijven. 

Door dit voorbeeld moge het ons duidelijk zijn, dat de jonge
ren mede betrokken zijn in het wereldwijde gesprek, in de om
gekeerde oecumene. Het is voor ons een verheugende ontwikke
ling. Alles zal er verder van afhangen of ook op dit jongeren
niveau dit gesprek op een werkelijk ver-antwoord-e wijze zal 
kunnen worden gevoerd. 

Een ander voorbeeld van het reeds als jongeren hierin betrok
ken zijn, ligt op het gebied van het gesprek tussen de "blokken". 
Zoals misschien aan velen reeds bekend zal zijn, wordt er eens 
in de twee jaar een z.g. Jeugdfestival gehouden van jongeren 
over de gehele wereld, welk festival georganiseerd wordt door 
de W.F.D.Y.,een afkorting van World Federation of Democratie 
Youth, een organisatie van jeugdleven achter het ijzeren gordijn. 
In zekere zin een tegenhanger van de W.A.Y. 

Tot nu toe hebben deze festivals steeds plaats gevonden in 
steden van landen achter het ijzeren gordijn, Budapest, War
schau, Berlijn, Moskou e.a. Dit jaar zal het festival voor het 
eerst plaats vinden in een van de steden aan deze zijde van het 
ijzeren gordijn, nl. in Wenen. Aan dergelijke festivals nemen 
duizenden jongeren deel en voor Wenen wordt gesproken over 
een deelnemers-tal van ± 17.000. Voorwaar geen kleine zaak. 
De deelnemers zullen komen vanuit het communistisch blok, 
vanuit het neutralistisch blok en vanuit het westerse blok. 

Hoewel wij menen, en dit graag nog eens hier op deze plaats 
met nadruk herhalen willen, dat een dergelijk festival geen ge
eigende plaats is voor een werkelijke ontmoeting van- en voor 
het voeren van een werkelijk gesprek tussen jongeren uit de 
verschillende continenten en blokken wegens het propagandis
tische karakter, dat dergelijke festivals aankleeft, blijkt het toch 
voor een aantal als een aantrekkelijke zaak te verschijnen. 

Hoe dit ook zij, uit de verschillende reacties op en tegen dit 
festival in Wenen blijkt nog meer, hoe weinig geprepareerd 
wij staan tegenover het verschijnsel van het communisme. Het 
zou te ver voeren om in het kader van dit artikel al deze reac
ties te beschrijven. Dat ze er zijn, bewijst hoe de jongeren ook 
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op deze wijze in het wereldwijde gesprek betrokken zijn en 
telkens weer worden. (De toezending van mededelingen over, 
van uitnodiging tot deelname aan dit festival aan talloze jonge
ren is enorm). 

Daarom zouden wij het nuttig achten om veel meer dan tot 
nu toe een preparatie op dit verschijnsel, onder de jongeren te 
doen plaats vinden. Het is, dunkt ons, niet voldoende om dit 
verschijnsel alleen maar buiten de deur te houden. Evenmin als 
een besmettelijke ziekte te weren is door achter goed gesloten 
deuren en vensters te blijven leven - stel al dat dit zou kunnen 
in ons bestaan - maar alleen maar is te keren door een eigen in
enting, zo zullen wij met dit verschijnsel niet klaar komen door 
het alleen maar buiten de deur te houden, doch slechts door een 
werkelijk innerlijk doorleefde en doordachte confrontatie. Op 
deze wijze zal er gelegenheid komen voor een werkelijke ont
moeting en ook gesprek op plaatsen en op een wijze, die daar
voor meer geeigend zijn dan deze festivals. Dat deze ontmoeting 
en dit gesprek niet ontweken zal kunnen worden en ook niet 
behoeven te worden, lijkt ons duidelijk. 

Nog één voorbeeld willen wij u geven van het feit, hoever 
jongeren al mee betrokken zijn en zullen worden in het wereld
wijde gesprek. Nu één op het terrein van het gesprek tussen de 
godsdiensten. Voorbeelden op het terrein van het gesprek tus
sen de rassen - denken wij slechts aan Little Rock - en van 
het gesprek tussen degenen, die veel hebben en degenen, die bij
na niets hebben - denken wij slechts aan de vele jongeren, die 
deelnemen aan de "Actie Daadwerkelijke Gerechtigheid" en 
die uitgezonden zijn in het kader van de "Technical Assistance" 
en van bijv. de actie der K.A.J. - laten wij nu terzijde. 

Het zal aan een ieder duidelijk zijn, dat wij nooit tot een wer
kelijk gesprek zullen komen b.v. met het nabije Oosten, indien 
wij geen kennis dragen van de waarschijnlijk meest belangrijke 
factor aldaar, nl. van het Mohammedanisme. Evenmin met het 
verre Oosten, indien wij het Boeddhisme of het Hindoeisme niet 
kennen. 

Omgekeerd zal niemand Europa, d.w.z. ons kunnen ontmoe
ten, werkelijk ontmoeten en met ons tot een echt gesprek kun-
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nen komen, indien hij geen kennis draagt van het christendom. 
Europa en het christendom zijn zo nauw met elkaar verwe

ven, dat niemand deze twee ongestraft uit elkaar kan halen. 
Daarnaast komt nog als derde factor, dat wij bijzonder graag 

aan het wereldwijde gesprek willen deelnemen juist als chris
ten, omdat wij weten, dat Jezus Christus de Heiland der wereld 
en de Heer der wereld is. 

Indien wij dan, juist ook door Hem, als deelnemers aan dit ge
sprek gesteld worden, zal er ons veel aan gelegen zijn om goed 
te weten wat dit betekent en zullen wij ons graag hierin zozeer 
willen verdiepen, dat wij daarmee een ander van dienst zullen 
mogen zijn. Om aan dit verdiepen en aan een beter verstaan te 
mogen meehelpen, heeft het Youth Department van de Wereld
raad van Kerken een conferentie belegd in Lausanne, zomer 
1960, waaraan ± 2000 jongeren uit Europa zullen kunnen deel
nemen. 

Het doel van deze conferentie is tweeledig. 
In de eerste plaats wil hij een voorbereiding zijn van jonge

ren op het thema van de 3e grote samenkomst van de Wereld
raad der Kerken, welke samenkomst zal plaatsvinden in 1961. 
Het thema luidt: "Christus, het Licht der wereld". 

In de tweede plaats wil hij een toerusting zijn van de chris
ten-jongeren in de vragen van vandaag. De onder-thema's zul
len daarom zijn: 
De wereld een uitdaging aan Europa 
Europa een uitdaging aan de kerken 
Christus een uitdaging aan de plaatselijke gemeente. 

Juist omdat de jongeren van vandaag zo nauw verbonden 
zijn met de vragen van de wereld en de plaats van Europa daar
in -, juist omdat dit de vragen omtrent Europa zelf oproept -, 
juist omdat dit tesamen gesteld mag worden in het Licht van 
Jezus Christus en zijn gemeente, wil het Youth-Department de 
jongeren hierin helpen, opdat zij, beter toegerust, aan het we
reldwijde gesprek zouden kunnen meedoen. 

Uit deze voorbeelden kan het ons duidelijk zijn, hoezeer de 
jongeren-wereld - deze echter niet alleen; wij hebben dit ech
ter met nadruk deze keer naar voren willen brengen - reeds 
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mee betrokken is in dit wereldwijde gesprek. Wij hebben de in
druk, dat dit voor hen nog veel sterker aan de orde zal zijn, 
wanneer zij volwassen zullen zijn geworden. Het zal er, dunkt 
ons, alles van afhangen, hoe dan hun houding, hoe dan hun bij
drage in dit gesprek zal zijn. Wij hebben deze indruk niet, omdat 
deze ontwikkeling in de lijn der dingen ligt, maar veel meer en 
veel dieper, omdat deze gang van zaken te maken heeft met en 
voortvloeit uit de Heer der kerk en zijn wereldwijd werk. Hij 
brengt ons nu in de omgekeerde oecumene. 

Wanneer wij het echter zo mogen stellen, dan betekent dit, 
dat de kerken dan nu ook de jongeren zullen mogen en moeten 
toerusten om Hem zo op zich toe weten te komen en daarom 
Hem zo tegemoet leren gaan. Dit betekent dat de kerken worden 
opgeroepen om nu nog weer een keer waarlijk oecumenisch te 
worden. Anders gezegd, dat zij niet van zichzelf uit naar de 
einden der aarde en naar het einde der tijden zullen gaan, zeker 
niet alleen, wanneer daarvoor tijd en geld is, maar juist om· 
gekeerd van de op ons toekomende Heer uit, ook op ons toeko·· 
komend in Zijn wereldwijde werk, ook op ons toekomend in de 
uitvoering van Zijn nu bekend geworden geheim aan de niet
Israëlitische volkeren, zullen leven en denken en handelen. 

