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Mr. H. G. VERHOEFF. 

ZES JAAR ARBEID IN NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA. 

Weer is een verslag aan de Verenigde Naties verschenen als 
een verantwoording van het Nederlandse beheer over het wes
telijk deel van Nieuw-Guinea, het zesde sinds dit gebiedsdeel 
een zelfstandig deel van het Koninkrijk werd. 

Weer is een ontwerp-begroting voor dit rijksdeel bij de 
Staten-Generaal ingediend, nu voor het dienstjaar 1956, waarbij 
tevens een overzicht is gevoegd van de stand van verrichte en 
voorgenomen werkzaamheden na het jaar 1953. 

Zo liggen daar een reeks van verslagen en begrotingsstukken 
met tal van ogenschijnlijk dorre gegevens, die echter een eigen 
taal spreken en ik wil trachten U daarvan iets te doen verstaan. 

Waarom de ontwikkeling van Nederlands-Nieuw-Guinea 
eerst thans wordt aangepakt. 

Nieuw-Guinea, v66r de oorlog een afgelegen deel van het uit
gestrekte Nederlandsch-Indie, achtergebleven in ontwikkeling 
bij vele andere streken, tijdens de oorlog gedurende korte tijd 
middelpunt van het oorlogsgeweld ter verdrijving van de Japan
ners, na de oorlog geroepen een zelfstandig deel van het Konink
rijk te vormen, vereist thans de inspanning van alle krachten 
om de achterstand in te halen. Hier rijst bij velen al dadelijk 
een vraag, verwijtend soms, nl. waarom Nederland zo vele jaren 
zich weinig of niets aan dit land gelegen heeft laten liggen en 
zich thans plotseling geroepen voelt om het tot ontwikkeling te 
brengen. 

Doch hierop past een wedervraag: waarom had en heeft 
praktisch elk land zijn achtergebleven gebieden, waarvoor eerst 
thans ontwikkelingsplannen worden gemaakt? Verklaarbaar is 
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dit, zult U zeggen. Immers, in tijden dat er aan grand geen 
gebrek was en er nog geen overbevolking dreigde, bovendien 
veel meer aan het particulier initiatief werd overgelaten dan in 
moderne tijden, was het vanzelfsprekend, dat eerst die streken 
tot ontwikkeling werden gebracht, waar aile omstandigheden 
daarvoor het gunstigst waren en die daardoor ook het meest 
aantrekkelijk waren voor kapitaalsinvesteringen. 

Welnu, voor Nieuw-Guinea lag dit niet anders. 
In het vroegere Nederlandsch-Indie waren uitgestrekte stre

ken op Java en Sumatra, waar de omstandigheden bijzonder 
gunstig waren voor de ontplooilng van westerse ondernemings
geest. Daartegenover waren die omstandigheden voor bijna geen 
enkel gebied dermate ongunstig als voor het westelijk deel van 
Nieuw-Guinea. Gelegen op grate afstand van het centrum, aan 
de periferie van de Pacific, buiten de grate verbindingslijnen, 
was het bovendien een moeilijk toegankelijk land met een on
gezond klimaat, een dunne en zeer verspreide bevolking, die op 
een uiterst lage trap van ontwikkeling stand en in vele kleine, 
velerlei talen sprekende en elkaar dikwijls vijandige stammen 
was verdeeld, terwijl de prikkel tot werken bij de schaarse 
behoeften aan stoffelijke goederen dikwijls ontbrak. Aangezien 
bovendien de gegevens, die van dit land beschikbaar waren, niet 
wezen op grate vruchtbaarheid, was het geen wonder, dat dit 
land behoorde tot de achtergebleven gebieden, waar aileen Zen
ding en Missie hun uiterst moeizame en lange tijd weinig vrucht
bare beschavingsarbeid verrichtten. Met ere dienen hier even
wei te worden vermeld de vel en, die ook in vroegere j aren hier 
zware pioniersarbeid hebben verricht, zowel bij Zending en 
Missie als op exploratietochten en in overheidsdiensten. 

Bovendien is men zich eerst na de laatste wereldoorlog meer 
bewust geworden, dat er voor het meer welvarend deel der 
mensheid een taak ligt juist in die achtergebleven gebieden met 
primitieve volken, die eveneens recht hebben op een menswaar
dig bestaan, op meerdere welvaart en om deel te hebben aan 
de christelijke beschaving en aan de culturele waarden in deze 
wereld. Dit werd tot uitdrukking gebracht in het Handvest van 
de Verenigde Naties, waarbij ook Nederland als een heilige op
dracht de verplichting op zich heeft genomen voor de ontwik-

2 



keling van die gebieden te zullen zorgen en ze te zullen opvoe
den tot zelfbestuur, onder erkenning, dat de belangen van de 
inwoners van die gebieden allesoverheersend zijn. 

N a de tweede wereldoorlog kwamen bovendien moderne mid
del en van wetenschap en techniek beschikbaar, waardoor het 
mogelijk werd die achtergebleven gebieden beter dan ooit aan 
te pakken en de moeilijkheden te overwinnen. 

Zo stond Nederland aan het eind van het jaar 1949 voor de 
taak de verplichtingen, die het op zich had genomen bij het 
Handvest van de Verenigde Naties, te vervullen voor het wes
telijk deel van Nieuw-Guinea. Personele en materiele middelen, 
die in Indonesie niet meer nodig waren, kwamen thans in 
ruimere mate beschikbaar. Velen voelden zich geroepen hun 
beste krachten te geven aan dit land en zijn bevolking. 

Maar de kardinale vraag, die in de eerste plaats beantwoord 
moest worden, was: hoe moest men de ontwikkeling van dit 
land aanpakken, hoe moest men de Papoea en zijn maatschappij 
deelgenoot maken aan de tegenwoordige wereld. 

Een planmatige ontwikkeling is nodig. 

Dat men daarbij niet zo in het wilde weg te werk kan gaan, 
is een ieder wei duidelijk. Een planmatige opzet is nodig ten 
einde een evenwichtige ontwikkeling te verkrijgen. Maar om 
zulk een plan te kunnen opzetten zijn gegevens nodig. Men moet 
meer weten van de bevolking, van de vruchtbaarheid van de 
bodem, van de gewassen die er geteeld kunnen worden, van de 
bossen, van de bodemschatten, en zo veel meer. In de tweede 
plaats moet zulk een plan ook kunnen worden uitgevoerd, d.w.z. 
de voorwaarden moeten worden geschapen om de ontwikkeling 
te kunnen aanpakken, allereerst een verdere onderbestuurbren
ging van het gebied en voorts totstandkoming van wat men 
noemt de basis-uitrusting. Hieronder worden verstaan al die 
zaken, welke nodig zijn om aan de gang te kunnen gaan: goede 
verbindingen en transportgelegenheid, haveninrichtingen, werk
plaatsen waar de te gebruiken machines kunnen worden onder
houden en hersteld, scheepshellingen, huisvesting voor de wer
kers, gezondheidszorg, onderwijs, enz. 
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Dit alles moest van de grond af worden opgebouwd en het 
Gouvernement is daarom begonnen met een eenvoudig drie
jarenplan, dat tot doel had om aldie factoren, welke een belem
mering vormen voor de ontwikkeling van Nederlands-Nieuw
Guinea, te verzwakken of te elimineren. Daartoe waren nodig: 
allereerst een goed geoutilleerd overheidsapparaat dat voor zijn 
taak berekend is, in de tweede plaats verschillende onderzoe
kingen en proefnemingen om de nodige gegevens te verkrijgen 
en in de derde plaats een basis-uitrusting om de zaak te kunnen 
aanpakken. Op deze drie doeleinden was het drie-jaren-plan 
dan ook in hoofdzaak gericht. 

Ook in Nederland volgt men bij de ontginning van nieuwe 
gebieden, zoals drooggelegde polders, een meer planmatige op
zet dan vroeger het geval was, toen velen daar ten onder gingen. 
Hoeveel te meer spreekt de noodzaak daarvan in een land als 
Nieuw-Guinea, waar de onzekere factoren en de weerstanden 
wellicht nog groter zijn, doch waar men bovendien moet zorgen 
voor de belangen van de inheemse bevolking. 

Basis-uitrusting. 

Wanneer men nu deze zes jaren overziet, dan neemt men een 
toenemende activiteit waar op elk gebied. 

Een van de eerste zorgen was de huisvesting, de vorming van 
centra van samenleving, met water- en elektriciteitsvoorziening, 
gezondheidszorg en onderwijs, waar de werkers en hun gezinnen 
kunnen leven en werken. Er is dan ook veel gebouwd in Nieuw
Guinea, maar toch vormt de huisvesting nog steeds een ernstig 
probleem. 

Een andere zaak, die in het bijzonder aandacht vereiste, waren 
de verbindingen, onontbeerlijk voor de openlegging van het 
land. De kust- en riviervaart is van het grootste belang voor het 
ophalen en afvoeren van de produkten en voor het aanvoeren 
van benodigdheden. Door het aanschaffen van daartoe geschikte 
kleine vaartuigen (o.a. coasters) heeft men daarin aanzienlijke 
verbeteringen gebracht. Een net van luchtlijnen is echter even
zeer noodzakelijk, vooral om streken te bereiken, waar men 
anders slechts zou kunnen komen door het maken van zware en 
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langdurige tochten te voet of per prauw. Evenals in Austradisch
Nieuw-Guinea, wil men ook in het Nederlandse deel met kleine 
vliegtuigen vele verbindingen onderhouden. Verschillende vlieg
velden zijn of worden daartoe aangelegd. 

Verder zijn havens en haveninrichtingen gebouwd, werk
plaatsen en scheepshellingen, elektriciteitscentrales, (radio-) 
telefooninstallaties, enz. Kortom, een geheel apparaat is er in 
die zes jaren opgebouwd om de noodzakelijke basis te vormen 
voor de ontwikkeling van het land. 

Onderzoekingen en proefnemingen. 

Om de weg te leren kennen, welke die ontwikkeling verder 
gaan moet, zijn en worden tal van onderzoekingen gehouden op 
allerlei gebied, teneinde de daarvoor nodige gegevens te ver
krijgen van land en volk. Etnologische, linguistische en sociaal
economische onderzoekingen hebben plaats gehad om meer ken
nis te verkrijgen van de bevolking en daarmede wordt steeds 
voortgegaan. Verder hebben geregeld bodemkundige onderzoe
kingen plaats, verkenningen van de bossen, onderzoekingen naar 
de aanwezigheid van mineralen, onderzoekingen van de vis
stand, enz. Ook worden vele proeven genomen met allerlei voor 
de verhoging van de welvaart der bevolking belangrijke ge
wassen. 

Intussen streeft men er naar, gebruik makende van reeds be
schikbare gegevens, de Papoea-mens uit zijn primitieve staat op 
te heffen tot een hoger niveau: economisch door verbetering van 
zijn levensomstandigheden, geestelijk door verbetering en uit
breiding van het onderwijs en door voorlichting, lichamelijk 
door intensieve bestrijding van de ernstige ziekten waaraan hij 
lijdt, door preventieve gezondheidszorg en door betere zorg voor 
moeder en kind, sociaal door gemeenschapsontwikkeling, zorg 
voor de arbeiders en de jeugd en door te trachten hen tot onder
linge samenwerking te brengen in cooperatief verband. De Pa
poea moet als het ware rijp worden gemaakt om zelf deel te 
nemen aan de ontwikkeling van zijn land, want daar gaat het 
ten slotte om. 

Zo is heel Nieuw-Guinea als het ware een grote werkplaats 



vol activiteit om de grondslagen te leggen voor- en de weg te 
vinden naar een betere toekomst. 

Gemeenschapsontwikkeling. 

Bij de ontwikkeling van dit land zal men niet te eenzijdig de 
nadruk mogen leggen op een bepaald onderdeel daarvan, doch 
er zal een zeker evenwicht moeten zijn tussen de verschillende 
gebieden van ontwikkeling. In bepaalde kringen van de Vere
nigde Naties ziet men dit nog wei eens voorbij door met betrek
king tot de ontwikkeling van niet-zelfbesturende gebieden te 
eenzijdig de nadruk te leggen op een snelle politieke vooruit
gang, terwijl zij ook economisch, cultureel en sociaal daarvoor 
rijp moeten zijn. Dat evenwicht te vinden, is een moeilijke taak 
en eist een nauwgezette waarneming van de invloed, die de 
ontwikkeling in haar verschillende aspecten op de bevolking 
heeft. 

In dit verband trekt sterk de aandacht de ,community devel
opment" of gemeenschapsontwikkeling, een vorm waarvoor ook 
in andere minder ontwikkelde gebieden grote belangstelling 
bestaat. 

Om zulk een aanpak te doen slagen heeft men niet het oog op 
een bepaald aspect van de ontwikkeling, maar op die van een 
gemeenschap in haar geheel. Daarbij is vooral nodig de actieve 
deelneming van de bevolking zelf van zulk een gemeenschap. 
De cooperatie kan daartoe een geschikt middel zijn, omdat juist 
zij de vele kleine activiteiten, die men in primitieve gebieden 
aantreft, kan samenbundelen en tot ontwikkeling brengen. 

In Nederlands-Nieuw-Guinea heeft men voor enkele streken 
ook zulk een gemeenschapsontwikkeling voor ogen, in de vorm 
van streekontwikkeLingsplannen, nl. in het Nimborangebied (ten 
westen van Hollandia), op het eiland Japen en in het Mappi
gebied (Zuid-Nieuw-Guinea). Bij de uitvoering van deze plan
nen komt evenwel de eigenlijke betekenis van deze ontwikke
lingsvorm nog onvoldoende tot uiting. De bestaande pro
jecten beogen nl. voor het ogenblik nog niet meer dan het tot 
stand brengen van een passende agrarische grondslag. Langs 
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deze weg wil men trachten te komen tot een verdere opbouw op 
bestuurlijk, sociaal en cultureel terrein. 

STAATKUNDIGE ONTWIKKELING. 

Toen Nederlands-Nieuw-Guinea tegen het einde van 1949 een 
zelfstandig gebiedsdeel werd, werden plotseling de banden door
gesneden met de centrale overheidsdiensten in het vroegere 
Batavia. Men moest in de eerste plaats een eigen centraal over
heidsapparaat vormen. Dit is ook geschied, en in de afgelopen 
jaren is dat verder uitgebouwd, zodat er nu acht diensten van 
algemeen bestuur of departementen zijn. De Gouverneur oefent 
- in naam en als vertegenwoordiger van de Koningin - het 
algemeen bestuur over Nederlands-Nieuw-Guinea uit. De acht 
diensthoofden vormen, met enkele buitengewone leden, de Raad 
van Diensthoofden, die de Gouverneur adviseert. 

Behalve de opbouw van een centraal overheidsapparaat, was 
nodig de uitbreiding van het bestuur over het gehele land. Ook 
daaraan heeft men in de afgelopen jaren, en wordt ook thans 
nog, gestadig gewerkt, totdat de witte plekken op de kaart zul
len zijn verdwenen. Daarbij streeft men er vooral naar de 
autochtone bevolking zelf in te schakelen in het bestuur over 
hetland. Weliswaar is hun aantal nog gering, maar het neemt 
toch geleidelijk toe. Van de 65 districten werden er ultimo 1955 
24 bestuurd door autochtonen. Ret politiecorps bestaat in de 
lagere rangen voor het overgrote deel uit autochtonen. Verder 
ontmoet men ze in allerlei administratieve en technische func
ties bij het onderwijs, de gezondheidsdienst, de landbouwvoor
lichting, de zeevaart, enz. 

Een grote moeilijkheid bij de staatkundige ontwikkeling van 
Nieuw-Guinea vormt de afwezigheid van grotere groeperings
vormen, waarbij men zou kunnen aansluiten, en een sterke af
keer van gezag van de een over de ander. De neiging om zichzelf 
te blijven en zich in kleine groepjes in isolement terug te trek
ken is groot. Er zal daarom veel opvoedings- en beschavings
arbeid nodig zijn om tot hechtere gemeenschappen te kunnen 
komen. De Overheid streeft er naar om deze van onder af op te 
bouwen, waarbij het dorp een geschikt uitgangspunt vormt. 
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Ontwikkeling van gemeenschappen en de vorming van dorps
gezag zijn dan ook de meest op de voorgrond tredende doelein
den van het bestuursbeleid. 

Een andere stap in de richting van gemeenschapsorganisatie 
is de instelling van adviserende raden voor enkele gebieden, o.a. 
ook voor de hoofdplaats Rollandia. Ret betreft hier een proef
neming ten einde de juiste vorm te vinden voor de eventuele 
instelling van zelfstandige gemeenschappen met eigen geldmid
delen. In de praktijk zal moeten blijken of daartoe voldoende 
samenhang en gemeenschapszin kunnen worden ontwikkeld. 

ECONOMISCRE ONTWIKKELING. 

Voor de economische ontwikkeling van dit land is verbetering 
van de levensomstandigheden van de inheemse bevolking wel 
een eerste vereiste. Daarbij gaan de gedachten vooral in de 
richting van een agrarische ontwikkeling: van de landbouw, de 
veeteelt, de visserij en de bosexploitatie. 

Een Agrarische Commissie heeft in 1953 onderzoekingen inge
steld. Deze kwam tot de conclusie, dat de grond in Nederlands
Nieuw-Guinea in het algemeen weinig vruchtbaar is en dat in 
het bijzonder nodig is het verkrijgen van meer kennis en het 
verzamelen van meer gegevens. Zij stelde daartoe voor oprich
ting van een land- en bosbouwkundig proefstation en van ver
schillende proefbedrijven en aanleg van proeftuinen. Met de uit
werking van deze voorstellen is men thans bezig en ten dele 
zijn ze reeds in uitvoering. Intussen worden door verschillende 
overheidsdiensten voortdurend onderzoekingen ingesteld om 
meer gegevens te verkrijgen betreffende de mogelijkheden van 
land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, bosexploitatie, mijnbouw, 
enz. De nadruk valt dus op de research. 

Landbouw. 

Ret hoofdvoedsel van de bevolking in de laagvlakten is sago 
- op zichzelf een onvolwaardig voedingsmiddel dat in het ge
heel geen eiwitten en vitaminen bevat -, van die in het heuvel
en bergland verschillende soorten knolgewassen. De landbouw 
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is een zgn. ladangbouw, waarbij de grond gedurende korte tijd 
wordt gebruikt voor de teelt van gewassen om daarna geduren
de lange tijd braak te worden gelaten. De boven vermelde Agra
rische Commissie is van oordeel, dat gestreefd dient te worden 
naar een stelsel van permanente landbouw met een gemengde 
bedrijfsvorm, waarbij de veehouderij een integrerend deel van 
het bedrijf uitmaakt. Voor de Papoea, wiens levenshouding is 
gericht op een trekkende landbouw, betekent dat een grote (lm
schakeling. Dit zal slechts kunnen slagen daar, waar een inten
sieve leiding en voorlichting kunnen worden gegeven. In ver
band hiermede worden thans enkele agrarische streekproject~n 
tot uitvoering gebracht, waarvan hierboven reeds melding is 
gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de gedachte, dat de basis 
van de inheemse landbouw moet worden gevormd door het 
individuele gezinsbedrijf met permanent bodemgebruik. Het 
zwaartepunt ligt in een combinatie van de teelt van voedings
gewassen voor eigen voorziening en een of meer handelsgewas
sen (vooral cacao en ook koffie) voor het verkrijgen van geld
inkomsten, eventueel aangevuld met veeteelt. 

Intussen wordt binnen het raam van de thans door de bevol
king gevolgde landbouwmethoden gestreefd naar verbeteringen. 
Dit geschiedt door de landbouwvoorlichtingsdienst, aan de hand 
van de resultaten van het landbouwkundig onderzoek. Door 
middel van demonstratievelden laat men aan de bevolking zien 
welke resultaten men verkrijgt bij betere bewerking en bemes
ting van de grond. Deze dienst zorgt ook voor de verstrekking 
van hoogwaardig plantmateriaal aan de bevolking en verleent 
zijn bemiddeling bij de verhandeling van produkten. 

Hetgeen vooral nodig is voor deze bevolking is een ruimer en 
beter uitgebalanceerd dieet. Men tracht daarom nieuwe gewas
sen ingang te doen vinden, die meer vet- en eiwitrijk en dus 
voedzamer zijn dan de bestaande, zoals aardnoten, ma'is en 
katjang idjoe (kleine groene erwtjes). De bevolking moet deze 
gewassen ook leren eten en op de juiste wijze bereiden. Dit is 
een zaak van opvoeding en onderwijs, vooral ook van het land
bouwonderwijs en van het huishoudonderwijs voor meisjes. 

Bij de bevordering van de teelt van handelsgewassen denkt 
men in de eerste plaats aan die overjarige gewassen, welke 
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we1mg arbeidsintensief zijn en tach een vrij grate opbrengst 
geven. In het bijzonder is van belang de klapper, waarvan de 
teelt tegelijk een aanvulling vormt van het eigen dieet. Uit het 
vruchtvlees wordt door droging de kopra bereid, die - als 
grondstof voor de bereiding van olie en zeep - een belangrijk 
uitvoerprodukt vormt. Andere produkten, die in aanmerking 
komen, zijn cacao en in sommige streken ook de nootmuskaat en 
de koffie. 

De Overheid streeft er verder naar in het land zelf zoveel 
mogelijk de voedingsmiddelen te produceren, die thans nog in 
ruime mate moeten worden ingevoerd. Dit betreft vooral ook de 
rijst. In het Zuiden van het land, aan de Koembe-rivier nabij 
Merauke, is een aanvang gemaakt met een mechanisch rijstbe
drijf, waaraan een veebedrijf zal worden verbonden. Voor ogen 
staat een oppervlakte van ongeveer 12.000 ha. Voorlopig is men 
begonnen met een proefbedrijf van 400 ha, waar de nodige er
varing moet worden opgedaan. Moerassen en oerwoud zijn daar 
omgezet in prachtige rijstvelden, waar dit jaar de eerste rijst is 
geoogst. 

Veeteelt. 

De veeteelt is nog van geringe betekenis, hoewel de Papoea 
wei veel varkens houdt, echter meer als huisdier dan voor de 
consumptie. Het Gouvernement streeft er naar om in de eigen 
behoeften aan eiwitten te voorzien. Het beschikt over een twee
tal varkensfokkerijen voor de verstrekking van goed fokmate
riaal aan inheemse en N ederlandse varkenshouders. Ook zijn er 
enkele particuliere varkensfokbedrijven. 

Visserij. 

De visserij is voor de bevolking van groat belang, omdat vis 
een waardevol en goedkoop voedsel is. De visvangst geschiedt 
echter nog op primitieve wijze. Door het Gouvernement wordt 
de visserij zoveel mogelijk gestimuleerd door het geven van 
voorlichting en door beschikbaarstelling van betere vismate
rialen. Verder worden onderzoekingen ingesteld naar het voor-
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komen van vis in de omliggende wateren, naar de meest ge
schikte visserijmethoden en naar de mogelijkheden die er zijn 
voor de particuliere visserij. 

Bosexploitatie. 

De bossen zijn voor Nieuw-Guinea van grote waarde, in de 
eerste plaats voor de instandhouding van de bodem en de water
huishouding, in de tweede plaats ter voorziening in de behoeften 
van het eigen land aan hout en in de derde plaats voor eventuele 
export van timmerhout en bosbijprodukten (vooral harsen). 

Er zijn vele waardevolle boomsoorten, die dikwijls zeer ver
spreid voorkomen. Van de meeste moeten de eigenschappen en 
gebruiksmogelijkheden nog worden onderzocht. De bekendste 
is het ijzerhout. 

Een economische exploitatie van de bossen zal slechts moge
lijk zijn daar, waar betere houtsoorten in voldoende dichtheid 
voorkomen en het transport niet te kostbaar is. Het doel van de 
Overheid is, zoveel mogelijk te komen tot bosexploitatie door 
particulieren, in het bijzonder bevolkingsexploitatie in particu
lier verband. 

Ten einde in de behoefte aan hout te voorzien, is het Gouver
nement begonnen met het opzetten van een middelgroot hout
zagerij- en houtverwerkingsbedrijf bij Manokwari. De produk
tiecapaciteit zal 12.000 m 3 bezaagd bout per jaar bedragen, het
geen voldoende is om in de binnenlandse behoeften te voorzien 
en bovendien nog hout voor de export te leveren. Verwacht mag 
worden, dat dit bedrijf binnen korte tijd gereed zal zijn. In het 
klein is men reeds met de produktie begonnen. 

Overigens wordt veel aandacht besteed aan verder onderzoek 
van de bossen en bosinventarisatie, om te weten water is. 

Mijnbouw. 

Naast de agrarische ontwikkeling hebben vooral de minerale 
hulpbronnen van het land de aandacht. Ook op dit gebied moet 
men eerst door exploratie te weten komen of er mineralen zijn 
en, zo ja, of deze op economische wijze te exploiteren zijn. 
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Er wordt olie gewonnen door de Nederlandse Nieuw-Guinee 
Petroleum Maatschappij. Haar werkzaamheden zijn evenwel 
voor een belangrijk deel nog gericht op verdere onderzoekingen. 
Van verschillende andere mineralen weet men, dat ze in de 
bodem voorkomen, zoals nikkel en kobalt in het Cycloop ge
bergte en op het eiland Waigeo, maar niet of ze exploiteerbaar 
zijn. Verdere onderzoekingen zullen nog plaats hebben. 

ONDERWIJS. 

Bij de ontwikkeling van de Papoea neemt uiteraard het on
derwijs een bijzondere plaats in. Ret vormt de stuwende kracht 
om hem tot een hoger plan op te heffen, doch anderzijds mag 
het niet te ver uitgaan boven de capaciteit van het milieu, waar
voor het is bestemd, wil het niet een vreemd element blijven, 
dat buiten het dagelijks leven staat. 

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de totstandkoming van 
een onderwijsstelsel, dat rekening houdt met de differentiatie 
in milieu, welke in de Papoea-maatschappij van de moderne tijd 
zich meer en meer aftekent. De wettelijke basis daarvan werd 
gelegd in de Lager Onderwijs- en Subsidie-Ordonnantie, welke 
op 1 januari 1956 in werking is getreden. 

Men onderscheidt bevolkingsonderwijs, bedoeld om te voor
zien in de behoefte aan onderwijs van de plattelandsbevolking, 
en westers onderwijs, bestemd voor de bevolking van de stede
lijke centra. Dit onderscheid houdt dus verband met het milieu, 
waarvoor het school type is ontworpen, en berust niet op een ver
schil in landaard of ras. De toelating tot elke richting van onder
wijs is voor een ieder vrij, mits aan de toelatingseis wordt vol
daan. 

De dorpsschool vormt de kern van het bevolkingsonderwijs. 
De eis tot aanpassing aan het milieu brengt mede, dat zij niet in 
aile streken uniform kan zijn. Reeds v66r de laatste wereld
oorlog trof men drie soorten van plattelandsonderwijs aan: de 
godsdienstschooltjes in de meer primitieve streken, de bescha
vingsscholen in iets meer ontwikkelde gedeelten van het land 
en de dorpsschool als de normale vorm van plattelandsonder-
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wijs. Op de beschavingsscholen wordt meer aandacht besteed 
aan tuinarbeid, handenarbeid, praktische hygiene, fluitspel en 
zang dan aan de gewone leervakken. De dorpsschool heeft een 
driejarig leerprogramma, doch in een aantal grotere dorpen 
werd een vierde klasse daaraan toegevoegd. De nieuwe onder
wij swetgeving onderscheidt thans drie categorieen dorpsscholen: 
dorpsscholen A (vierjarig), dorpsscholen B (driejarig) en dorps
scholen C (eveneens driejarig doch met een eenvoudiger leer
programma, in de plaats komende van de vroegere beschavings
scholen). 

De dorpsschool is een instituut van het dorp, dat functioneert 
ten behoeve van de ontwikkeling en de opvoeding van de dorps
gemeenschap, waarvan zij als het ware het centrum zal moeten 
worden. 

Voor de meer begaafde leerlingen van de dorpsschool, wier 
toekomst boven het dorpsniveau ligt, bestaat de mogelijkheid 
naar een 3-jarige vervolgschool te gaan. Het met goed gevolg 
doorlopen van deze school, waar ook onderricht in het Neder
lands wordt gegeven, vormt de minimum-eis van toelating tot 
de opleidingsschool voor dorpsonderwijzers, de lagere techni
sche scholen, medische cursussen, cursussen tot opleiding van 
landbouw- en bosbeambten, e.a. Aan de vervolgscholen zijn 
internaten verbonden, hetgeen het voordeel heeft, dat men de 
jeugd dieper kan bei:nvloeden en dat de jeugd uit verschillende 
streken in nauw onderling contact wordt gebracht, waardoor 
een geest van saamhorigheid wordt gekweekt. Van de 16 ver
volgscholen zijn er 5 meisjesscholen. Juist het onderwijs aan 
vrouwen en meisjes is zeer belangrijk in verband met hun 
invloed in het gezin en de verbetering van de sociale positie van 
de vrouw. Ook de vraag naar eenvoudig huishoudonderwijs 
neemt steeds toe. 