Op deze toerusting wachten de jongeren van vandaag aan de 
dag. 

Daarop wachten zij, niet alleen bij de kerken, maar evenzeer 
bij de ouderen, bij de oudere generatie, ook bij de oudere gene
ratie in bijv. de politieke partijen. Zij hebben er een fijn oor 
voor, Of deze alleen maar bezig zijn voor zich zelf te spreken en 
van zich uit te denken en te handelen, Of, zeker ook als christe
lijke partijen, zich inspannen om op deze vragen een antwoord 
te geven en aan hen de weg te wijzen. 

Dit betekent ook, wanneer de kerken en de daarmee verbon
den ouderen weer oecumenisch worden, dat zij zich veel meer 
zullen inspannen om deze oecumenische preparatie der jongeren 
mogelijk te maken, ja, alles zullen doen om deze te laten plaats 
vinden. 

Helaas vinden wij op dit moment vaak precies het tegendeel, 
n.l. een niet recht verstaan van de geweldige levende zaak der 
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oecumene, een steeds weer bezuinigen op de oecumenische, d.w.z. 
internationale zaken, en een zich terugtrekken op zichzelf. 

Ds. N. O. Steenbeek 

EEN VLUCHTHEUVEL IN DE WERELD. 

Zo heeft Augustinus het gezin genoemd. Rampzalig wanneer 
deze vluchtheuvel er niet is. De rechtsorde waakt er voor, dat 
het minderjarige kind, - wanneer het niet de verzorging en op
voeding, waarop het recht heeft, krijgt en de behartiging van 
zijn belangen beneden een zeker minimum blijft, - beschermd 
wordt. Het gezag over het kind moet te zijnen behoeve worden 
uitgeoefend; wanneer ouders hun macht over het aan hen toe
vertrouwde kind misbruiken, of in de naleving hunner verplich
tingen te kort schieten, dan kan - in het belang van het kind _ 
hun gezag worden beperkt of zelfs ontnomen. Het conglomeraat 
van wettelijke bepalingen, dat op dit alles betrekking heeft, is 
op verschillende wijze in beweging. Zo is er een duidelijke evo
lutie gaande van kinderrecht naar gezinsrecht. Het kind is niet 
een op zichzelf staand gegeven, maar het is een deel van zijn 
gezin. Met de zorg voor het gezin wordt ook - en misschien wel 
vooral - het kind gediend. De z.g. kinderbescherming kreeg 
dan ook door het streven om het gezin te betrekken in het op
voedings- en verzorgingsplan van het - misschien voor lange 
tijd elders verblijvende - kind een ander aanzien. Hoeveel er 
ook verandert en nog zal veranderen, twee beginselen bleven 
van kracht en zullen dit ook blijven. Het ene is, dat de onder
havige wettelijke en over verschillende rechtsgebieden ver
spreide voorschriften een bijdrage tot menselijk geluk willen 
zijn. Het andere is, dat de toepassing dezer voorschriften en de 
uitvoering van de daarop berustende rechterlijke beslissing voor 
een groot deel afhangt van de hulp van partikuliere personen 
en instellingen. Zonder de, tot onbaatzuchtige daden komende, 
naastenliefde zou van een levend kinder- en gezinsrecht geen 
sprake zijn. 
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Wat de een niet doet of niet kan doen, wordt door de ander 
gedaan. Het door de Nederlandse wet gehuldigde beginsel is, 
dat voor de ouder, zo enigszins mogelijk, de weg moet open
blijven om ééns weer zelf het hem van nature toekomende ge
zag over het hem, krachtens zijn ouderschap toevertrouwde, 
kind, uit te oefenen. In beginsel is de zorg van de ander een tij
delijke. Degeen, die deze tijdelijke zorg uitoefent, moet ook 
bewust weten dat zijn zorg in beginsel een tijdelijke is en dat 
zijn zorg van nature een ander karakter heeft dan die der eigen 
ouders. Zijn zorg is er omdat die van de ouder er niet is; deze 
komt in de plaats van, zonder plaatsvervangend te zijn. Het zich 
bewust zijn van deze feitelijkheden bepaalt zijn verhouding tot 
het kind en ook tot diens ouders. Wanneer er in deze uiterst 
moeilijke en oneindig genuanceerde verhoudingen openheid is, 
dan kan dit alleen maar ten goede komen aan de zorg voor het 
kind. 

Het inzicht, dat een kind niet los te denken is van zijn ouders 
of zijn gezin begint steeds verder door te dringen en doet de 
kinderbescherming geleidelijk van karakter veranderen. Dit 
geldt voor de opvoeding in internaatsverband evenzeer als voor 
die in pleeggezin. In het bijzonder voor pleegouders betekent 
het kontakt van henzelf en van hun pleegkind met diens eigen 
ouders vaak een zo groot probleem, dat de hulp van geschoolde 
en deskundige maatschappelijk werkers nodig is om de goede 
houding en de juiste vorm van samenwerking te vinden. Maar 
elke hulp zal zonder uitwerking blijven als er niet de inner
lijke bereidheid is om te aanvaarden, dat de verhouding pleeg
ouder-pleegkind een andere is dan die van eigen ouder-eigen 
kind. Een andere, dat houdt geen enkel oordeel, geen enkele 
qualificatie, geen tegen elkaar afwegen in. De liefde kent dui
zend vormen; de liefde verdraagt ook, dat degeen naar wie de 
liefde uitgaat zelve ook andere banden van liefde, genegenheid, 
verbondenheid heeft. Zo zal het pleegkind in zijn verschillende 
leef tijds- en ontwikkelingsfasen met zich zelve tot een even
wichtig beleven van de situatie, waarin het verkeert, kunnen 
komen. De liefde van de pleegouders vermag het om het belang 
van het kind bovenal te stellen en om het kind datgeen te geven, 
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dat voor hem als een vluchtheuvel in de wereld kan zijn zonder 
dat het kind op een verborgen en verheimelijkte plek in zijn 
hart conflicten en spanningen heeft over de vraag waarom het 
niet als een ander door zijn eigen ouders wordt groot gebracht. 

Er is een, naar verhouding klein aantal gevallen, waarin de 
zorg van derden niet als tijdelijk kan worden beschouwd omdat 
het redelijker wijs vaststaat, dat het kind niets meer van de 
eigen ouders of een hunner als verzorgers en opvoeders te ver
wachten heeft. Dit zijn de gevallen, die mogelijk voor adoptie 
in aanmerking kunnen komen. 

Onder adoptie moet naar ons recht verstaan worden de blij
vende wettelijke afstand door de ouders van een minderjarig 
kind aan pleegouders en het aannemen van een kind door der
den na rechterlijke tussenkomst met als rechtsgevolg, dat tus
sen de adoptief-ouders en het kind een rechtsverhouding ont
staat, die overeenstemming vertoont met die, welke tussen 
ouders en wettige kinderen bestaat 1). 

Om een uitspraak tot adoptie te verkrijgen moet in etappes 
een lange weg worden afgelegd. Aan een reeks van algemene 
vereisten en feitelijke voorwaarden moet voldaan zijn wil een 
verzoek tot adoptie kunnen worden toegewezen. Kunnen en niet 
moeten. De adoptie is bedoeld als een maatregel van kinderbe
scherming. Voor alle civielrechtelijke kinderbeschermingsmaat
regelen geldt, dat de toepassing niet dwingend is voorgeschreven 
als aan bepaalde wettelijke vereisten is voldaan, maar dat de toe
passing mogelijk is wanneer zulks in het belang van het kind is. 
De adoptie maakt hierop geen uitzondering. Een recht op adop
tie bestaat niet, noch voor de pleegouders, noch voor het pleeg
kind; zoals er ook geen verplichting tot adoptie is. 

De adoptie moet zijn in het kennelijk belang van het kind. 
De beoordeling, de afweging van dat belang moet niet slechts 
geschieden met het oog op het kind, de adoptandus, maar daar
bij moet - zoals de wet dat uitdrukkelijk zegt - het belang ook 
bezien worden uit het oogpunt van verbreking van de banden 
met de ouders en uit dat van bevestiging van de banden met 
de adoptanten. Het gaat hierbij niet om de optelling van een 

1) Adoptie is in Nederland pas sedert 1 november 1956 mogelijk. 
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aantal feiten en vervulde voorwaarden, het gaat om de algehele 
situatie van het kind. 

Een bepaald aspect van het kennelijk belang moet hier - in 
verband met het voorgaande - naar voren worden gebracht. 