Bij het westers onderwijs, bestemd voor de bevolking van 
de stedelijke centra, onderscheidt men lagere scholen A voor 
het N ederlands sprekende deel der bevolking ( ook voor Papoea's 
die het Nederlands voldoende beheersen) en lagere scholen B 
voor dat deel der stedelijke bevolking, waarvoor het Nederlands 
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niet de omgangstaal is (het Nederlands wordt vanaf de aanvang 
als leervak onderwezen en is vanaf het derde leerjaar voertaal). 

Van bijzonder belang in een zich ontwikkelend land is het 
vakonderwijs, in de eerste plaats de lagere technische scholen 
(ambachtsscholen). Daarnaast zijn er verschillende bijzondere 
opleidingen en cursussen van de Overheid en van particuliere 
instellingen, zoals die voor de opleiding van bestuursambtena
ren, van politiepersoneel, van landbouwbeambten en bosbeamb
ten, van medisch personeel, de zeevaartschool e.a. 

Bijzondere zorg vereist ook de opleiding van dorpsonderwij
zers, aanvankelijk een tweejarige-, thans een driejarige leer
gang. Het grote aantal onbevoegde leerkrachten, dat een rem 
vormt voor de uitbreiding van het dorpsonderwijs, wil men zo 
snel mogelijk verminderen. Aangezien de onderwijzer een be
langrijke plaats inneemt in de dorpsgemeenschap, is de opleiding 
in het bijzonder gericht op de praktische behoeften van het 
dorpsonderwijs. Men tracht de aanstaande onderwijzers meer 
inzicht te geven in de samenleving van het dorp, in het karak
ter en de leefwijze van de bevolking en in de mogelijkheden om 
mede te werken aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. 

De mogelijkheid tot het volgen van algemeen vormend voort
gezet onderwijs is aanwezig op de mulo-scholen, een driejarige 
I-LB.S. en een primaire middelbare school. Deze laatste geeft 
voortgezet onderwijs aan Papoea's in aansluiting op het zesjarig 
lager onderwijs. 

Zending en Missie vervullen vooral op ondenvijsgebied een 
belangrijke taak. Aileen zlj kunnen het vacuum opvullen dat 
ontstaat door de ineenstorting van het eigen wereldbeeld van de 
Papoea. Het bijzonder onderwijs, gesubsidieerd door het Gou
vernement, neemt dan ook een belangrijke plaats in. Het bevol
kingsonderwijs gaat bijna geheel uit van Zending en Missie. Van 
de 535 dorpsscholen (met ± 24.000 leerlingen) is er slechts een 
een openbare school, de 16 vervolgscholen (met ± 2000 leerlin
gen) zijn alle bijzondere scholen, de 4 opleidingsscholen voor 

14 



dorpsonderwijzer (met 275 leerlingen) eveneens. Daarnaast on
derhouden Zending en Missie nog tal van ongesubsidieerde 
scholen (o.a. ± 304 dorpsscholen met ongeveer 9800 leerlingen). 

Zeer nodig is ook een goede voorlichting van de bevolking 
om haar gezichtskring te verruimen. Zij moet verder gaan zien 
dan de eigen dorpsgemeenschap of de eigen streek. De organi
satie en de coordinatie van deze voorlichting geschiedt door de 
afdeling bevolkingsvoorlichting van de Dienst voor Culturele 
Zaken, die de nieuwsvoorziening en voorlichting van de autoch
tone bevolking verzorgt. Middelen daartoe zijn o.a. de uitgave 
van een Maleis-Hollands Weekblad (,Pengantara") van een 
ge'illustreerd maandblad (,Triton") en van volkslectuur, verto· 
ning van films en filmstrips en uitzendingen via de radio-om
roep. 

SOCIALE PROBLEMEN. 

Door de aanraking van de Papoea-bevolking met de moderne 
wereld, de toenemende invloed van het Christendom, de inscha
keling in het arbeidsproces, de overgang van een economie van 
zelfvoorziening naar een geldhuishouding, de uitbreiding van 
het onderwijs, enz., ontstaan sociale spanningen, die eveneens 
de aandacht van de Overheid vereisen. 

Zo is daar de trek van de jongeren naar de stedelijke centra 
om aldaar werk te zoeken. Hieraan zijn voordelen verbonden: 
verruiming van de gezichtskring en toetreding van nieuwe 
denkbeelden binnen de dorpssfeer. Maar deze trek brengt ook 
nadelen mede. In de stedelijke centra leven deze zgn. stads
Papoea's dikwijls onder slechte hygienische omstandigheden, 
met onvoldoende huisvesting. De overheid streeft er naar hierin 
verbetering te brengen door het bouwen van volkswoningen. 

Anderzijds verliest de dorpssfeer haar aantrekkelijkheid. 
Wanneer bovendien de afwezigheid uit het dorp te lang duurt 
of een te groot aantal mannen tegelijk afwezig is, ontstaat er 
een onevenwichtigheid in de sociale structuur en dreigt er des
integratie van de dorpsgemeenschappen en ontbinding van de 
gezinnen. Om dit te voorkomen heeft het Gouvernement de aan-
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werving van arbeiders aan verschillende voorschriften en beper
kingen gebonden (opgenomen in de Wervingsordonnantie). Ver
der wordt er naar gestreefd om door verheffing van het econo
misch en sociaal peil van de dorpsgemeenschappen het leven 
en werken aldaar, ook voor de Papoea met iets meer ontwikke
ling, aantrekkelijker te doen zijn. Dit kan echter het best tot zijn 
recht komen in het kader van gemeenschapsontwikkeling. Zulk 
een gemeenschapsontwikkeling is dan oak een van de meest op 
de voorgrond tredende doeleinden van het bestuursbeleid, zoals 
hierboven reeds werd vermeld. 

Voor de verheffing van het sociaal peil van de Papoea-bevol
king verricht in het bijzonder het Christelijk Nationaal Vakver
bond (C.N.V.) belangrijk werk. 1

) Het streeft er naar een eigen 
christelijk sociale beweging tot ontwikkeling te brengen, die zal 
werken voor de sociaal-economische vooruitgang van de 
Papoea's op basis van het Evangelie, teneinde te voorkomen dat 
de nadruk te veel valt op het materiele. Men heeft daarbij op 
het oog een gecoordineerde ontwikkeling van de verschillende 
terreinen van het maatschappelijke, economische en culturele 
leven, waarbij de zelfwerkzaamheid van de bevolking wordt ge
stimuleerd. Het C.N.V. heeft ook de stoat gegeven voor de chris
telijke vakbeweging in Nederlands-Nieuw-Guinea. Er is thans 
een Christelijk Werknemersverbond Nieuw-Guinea (C.W.N.G.), 
bestaande uit twee secties: een voor Nederlands-sprekenden en 
een voor niet-Nederlands-sprekenden. Daarnaast is er nog een 
katholieke arbeidersvereniging ,Sint Joseph" en een katholieke 
ambtenarenbond. 

Ook aan de activiteiten van allerlei jeugdorganisaties, het 
sport- en verenigingswezen, wordt door de Overheid alle moge
lijke steun verleend. In bijna elk dorp besteedt de jeugd in min 
of meer georganiseerd verband tijd aan sport, fluitspel en zang, 
waarbij meestal een stimulerende werking uitgaat van de 
dorpsonderwijzer en zijn echtgenote. 

1) De vice-voorzitter van het C.N.V., de heer K. de Boer, heeft daartoe 
ruim twee jaren in Nederlands-NieuwijGuinea doorgebracht. Kort gele
den is hij opgevolgd door de beer H. J. Moes. 
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Ten slotte is er nog een zeer belangrijk aspect van de sociale 
ontwikkeling, nl. de gezondheidszorg. Een gezonde bevolking is 
een wezenlijke voorwaarde voor de ontwikkeling. Bestrijding 
van ziekten aileen is daarvoor echter niet voldoende. N odig is ook 
een zeker ontwikkelingspeil en enige economische welstand, een 
behoefte om gezond te zijn en dus medewerking van de bevol
king zelf. Van primair belang is de preventieve gezondheids
zorg: betere voeding, hygienische verzorging, goede huisvesting 
en opvoeding in gezondheidszorg. Zending en Missie hebben 
een belangrijk aandeel in de gezondheidszorg, thans nog binnen 
de overheidsorganisatie, doch in de toekomst als zelfstandige 
taak, gesubsidieerd door de Overheid. 

De malaria is de grootste gesel van het land en waarschijnlijk 
oorzaak van de grote kindersterfte. De nieuwste en meest belo
vende bestrijdingswijze is de zgn. ,indoor-residual-spraying", 
waarbij de binnenwanden van alle woonhuizen twee- of drie
maal per jaar worden bespoten met D.D.T. of andere verdelgen
de middelen. De Overheid heeft een omvangrijke anti-malaria
campagne ingezet door middel van deze methode, waarvoor 
door het Kindernoodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) 
steun wordt verleend in de vorm van insectenpoeder met be
sproei'ingsapparaten en andere benodigdheden. 

Ook tegen de framboesia is een omvangrijke bestrijdings
campagne ingezet met het doel in twee jaar de bevolking van 
het gehele onder bestuur gebrachte gebied te behandelen door 
speciaal daartoe opgeleide teams. Deze ziekte kan afdoende wor
den bestreden met een penicilline-preparaat, dat bijzonder ge
schikt is voor massa-campagnes, aangezien genezing reeds in
treedt na toediening van slechts een injectie. Ook hierbij 
verleent het Kindernoodfonds van de Verenigde Naties hulp 
door beschikbaarstelling van penicilline, instrumenten, trans
portmiddelen, enz. 

De bestrijding van de tuberculose, waarvoor de Papoea-bevol
king nogal ontvankelijk schijnt te zijn, zal eveneens systematisch 
ter hand worden genomen, in samenwerking met het Kinder
noodfonds van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheids
organisatie. Aan verschillende ziekenhuizen zijn of worden zalen 
voor t.b.c.-patienten bijgebouwd. 
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Ook de bestrijding van de lepra, waarvoor thans krachtige 
geneesmiddelen ten dienste staan, heeft steeds meer de aan
dacht. Een deel van de patienten is ondergebracht in leproze
rieen. In een daarvan wordt grote aandacht besteed aan werk
therapie, waarbij de leprozen zelf verschillende functies uit
oefenen en ook allerlei handwerk beoefenen. 

Een bijzonder punt van medisch-sociale zorg is de bestrijding 
van de grate kindersterfte, die zo onnoemelijk veelleed veroor
zaakt in de Papoea-maatschappij. EE:n van de voornaamste 
oorzaken is waarschijnlijk de malaria en in zover valt de bestrij
ding voor een groot deel samen met de bestrijding van deze 
ziekte. Doch de kindersterfte kan ook andere oorzaken hebben, 
zoals het verrichten van zware arbeid door de vrouw, zelfs in 
de laatste periode van de zwangerschap, onvoldoende voeding 
van de pasgeborenen, e.a. Dikwijls zal een combinatie van fac
toren de oorzaak zijn. N odig is daarom praenatale zorg, hulp 
bij bevallingen, zuigelingenzorg, behandeling van de belangrijk
ste ziekten bij zuigelingen, voorlichting in hygiene, voeding en 
meer gezonde levenswijzen. Daartoe moet permanente hulp in 
het dorp aanwezig zijn, bij voorkeur van vrouwelijke krachten 
die zich geheel aan dit werk kunnen geven. Men tracht hierin 
te voorzien door opleiding van dorpsverzorgsters, een opleiding 
van l 1/2 jaar, onder leiding van Nederlandse verpleegsters, in 
alle aangelegenheden die met de zorg voor moeder en kind ver
band houden. Ook hierbij verleent het Kindernoodfonds van de 
Verenigde Naties steun. 

Het is vooral op dit gebied van de gezondheidszorg, dat reeds 
goede resultaten worden bereikt, waardoor veel vertrouwen 
wordt gewekt bij de bevolking. Ook het aantal ziekenhuizen en 
poliklinieken wordt geregeld uitgebreid en verbeterd, terwijl te 
Hollandia een centraal ziekenhuis voor geheel Nederlands
Nieuw-Guinea wordt gebouwd, waaraan een staf van specialis
ten zal zijn verbonden. 

Overigens is ook op het gebied van de volksgezondheid op
voeding en voorlichting van groot belang, vooral de visuele 
voorlichting door middel van films en filmstrips. Ook op dit 
gebied hebben Zending en Missie reeds veel verricht. 
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BEZINNING. 

De Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 
heeft gemeend een oproep ,tot bezinning op de verantwoorde
lijkheid van het N ederlandse volk inzake de vraagstukken rand
om Nieuw-Guinea" te moeten doen uitgaan. 

Wanneer men zich daarover wil bezinnen, zal men de realiteit 
niet voorbij mogen zien en zich rekenschap moeten geven van 
hetgeen aldaar ondernomen wordt om het land en zijn bevolking 
tot ontwikkeling te brengen. Getracht is in het voorgaande 
daarin enig inzicht te geven, al moest dat in het korte bestek 
van een tijdschriftartikel noodzakelijk onvolledig zijn. Er wordt 
naar gestreefd om het ontwikkelingsproces zo snel mogelijk te 
doen verlopen. Doch daarbij mag men niet uit het oog verliezen, 
dat men bij deze ontwikkeling met ,mensen" te maken heeft, 
waarbij het er niet enkel om gaat hun enige kennis bij te bren
gen, maar om totale omvorming van de primitieve maatschappij 
waarin zij leven tot een samenleving, waarin andere normen 
gelden, andere levensgewoonten, een andere arbeidsverdeling 
tussen de sexen. Het aanpassingsvermogen stelt nu eenmaal 
grenzen aan de op de ontwikkeling gerichte activiteiten. Over
schrijding van die grenzen en dus forcering van het tempo van 
ontwikkeling zou onvermijdelijk leiden tot mislukking en in 
wezen een stap terug betekenen. Veel hangt daarbij af van een 
juiste aanpak, doch daarvoor is kennis nodig van het land en 
vooral van de bevolking zelf: studie van haar levensgewoonten 
en gebruiken en van haar cultuur, bovendien een geduldig luis
teren om te weten te komen wat er onder haar omgaat. 

De Synode is er wei van overtuigd, dat Nieuw-Guinea voor 
ons geen ,wingewest" is. Niettemin acht zij reden aanwezig ons 
af te vragen of onze motieven werkelijk van zelfzucht vrij zijn. 
Er kan - aldus de Synode - ,ook een zelfzucht zijn, die niet 
op materieel gewin gericht is, maar zich richt op het najagen 
van hoge idealen, op het behouden van een rest van de glorie 
van het vroegere imperium, op het deelhebben aan de politieke 
machtsvorrning in verre streken van de wereld." 