Is het in het kennelijk belang van het kind als het wordt ge
adopteerd zonder te zijn ingelicht over zijn afkomst en status? 
Een vraag, die op het eerste gezicht aileen de beneden 14-jari
gen betreft omdat de oudere kinderen zelve moeten worden ge
hoord. Voor het kind van veertien jaar en ouder kan er geen 
meningsverschil bestaan, dat dit moet weten een pleegkind te 
zijn daar toch wel niemand zal willen bepleiten, dat zulk een 
kind van de rechter bij zijn verhoor moet vernemen, dat zijn 
verzorgers pleegouders zijn. Al is de rechter dan ook niet ver
plicht het jongere kind te horen, toch geldt ook voor dit kind, 
dat het zijn belang is dat hij niet van kameraden op school, bu
ren of anderen hoort dat hij geen eigen kind van zijn pleeg
ouders is. In de strijd voor de invoering van de adoptie is veel 
gesproken over zekerheid. Geheimzinnigheid rond de afstam
ming van het kind betekent onzekerheid. Openheid en klaar
heid zijn hechte peilers van de opvoeding. Inlichten van een 
kind over zijn status, betekent niet dat aan een kind zo maar 
opeens zijn voorgeschiedenis verteld wordt. In het algemeen be
tekent inlichten, dat zo vroeg mogelijk en geleidelijk aan het 
kind vertrouwd moet worden gemaakt met het feit, dat zijn 
pleegouders de taak van zijn eigen ouders vervullen, omdat deze 
dit niet kunnen. Deze vorm van voorlichting moet door de 
pleegouders zelve ter hand worden genomen. Wanneer dit van 
het begin af als een onwrikbaar beginsel door de pleegouders 
beleefd wordt, dan worden spanningen vermeden, dan is de 
voorlichting harmonisch ingeweven in het patroon van opvoe
ding en verzorging. Op deze wijze opgevat kan de voorlichting 
langzaamaan uitgroeien en kan deze ook andere zaken dan ai
leen het feit van de pleegkindverhouding omvatten, zoals het 
bestaan van broers en zusters van het kind; het nog in leven zijn 
van de eigen vader of moeder, de betekenis van naamsverande
ring, de mogelijkheid van adoptie. De voorlichting moet als 
regel algemeen omvattend zijn. 
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Aan de eis van de voorlichting wordt voor een eventuele 
adoptie door de Centrale Adoptieraad 2) in het algemeen vast
gehouden, tenzij op deugdelijke gronden door terzake deskun
digen overtuigend kan worden aangetoond, dat de voorlichting 
in een bepaald geval nog niet kan plaats vinden zonder groot 
nadeel aan het kind te berokkenen. 

Deze eis houdt ten aanzien van zeer jeugdige kinderen in, dat 
een begin van voorlichting heeft plaats gehad en er alle reden 
is om aan te nemen, dat de pleegouders ook na het tot stand 
komen van de adoptie de voorlichting zullen voltooien. 

De voorlichting van het pleegkind over zijn status en afkomst 
houdt dus niet in het toevoegen van een nieuwe, niet in de wet 
genoemde, voorwaarde aan de reeks, die de wet opsomt en aan 
welke moet zijn voldaan wil adoptie mogelijk kunnen zijn. De 
voorlichting is een element van het wettelijk criterium van ken
nelijk belang. 

Als de voorlichting niet geleidelijk is geschied en als een in
tegrerend deel van de opvoeding is meegegroeid zullen menig
maal ernstige spanningen en crises ontstaan. Is er dan toch nog 
kennelijk belang? Ja, dat is er omdat het niet primair gaat om 
de eis van de voorlichting, als wel om de beoordeling van de 
reeele band pleegouders-pleegkind. Het kennelijk belang, zoals 
dat in de wet twee-zijdig omschreven is, kan niet bepaald wor
den als geen oordeel mogelijk is over de verhouding adoptan
ten-adoptandus doordat men de werkelijkheid, de ware toe
stand verborgen heeft gehouden. 

De praktijk leert, dat wanneer tenslotte de voorlichting wordt 
aangevat dit - ondanks alle moeilijkheden die ontstaan kun
nen en moeten worden overwonnen- toch een opluchting bete
kent, een niet bewust ondergane druk wordt weggenomen, 
angsten en spanningen zich oplossen, er een openheid ontstaat, 
waardoor op een ander niveau de wederzijdse verhoudingen en 
banden duidelijker worden. 

Er kan geen vluchtheuvel in de wereld zijn, als deze omringd 
is van heimelijkheid en onzekerheid. Mr. M. B. van de Werk. 

2
) Dit is een college, dat in alle adoptiezaken van advies dient. 

14 



HOE DIENEN WIJ VREDE EN VRIJHEID 
IN HET ATOOMTIJDPERK? 

Hoe dienen wij vrede en vrijheid in het atoomtijdperk? Het 
is een van de meest gecompliceerde vragen die deze tijd aan de 
verantwoordelijke staatslieden, maar ook aan allen die bewust 
de vragen van de samenleving der volkeren mee willen door
denken, voorlegt. Zij - wij - verkeren in de benauwende span
ning van de zedelijke conflictsituaties van het voor en tegen van 
de atoombewapening. Vele Christenen zijn in het bijzonder in 
onzekerheid, doordat men dit dilemma vanuit het Bijbels ge
tuigenis op geheel verschillende wijze kan benaderen. 

Wij kunnen onze situatie ook nog in breder perspectief plaat
sen en bedenken dat wij in feite eerst aan het begin staan van 
een nieuw tijdperk. Een tijdperk, waarin de jongeren van van
daag voor vragen zullen staan waarvan wij nu nog ternauwer
nood weet hebben. Is het wonder, dat in de gelederen van de 
Christelijk-Historische jongeren de noodzaak werd gevoeld, zich 
met dit brandend actuele probleem bezig te houden; dat de 
dringende vraag ontstond naar een brede en deskundige voor
lichting? 

Ziedaar de achtergrond, waaruit in het najaar van 1958 een 
tweetal conferenties voortsproten, die in de pers ruime aandacht 
kregen en die aanleiding werden tot dit artikel. De traditionele 
najaarsconferentie van de Federatie van Christelijk-Historische 
Jongerengroepen in oktober was gewijd aan het thema "Het 
gebruik van kernwapens". Excellente en geleerde sprekers heb
ben de voornaamste aspecten belicht. Dr. Ir. G. A. Kluitenberg 
besprak het onderwerp "Kernenergie en samenleving". Lt. Gen. 
M. R. H. Calmeyer refereerde over "De politiek-strategische 
achtergrond van het kernwapenvraagstuk" en Prof. Dr G. C. 
van Niftrik over "De zedelijk-godsdienstige problemen rondom 
de atoombom" 1). De landelijke Christelijk-Historische Studen
ten-conferentie, die in november in Delft werd gehouden, was 
aan het zelfde probleem gewijd. Hier spraken Lt. Gen. M. R. H. 

') Het referaat van Prof. Niftrik werd afgedrukt in Koningin en 
Vaderland, 24 oktober 1958. 
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Calmeyer over "Een christelijk-politieke benadering van het 
kernwapenvraagstuk" en Ds. D. ter Steege over "Atoombewape
ning en christelijk geloof. Een contradictie?". 

De deelnemer aan deze conferenties zal in het volgende veel 
van het daar gehoorde herkennen. Het artikel is evenwel geen 
verslag van de conferenties. Het is bedoeld als een nadere be
zinning op en in sommige opzichten uitwerking van de vragen 
die het brandpunt van inleidingen en discussies waren, nu voor 
een bredere kring. 

Het vraagstuk van de atoombewapening wordt in hoge mate 
beheerst door de vraag of deze bewapening gezien als militair 
middel nog wel beschouwd kan worden als een in verband met 
haar doeleinden acceptabel middel. Betekent een eventuele a
toomoorlog niet het einde der menselijke beschaving en zouden 
wij er niet beter aan doen ons buiten deze bewapeningswedloop 
te houden, in de hoop dat bij een conflict tussen de V.S. en 
Rusland wij er op zijn best buiten zullen kunnen blijven en dat 
op zijn slechtst een Russische bezetting nog altijd te verkiezen 
zou zijn boven een collectieve zelfmoord. 

Deze stelling werd verdedigd in de nog niet zo lang geleden 
in West-Duitsland gevoerde campagne "Strijd tegen de Atoom
dood", welke haar startsein vond in het "Göttinger Manifest" der 
achttien atoomgeleerden van april 1957 en gericht was tegen de 
uitrusting van de West duitse strijdkrachten met kernwapens en 
de installatie van raketbases op Westduits grondgebied. De 
evangelische theoloog Gollwitzer wees er in "Die Christen und 
die Atomwaffen" op dat de beoordeling van de nieuwe wapens 
door de Kerk rekening moest houden met het geheel andere 
karakter van deze wapens vergeleken met die uit de tijden 
waarin de theologie zich vroeger met het oorlogsvraagstuk be
zighield. Hij verwerpt de atoombewapening, zolang het niet ge
lukt is aan te tonen dat deze nog voor iets anders dan massa
moord gebruikt kan worden. 