Nu mogen er wellicht enkele mensen zijn, die door onze aan-
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wezigheid in Nieuw-Guinea denken aan de mogelijkheid te kun
nen deelnemen aan politieke machtsvorming in de Pacific, en 
misschien een iets groter aantal, dat met welgevallen op dit land 
ziet als een rest van ons vroegere imperium, in het N ederlandse 
volk als geheel genomen leeft dat toch zeker niet. Het grootste 
deel van ons volk, onze regering en de vele werkers in Nieuw
Guinea zien onze taak in dat land als een zedelijke taak, nl. om 
de bevolking op te voeden en tot ontwikkeling te brengen, in het 
bijzonder - en dit mag men bij deze oproep tot bezinning be
paald niet voorbij zien - om haar de christelijke beschaving te 
brengen. Een hoog ideaal, inderdaad, maar een ideaal waaraan 
zij werken zonder zich daarop te verheffen en zonder enige zelf
zucht in de zin als de Synode dit bedoelt. Men zou met name aan 
die vele werkers in Nieuw-Guinea, die dikwijls onder zware 
omstandigheden en met vele opofferingen hun taak vervullen, 
groot onrecht doen door hun daarbij dergelijke motieven toe te 
schrijven. 

Verslagen, memories, cijfers, zij spreken een nuchtere taal, 
van teleurstellingen, moeilijkheden, achterstand, maar ook van 
Een gestadige vooruitgang door harde maar zinvolle arbeid, naar 
een betere toekomst voor de Papoea-volken. Daarbij worden 
fouten gemaakt, is er wel eens gebrek aan samenwerking, zijn 
er wel eens misverstanden, het zou vreemd zijn als het anders 
was in een land zo vol van problemen en het zou onjuist zijn dit 
te verzwijgen. Maar even onjuist zou het zijn met een verwijzing 
naar gemaakte fouten onze activiteit in Nederlands-Nieuw
Guinea te veroordelen. 

De Synode meent, dat door de handhaving van ons bewind in 
Nieuw-Guinea wij de bewoners afsnoeren ,van hun natuurlijke 
nabuurland Indonesie en van de gebieden van Oost-Indonesie, 
waarmee zij door historische banden verbonden zijn." 

Afgezien van het feit, dat die historische banden met een be
paald gebied van Oost-Indonesie, het sultanaat Tidore, wei een 
enigszins bittere nasmaak hebben voor de Papoea's, moet hierbij 
toch in aanmerking worden genomen, dat dit eiland door een 
min of meer willekeurige grenslijn in twee delen is gesplitst. 
Het land aan de oostzijde van deze grenslijn heet ook Nieuw-
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Guinea en daar wonen ook Papoea's, van overeenkomstige aard 
als die in het westelijk deel. W anneer men spreekt van een 
,natuurlijk nabuurland", is dat in de eerste plaats het oostelijk 
deel van het eiland. In de toekomst mag men dan ook verwach
ten, dat de Papoea-volken aan beide zijden van de grens er zich 
meer bewust van zullen worden stamverwant te zijn en bij 
elkaar te horen en dat onder hen het verlangen zal groeien naar 
samenwerking in een nauwer gemeenschapsverband. Reeds nu 
is er een vruchtbare samenwerking in het raam van de Zuid
Pacific Commissie. Een advieslichaam van deze Commissie 
vormt de Zuid-Pacific Conferentie, waarin afgevaardigden van 
de inheemse bevolkingen van het Stille Zuidzeegebied van ge
dachten wisselen en die dit jaar voor de derde maal bijeen is 
geweest. Het zou onjuist zijn aan deze natuurLijke ontwikkeling 
naar een nauwe samenwerking tussen de volken in Oost- en 
West-Nieuw-Guinea en elders in de Zuid-Pacific en aan een 
emancipatie op een meer met hun aard overeenkomende wijze 
belemmeringen in de weg te leggen. ') 

Zes jaren van harde arbeid in Nederlands-Nieuw-Guinea 
liggen achter ons. N eemt men enerzijds in aanmerking de weer
standen, die bij de ontwikkeling van dit land en zijn bevolking 
moeten worden overwonnen en de grote kloof, die daarbij moet 
worden overbrugd en let men anderzijds op hetgeen in deze 
jaren is tot stand gebracht, dan kan men reeds spreken van een 
naar verhouding snelle ontwikkeling. Daarbij kan men nimmer 
genoeg waarderen de arbeid van Zending en Missie, vooral op 
cultureel en sociaal gebied, en de opofferingen van haar wer
kers en werksters onder dikwijls zeer moeilijke omstandigheden, 
die daardoor een belangrijk aandeel hebben in de ontwikkeling 
van dit weerbarstige land. 

Moge het gegeven zijn, dat deze ontwikkeling rustig voort
gang zal kunnen vinden, totdat de bevolking van Nederlands
Nieuw-Guinea zelf over haar lot zal kunnen beslissen. 

's-Gravenhage, 6 augustus 1956. 

1) Zeer lezenswaardig is in dit verband het artikel van Prof. Mr F. M. 
Baron Van Asbeck in het maandblad ,Wending" van juli/augustus van 
dit jaar, getiteld ,Waarheen Nieuw-Guinea?". 
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N oot van de redactie. 

Indertijd besloot onze redactie aan elk van de overzeese rijks
delen een beschouwing te wijden. Voor een artikel inzake 
Nederlands-Nieuw-Guinea hadden wij de heer B. Krijger, Chef 
van de Directie Nederlands-Nieuw-Guinea van het Ministerie 
van Overzeese Rijksdelen aangezocht en bereid gevonden. Toen 
echter onlangs door de bezinningsoproep van de Synode der Ned. 
Herv. Kerk het gebiedsdeel Nieuw-Guinea in het centrum van de 
belangstelling is komen te staan en wij een spoedige publicatie 
te dezer zake gewenst achtten, bleek de heer Krijger, vanwege 
drukke werkzaamheden, niet in de gelegenheid te zijn de kopij 
voor het toegezegde artikel binnen de door ons gewenste tijd te 
kunnen afleveren. Hij vond echter een zijner naaste medewer
kers, Mr H. G. Verhoef£, bereid in plaats van hem het artikel te 
schrijven, hetwelk in dit nummer staat afgedrukt. De heer 
Krijger verklaarde zich geheel achter de inhoud daarvan te 
kunnen stellen. 
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Dr. P. A. ELDERENBOSCH. 

HET GETUIGENIS DER KERK OP STAATKUNDIG GEBIED. 

De synodale oproep inzake de kwestie Nieuw-Guinea heeft 
wijd en zijd de gemoederen in beweging gebracht. Elders in dit 
nummer wordt een bijdrage geboden tot de bezinning waartoe 
de synode heeft opgeroepen. In dit artikel willen wij de vraag 
onder ogen zien in hoeverre aan de Kerk een getuigenis past op 

· het gebied van de staatkundige vragen, welke voorwaarden 
daaraan verbonden zijn en welke grenzen hier in acht genomen 
moeten worden. Wij willen hierbij achtereenvolgens enkele 
historische, kerkrechtelijke, oecumenische, pastorale en geeste
lijke aspecten van de zaak aan de orde stellen. 

De historie. 

De wijze waarop de Hervormde Kerk enige maanden geleden 
zich tot overheid en volk gericht heeft inzake Nederlands 
Nieuw-Guinea moet gezien worden als een zoeken naar de ver
werkelijking van een reformatorisch beginsel. De Rooms Katho
lieke Kerk zou deze weg niet gekozen hebben. Daar zou men, 
uitgaande van de stelregel dat het priesterschap boven het ko
ningschap is geplaatst, trachten de eigen opvatting door middel 
van het episcopaat aan een R.K. regering voor te schrijven, of
waar een niet-R.K. regering gevonden wordt- langs diploma
tieke weg trachten invloed uit te oefenen en de publieke opinie 
door de geeigende tussenpersonen (bijv. journalisten, radio
sprekers) te bewerken. 1

} 

De Orthodoxe Kerk van Oost-Europa heeft in het geheel geen 
behoefte een geluid op politiek gebied te laten horen. Prediking 
en liturgie moeten, zo ziet men het daar, een dusdanige invloed 
hebben dat de overheid daardoor gesterkt wordt om in de rechte 

1) In bet door Thomas van Aquino voor Hugo II de Lusignac die 
Koning van Cyprus moest worden, geschreven boek ,De regimine prin
cipum" wordt de verhouding priester-koning scherp geformuleerd. 
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geest haar beslissingen te nemen, faalt de Kerk daarin dan is 
dit aileen een reden tot verootmoediging en berouw. In de 
staatstheologie van de 19e eeuwse auteur Lew Tichomirow 1) is 
dit alles op klassieke wijze geformuleerd. 

Zowel de R.K. als de Orthodoxe staatstheoretici hebben hun 
uitgangspunt genomen in de staat als corpus christianum, als 
een nieuwtestamentisch volk van God. De reformatoren voor 
wie deze gedachte ook wei dierbaar was hebben toch gezien dat 
het ideaal verre was van de realiteit. Desondanks heeft met 
name Calvijn het gewaagd de overheid te zien als dienaresse 
Gods, doch niet als dienaresse van de Kerk.2) Hoedemaker heeft, 
deze lijn doortrekkend, echter onderstreept dat de overheid zich 
niet kan losmaken van de publieke uitlegging van de Heilige 
Schrift door de Kerk. 3) Evenwel zijn de ambten in Kerk en staat 
niet aan elkander ondergeschikt, heiden bereiden op hun gebied 
Gods Koninkrijk voor. 

Toen bij de doorwerking van de beginselen der Franse 
Revolutie de staat gescheiden werd van de Kerk en de staat 
doorgaans bestuurd werd door mensen die zich niet wilden laten 
leiden door Gods Woord, ontstond de spanning in deze reforma
torische constructie. De Kerk kon zich toen nog richten tot de 
overheid als belangrijke volksgroep die bepaalde wensen of 
bezwaren koesterde. De Kerk bleef de overheid aanvaarden als 
dienaresse Gods ook al zag deze overheid dat niet altijd zo. De 
Kerk die de constitutionele monarchie en de parlementaire de
mokratie accepteerde moest ook in dit kader tewerk gaan om de 
overheid te benaderen met haar getuigenis. Zo is het ook de 
zorg geweest van de Kerk (zij het ook voor 1940 meer dan thans) 
om in de volksvertegenwoordiging mensen te doen verkiezen 
voor wie de bijbelse normen gelden ook op het gebied van het 
staatkundig leven, en die het als hun roeping zagen de ,publieke 

1) In zijn boek ,Jedinolitsjnaja wlastj kak printsip gossudarstwennago 
strojenija", waarin anderzijds naar voren komt dat de wil van de over
heid in eerster instantie als de wil van God moet worden gezien. 

2) Zie J. Th. de Visser, Kerk en Staat I, Leiden 1926, blz. 226 vv. 
3) Artikel XXXVI onser Nederduitsche Geloofsbelijdenis tegenover 

Dr A. Kuyper gehandhaafd, Amsterdam 1901, blz. 76. 
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uitlegging van de Reilige Schrift door de Kerk" ook in de 
kamers der Staten-Generaal te laten horen. 

Dat het kontakt tussen de officiele organen der Kerk en deze 
leden der volksvertegenwoordiging betrekkelijk incidenteel was, 
is ongetwijfeld een van de symptomen van deze periode van 
kerkelijke inactiviteit geweest. Toen het demokratische stelsel 
tijdelijk door een diktatoriale tirannie werd vervangen verviel 
de mogelijkheid om via het parlement het kontakt tussen kerk en 
staat te onderhouden. Het is ongetwijfeld met diepe instemming 
van millioenen geweest, dat de kerkelijke instanties samenwer
kend in nauw interkerkelijk over leg, de overheid herinnerd heb
ben aan bepaalde plichten en geprotesteerd hebben tegen zekere 
maatregelen die voor Gods aangezicht niet konden bestaan. De 
Kerk heeft hierbij de overheid aangesproken als Gods diena
resse, de overheid zal deze oproepen gehoord hebben als een 
uiting van hetgeen onder de brede lagen van de bevolking leefde 
en niet zomaar kon worden genegeerd. 

De dagen der diktatuur zijn voorbijgegaan, de demokratische 
instellingen konden weer opgericht worden. Evenmin als voor 
1940 betekende dit, dat de overheid zich altijd bewust was Gods 
dienaresse te zijn. Ret heeft na 1945 niet aan ogenblikken ant
broken dat de Christen-leden der volksvertegenwoordiging op 
grond van de Schrift bezwaren gemaakt hebben tegen bepaalde 
voorstellen die aan de Kamer werden voorgelegd. En voor zover 
het de C.H.U. betrof bleef men de stelregel handhaven dat daar
bij geen individualistische vertolking van de Bijbel, maar een 
oplettend luisteren naar de stem der Kerk van het hoogste be
lang is. 

Ret behoort dan ook zo te zijn dat de Kerk erkent dat haar 
lidmaten die in de volksvertegenwoordiging zitting hebben de 
aangewezen personen zijn om eventuele kerkelijke visies op 
staatkundige vraagstukken voor het forum te brengen. Zij zal 
zich moeten hoeden om buiten het parlement om de publieke 
opinie te gaan bewerken inzake vraagstukken die van een dus
danige gecompliceerdheid zijn dat de deskundigen met grote 
voorzichtigheid eerst langzamerhand tot een juiste visie op de 
zaak kunnen komen. 
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De kerkorde. 

De Hervormde Kerk kent aan haar synode geen hierarchische 
plaats toe. M.a.w. het is niet zo dat wanneer men in ,Woud
schoten" gesproken heeft daarmede het standpunt der Hervorm
de Kerk is bepaald. Een synode kan slechts spreken waar zij 
weet dat zij door de brede lagen van de Kerk gesteund wordt, 
zoals bijv. het geval was met de meeste publikaties uit de oor
logsjaren. De behandeling vandit stuk in de Classikale verga
deringen welke dit najaar zal plaats vinden zal moeten aantonen 
in hoeverre de Kerk hier waarlijk gesproken heeft of in hoe
verre de synode de geest der kerkorde geweld heeft aangedaan. 
Even kerkelijk-onjuist als het is dat tal van kerkeraden zich 
rechtstreeks, zonder de classikale vergaderingen, tot de synode 
hebben gewend - even kerkordelijk-gewrongen is het dat de 
synode een officieel stuk laat uitgaan dat een goede kans maakt 
door de grondevrgaderingen der Kerk gedesavoueerd te worden. 

De oecumene. 

In de oorlogsjaren is gebleken dat de verdeeldheid der kerken 
het getuigenis der kerk tegenover overheid en volk niet behoef
de te belemmeren mits men in onderling overleg tewerk ging. 
Dit voortdurende gesprek deed ook in Nederland het onderling 
verband der kerken groeien, tot vreugde van allen die in de 
oecumenische arbeid een teken der Una Sancta hoopten te zien. 