Nu is de apocalyptische ontwikkeling die het denken over de 
moderne bewapening genomen heeft, pas actueel geworden on
der invloed van de gang van zaken van de laatste jaren. Volgens 
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vele waarnemers hebben de krachtsverhoudingen tussen het 
Westen en het Sovjetbloc zich namelijk ten nadele van het Wes
ten ontwikkeld. Het voordeel dat de V.S. bezaten ten opzichte 
van de Sovjet-Unie omdat zij in staat waren door hun monopolie 
op het gebied van de atoombom de voornaamste steden en centra 
in Rusland te vernietigen zonder dat dit land in staat was iets 
dergelijks terug te doen, verdween zodra Rusland er in slaagde 
zich eveneens in het bezit van A- en H-bommen te stellen. Rus
land kwam in 1949 in het bezit van de A-born en in 1953 van de 
H-bom; pas ongeveer 1955 bezat dit land een voldoende voor
raad bommen voor operationeel gebruik, welke nieuwe situatie 
leidde tot een erkenning van de toestand van ,remise" tijdens 
de topconferentie van Geneve in dat jaar. 

Er bestaat dus op het ogenblik geen overwicht meer aan een 
van beide zijden en in plaats daarvan is er een toestand van 
evenwicht bereikt, het evenwicht der verschrikking, zoals Chur
chill het genoemd heeft. ,Zolang dit evenwicht blijft bestaan is 
de kans op een nucleaire wereldoorlog dan ook uiterst gering".2) 

Churchill zelf formuleerde de implicaties van het atoomtijdperk 
voor de veiligheid van de wereld als volgt: ,Then it may well 
be that we shall, by a process of sublime irony, have reached a 
stage in history where safety will be the sturdy child of terror, 
and survival the twin brother of annihilation". Eisenhower be
doelde hetzelfde toen hij zei dat er geen alternatief voor de 
vrede meer was, evenals de Engelse luchtmaarschalk Sir John 
Slessor die als zijn mening uitsprak dat de oorlog geen toekomst 
meer had. De woorden, door Churchill gesproken in zijn speech 
in het Engelse Lagerhuis op 1 maart 1955, gaven aanleiding tot 
de volgende commentaar in een Nederlands tijdschrift: , ... dat 
sommige van de beste theologen op het ogenblik minder goed 
over Gods bedoelingen met de wereld spreken dan onlangs de 
oude Churchill het deed ... Een theologisch antwoord op gelijk 
niveau moet nog gegeven worden". 3) 

2) Lt. Gen. M. R. H. Calmeyer in zijn radio-voordracht voor de 
N.C.R.V. op 28 januari 1959, afgedrukt in Koningin en Vaderland van 
30 januari 1959. 

3) Dr. C. L. Patijn, Antwoord aan Dr. Boerwinkel. Wending, maart 1955. 
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De evenwichtssituatie, die beide partijen afschrikt van een 
algemene oorlog, berust er intussen niet meer op zoals enige ja
ren geleden het geval was, dat beider capaciteit ongeveer ge
lijk zou zijn, maar op het feit dat de beide tegenstanders elkaar 
niet met een verrassende klap kunnen uitschakelen. Zij moeten 
een bijna even hevige klap terug verwachten. 4) Er is echter van 
sommige zijden wei gewezen op de instabiliteit van een derge
lijke evenwichtssituatie. De afschrikking is niet automatisch; in 
de eerste plaats omdat de thermonucleaire wapens een buiten
gewoon groot voordeel opleveren voor de aanvaller en in de 
tweede plaats omdat de technologische ontwikkeling met fan
tastische snelheid voortgaat. Een bijkomende omstandigheid is 
dan nog dat wij, ten einde het gevaar van een weloverwogen 
agressie te verminderen, gedwongen zijn maatregelen te nemen 
die het risico van een onbedoelde oorlogsdaad vermeerderen. 
Een veiligheidspolitiek, gebaseerd op de afschrikwekkende 
kracht van de thermonucleaire wapens, zal in de jaren 60 niet 
dan met de grootste inspanning aan onze zijde te verwezenlij
ken zijn. 5) 

Nog op een andere wijze werkt het evenwicht echter ten gun
ste van de Sovjet-Unie volgens velen. Want de mogelijkheid 
van de aanwending van de nucleaire wapens heeft in een derge
lijke toestand van evenwicht slechts een psychologische bete
kenis, als absolute dreiging waarvoor echter beide partijen te
rugschrikken deze in daden om te zetten, omdat dit hun eigen 
vernietiging met zich zou brengen. Men zal dus omzien naar 
andere middelen om zonodig een oorlog te kunnen voeren die 
geen totale oorlog is. Maar sedert jaren hebben de Westelijke 
mogendheden hun conventionele strijdkrachten verminderd en 
de Witboeken van de Engelse regering over haar defensie-poli
tiek kennen eigenlijk slechts twee alternatieven: totale atoom
oorlog of absolute vrede; terwijl de Amerikaanse generale staf 
een beperkte oorlog toch nog altijd ziet als een conflict dat ge-

4
) Lt. Gen. Calmeyer, t.a.p. 

5
) Albert Wohlstetter, The delicate balance of terror. Foreign 

Affairs, januari 1959. 
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streden moet worden met tactische atoomwapens. Het overwicht 
van de Sovjet-Unie ligt echter in de omstandigheid dat dit land 
zich voorbereid houdt op het kunnen voeren van drie soorten 
conflict: 

1. beperkte conflicten met gebruik van conventionele wapens 
2. beperkte conflicten met tactische atoomwapens en 
3. totale oorlog (die overigens van Russische zijde niet gezien 

worden als een onmiddellijke zelfvernietiging, maar als een 
conflict dat na de verschrikkelijke verwoestingen van de 
eerste dagen nog jaren kan duren). En hierin, veelmeer dan 
in een mogelijke technische superioriteit, ligt het Russische 
overwicht op het Westen. 6) 

Er is nog een verdere complicatie die haar wortels heeft bin
nen de Westerse alliantie zelf. Het vooruitzicht van een grote 
oorlog waarop men zich voorbereidt, maar die nooit mag plaats
vinden, en van locale oorlogen die een of andere dag werkelijk 
zullen gebeuren, kan maar een ding betekenen. De V.S. zijn in 
staat afzonderlijk op te treden en zich zonodig terug te trekken 
binnen de vesting Amerika. Zodra zij haar intercontinentale bal
listische projectielen volledig tot ontwikkeling heeft gebracht, 
zal zij in de verleiding komen afstand te doen van haar over
zeese bases, die op het ogenblik de Sovjet-Unie nog omringen. 7) 

West-Europa kan echter nog steeds aileen maar worden be
schermd door de thermonucleaire afschrikkingsmacht van het 
Amerikaanse Strategic Air Command. Dit wil dus zeggen dat of 
de V.S. overtuigend zullen moeten aantonen dat zij West-Europa 
als een onafscheidelijk deel van het eigen territoir beschouwen, 
of dat Europa anders de beschikking over een eigen ,deterrent" 
moet zien te verkrijgen. Het alternatief van de Atlantische soli
dariteit wil in ieder geval zeggen dat de Europese landen bereid 

6) In deze zin onder meer Raymond Aron, NATO and the Bomb. 
Western World, juni 1958, en: De la guerre. Armes atomiques et di
plomatie planetaire. Espoir et Peur du Siecle. Paris 1957. 

7) Zie ook het artikel ,Overseas Bases" van de voormalige assistent 
van de Amerikaanse minister van Defensie in Foreign Affairs van 
oktober 1958. 
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moeten zijn hun doel in de gezamenlijke defensielasten en risi
co's te dragen en niet langer alleen maar te vertrouwen op het 
Amerikaanse zwaard. 

In dit verband verdient de gedachtengang van de Duitse 
atoomgeleerde Von Weizsäcker, de initiatiefnemer van het Göt
tinger Manifest 8), de aandacht. Uit diens artikelen in het week
blad Die Zeit, gebundeld uitgegeven onder de titel "Mit der 
Bombe leben", blijkt dat zich een belangrijke omkeer in zijn 
denkbeelden heeft voltrokken, nadat hij deze had kunnen con
fronteren aan de meningen van buitenlandse deskundigen. De 
Göttinger these was, dat de wereldvrede niet gediend zou wor
den door tactische atoomwapens in handen van kleine naties. 
Het is aan deze stelling dat Von Weizsäcker is gaan twijfelen. 
En wel omdat de hypothese waarop de uitrusting van Europese 
strijdkrachten met kernwapens berust, hem niet bekend was. 