Ook hier ligt een grens voor het spreken der Kerk. Een woord 
tot overheid en volk dat door de partners in de oecumene niet 
aanvaard wordt, wordt een ledige klank. Juist als men met een 
probleem als dat van Nieuw Guinea bezig zou zijn in oecume
nisch verband - en dan niet alleen landelijk, maar ook met de 
kerken van de landen die mede-betrokken zijn in dit vraagstuk, 
als Australie, Indonesie, en niet te vergeten de kerk van hetland 
dat in geding is zelf! - zou het blijken dat men zich nog wel 
eens driemaal bedenken mag eer men zich in een dergelijk 
probleem begeeft met enigerlei suggestie. 

,Deze vraagstukken zijn dikwijls zo ingewikkeld en veran
deren zozeer van aard tijdens het verloop van langdurige onder-
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handelingen dat het moeilijk .... zou zijn om daarover met enig 
vertrouwen en eensgezindheid te spreken. Bovendien zou een ..... 
op bijzondere punten aanvaarde uitspraak bijna zeker in vage 
en algemene termen gesteld moeten zijn. Maar internationale 
conflicten, grote en kleine, zwichten niet voor vage algemeen
heden", aldus een rapport over internationale zaken van de 
Wereldraad van Kerken. 1

) 

Het pastoraLe aspect. 

De Kerk hecht grote waarde aan het feit dat haar leden hun 
Christen-zijn niet alleen uiten in deelname aan de godsdienst
oefeningen, doch ook in de praktijk van hun dagelijkse arbeid. 
De Kerk wil haar lidmaten de geestelijke training geven die zij 
11odig hebben om op de hun toevertrouwde plaats in de maat
schappij mede te helpen bevorderen dat Gods Rijk wordt voor
bereid. Onder de lidmaten der Kerk bevindt zich ook een aantal 
mensen die op staatkundig terrein verantwoordelijkheid dragen. 
Ret spreken der Kerk op het terrein van de staatkunde kan eerst 
daar zin hebben wanneer zorgvuldig overleg met degenen die 
op dat bepaalde gebied deskundig geacht kunnen worden is 
voorafgegaan. Wanneer de Wereldraad van Kerken zich moet 
bezig houden met bepaalde vraagstukken van staatkundige of 
maatschappelijke aard, worden eerst degenen die zich krachtens 
hun funktie met deze problemen beziggehouden hebben uitgeno
digd voor een ,consultation". Tot elke prijs moet vermeden wor
den dat een synode- die uiteraard vrijwel geen leden zal heb
ben die kompetent zijn op het terrein van politieke problemen 
- over de hoofden van de lidmaten die dat wel zijn heen, zich 
richt tot overheid en volk. En wanneer dan in enkele generali
serende opmerkingen de goede trouw van hen die nauw betrok
ken zijn bij het probleem waarover het gaat in twijfel getrokken 
wordt, dan zijn de grenzen van het pastoraal-toelaatbare verre 
overschreden. 

1) Evanston 1954, 's-Gravenhage 1955. blz. 160. 
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De geestelijke achtergrond. 

Gaarne aanvaarden allerlei schrijvers in de kerkelijke pers 
de term ,profetisch spreken" wanneer het gaat over de synodale 
uitspraken op staatkundig gebied. Het moet echter zeer beden
kelijk geacht worden dat een dergelijke term zo gemakkelijk 
gehanteerd wordt. De profeet is degene die God heeft horen 
spreken en nu met volledig gezag zeggen kan ,Zo spreekt de 
Here God". Het profetisch woord is geen vermaning, het is de 
bewegende kracht waarvan God Zich bedient om de geschiede
nis te scheppen. Het komt mij als hoogst ongerijmd voor dat 
een collectivum als een synode waarin nog zo weinig geestelijke 
eenheid aanwezig is door middel van een stemming tot een der
gelijk profetisch optreden zou kunnen komen. Dit schrijven is 
niet eens theologisch gefundeerd. Hier dreigt het woord 
,profetie" een devalutatie te ondergaan. Een devaluatie 
die ten nauwste verband houdt met de gebrekkige wijze waarop 
onder ons de leer van de Heilige Geest doordacht en doorleefd 
wordt. De profetie is gave des Geestes en de Heilige Geest is 
niet vanzelfsprekend aanwezig waar een kerkelijke vergadering 
plaatsvindt. De gaven van de Heilige Geest zijn niet los te 
maken van het leven uit de Heilige Geest dat zich openbaart in 
liefde en gebed. Ret is stellig geen uitsluitend-persoonlijk in
zicht wanneer men in aile ootmoed opmerkt dat juist op deze 
punten de schoen van het kerkelijk leven wringt. Wij willen 
hieruit slechts deze conclusie trekken dat het spreken van de 
Kerk voor overheid en volk eerst dan geestelijk gezag in zich 
heeft wanneer het werkelijk profetisch spreken is. God geve dat 
onze tijd niet zonder waarachtige profetie behoeft te zijn. 

Ret bovenstaande is niet geschreven als een kritiek op syno
dale uitspraken of als een parafrase van de zinspreuk ,De Kerk 
heeft zich niet met politiek te bemoeien". Het is een poging om 
mede te werken aan de bezinning die de Hervormde synode in 
haar laatste publikatie gevraagd heeft. Bezinning op de vraag 
wanneer het gesprek tussen synode en overheid inderdaad 
vruchtbaar kan zijn, bezinning op de grenzen die ieder die spre
ken wil in acht zal moeten nemen. 
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J. J. R. SCHMAL. 

SAMENWERKING IN NEDERLAND ALS 
STAATKUNDIG VRAAGSTUK. 

Onder deze titel is door het (r.k.) Centrum voor staatkundige 
vorming te 's-Gravenhage in het licht gegeven de redevoering 
van prof. mr. De Block, uitgesproken op 24 september 1955 ter 
gelegenheid van het tweede lustrum van genoemde instelling. 

Prof. De Block geeft om te beginnen een lezenswaardig over
zicht van de staatkundige verhoudingen ten onzent sedert de 
grondwetsherziening van 1848 en staat o.m. stil bij oorsprong en 
geschiedenis van de voormalige rechtse coalitie. In dit verband 
trof ons hetgeen een der voormannen van deze coalitie- blijk
baar een r.k. - aan prof. De Block verklaarde inzake de poli
tieke actie ten tijde van het ministerie Kuyper. ,Wij voelden 
ons", aldus deze zegsman, ,op onze propagandatochten door het 
land Godsgetuigen, strijders tegen de heidense beginselen der 
Franse revolutie". Zo was inderdaad, ook naar onze indruk, des
tijds de stemming in rechtse kringen. Uit deze religieuse bewo
genheid moet vermoedelijk de kracht der coalitie grotendeels 
worden verklaard. ,Le coeur a ses raisons que la raison ne con
nait pas", heeft reeds Pascal gezegd. Een volgende generatie, zo
wel in het roomse als in het protestantse kamp, begon karakter 
en doel der samenwerking geleidelijk aan anders en wel over
wegend verstandelijk te bezien, hetgeen kennelijk aan het uit
eenvallen van de coalitie in niet geringe mate bevorderlijk is 
geweest. 

Volkomen juist achten wij de opmerking van prof. De Block, 
dat indien destijds het partijcongres van de S.D.A.P. niet in 
tegenovergestelde zin had beslist, reeds in 1913 socialistische 
ministers zouden zijn opgetreden. Het beeld van de nederlandse 
politiek zou in dat geval al jaren voor het optreden van het 
kabinet-De Geer heel andere trekken hebben vertoond. 
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Ret verzwakken van de coalitie-gedachte, inzonderheid sinds 
1925, luidt een nieuwe phase in, tegen het einde waarvan (1939) 
de tijd voor het optreden van socialistische ministers in een 
kabinet op brede basis, rijp blijkt te zijn geworden. 

Ook omtrent het gebeurde sinds 1945 zegt prof. De Block be
hartigenswaardige dingen om vervolgens over te gaan tot de 
verdediging van zijn stelling, t.w., dat hier en nu een politieke 
samenwerking op zo breed mogelijke basis wenselijk is te ach
ten. De desbetreffende beschouwingen van de hooggeleerde 
schrijver verdienen onze volle aandacht. Wij achten het niet 
mogelijk daaraan binnen het kader van deze beknopte bespre
king recht te doen wedervaren; slechts onderstrepen wij de 
gedachte van de schrijver, dat alleen reeds het huidige primaat 
van de buitenlandse politiek een kabinet waarin zoveel mogelijk 
partijen zijn vertegenwoordigd wenselijk maakt. 

Intussen is prof. De Block er de man niet naar om niet aan
stonds behalve voor het pro ook voor het contra de aandacht te 
vragen. Zoals voor de hand ligt, vermeldt hij in dit verband het 
bezwaar dat samenwerking op brede basis aan het vereiste van 
een gezond parlementaire oppositie stellig niet bevorderlijk is. 
De verdediging van zijn gevoelen op dit punt achten wij niet het 
sterkste deel van des schrijvers uitnemende beschouwing, die 
verdient ook in onze kring aandachtig te worden bestudeerd. 

Wij besluiten met een citaat (blz. 27), dat in ieder geval onder 
ons weerklank zal vinden: ,Men bedenke hierbij, dat een com
promis nimmer compromittant mag worden. Bereidheid tot 
samenwerking mag niet leiden tot verdoezeling of vervaging 
van beginselen. In elke groep is men zich gelukkig van dit ge~ 
vaar bewust. Zo zal de oude antithese-gedachte in de zin, door 
Schaepman en Kuyper indertijd aan haar gegeven, ook niet uit
sterven, doch zij behoeft daarom nog niet basis van een rege
ringscoalitie te zijn. Dit neemt niet weg, dat de laatste zou 
kunnen herleven, als inderdaad een situatie, als waartegen zij 
destijds was gericht, wederom zou intreden." 
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ONTVANGEN BOEKEN: 

Rapport van de Groninger Dijkencommissie 1955. 

Arnhem. - In opdracht van het gemeentebestuur uitgegeven door Van 
Loghum Slaterus Uitgeversmij. N.V., Arnhem 1956 (Georges Duhamel, 
Stanley Maxted, Karl Zuhorn en Barnard Verhoeven) met vier tekenin
gen van Ap Sok. 

De zee in een theekopje door J. van Keulen, secretaris van de Commissie 
Vestigingsbesluit Kruideniersbedrijf. Uitgegeven vanwege de Commissie 
Vestigingsbesluit Kruideniersbedrijf bij de Zuid-Hollands Boek- en 
Handelsdrukkerij, Den Haag. 

BETALING CONTRIBUTIE EN ABONNEMENTSGELD. 

Bij de ingang van de tweede jaargang vestigen wij er de 
aandacht op, dat de donateurs, die de contributie voor het 
eerste jaar nog niet hebben voldaan en de abonne's, die voor 
de eerste jaargang nog geen abonnementsgeld betaalden, 
in de gelegenheid worden gesteld het verschuldigde bedrag 
v66r 1 november a.s. over te schrijven op de postrekening 
van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman Stichting te 
's-Gravenhage, No. 604500. 
De verschuldigde bedragen voor de tweed e jaargang wor
den eveneens v66r 1 november a.s. tegemoetgezien op 
bovenvermelde postrekening. De abonnementsprijs bedraagt 
f 3.75 per jaar; het minimum contributie-bedrag f 5.-. 
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Ter perse is 
een boekwerk van de hand van 

de bekende Rotterdamse arts A. Hijmans: 

VROUW EN MAN IN DE PROSTITUTIE 
een moderne studie over een eeuwenoud vraagstuk 

Een boek voor artsen, juristen, psychologen, zielszorgers en 
voor allen, die bewogen zijn over dit ontstellend stuk van 
het mensenleven, met alle tragiek daaraan verbonden. 

Terecht ziet Dr. Hijmans in de houding welke wij en de 
overheid hier aannemen, een maatstaf ter beoordeling van 
het niveau der beschaving. Dr. Hijmans acht het de taal{ 
van de overheid om de prostituee te beschermen. 

In dit boek, met zijn vele gegevens en zijn brede opgave 
van literatuur worden gezichtspunten naar voren gebracht, 
die in andere geschriften over dit onderwerp niet voldoendP 
tot hun recht kwamen. Het is daarom een zeer belangrijke 
uitgave. 

De omvang wordt plm. 190 pagina's; het boek zal worden 
gebonden in een fraaie band met stofomslag. Prijs f 8.90. 

Op aanvraag wordt t.z.t. gaarne een prospectus toegezonden 
met inhoudsopgave. 

Reeds nu te bestellen in de boekhandel of bij 
Uitgeverij Van Keulen n.v., Zuid Buitensingel 272 

Den Haag, Telefoon 334073* 
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Interesseert U zich ook voor het WONINGPROBLEEM? 
Leest dan het februari-nummer van Het 
Gemenebest, maandblad voor het gehele 
nederlandse volk tot bevordering van de 
volkengemeenschap. 

Inhoud o.m.: Ir. H. M. Buskens: Woningbouw 
en bouwnijverheid in Nederland - Mr. D. 
Schuitemaker: Heeft de beleggingsmaatschap
pij belang bij de woningbouw? - Mr. L. R. 1. 
ridder van Rappard: De gemeente en de 
woningbouw. 

92 pagina's 

prijs 

f 4.90 

Verkrijgbaar in cle boekhande! en bij 
Uitgeverij van Keu!en n.v., Zuid Buitensinge! 272, 

Den Haag. 

Ondergetekende *) 

wonende 

te 

a) wenst toe te treden als donateur van de Jhr Mr A. F. de Savornin 
Lohmanstichting tegen betaling van f contributie per jaar. 

b) abonneert zich hierbij op het ,Christelijk-Historisch Tijdschrift" te-
gen de abonnementsprijs van de f 3,75 per jaar. 

Betaling zal plaats hebben door starting of overmaking op gironummer 
60.45.00 t.n.v. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman Stichting, Den Haag, 
onder vermelding van donateur Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman Stich
ting of abonne Christ. Historisch Tijdschrift. 

...... 1955. 

Invullcn liefst met blokletters. 
Doorhalen wat niet wordt verlangd. 
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SCILANDICUS. 

EEN EUROPEES-ARABISCHE CONFERENTIE. 