Deze luidt namelijk in Von Weizsäckers eigen woorden: "Heb 
ik tot mijn verdediging een wapen, dat als het wordt gebruikt 
tegelijk met de aanvaller ook mijzelf doodt, dan beschermt zo'n 
wapen paradoxaal genoeg wèl mijn leven maar niet mijn bezit. 
Wie mijn portefeuille wil stelen, zal redeneren, dat mijn leven 
mij liever zal zijn dan mijn portefeuille; het wapen zal de dief 
minder afschrikken dan het de moordenaar doet". 9) Met andere 
woorden de strategische vergeldingsmacht van het Westen be
schermt ons wel tegen een aanval van de Sovjet-Unie met stra
tegische kernwapens, maar niet tegen beperkte landroof. Mos
kou zou kunnen denken dat het straffeloos land voor land onder 
druk zou kunnen zetten en van het Westen afknabbelen, omdat 
in een dergelijk geval Washington toch niet zijn strategische 
luchtmacht zou inzetten en zijn eigen vernietiging riskeren. De 
leer van de massieve vergelding zoals deze door Dulles is ver
dedigd, kan voor het Kremlin ongeloofwaardig blijken. Daarte
genover staat dan de theorie van de graduele afschrikking: tegen 

8) Von Weizsäcker maakte eveneens deel uit van de nader te noemen 
commissie van de Wereldraad van Kerken over het vraagstuk van de 
atoomoorlog. 

9) Geciteerd in het Alg. Handelsblad van 2 augustus 1958 en in de 
Neue Züricher Zeitung van 19 augustus 1958. 
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beperkte agressie zouden kernwapens met beperkte werking, 
de tactische kernwapens, gereed moeten staan. De Amerikaanse 
theoreticus van de ,limited war", Kissinger, heeft in dit verband 
zelfs gepleit voor het vastleggen van regels voor een beperkte 
oorlogvoering, in de wat speculatieve hoop dat deze door beide 
partijen dan aanvaard en eerbiedigd zouden worden. 10) Maar 
Weizsacker betwijfelt waarschijnlijk terecht de mogelijkheid 
daarvan, omdat zijns inziens de partij die zo'n beperkte krijg 
dreigt te verliezen, vermoedelijk toch strategische wapens zal 
inzetten met alle gevolgen van dien. Hij verbindt hier echter 
op zijn beurt een speculatieve redenering aan, door te betogen 
dat tactische atoomwapens een beperkte oorlog niet mogelijk, 
maar integendeel, onmogelijk maken. Juist omdat de potentiele 
agressor weet, dat hij in elk geval een atoomkracht zal ontke
tenen en dat hij Washington niet voor het dilemma kan stellen: 
Of algehele vernietiging, Of het verlies van een klein land. Dat 
het kleine land zelf zich met tactische atoomwapens teweer kan 
stellen, kan dus voor de wereldvrede dienstig zijn. 11) 

Tot een soortgelijke conclusie, maar dan ten aanzien van de 
raketbases in West-Europa, komt de hiervoor genoemde Kissin
ger in een artikel in het tijdschrift ,Foreign Affairs" van april 
1958. Hij gaat er bij zijn beschouwingen van uit dat de Europese 
raketten voor de V.S. slechts aanvullende betekenis hebben in 
het geval van een totale oor·log en dan alleen maar de vergel
dingsmacht vergroten. Ret werkelijke argument voor raketin
stallaties op het vasteland is echter een geheel ander. Zij zijn 
vereist, niet voor de verdediging van Amerika, maar voor die 
van Europa. Met de toenemende snelheid en vernietigende 
kracht van de wapens zal ieder land er afkerig van zijn, zijn 
bestaan op het spel te zetten voor iets minder dan de meest 
directe bedreiging van dit eigen bestaan. 

De Europese NATO-landen hebben dus alle reden mede te 

10) Henry A. Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy. (An
chor Books 1958). 

11) Een beknopte, maar evenwichtige beoordeling van het vraag
stuk van de beperkte oorlogsvoering geeft Hanson W. Baldwin in The 
Atlantic van mei 1959. 

21 



helpen aan de ontwikkeling van een strategie die de V.S. niet 
voor de keuze stelt tussen totale oorlog Of afzijdigheid in de ver
dediging van Europa. Een sterke militaire uitrusting in Europa 
en onder Europese controle is meer dan ooit noodzakelijk, niet 
om af te schrikken van een aanval op Amerika, maar om een 
effectieve sanctie te vormen tegen een aanval op Europa. Als 
de V.S. all één de verantwoordelijkheid zouden dragen voor de 
verdediging van de vrije wereld, zou ook de bepaling van de 
casus belli en de beslissing hoe te reageren op agressie in Euro
pa, niet langer in Europese handen liggen. Een weigering door 
de Europese bondgenoten van de V.S. raketten te accepteren, 
doet de NATO in toenemende mate steunen op de afschrikking 
van een algemene oorlog, juist in een tijd dat de gevolgen van 
de massieve vergelding de wil tot weerstand verzwakken. Aan 
de andere kant zal de wil om zich te verzetten tegen aanmati
gingen van Russische zijde groter worden wanneer er zoveel 
mogelijk alternatieven worden gecreëerd tussen overgave en een 
oorlog die in feite zelfmoord betekent. Daar het doel van de af
schrikking is, de agressor voor risico's te plaatsen die niet in 
verhouding staan tot de doeleinden die hij wil bereiken, kunnen 
locale strijdmachten in Europa een vitale functie vervullen, ook 
als zij niet in staat zijn sovjet-aanvallen op iedere schaal te 
weerstaan. Zweden en Zwitserland houden er een omvangrijk 
defensief apparaat op na, niet om een potentiële agressor te 
kunnen verslaan, maar wel om hem een hogere prijs voor zijn 
agressie te laten betalen dan waartoe hij bereid is. Hun neutra
liteit heeft nooit op een militair evenwicht berust, maar op een 
wanverhouding tussen kosten en baten van een aanval op deze 
landen. Het zou ongetwijfeld de voorkeur verdienen wanneer 
het niet nodig zou zijn de raketten op Europees grondgebied te 
installeren, maar men kan er mee instemmen wanneer zij er toe 
kunnen dienen de Sovjet-Unie iedere illusie te ontnemen dat 
een eenzijdige aanval op Europa haar voordeel zou kunnen op
leveren. 

Aldus de gedachtengang van velen, ook in Europa. 12) Het heeft 

12) Zie onder meer Raymond Aron, Antwort auf Kennan. Der Monat, 
maart 1958. 
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er echter de schijn van dat op het ogenblik deze denkbeelden 
wat op de achtergrond geraken omdat zij die hiertegenover "dis
engagement", neutralisering en desatomisering verdedigen iets 
meer de wind in de zeilen beginnen te krijgen. 13) 

Naar de mening van de Engelse oppositieleider Gaitskell is 
onder de huidige omstandigheden de politiek van de defensieve 
afschrikking volkomen gerechtvaardigd en moet deze ook wor
den voortgezet, tenzij en totdat werkelijke algemene ontwape
ning met volledige controle en politieke overeenkomsten, haar 
niet langer noodzakelijk maakt. Deze defensieve afschrikking is 
echter niet langer voldoende, want het werkelijke oorlogsge
vaar zou niet meer zijn gelegen in een algemene weloverwogen 
Russische aanval met atoomwapens, maar in kleinere conflicten 
die tot een algemene oorlog kunnen leiden. Bij deze kleinere 
conflicten kunnen geen strategische atoomwapens worden ge
bruikt. De V.S. zijn niet bereid atoombommen op Rusland te 
werpen wanneer in Berlijn onlusten ontstaan die gevolgd wor
den door gewapend ingrijpen van Russische zijde. Om deze re
den heeft men de ontwikkeling van de z.g. tactische atoomwa
pens ter hand genomen. Maar naar de mening van Gaitskell zal 
men ook bij een kleiner conflict zoveel mogelijk vermijden van 
deze wapens gebruik te maken en daarom zijn conventionele 
wapens en strijdkrachten noodzakelijk. De politiek van de de
fensieve afschrikking, hoewel op zichzelf noodzakelijk, is dus 
niet adequaat en daarom moet het Westen zich inspannen om de 
gevaarlijke plaatsen, van waaruit kleine gewapende conflicten 
tot een algemene oorlog kunnen leiden, te elimineren. Dit zou 
dan te bereiken zijn door onder meer terugtrekking van alle 
vreemde troepen uit Duitsland, Polen, Tsjechoslovakije en Hon
garije en uittreding van West-Duitsland uit de NATO en van de 
andere landen uit het Pact van Warschau, waarna hereniging 
van Oost- en West-Duitsland zou kunnen plaatsvinden. 

1:l) George F. Kennan, Russia, the Atom and the West. Reith Lectu
res B.B.C. 1957 en Disengagement Rivisited. Foreign Affairs, januari 
1959. Hugh Gaitskell, Disengagement: Why? How? Foreign Affairs, 
juli 1958 en Western World, juli 1958. 
Zie ook lVIichael Howard, Disengagement in Europe (Penguin Books 
1958) 
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Op deze plannen is de volgende critiek uitgebracht: Wanneer 
Amerikaanse en Britse strijdkrachten uit Duitsland worden te
ruggetrokken, zouden zij het gehele continent moeten verlaten, 
terwijl de Russische troepen na terugtrekking uit de satellietlan
den daar weer op ieder moment in 12 of 18 uur terug kunnen 
zijn. Bovendien is het gevaarlijk wanneer de Russische en Wes
terse troepen niet meer in nauw contact met elkaar staan aan 
de zone-grens in Duitsland; zolang de Russen weten dat wan
neer zij aanvallen er Amerikaanse troepen bij betrokken zijn, 
vormt dit een voldoende afschrikking. Gaitskell zelf aanvaardt 
deze critiek niet geheel, maar ziet onder de huidige omstandig
heden toch geen andere mogelijkheden dan een zeer beperkt 
plan dat slechts uit twee punten bestaat: beperking van de 
vreemde troepen in een centraal-europese zone en een proef
ontwapeningsplan voor dit gebied met bijbehorende controle
maatregelen. 

In een ongeveer gelijke richting hebben zich de denkbeelden 
van de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Rapacki, ont
wikkeld. Zijn eerste plan, bekend gemaakt in december 1957, 
bevatte het voorstel het vervaardigen en gebruiken van kern
wapens te verbieden in Polen, Tsjechoslovakije en geheel Duits
land. Het Westen voerde hiertegen aan dat bij een conflict bin
nen dit gebied West-Berlijn en West-Duitsland vrij machteloos 
zouden staan tegenover de superieure conventionele bewape
ning van de Sovjetlanden. En dat Amerikanen en Britten zich 
uit West-Duitsland zouden moeten terugtrekken omdat hun uit
rusting reeds geheel gebaseerd is op kernwapens. In februari 
1958 heeft Rapacki toen ook beperking van de klassieke bewa
pening in zijn plan opgenomen. Begin november 1958 heeft hij 
dit opnieuw gewijzigd. In het eerste stadium zou de situatie 
moeten worden bevroren; de Russen, Amerikanen en Engelsen 
in het gebied zouden hun kernwapens behouden, maar Polen, 
Tsjechen en Duitsers zouden die noch mogen vervaardigen noch 
gebruiken. In het tweede stadium zou verwijdering van alle 
kernwapens uit Midden-Europa moeten volgen; tevens zouden 
de conventionele vormen van bewapening beperkt moeten wor
den en controle-systemen worden ingesteld. 
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Door de crisis rondom Berlijn kregen deze denkbeelden nieu
we actualiteit en werden nieuwe plannen ontwikkeld waarvan 
de meest recente die zijn van de Fransen Moch en Mendes-Fran~ 
ce. Het eerste bedrijf van de ministersconferentie in Genève 
heeft inmiddels uitgewezen dat zelfs over zeer verwaterde ver
sies van disengagement en desatomisering geen overeenstem
ming kan worden bereikt. Van deze nieuwe versies was onder 
de naam van militair uitgedunde zone nog een vage schim over
gebleven in het westelijke voorstellen-pakket met als voor
naamste punten: wederzijdse inspectie en uitwisseling van ge
gevens over troepensterkte en radarwaarschuwingssysteem te
gen verrassingsaanvallen. 

Een Duits commentator heeft er echter op gewezen dat het 
gehele denkbeeld van een atoomwapenvrije zone trouwens ach
ter de ontwikkeling van de feiten aanloopt 14): Het onderscheid 
tussen "conventionele" en met atoomwapens uitgeruste strijd
krachten is slechts het kenmerk van een overgangsstadium in de 
bewapening, dat men in ieder geval in Europa over enige jaren 
achter de rug zal hebben. De Westerse landen zo goed als de 
Sovjet-Unie hebben door de uitrusting van hun troepen met 
taktische atoomwapens het "point of no return" reeds overschre
den. 

Ook voor de Europese landen is er dus geen ontsnapping aan 
het dilemma van de atoombewapening mogelijk. 

"One of the perplexities of our present situation is that very 
complex technical matters contain within themselves moral and 
ethical problems of the highest moment" schreef de bijzondere 
studiecommissie van de Wereldraad van Kerken in "Christians 
and the prevention of war in an atomie age - a theological dis
cussion", het rapport dat de vorige zomer aan het in de Deense 
stad Nyborg vergaderende Centrale Comité van de Wereldraad 
werd aangeboden. En niet alleen de technische kwesties zijn 
uitermate ingewikkeld, ook de zedelijke vraagstukken, die met 
de atoombewapening samenhangen vertonen zovele aspecten, 
dat er slechts weinigen zijn die volledige bevrediging vinden in 

14) Frido von Senger und Etterlin, Militärische Probleme einer ver~ 
dünnten Zone in Europa. Europa Archiv, 5 juni 1959. 
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het eenmaal door hen ingenomen standpunt. Zowel van de zijde 
van hen die de kernbewapening aanvaarden als door degenen 
die een onvoorwaardelijk afwijzende houding innemen, worden 
klemmende argumenten aangevoerd. Voor beiden blijven echter 
bepaalde vragen onopgelost liggen. Ook in de Unie, - zeker 
onder jongeren - heerst, zo bleek tijdens de discussies op de 
conferenties, geen eenstemmigheid. 

Een van de eerbiedwaardigste van de critische geesten is de 
in dienst van de mensheid vergrijsde Albert Schweitzer. Ge
dreven door de allesomvattende grondtoon van zijn wereldbe
schouwing, de eerbied voor het leven, is hij onvoorwaardelijk 
in de afwijzing van de kernbewapening. 

Wat houdt- meer theologische benadering- de nieuwe be
wapening in met betrekking tot het Goddelijk scheppingswerk? 
Betekent het niet het aanvaarden van de vernietiging van de 
schepping, waarin de mens als gaardenier is geplaatst? Is het 
geen misbruik van Gods gaven, zowel van het menselijk ver
stand als van de krachten der natuur? 

De theologische benadering heeft ook vanuit de eschatologie 
plaatsgevonden. Wordt met de atoombewapening niet het voor
uitzicht aanvaard, dat de geschiedenis der mensheid door een 
menselijk handelen wordt beeindigd? Wordt de verwachting 
van Gods toekomst er niet door afgesnoerd? 

Het zijn indrukwekkende bezwaren die in het veld worden 
gebracht! Bij nadere beschouwing rijst echter de vraag, of zij 
tegen de atoombewapening als zodanig worden aangevoerd. Gol
den zij vroeger ook niet reeds? Heeft de atoombewapening in 
deze opzichten iets wezenlijk nieuws gebracht, of spreken deze 
bezwaren door de verschrikkelijke uitwerking van de kernwa
pens thans veel luider dan tevoren? Men moet inderdaad zeg
gen, dat het ten aanzien van de gereleveerde bedenkingen gaat 
om een relatief verschil tussen het oude en het nieuwe oorlogs
bedrijf. Wanneer men geen consequent pacifistische houding in
neemt, dreigt men te verzanden in een discussie over kwanti
teiten. Daarmede zijn deze bezwaren als zodanig natuurlijk niet 
afgedaan. Maar voor het vraagstuk van de atoombewapening 
hebben zij geen specifieke relevantie. 
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Stellig is de vernietigende werking van de kernwapens van 
een andere orde dan het tot dusverre gebruikte oorlogstuig. De 
studiecommissie van de Wereldraad vat het onderscheid in drie 
factoren samen. Ten eerste: het is niet meer mogelijk onder
scheid te maken bij het treffen van militaire en burgerlijke doe
len. Voorts: de uiteindelijke doelstellingen, orde, vrede en ge
rechtigheid, zijn onbereikbaar geworden. Ten derde: de werking 
is noch qua ruimte, noch qua tijd in de hand te houden. De do
delijke stof wordt door de gehele dampkring verspreid; de gene
tische invloeden zetten zich door de geslachten voort. 

Een nieuwe reeks argumenten kan uit deze opmerkingen voort 
komen. Een verdediging van het Westen is met deze middelen 
toch waardeloos? De schatten des geestes, de vrijheid van het 
Westen, gaan dan immers toch verloren? Getuigt het niet van 
realisme, een zinloos middel ook inderdaad achterwege te laten 
en nuchter en moedig ,neen" te zeggen, een ,neen" dat tegelijk 
een ,ja" is op de menselijkheid van het leven en het samenleven, 
waarop aile mensen in hun angst, verleidbaarheid en misluk
king zitten te wachten? 15) 

Nu beroept men zich daartegenover wei op het Paulinische 
woord van Romeinen 13. De overheid is door God ingesteld om 
de vrijheid in een rechtvaardige samenleving te waarborgen. 
Het zwaard, dat de overheid daartoe is gegeven, heeft zich ont
wikkeld tot wapens die grate delen van de wereld kunnen ver
woesten. De overheid moet dus de atoombewapening accepteren. 
En wie het anders zien, moeten eerst Paulus nog maar eens na
lezen. 