De 26e juli 1956 zal de geschiedenis zich herinneren als een 
der ,Sternstunden" van de twintigste eeuw. Op die dag ,natio
naliseerde" Kolonel Gamal Abdel Nasser, President van de 
Republiek Egypte, de ,Compagnie Universelle du Canal Mari
time de Suez", een Egyptische maatschappij, opgericht in 1856 
met het doel het Suezkanaal te graven en te exploiteren en wier 
concessie ingevolge haar eigen bewoordingen in 1968 zou aflo
pen. Het kapitaal nodig voor het graven en de exploitatie van 
het kanaal was de maatschappij grotendeels verschaft door 
Franse particulieren en de toenmalige Khedive van Egypte. 
Engeland werkte de plannen van de initiatiefnemer, De Lesseps, 
zoveel mogelijk tegen: vooral Palmerston zag in een kanaal een 
bedreiging van het Britse imperium. Toen echter het kanaal in 
1869 eenmaal geopend was onderging de Engelse houding een 
totale ommekeer. Was Engeland om redenen van imperiale poli
tiek eerst tegen het kanaal gekant geweest, nu streefde het op 
dezelfde gronden naar medezeggenschap. Dit streven kreeg 
enige jaren later een onverwachte kans op succes. 

In 1875 immers zag de Khedive zich genoodzaakt zijn aan
delen in de kanaalmaatschappij van de hand te doen. Disraeli 
kocht deze toen op eigen gezag voor Engeland aan, zich achteraf 
de goedkeuring van het Parlement verzekerende. Sindsdien is 
de belangstelling van Engeland voor het Suezkanaal steeds 
groeiende geweest. Met name toen de Arabische olievelden 
ontsloten werden en de daar gewonnen olie via het Suezkanaal 
naar Europa werd vervoerd, kreeg het kanaal een algemeen 
Europees belang. Ook op ander terrein dan dat van de olie-aan
voer ontwikkelde het kanaal zich tot een hartader van het Euro
pese economische leven. Op deze hartader nu legde Nasser prac
tisch beslag, al verzekerde hij dan ook, dat hi.j de Conventie van 
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Constantinopel zou naleven. Deze Conventie, in 1888 gesloten, 
verplichtte Egypte ertoe het kanaal te eeuwigen dage voor de 
scheepvaart open te houden. Engeland en Frankrijk hadden 
evenwel niet het minste vertrouwen in deze verzekering. Van
daar het ernstige conflict, waarin zij, en met hen talrijke andere 
landen, met Egypte gewikkeld raakten en waarvan het einde 
nog niet te voorzien is. 

De vraag die ik hier wil stellen is, of het conflict vermeden 
had kunnen worden en of de mogelijkheid gegeven is er op 
andere dan gewelddadige wijze een eind aan te maken. Zowel 
het een als het ander is m.i. het geval. 

Voorop sta, dat de nationalisatie in flagrante strijd met het 
volkenrecht was. Merkwaardigerwijze heeft er op dit punt, voor
al in Angelsaksische kringen eerst enige aarzeling bestaan. N u 
dient toegegeven te worden, dat er te dezer zake geen ,prece
dent" bestond, en men weet hoezeer het Angelsaksische rechts
denken onder de ban van het precedent leeft: zonder precedent 
is de Angelsaksische jurist maar al te gauw geneigd het geoor
loofde ener handeling aan te nemen. Voor de meer creatief den
kende continentale jurist daarentegen, is het precedent van 
minder belang. Hij heeft minder moeite een conclusie te trek
ken, die op algemene beginselen en op inzicht in de verhoudin
gen berust. Ook al heeft zich een geval als het onderhavige dan 
ook nooit voorgedaan, het zal hem duidelijk zijn dat de natio
nalisatie van een weliswaar Egyptische, maar dan toch door 
niet-Egyptische belangen gecontroleerde en naar Frans recht 
bestuurde maatschappij tot beheer van een ,life-line" van een 
geheel continent, iets anders is dan de in principe geoorloofde 
nationalisatie van een, altijd min of meer willekeurige, olie
maatschappij b.v. De juridische situatie, waarin het Suezkanaal 
zich v66r de nationalisatie bevond, was er typisch een van 
publiekrechtelijke aard, waarin voor de privaatrechtelijke ge
dachtengang van de nationalisatie geen plaats is. 1

) 

1) De inhoud van het verbintenissenrecht wisselt zowel nationaal als 
internationaal naarmate het openbaar belang er in meespeelt. Overweegt 
het openbaar belang, dan is er een ,publiekrechtelijke" situatie, waarin de 
vrijheid van partijen over het geheel genomen minder groot is dan in een 
,privaatrechtelijke". 
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Ook op andere, meer textuele gronden kan de onrechtmatig
heid van de nationalisatie worden verdedigd. De wereld, waarin 
wij leven, is echter van dien aard, dat ook de meest flagrante 
volkenrechtsschending niet tot een ernstige politieke botsing 
behoeft te leiden. De schending kan immers tot op zekere hoogte 
een gevolg zijn van de gebrekkige ontwikkeling van wat men de 
,wetgevende macht" in het internationale leven zou kunnen 
noemen. Het juridische argument is daarom, hoe belangrijk het 
ook kan zijn, nimmer beslissend. 

Politieke conflicten vinden hun oorzaak niet in juridische, 
maar in andere, b.v. economische, overwegingen, en ook al zijn, 
als i.e., zulke economische overwegingen van onmiddellijk be
lang voor de juridische constructie, het probleem blijft toch in 
eerste en laatste instantie politiek. De oplossing er voor zal dus 
ook op politiek terrein zijn te zoeken. 

De politieke middelen tot dusver aangewend schijnen alle het 
probleem-Suez te isoleren, als een op zichzelf staande kwestie 
te behandelen. Het komt mij voor dat dit een ernstige misvatting 
is. De nationalisatie van 26 juli 1956 staat geenszins alleen. Haar 
voorgeschiedenis bewijst het. Zij is toch een uitvloeisel van de 
voor Egypte als een donderslag bij heldere hemel gekomen 
Amerikaanse en Engelse weigering financH~le steun te verlenen 
bij de bouw van de Aswandam in de Nijl. De dam was bedoeld 
als middel ter verhoging van de productiviteit van de Nijlvallei, 
een dringende eis, gezien de welhaast zienderogen toenemende 
bevolking van Egypte. Of de dam ooit een aan de bevolkings
aanwas evenredige toeneming van het industrH~le productie
vermogen zou kunnen waarborgen is een vraag, waaraan wij 
hier voorbij kunnen gaan. Zelfs zo dit niet het geval is, dan nog 
lijkt de bouw er-van geboden, omdat het nu eenmaal beter is iets 
dan niets te hebben. Niet aileen echter groeit de Egyptische be
volking in onrustbarend tempo aan, ook leeft het merendeel 
ervan in voor ons, Westerlingen, onvoorstelbaar behoeftige om
standigheden. Geen mens zou de dringende noodzaak willen 
ontkennen de Egyptische massa uit deze erbarmelijke staat op te 
heffen. Ook hiertoe was de Aswandam bedoeld - al of niet met 
kans op succes, dit laat ik weer in hei midden. Toen de Egyp-
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tische ambassadeur in Washington zich nu op zekere dag in juli 
in opdracht van zijn regering naar John Foster Dulles begaf om 
het uitstaand aanbod van steun van Amerika te aanvaarden en 
hij tegen alle verwachting in bot ving, heeft Nasser zich schade
loos trachten te stellen door de Suezmaatschappij te nationali
seren. Met de opbrengst van de kanaalexploitatie, zei hij de dam 
gedeeltelijk te zullen bekostigen. Deskundigen hebben berekend 
dat dit te enenmale uitgesloten is. Er is eveneens opgemerkt, 
dat de ,coup" van Nasser al zeer geruime tijd door hem over
wogen was. Vast schijnt te staan, dat Prof. Badawi, hoogleraar 
in het burgerlijk recht aan de Universiteit van Cairo, gedurende 
de twee jaren voorafgaande aan de nationalisatie deze laatste 
voorbereid heeft. Maar of de nationalisatie nu al of niet een 
deugdelijk middel tot het beoogde doel is, en of Nasser nu al of 
niet op een voorwendsel gewacht heeft om een reeds lang be
raamd plan ten uitvoer te leggen, een ding is zeker: de greep 
naar de kanaalmaatschappij staat in direct verband met de 
precaire situatie en donkere vooruitzichten van Egypte. Elke 
oplossing van de huidige moeilijkheden, die dit uit het oog ver
liest, kan slechts tijdelijk soulaas brengen. De schrijnende ar
moede en de toenemende bevolkingsdruk zullen zich blijven doen 
gelden en vroeg of laat tot nieuwe incidenten leiden. Dan aileen 
kan een werkelijke en duurzame oplossing verkregen worden, 
wanneer de nationalisatie van de Suezkanaalmaatschappij tegen 
de achtergrond van Egypte's economische en financiele nood 
wordt gezien. 

Aan de tot heden door de mogendheden genomen maatregelen 
is dit gezichtspunt vreemd. De Suezkwestie is van haar achter
grond losgemaakt. Men zoekt naar een feitelijke waarborg voor 
de vrije doorvaart door het kanaal, die men blijkbaar tot nog 
toe, maar hoezeer dan ten onrechte, in het bestaan van de nu 
genationaliseerde maatschappij meende te hebben. Meer niet. 
Ten hoogste stel t men Nasser een groter aandeel in de winst in 
het vooruitzicht, waarmee hij dan mag zien zijn plannen althans 
ten dele te verwezenlijken. Door blokkering van Egyptische te
goeden en door leger- en vlootconcentraties trachtten Engeland 
en Frankrijk aan hun eisen kracht bij te zetten. 
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Op deze wijze werd het kwaad echter niet in de wortel aan
getast. Dit kan uitsluitend geschieden door Egypte de hand te 
reiken in zijn streven naar grotere welvaart. Een politiek van 
oprechte hulpverlening zou het voor de zeevarende naties van 
West-Europa aanzienlijk gemakkelijker maken inzake het Suez
kanaal voet bij stuk te houden voor zover de internationale con
trole betreft. Pas dan, wanneer Egypte een redelijk ontwikke
lingsplan zou zijn voorgelegd en het zou zijn blijven weigeren 
het dringende Europese belang bij internationale controle op het 
Suezkanaal te erkennen, waren straffe maatregelen gerecht
vaardigd geweest. 

Engeland en Frankrijk zijn echter al tot zulke maatregelen 
overgegaan. Hoezeer deze op zichzelf ook te betreuren zijn, zij 
hebben althans dit positieve resultaat opgeleverd, dat de een
parige reactie erop van de andere Arabische Staten zonneklaar 
heeft doen uitkomen, dat de Suezkanaalkwestie niet een enkel 
Egyptische, maar een algemeen Arabische zaak is, een onaf
scheidelijk bestanddeel van het geheel der Arabische problema
tiek. Egypte is een onderdeel van wat men het Arabische blok 
pleegt te noemen, een conglomeraat van meestal jonge, uiterst 
nationalistisch voelende landen, die zich alle de Suezkwestie 
emotioneel sterk aangetrokken hebben. Zij hebben alle behalve 
afstamming, taal, godsdienst en cultuur een aantal practische 
problemen gemeen, die hen sterker aaneenbinden. De diepgaan
de verschillen, die desalniettemin tussen hen bestaan, gaan voor 
het ogenblik schuil achter de gemeenschappelijke verontwaar
diging over het Engelse en Franse optreden. Dit, tezamen met de 
omstandigheid, dat nagenoeg elk Arabisch land de kiemen in 
zich heeft voor een conflict soortgelijk aan het Suezprobleem, is 
reden te over dit laatste niet slechts in Egyptisch, maar in Ara
bisch verband te zien. Een oplossing van het nu over het Suez
kanaal gerezen geschil zou dan ook niet in overleg met Egypte 
alleen, maar met alle Arabische Staten gezocht moeten worden, 
en wel in een conferentie, die behalve het Suezkanaal alle Ara
bische problemen, de ontwikkeling der Arabische landen daarbij 
inbegrepen aan de orde stelt. 

Het is echter van meet af aan duidelijk, dat een zodanige con-
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ferentie tot practisch mislukken gedoemd zou zijn, zo Amerika 
en het Sovjetblok daaraan zouden deelnemen. Van een bijeen
komst op zo brede grondslag kan men niet anders dan het ge
bruikelijke touwtrekken tussen de twee grootste wereldmogend
heden verwachten. Beide zouden pogen elkander zoveel moge
lijk afbreuk te doen door elke regeling in de weg te staan, die 
tot Arabische toenadering tot de wederpartij zou kunnen leiden 
of het andere kamp, ook maar indirect, ten voordele zou kunnen 
zijn. De verschillen tussen beide kolossen zijn zo diepgeworteld, 
dat geen enkel der onderdelen van een toch reeds zwaar beladen 
agenda een stap in de richting van een oplossing zou kunnen 
vorderen. Zo de Suezkwestie in breder dan enkel Egyptisch ver
band moet worden gezien, de Arabische problematiek als geheel 
moet uit de verlammende sfeer van het te wijde wereldkader 
worden gelicht. 

Tegen Amerika bestaan bovendien, waar het de technische 
hulpverlening betreft, bij onderontwikkelde landen vaak be
langrijke bezwaren. De Amerikaanse hulpverlening geschiedt 
huns inziens hoofdzakelijk met politieke en militaire bijbedoe
lingen en wekt daarom wantrouwen. Zulk wantrouwen moet bij 
een grootscheeps plan tot ontwikkeling van een aantal naties 
tegelijkertijd zorgvuldig vermeden worden. Vertrouwen dient er 
de grondslag van te zijn. Wat de Sovjets betreft, de Arabieren 
hebben tenminste zoveel reden beducht te zijn voor hen als voor 
de Amerikanen. Vele Arabische landen worden nog feodaal of 
door een zeer beperkte aristocratie geregeerd. Zij zijn alle kapi
talistisch ingericht en alle geheel of voor het merendeel Mo
hammedaans. Geen hunner heeft dus ook maar enig belang bij 
Sovjet-invloed op zijn binnenlandse ontwikkeling. De nauwere 
betrekkingen tussen Egypte en het Sovjetblok van de laatste tijd 
(de wapenleveranties door Tsjechoslowakije b.v.) zijn naar mijn 
overtuiging niet meer dan ,Real-Politik". 

Het enige kader, waarin zich een vruchtdragende bespreking 
van de gezamenlijke Arabische problematiek laat denken, is dat 
ener Europees-Arabische conferentie. Onmiddellijk zij erkend, 
dat ook andere dan Europese Staten belangen in Arabische Ian
den hebben. Het Suezkanaal is er een voorbeeld van. Maar de 
meerderheid der vraagstukken betreft uitsluitend Europa, en 
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van een probleem als dat gerezen met betrekking tot het Suez
kanaal, dat niet zuiver Europees is, heeft toch nog het grootste 
gedeelte betrekking op Europa. Ook zulke niet alleen in Europa 
hun weerslag vindende kwesties zouden ter Europees-Arabische 
conferentie behandeld dienen te worden, ook al zou hier dan hun 
oplossing slechts voorbereid kunnen worden. Zouden dus de 
Suezkanaalkwestie, de positie van alle in Arabische landen ope
rerende oliemaatschappijen met overwegend Europees kapitaal, 
en de kwestie-Algerije een plaats op de agenda moe ten krijgen, de 
kwestie Israel en die der Arabische vluchtelingen uit Palestina 
zouden daarvan geweerd moeten worden. In de eerste plaats zijn 
zij te zeer met de Verenigde Naties verweven om het voorwerp 
van uitsluitend Europees-Arabische zorg te kunnen uitmaken. 
In de tweede plaats lijkt de bevrediging van zekere, met die 
kwesties niet direct samenhangende nationale behoeften van 
bepaalde Arabische landen veeleer een voorwaarde voor een 
rustig en niet door hartstochten geregeerd gesprek over de ver
houding tot Israel en het lot der vluchtelingen. 

De technische hulp aan de Arabische land en is van niet minder 
belang als agendapunt dan de gemeenschappelijke Europees
Arabische problemen, en wellicht zelfs van meer, n.l. als voor
waarde voor de oplossing van de laatste. Ret lijdt geen twijfel of 
Europa kan de Arabische landen technisch kostbare hulp ver
strekken en ook financiele en economische bijstand verlenen, 
zonder de verdenking op zich te laden imperialistische doelein
den nate streven. De hulp op financieel gebied mede teverschaf
fen door Irak en Saoedi-Arabie zal een gewichtig punt van be
spreking moeten vormen. Beide landen beschikken over enorme 
inkomsten uit concessies verleend aan buitenlandse oliemaat
schappijen. Irak volgt een op Westerse leest geschoeid binnen
lands investeringsprogramma, maar ziet eenvoudig geen kans 
zijn onmetelijke rijkdommen in hetzelfde tempo als waarin zij 
binnenkomen te verwerken. Saoedi-Arabie is nog lang niet aan 
het sociale inzicht toe, dat het tot een meer op het algemeen nut 
gerichte besteding zijner inkomsten in staat zou stellen. Paleizen 
voor de leden van het koninklijk huis schijnen daar nog boven
aan de ranglijst der nationale behoeften te staan. Zowel Irak als 
Saoedi-Arabie hadden zonder veel moeite de Aswandam kunnen 
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financieren. Dat zij dit niet hebben gedaan werpt een eigen
aardig licht op de Arabische broederschap. Het behoeft weinig 
betoog, dat in deze staat van zaken verandering client te komen, 
zodra de hand aan de ontwikkeling der Arabische landen wordt 
geslagen. 

Een Europees-Arabische conferentie in de hier voorgestane 
zin zou aan een zitting uiteraard niet genoeg hebben. Veeleer 
schijnt een periodiek bijeenkomen geboden, zoals b.v. de souve
reine Staten dit doen, die verenigd zijn in de ,Haagse Confe
rentie voor Internationaal Privaatrecht". De regeling van alle 
hangende problemen en de technische vervolmaking van de 
Arabische landen zijn doeleinden welker verwezenlijking jaren 
van constante krachtsinspanning eist. 

De weerslag van een zodanige politiek van visie en moed zou 
zich allereerst in de verhouding tussen de bij de conferentie 
betrokken landen doen gevoelen. Bij de thans gevoerde politiek 
wordt de kloof tussen Europa en de Arabische Staten dagelijks 
breder. Tenslotte zullen de laatste, hoezeer dit hun ook tegen 
de borst moge stuiten, in het totalitaire kamp verzeild raken. 
In werkelijkheid schijnen zij de natuurlijke bondgenoten van 
Europa te zijn en Europa hoeft slechts zijn verouderde denk
beelden aangaande zijn betrekkingen met bepaalde Arabische 
landen in het licht der moderne verhoudingen te herzien om een 
verbitterde strijd in een vruchtbare samenwerking te doen ver
anderen. Vooral Frankrijk zal de nodige moed hebben op te 
brengen. In bepaalde Franse kringen doet de volgende redene
ring de ronde: Nasser client een halt te worden toegeroepen, doet 
men dit niet, dan zal ,in no time" de zuidelijke Middellandse 
Zeekust geheel in zijn handen of die van zijn handlangers zijn, 
de Fransen zullen Amerika hiervan de schuld geven en zich 
definitief tot het Sovjetblok wenden, met alle fatale gevolgen 
daarvan voor West-Europa. Naar mijn mening is deze redene
ring, uit vrees geboren, in de grond onjuist. Het is een axioma 
voor mij, dat de ontwikkeling der Arabische Staten naar wel
vaart, en die der nog afhankelijke Arabische landen naar sou
vereiniteit, niet langer stil kan staan, niet te stuiten is. Het is 
ijdel zich daartegen te verzetten en dus het beste, gezien de 
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nabuurschap, eraan mede te werken, teneinde toekomstige ge
zonde relaties te kweken. 

Zou Frankrijk zich in een Europees-Arabische conferentie be
reid verklaren Algerije na verloop van tijd zijn onafhankelijk
heid te geven, dan zou dit het Franse crediet in de Arabische 
wereld weer aanmerkelijk doen stijgen en Frankrijk geen enkel 
verlies lijden, waarvan het Amerika de schuld zou moeten 
geven. Integendeel, als onmiddellijke winst zou men een grotere 
Arabische bereidheid mogen verwachten in te zien, dat inter
nationale controle over het Suezkanaal niet meer in strijd be
hoeft te zijn met de Egyptische souvereiniteit dan b.v. het gezag 
van de Rijnvaartcommissie over het deel van de Rijn binnen 
onze grenzen met de Nededandse souvereiniteit onverenig
baar is. 

Ook buiten de kring der deelnemers zouden de gevolgen ener 
Europees-Arabische samenwerking kenbaar zijn. Bepaalde Azia
tische Staten zijn door het Suez-incident tot grotere solidariteit 
met name met Egypte gebracht. Hun houding tegenover zekere 
Europese landen is er mede door bei:nvloed, ook in aangelegen
heden, die met de Suezkwestie in generlei verband staan. Euro
pees-Arabische coi:iperatie zou hier indirect corrigerend kunnen 
werken. 

De verhouding met Amerika hoeft in generlei opzicht nadelig 
door de Europees-Arabische samenwerking bei:nvloed te wor
den. Een ieder weet hoe innig de samenwerking tussen de Vere
nigde Staten en de Latijns-Amerikaanse Staten is. Zelfs is er 
een Pan-Amerikaanse Organisatie, die haar zetel in Washing
ton heeft en regelmatig vergaderingen houdt. Niemand verwijt 
Amerika zijn nauwe betrekkingen met de Latijns-Amerikaanse 
landen en zelf zou het dan ook alle reden missen zich over het 
aanhalen der banden tussen Europa en de Arabieren te bekla
gen. Zelfs zou het zich dienen te verheugen niet meer telkens 
genoodzaakt te zijn tot de blijkbaar zo moeilijke keus tussen 
beide partijen. 

Grote uitwerking zou de verwezenlijking der hier geopperde 
denkbeelden op de Europese gedachte kunnen hebben. De door 
Europa gevolgde Suezpolitiek is ampel bewijs, dat een andere 
dan incidentele Europese politiek niet bestaat. Men handelt 
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naar bevind van zaken. Eerst moeten de problemen zich voor
doen en dan zoekt men naar hun oplossing. Initiatief neemt men 
niet. Men kent slechts de politiek a posteriori. Een positieve po
litiek tegenover de Arabische landen zou daarentegen het begin 
van een ook binnen Europees verband constructieve staatkunde 
kunnen betekenen, voor sommigen, omdat hun instinct voor poli
tieke vormgeving zou zijn ontwaakt, voor anderen uit vrees voor 
de door Europa medegeschapen machtspositie van het Arabische 
blok. Het schone elan, dat in de Raad van Europa en de West
europese Unie vastliep, zou hernieuwe kracht kunnen krijgen, 
een sterke prikkel tot rationalisatie van de Europese verhoudin
gen zou ervan uit kunnen gaan. 

Laat ons nu terugkeren tot de harde realiteit van het moment 
van schrijven. Engeland en Frankrijk, het werd reeds opge
merkt, hebben de nationalisatie van de Suezkanaalmaatschappij 
met drastische maatregelen beantwoord. Hadden zij beter ge
daan koelbloedig te reageren en te handelen overeenkomstig 
het hierboven ontwikkelde inzicht? Ik ben er vast van overtuigd, 
ook al was het doel van hun politiek, de bescherming van het 
Europese levensbelang, volstrekt legitiem. In de eerste plaats 
waren zij dan ontsnapt aan het pijnlijke debat over de volken
rechtelijke geoorloofdheid van hun vloot- en troepenconcentra
ties bij en op Cyprus. Bovendien ware de zaak niet voor de 
Veiligheidsraad der Verenigde Naties gebracht. Men versta mij 
wel. Het is verre van mij te ontkennen, dat de Verenigde Naties 
een belangrijke factor zijn voor het behoud van de wereldvrede. 
Het is echter evenmin voor betwisting vatbaar, dat ingevolge de 
innerlijke verscheurdheid der Organisatie haar resultaten op het 
terrein van de internationale geschillenbeslechting in het hui
dige tijdsgewricht ten hoogste kunnen bestaan in een sterilisatie 
van de beide elkaar vijandige elementen van het geschil of in 
een compromis, dat een voorshands werkbare oplossing inhoudt, 
doch generlei garantie voor de toekomst biedt. De vrede wordt 
dan wel gered, maar waarlijk constructieve arbeid niet verricht. 
Dit laatste evenwel is onmisbaar voor de oplossing van het 
gew:!hil over het Suezkanaal. Ret viel dan ook te voorspellen, 
dat de behandeling ervan in de Veiligheidsraad der Verenigde 
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Naties vruchteloos zou blijven en in elk geval het geschil niet 
binnen het kader der Organisatie zou kunnen worden geregeld. 
De afloop van de discussies in de Veiligheidsraad is een sterk 
argument ten gunste van de hierboven bepleite regionale bena
deringswijze. De Verenigde Naties zijn een suprastructuur, die 
ter bescherming van de vrede gewichtige diensten kan bewijzen, 
maar zonder regionale infrastructuur valt op enige opbouwende 
activiteit van duurzame aard niet te rekenen. 

Nu Engeland en Frankrijk een machtspolitiek hebben toege
past, die aan het einde van alle raad politiek en misschien zelfs 
juridisch te rechtvaardigen zou zijn geweest, maar dat nu stellig 
niet was, is de Suezkanaalkwestie volkomen logisch in het slop 
terechtgekomen. De enige uitweg daaruit schijnt de aanvaarding 
van elk niet al te onvoordelig compromis, waarna terstond de 
diplomatieke onderhandelingen tot bijeenroeping van een Euro
pees-Arabische conferentie geopend zouden moeten worden. Wel 
zou door aanvaarding van een compromis West-Europa's be
staanszekerheid geringer worden en de publiekrechtelijke sector 
van het volkenrecht een gevoelige klap krijgen, maar de hoop 
op uiteindelijk herstel van beide verliezen in een op wederzijds 
begrip gegrondveste Europees-Arabische gemeenschap van Sta
ten lijkt mij kostbaarder dan al wat men door geweld zou 
kunnen afdwingen. 

Pas dan, wanneer die hoop de bodem wordt ingeslagen en 
geen enkele samenwerking als hiervoren geschetst zou mogelijk 
blijken, pas dan komt Europa voor de vragen te staan, door 
Engeland en Frankrijk voortijdig opgeroepen: de vraag naar een 
oplossing via economische en financiele dwang of militair ge
weld. De vraag of het agressieverbod van artikel 2 lid 4 van het 
Handvest der Verenigde Naties ook geldt, wanneer het gaat om 
de handhaving van de publiekrechtelijke status van een inter
oceanisch kanaal. De vraag of dit verbod niet krachteloos wordt, 
zodra de Organisatie zelf tot machteloosheid vervalt en de leden, 
die zich uitdrukkelijk tot eerbiediging van het volkenrecht ver
plichtten (en dus van de Conventie van 1888 en al hetgeen daar
aan vastzit), daardoor bij schending van het volkenrecht niet 
meer tot naleving daarvan kan dwingen. De vraag of in zulk 
een geval de Staten-leden niet als zaakwaarnemer de belangen 
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van de Verenigde Naties mogen behartigen en de actie mogen 
voeren, die als collectieve actie tot de taak van de Organisatie 
behoort. De vraag of Egypte niet een nieuw en ongehoord soort 
agressie pleegde, waartegen zelfverdediging toelaatbaar is. 

Welk antwoord t.z.t. op deze vragen ook moge worden gege
ven, het is duidelijk dat de zedelijke, d.i. opperste verantwoor
delijkheid voor een eventuele beslissing tot het gebruik van ge
weld inzake het Suezkanaal dan mede door de Arabische staats
lieden zou worden gedragen. Voor die keus staat men in Europa 
echter nog lang niet. Ret was de bedoeling van dit artikel dit 
aan te tonen en een uitweg te wijzen uit een situatie, die redenen 
tot ernstige bezorgdheid geeft. 

17 oktober 1956. 

NASCRRIFT. 

Nadat het bovenstaande geschreven was hebben gebeurtenis
sen in Egypte plaats gegrepen, die de wereld in zijn grondvesten 
hebben geschokt. Op 31 oktober viel Israel, door ,zelfmoord
commando's" tot het uiterste getergd, Egypte binnen en over
meesterde binnen enkele dagen de in de strook van Gaza en in 
de Sinai:woestijn gelegen Egyptische troepen. Op 1 november 
openden Engeland en Frankrijk een reeks luchtbombardemen
ten op Egyptische vliegvelden ter voorbereiding van de mili
taire bezetting van de Suezkanaalzone. Omstreeks een week 
later bevond zich het gedeelte van het Suezkanaal tussen Port 
Said en Qantara in Engelse en Franse handen. Volledige bezet
ting stuitte af op de dreigende houding van de Sovjetunie. 

De Veiligheidsraad der Verenigde Naties en vervolgens de 
Algemene Vergadering in bijzondere zitting hielden zich in fel
bewogen bijeenkomsten met de Egyptische situatie bezig. Ret 
resultaat was een resolutie van de Algemene Vergaderi.ng, waar
in deze Engeland, Frankrijk en Israel verzocht onmiddellijk het 
Egyptische grondgebied te verlaten. Een tweede resolutie stelde 
een politiemacht in, die zou toezien op het staken der vijande
lijkheden. Een deel van de politiemacht is inmiddels in Egypte 
aangekomen. Een derde resolutie onderstreepte de eerste. 