Maar zo rechtstreeks mogen wij geen lijnen van de Romeinen
brief naar de moderne bewapening trekken! De grondgedachte 
van Paulus is, dat de overheid een bijzondere roeping heeft tot 
handhaving van recht en gerechtigheid en daarmede stemmen 
wie de atoombewapening a<mvaarden en wie haar verwerpen 
gelijkelijk in. Waar het nu echter om gaat, is, nuchter af te we
gen, wat de concrete roeping en taak van de overheid in deze 
tijd zijn. 

15) Vgl. Dr. C. J. Dippel, Collectivistische vlucht uit de geschiedenis. 
Wending, juli-augustus 1958, blz. 328. 
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Om daartoe te komen dienen wij een ogenblik stil te staan bij 
de functie van de macht als element van de gerechtigheid. 
,Macht en machtsontplooiing is niet op zichzelf boos en onrecht
vaardig. Alles hangt er vanaf in welke dienst de macht staat." 16) 

Wij moeten inzien ,dat de machtige gevaarlijk is, omdat de mens 
zondig is, geneigd tot hybris en slechts in staat om een bepaal
de mate van macht te verdragen ... Opbouw van een eigen 
atoommacht betekent in de huidige wereld een temmen van de 
machtige, en een delen van de macht. Een deling van de nucleai
re macht in de wereld is een zekere neutralisering van het ge
vaar en een zekere garantie, dat de vrede zal worden be
waard." 17

) De internationale samenleving kent nu eenmaal geen 
wereldgezag van enige betekenis; de hoop moet gevestigd zijn 
op de bewaring van het evenwicht, op het afschrikwekkende 
van de westerse bewapening. Voor zover wij het kunnen zien, 
is in de huidige situatie de kans op het voortduren van de tegen
woordige situatie het grootst, wanneer wij de kernbewapening 
handhaven. Ret is een volstrekt onaanvaardbaar risico, thans 
een Westeuropees vacuum te doen ontstaan. Daarom kunnen wij 
het niet anders zien, dan dat de atoombewapening bittere nood
zaak is. 

Er is bepaald geen reden, over een dergelijke beslissing een 
zekere voldaanheid te tonen. De kaarten liggen zo ingewikkeld, 
dat iedere beslissing, naar Prof. van Niftrik, minstens de moge
lijkheid, dat wij schuld op ons laden met zich meebrengt. 18) In 
geen geval mag men van enigerlei kant een ander er van be
tichten, dat hij de essentie van het Evangelie niet heeft ver
staan. ,(De belangrijke vraag), of het hierbij om problemen van 
het Christelijk leven gaat, waarvan de oplossing aan het per
soonlijk inzicht van ieder Christen moet worden overgelaten, 
dan wei of het gaat om gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid 
aan een duidelijk gebod van God .... is op dit ogenblik in de 
Kerk nog niet voldoende doordacht en tot klaarheid gebracht", 

16
) Prof. Dr. G. C. van Niftrik, t.a.p. blz. 6. 

17
) Dr. C. L. Patijn, Het probleem der atoomwapens. Wending, april 

1958, blz. 86. 
18

) T.a.p. biz. 7. 
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schreef de Synode van de N ederlandse Hervormde Kerk. 19) 

Dringend noodzakelijk is het, dat er een confrontatie van de 
verschillende visies blijft bestaan, dat het gesprek aan de gang 
blijft, opdat een gedane keus scherper wordt doordacht, of, waar 
nodig, gecorrigeerd. Ds. ter Steege merkte aan het eind van zijn 
toespraak op: Tweederangs christenen zouden wij slechts dan 
zijn, als wij niet onder het nemen van onze beslissing zouden 
hebben geleden. En hij riep, met de woorden van het adres van 
de Friese predikanten, de politiek-verantwoordelijken op tot 
,hardnekkigheid en vindingrijkheid om de vrede te bewaren". 

Hardnekkigheid en vindingrijkheid. Bij de aanbieding van het 
al genoemde rapport aan het Centrale Comite van de Wereld
raad in Nyborg werd gesteld, dat wij wel kunnen discussieren 
over aan- en afschaffing van kernwapens, maar dat wij dienen 
te beseffen, dat de atoombom niet meer uit de wereld weg te 
denken is. Zelfs al zouden alle voorraden kernwapens vernie
tigd kunnen worden, onze kennis, het resultaat van ons weten
schappelijk onderzoek kunnen wij niet meer over boord werpen 
en daarmede de mogelijkheid, dat toch weer op de atoombom 
wordt teruggegrepen. 

Daarom, door het dilemma van het voor of tegen heen dringt 
de vraag, hoe wij met de atoombom zullen moeten leven. 

Uitgaande van deze gedachtengang heeft de studiecommissie 
van de Wereldraad drie jaar gewerkt. Het resultaat is voorals
nog beperkt tot een rapport, waarbij is aangetekend, dat het een 
eerste stap is in de voortgaande studie en dat het ter discussie 
aan de Kerken wordt aangeboden. 

Het blijkt de grootste moeite te hebben gekost, een verbinding 
aan te brengen tussen de klaar geformuleerde theologische uit
gangspunten en de politieke practijk. De Commissie heeft deze 
gevonden in het sleutelwoord ,discipline", zelfbeheersing, het
geen naar drie kanten wordt uitgewerkt: 
1. De techniek: Een waarschuwing tegen verafgoding van de 
techniek, strijd tegen de verkeerde gevolgen, zelfopoffering ten 

19) Hoe dienen wij de vrede? Verklaring van de Generale Synode 
der Nederlandse Hervormde Kerk, 1956, blz. 9. 
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aanzien van de goede gevolgen (bij dit laatste dient met name 
aan verspreiding over de hele wereld gedacht te worden). 
2. De politiek: nationale zelfkritiek; bereidheid tot technische 
en economische hulp als werkelijk offer (met de aantekening, 
dat het niet zozeer aan geld als wel aan verbeeldingskracht ont
breekt); alle mogelijke contacten tussen Oost en West met ver
mijding van denken in zwart-wit schema's (mede van belang in 
verband met de voorlichtende taak van de pers). 
3. De bewapening: geen megaton wapens gebruiken vóór de 
andere partij daartoe is overgegaan, en eventueel bereid zijn in 
een totale oorlog om op de voorwaarden van de tegenpartij het 
vuren te staken; strenge beperking van de doeleinden waarvoor 
de wapens mogen worden ingezet (in elk geval niet voor het 
bestrijden van ideologische systemen). 

Het rapport is slechts een allereerste stap. Er is reeds van vele 
kanten kritiek op uitgeoefend en dat is niet onbegrijpelijk. Met 
name zal het taak en opdracht zijn de geformuleerde desiderata 
verder te confronteren met de strategische vooronderstellingen 
van de westerse defensie, zoals die in het eerste deel van dit 
artikel werden uiteengezet. Het rapport weerspiegelt ook de 
onzekerheid, waarin de Christenheid leeft. Verheugend is het, 
te weten, dat ook in de Kerken op wereldniveau gewerkt en ge
worsteld wordt om tot klaarheid te komen. 

Hardnekkigheid en vindingrijkheid. Wel wordt er veel ge
vraagd! Maar de inzet is dan ook een wereld. 

B. v. H. B. IJ. T. 

BOEKBESPREKING 

Het tekort in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

Rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming. 
Op 29 mei 1958 heeft het Centrum voor Staatkundige Vorming van de 

K.V.P. een rapport uitgebracht over bovenstaand onderwerp, opgesteld 
door een bijzondere commissie onder voorzitterschap van Prof. Dr. C. F. 
Scheffer, hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool te Til
burg, welk rapport ons ter bespreking werd toegezonden. 

Eigenlijk zou dit rapport aanleiding moeten zijn tot een afzonderlijke 
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studie over de problemen, welke samenhangen met de pensioenen van de 
ambtenaren, die in dienst van de Overheid van Rijk, provincien en ge
meenten enz. werkzaam zijn en van andere groepen, wier pensioenrechten 
door wetsduiding bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zijn onder
gebracht. Voor een dergelijke studie biedt een normale boekbespreking 
geen ruimte. Met een overzicht en enkele opmerkingen wordt volstaan. 

Allereerst moge ik een woord van hulde richten tot het Centrum, dat 
het initiatief heeft genomen door een deskundige commissie, waarin zit
ting hadden naast de Voorzitter een econoom, een notaris, een deskundige 
op het gebied van de administratie der pensioenen en een kenner van het 
administratief recht, inzonderheid van de pensioenwetgeving, dit belang
rijke vraagstuk van openbare financien te doen bestuderen. 

In dit opzicht toonde het Centrum groter verantwoordelijkheidsbesef 
dan de Regering, welke nog steeds in gebreke bleef in te gaan op de sug
gesties, de met de burgerlijke pensioenen samenhangende vraagstukken, 
welke een financieel-economisch, pensioen-technisch en actuarieel as
pect hebben door een deskundige commissie te doen onderzoeken. De 
staatscommissie Van Poelje toch heeft zich wel uitvoerig beziggehouden 
met de voorbereiding van een nieuwe Pensioenwet, d.w.z. met de juri
dische problemen, welke hiermede samenhangen, met de structuur van 
het uitvoeringsorgaan en de invloed van de belanghebbenden, maar heeft 
de financieringsproblemen geheel in de schaduw gelaten. 

Het is een ietwat vreemde zaak, dat juist een Regering, die toch aller
eerst verantwoordelijk is voor de openbare financien, blijkbaar een soort 
kiekeboe-spel speelt door zich geen rekenschap te geven van de vraag, 
hoe de lasten, die aan de pensioenen van de ambtenaren zijn verbonden, 
zich in de toekomst zullen gaan ontwikkelen. Het zijn bijzondere organi
saties - naast het Centrum moge hier worden genoemd de Centrale van 
Hogere Ambtenaren - welke deze problematiek door een rapport en in
leidingen ter discussie hebben gesteld. 

Na in hoofdstuk I een Inleiding en samenvatting te hebben gegeven 
en daarbij de vragen, welke ter beantwoording waren voorgelegd, te heb
ben vermeld, wordt in hoofdstuk II, dat tot opschrift draagt De oorzaken, 
de omvang en toekomstige ontwikkeling van het tekort in het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds, nagegaan in par. 1 De oorzaken van het tekort, 
terzake van de onderdelen a het openingstekort, b het salarisdienstjaren
stelsel in de vorm van het eindloon-systeem, c de gederfde rente op het 
bestaande vermogenstekort en d het achterwege blijven van de voorzie
ningen, waartoe de Wetenschappelijke Balansen aanleiding hadden moe
ten geven ingevolge art. 24 van de Pensioenwet 1922. 

In par. 2 De omvang van het tekort worden de samenstellende factoren 
van het tekort geanaliseerd. 

Het tekort per 1 januari 1955 voor de sector van de burger deelgerech
tigden bedroeg volgens de Elfde Wetenschappelijke Balans 4,11 milliard 
gulden! Sapienti Sat. 

In par. 3 De toekomstige ontwikkeling van het tekort worden bespro
ken a de invloed van de rentefactor, b de uitbreiding van het ambtenaren
corps, c sterkere promoties dan bij de berekening voor de Elfde Weten
schappelijke Balans als uitgangspunt werden genomen, d loonronden, 
e wetswijziging, f verlenging van de levensduur van de gepensioneerden. 
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In Hoofdstuk III De noodzakelijkheid van saneringsmaatregelen wordt 
onder par. 1 De juridische noodzakelijkheid uitvoerig ingegaan op de 
administratiefrechtelijke vragen, waarbij de commissie resumerend stelt. 
"dat de ambtenaar een op het objectieve recht gegronde aanspraak op 
pensioen kan doen gelden. Voor de verwezenlijking van dit recht is de 
staat zelf verantwoordelijk". In par. 2 De financieel-technische nood
zakelijkheid wordt in eerste instantie ingegaan op het vraagstuk fonds
vorming of omslagstelsel, zulks in verband met de mogelijkheid van in
flatie en een eventuele automatische aanvulling op hun pensioenrechten 
voor de gepensioneerden. 

In Hoofdstuk IV De denkbare saneringsmaatregelen en hun gevolgen, 
dat bijna de helft van het rapport uitmaakt, wordt behandeld in par. 1 
Eindloonsysteem en geldontwaarding, par. 2 Saneringsvoorstellen van de 
samenstellers der Elfde Wetenschappelijke Balans, par. 3 Omslagstelsel. 
Vooral in deze laatste paragraaf heeft de Commissie de problemen zeer 
scherp gesteld, omdat zij terecht ziet, dat een toepassing van het om
slagstelsel bv. bij de financiering der Algemene Ouderdomsverzekering, 
waar de pensioenen uniform zijn en men derhalve uitsluitend te maken 
heeft met een ontwikkeling der procentuele verhoudingen van de ac
tie ven (15-65 jarigen) tot de gepensioneerden 65 jarigen en ouderen, in 
de toekomst geheel anders ligt dan bij de ambtenaren. Immers, de amb.
tenaren-pensioenen lopen sterk uiteen, de omvang van het ambtenaren
corps en de salarislast neemt toe of eventueel af, al naarmate bepaalde 
taken worden opgenomen of afgestoten door de Overheid. Toch is de 
conclusie, dat de Nederlandse samenleving ook in de toekomst de pen
sioenlasten zonder bezwaar zal kunnen dragen, indien tot een omslag
stelsel zou worden overgegaan en de Staat zelf zonder fondsvorming de 
betaling der pensioenen zou ter hand nemen. Onder de bijlagen vinden 
wij tenslotte bepaalde justificatoire berekeningen en een literatuur
opgave. 

Gelijk wij in de aanvang hebben gezegd, volstaan wij met een min of 
meer uitvoerig overzicht van het rapport en onthielden ons van een kri
tisch commentaar. 

In het algemeen kunnen wij ons met de conclusies in grote lijnen ver
enigen, al zouden wij bij onderdelen wel eens een vraagteken willen plaat
sen. Voorts zouden wij op de staatkundige problematiek nader zijn inge
gaan, terzake waarvan de commissie zich geheel onthoudt. 

Immers uit staatkundig gezichtspunt is van belang de vraag, of, indien 
het kapitaaldekkingsstelsel onverkort zou worden doorgevoerd, het ge
wenst is de geweldige grote kapitalen, die in de toekomst tot ongeveer 
10 milliard gulden zouden stijgen, en die moeten worden belegd en her
belegd, te brengen in handen van een centrale, door de centrale Overheid 
gedirigeerde instantie. 

Wij verhelen ons niet, dat dit aspect van de zaak voor ons een zeer 
overwegende betekenis heeft bij de bepaling van ons standpunt en d2 
doorslag geeft een oplossing te zoeken, die zoveel mogelijk gaat in de 
richting van een omslagstelsel, zoals ook de commissie aanbeveelt, waar
door grote kapitaalvorming wordt voorkomen. 

Van Bruggen. 
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Protestants- Christelijk Nederland 

spreekt over de domineesroman 

MENS'' 
DOOR BOB ARAN 

Men vraagt zich af wie de auteur is 

Hieronder enkele persstemmen van predikanten over deze domi
neesroman: 

Kerknieuws 13-12-1958 
.... hoewel achter de naam van de auteur een bekend Hervormd 

predikant schuil gaat .... 

Tot Opbouw 17-1-1959 
.... het is een domineesroman en wel door een insider geschreven 

(Bob A ran is een schuilnaam) .... 

C. Rijnsdorp voor de N.C.R.V.-microjoon 17-6-1959 
.... zodat er geen twijfel aan bestaat of deze roman is door een 

theoloog, die de praktijk van het predikantschap kent, 
geschreven .... 

Hervormd Gooi 2-1-1959 
.... de tekening van de personen met al hun gebreken is zeldzaam 

mooi weergegeven. Een prachtig boek .... 

Geref. Kerkblad, Zaandam 11-1-1959 
.... u leest het net als ik in een ruk uit, al de 300 grote pag. u 

moet dit lezen, het is meer dan 10 gulden waard het kost 
minder. 

Heeft U deze spannende roman al gelezen? 

Dit boek is een teken aan de wand voor hen, die ambtshalve oor
delen moeten en voor hen, die dat zomaar doen. 

Omvang 302 pagina's, gebonden in prachtband, prijs f 9,50. 

verkrijgbaar in de erkende boekhandel en blj 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.V. 
Houtzagerssingel 76 Den Haag 



Dr. K. Ishwaran 

Family life 

in the 

Nether lands 

Dr. Ishwaran, een Indiase socioloog, heeft bijna 3 jaar in ons land 
gewoond en interviewde ruim 400 studenten van de Leidse Univer
siteit, om gegevens te verkrijgen voor het schrijven van zijn boek. 

Het is interessant te ervaren hoe een vreemdeling over ons gezins
leven denkt. Dr. Ishwaran ontdekt bepaalde trekken in het Neder
landse gezinsleven, welke wij zelf gemakkelijk over het hoofd zien. 
Dingen waar we te vertrouwd mee zijn, vallen ons niet meer op. 
Een vreemdeling vindt die dingen niet gewoon, zij wekken z'n 
belangstelling. 

Een kleine greep uit de onderwerpen die behandeld worden: Het 
gezin op het platte land - Het gezin in de stad - Aantal kinderen 
per gezin in de Randstad Holland en de rest van het land - Corre
latie tussen de omvang van het ouderlijk gezin en het geloof aan 
geboortebeperking etc. etc. 

Het boek telt ruim 300 pagina's, 44 tabellen, 12 diagrammen, 5 gra
fieken, 7 foto's en is gebonden in linnen band. Prijs f 19,50 

Verkrijgbaar in de erkende boekhandel en bij 

Uitgeverij Van Keulen N. V. 

Houtzagerssingel 76 · Den Haag 
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