De vraag rijst, welke de betekenis is van de nieuwgeschapen 



toestand voor de hierboven ontwikkelde denkbeelden. Zijn hun 
praemissen juist gebleken en zijn zij ook nu nog voor verwezen
lijking vatbaar? Het komt mij voor, dat de belangrijkste voor
onderstelling de toets der politieke werkelijkheid heeft door
staan. Op de conferentie van Arabische staatshoofden te Beiroet, 
gehouden van 14 tot 15 november, is de afwijzende houding van 
de meerderheid der vertegenwoordigde landen tegenover blij
vende Sovjet-invloed in het Nabije Oosten duidelijk aan de dag 
getreden. Alleen Syrie was voor een dadelijk verbreken der 
diplomatieke betrekkingen met Engeland en Frankrijk en het 
uitgeven van een verklaring van vriendschap met de Sovjetunie. 
Het spreekt boekdelen, dat Egypte -· door een medewerker van 
Nasser vertegenwoordigd- daar veel minder op gebrand was, 
om van de resolute oppositie tegen de Syrische politiek door Irak 
en Saoedi-Arabie maar niet te spreken. Nog afgezien van de 
hierboven voor die houding gegeven argumenten is de Hongaarse 
slachting een bloedig teken aan de wand voor een ieder die aan
sluiting bij het Sovjetblok zou overwegen. 

De tweede praemisse was, dat een vruchtbare oplossing in het 
wereldkader niet te bereiken valt. Nieuw licht is ook hierop ge
vallen. Wie immers zou nog zelfs aan de verwijderdste moge
lijkheid hiertoe kunnen geloven na de ontdekking in Egypte van 
een arsenaal van Russische wapenen, dat tot de Egyptische mili
taire behoeften in geen enkele verhouding staat? Het Russische 
streven naar hegemonie in het Nabije Oosten staat aan elke 
constructieve oplossing in de weg. Maar is er dan na hetgeen is 
voorgevallen nog een practische mogelijkheid voor een Euro
pees-Arabische oplossing? Kan Egypte nog met Engeland en 
Frankrijk spreken? Veel zal hier afhangen van de politiek, die 
het Amerikaanse State Department tenslotte zal gaan voeren. 
Zal Amerika eindelijk van de ernst van de toestand, ook voor 
zichzelf, doordrongen geraken? Zo ja, dan zou het uit puur 
eigenbelang bij de uitschakeling van de Sovjetinvloed in de 
Arabische wereld (aan de consequenties van welke invloed men 
alleen met een rilling kan denken!), uitgaande van (1) de Ara
bische weerzin tegenover de Sovjetunie en (2) de gebleken Euro
pese bereidheid ter verdediging van de Europese economie 
buitengewone risico's te nemen, bij de Egyptenaren op een voor 
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Europa aanvaardbaar compromis inzake het Suezkanaal moeten 
aandringen. Zijn de huidige Engelse en Franse regeringen hun
nerzijds te weinig plooibaar, dan zou een regeringswisseling in 
Engeland en Frankrijk dienen te worden afgewacht. Na tot
standkoming van zulk een compromis is er dan de steeds klem
mender wordende eis van een Europees-Arabische conferentie 
als grondslag voor een duurzame regeling der Europees-Arabi
sche betrekkingen in hun geheel. Europa, en daarmede de 
wereld, heeft nog een kans. Aileen gebrek aan staatsmanschap 
kan verzuimen die te benutten! 

26 november 1956. 

46 



I. 

A. D. W. TILANUS 

OVERHEID EN OUDSTEN DES VOLKS. 

Inleiding. 

Het aantal bejaarden in Nederland is sterk toegenomen. 
Omstreeks 1900 waren er ruim 300.000 of ruim 6 OJo van de 

bevolking. 
In 1930 waren er bijna 500.000, ook ruim 6 Ofo. 
In 1950 waren er bijna 800.000 of ruim 73/4 0/o. 
En nu zijn er ongeveer 900.000 of ruim 8 0/o. 
Ongeveer de helft van deze bejaarden bestaat uit echtparen, 

de andere helft uit ongehuwden. Deze laatste helft bestaat gro
tendeels uit weduwnaars en weduwen, voor een kleiner gedeelte 
uit personen, die nooit gehuwd zijn geweest, en voor een nog 
kleiner gedeelte uit gescheiden mannen en vrouwen. 

Men verwacht, dater in 1980 bijna 1112 millioen bejaarden in 
Nederland zullen zijn, dus bijna vijf maal zoveel als in 1900! Dit 
zou dan overeen komen met ruim 11 °/o van de bevolking. Men 
neemt aan, dat de evenwichtstoestand bij ongeveer 14 °/o bereikt 
zal zijn. Het aantal bejaarden neemt dus in verhouding meer 
toe dan de gehele bevolking van Nederland. Dit komt vooral 
door de vooruitgang van de geneeskunde (en in het bijzonder 
van de geriatrie, de wetenschap van het genezen van bejaarden) 
en door de steeds beter geworden toestanden op hygienisch en 
sociaal gebied (denk bijvoorbeeld aan diverse soorten consulta
tie-bureaux, vaccinaties, nieuwe geneesmiddelen zoals penicil
line, veiligheidsmaatregelen in fabrieken, betere woningtoestan
den). Hierdoor worden de mensen gemiddeld ouder dan vroeger 
het geval was. Andere redenen zijn: emigratie, waardoor juist 
jonge leeftijdsgroepen uit het land gaan en het niet zeer hoge 
geboortecijfer. Bij dit laatste moet echter worden opgemerkt, 
dat het geboortecijfer in Nederland nog veel hoger is dan in vele 
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andere landen. In deze landen is door het lage geboortecijfer het 
percentage bejaarden bijzonder hoog; in Oostenrijk zelfs 20, in 
Frankrijk nu al meer dan 11 en in Engeland meer dan 10. 

In het bovenstaande zagen wij, dat er in de naaste toekomst 
steeds meer bejaarden zullen zijn, die een steeds groter deel van 
de bevolking zullen uitmaken. Dit heeft belangrijke gevolgen. 
Het niet-productieve deel van de bevolking (behalve de kinde
ren zijn dit voornamelijk de bejaarden) wordt steeds groter in 
verhouding tot het productieve deel, d.w.z. de volwassen per
sonen, die werken. 

In het algemeen genomen moet het productieve deel werken 
en zorgen voor het in verhouding sterker toenemende niet-pro
ductieve deel. Bovendien brengen de moderne opvattingen over 
bejaardenzorg mee, dat dit ,zorgen voor" heel wat meer inhoudt 
dan vroeger het geval was. 

Wij zullen hierop in het volgende nader ingaan en maken 
daartoe een indeling van de bejaarden in de volgende groepen: 
a) de valide bejaarden; hieronder verstaan wij die bejaarden, 

die over het algemeen lichamelijk en geestelijk gezond zijn 
en die hun eigen huishouding kunnen voeren; 

b) de huishoudelijk minder-valide be.Jaarden; hieronder ver
staan wij de bej aarden, die weliswaar over het algemeen 
lichamelijk en geestelijk gezond zijn, doch niet meer hun 
eigen huishouding kunnen voeren; 

c) de invalide en chronisch zieke bejaarden; en 
d) de bejaarde ziekenhuispatienten. 

Voor ieder van de onder a, b en c genoemde groepen zullen 
we nagaan, welke voorzieningen nodig zijn, die ruimtelijke orde- I / 
ning vragen en welke aspecten van verzorging daaraan verbon-
den zijn. Over de onder d genoemden beraadt zich de zieken
huiswereld. 

Valide bejaarden. 

De valide bejaarden kunnen in hun eigen woning blijven en 
hebben geen bijzondere zorg of huishoudelijke hulp nodig. Vaak 
is hun huis echter, nadat de kinderen uit huis zijn gegaan, te 
groot voor hen geworden, en is het wenselijk, dat zij een kleiner 
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huis krijgen. In verschillende plaatsen zijn al kleine woningen, 
speciaal voor bejaarden, gebouwd. Meestal bevatten deze wo
ningen een woonkamer en een slaapkamer, een keuken, een 
douche, een toilet en een bergruimte, gelegen op dezelfde ver
dieping. Het zijn meestal afzonderlijke een-verdieping-wonin
gen of woningen in de benedenverdieping of hoogstens eerste 
bovenverdieping van een flatgebouw. 

Wij moeten aannemen, dat een groot deel van de bejaarden 
zal prefereren, in het eigen huis te blijven wonen, bij kinderen 
in te trekken of in een pension te gaan. Daarnaast zullen er een 
aantal vallen onder de categorieen b, c en d. Op grond van de 
beschikbare cijfers mag verondersteld worden, dat de helft van 
het aantal bejaarden een speciale bejaardenwoning op prijs zal 
stellen, ofwel ongeveer 5 °/o van de totale bevolking. Dit wil 
zeggen, dat het totale woningbezit van iedere gemeente 5 °/o 
bejaardenwoningen zal moeten omvatten. Daarmede wordt nog 
maar weinig rekening gehouden. 

Het is niet gewenst, deze woningen in grote complexen bij 
elkaar te projecteren. Daardoor zouden de bejaarden te veel op 
elkaar aangewezen zijn en het normale contact met de overige 
bevolking gaan missen. De woninkjes moeten in de bebouwing 
gespreid zijn, zoals ook woningen voor grote en kleine gezinnen 
gespreid worden. Groepjes van 10 tot 20 bij elkaar zijn toelaat
baar, afhankelijk van de omvang van de gemeente. 

Sommigen menen, dat bij een dergelijk complexje een klein 
verzorgingselement gecreeerd moet worden. Hiertegen moet ge
waarschuwd worden. In de eerste plaats omdat de daarin te 
huisvesten verzorgster 24 uur per dag kan worden te hulp ge
roepen en nooit vrij is. In de tweede plaats omdat deze huis
vesting bedoeld is voor valide bejaarden, die van de normale 
voorzieningen gebruik moeten kunnen maken. In de derde plaats 
omdat dit een valse verwachting aan de bejaarden kan geven 
van ,altijd geholpen kunnen worden", ook als opneming in een 
verzorgingshuis of verpleeginrichting aangewezen zou zijn. 

Als er huishoudelijke hulp nodig is en als deze niet kan wor
den gegeven door kinderen, buren of kennissen, dan kan zij 
vaak worden gegeven door een gezinsverzorgster of een gezins-
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helpster in dienst van een particuliere of kerkelijke instelling 
voor gezinsverzorging of van een gemeente. 

De omgang met bejaarden en de hulp, die zij nodig hebben 
eisen enig inzicht in de physieke en psychische omstandigheden 
van de bejaarden. Daarom beraamt men thans plannen om te 
komen tot een cursus voor verzorgsters, die zich speciaal met 
bej a arden zullen bezig houden. Enige proefcursussen voor ver
zorgsters, werkzaam in tehuizen, zijn reeds aan de gang. 

Uit onderzoekingen is gebleken, dat vele zelfstandig gehuis
veste bejaarden ernstig in verzorging te kort komen. Velen blij
ken ge'isoleerd te zijn van hun omgeving, niet meer in staat tot 
bezoek aan familie en kennissen. Ook kunnen velen niet meer 
normaal hun boodschappen doen en voor een warme maaltijd 
zorgen. Wat een leed is er geleden, als de bakker na drie dagen 
vergeefs bellen argwaan krijgt en de bejaarde dood in zijn 
waning wordt aangetroffen! En dikwijls is de vervuilde toestand 
dan niet te beschrijven. 

Iedere gemeente zou dienen te beschikken over een sociale 
hulpdienst voor bejaarden, samengesteld door de organisaties 
van maatschappelijk werk, de kruisorganisaties en de vrouwen
organisaties. Door de vrijwilligsters zouden ieder jaar alle be
jaarden bezocht moeten worden om te zien of meerdere hulp 
nodig is. In het overleg tussen de samenstellende delen van de 
hulpdienst kan dan worden uitgemaakt, wie de hulp zal ver
lenen. Een centraal adres is nodig, opdat de bejaarden zelf, hun 
familie of buren, de huisdokter of anderen de nodige hulp kun
nen aanvragen. Men kan er zich van overtuigd houden, dat bij 
systematisch bezoek aan alle bejaarden schrikbarende toestan
den aan het licht zullen komen. 

Deze activiteit kan, wat de vrouwenorganisaties betreft, niet 
aan de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers worden overgelaten. 
Bij de bezoeken zal veelal een gesprek ontstaan, dat ook de 
geestelijke nood van de bejaarden zal openbaren. Ret is dan 
gewenst, dat een in geestelijk opzicht gelijk denkende vrouw 
deze nood opvangt. Daarom zullen aile vrouwenorganisaties ter 
plaatse, eventueel verenigd in de Federatie voor Vrijwillige 
Vrouwelijke Hulpverlening aan de hulpdienst moeten meedoen. 
Dan is er de waarborg, dat een protestantse bejaarde bezocht 
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kan worden door een lid van de Christen Vrouwenbond of de 
Hervormde Vrouwen Dienst. 

De club of de societeit is voor vele bejaarden een tweede te
huis. Zij treffen er elkaar, drinken er een kop thee of koffie, 
lezen een krant of een tijdschrift, spelen domino of kaart, scha
ken of dammen, spelen biljart en vinden er ontspanning op 
toneel-, muziek- en filmavonden. Zij vinden er een vrijwillig
ster, die belang stelt in hun leven-van-elke-dag en met wie zij 
hun moeilijkheden kunnen bespreken. 

Een bekende societeit voor bejaarden (die niet van de U.V.V. 
is), is de Prinses Wilhelmina-societeit, het bejaardencentrum 
van het Koning-Willemshuis in de Jordaan in Amsterdam. Ret 
voornaamste doel van dit centrum is: de mensen onopzettelijk 
weer bij het leven te betrekken, hen actief te houden of te 
maken, echter zonder hun iets op te dringen. O.a. worden hier 
boekbesprekingen gehouden en worden E.H.B.O.-cursussen ge
geven. Overigens heeft de U.V.V. veel goed werk op dit terrein 
gedaan. Zij heeft nu al meer dan 100 societeiten, over het gehele 
land verspreid. 

HUISHOUDELIJK MINDER-VALIDE BEJAARDEN. 

De huishoudelijk minder-valide bejaarden kunnen desnoods 
in hun eigen woningen blijven wonen of verhuizen naar speciale 
bejaardenwoningen, waarover wij zoeven spraken. Zij hebben 
echter regelmatig huishoudelijke hulp nodig, meestal in de eer
ste plaats voor het stoken van kachels, het ruwe werk en het 
koken van het middagmaal. Kunnen zij deze hulp niet verkrij
gen, dan is het wenselijk, dat zij huisvesting en verzorging 
krijgen in een goed tehuis voor bejaarden. 

Op grond van onderzoekingen en gegevens van het Centraal 
Bureau van de Statistiek mag aangenomen worden, dat 10 °/o 
van het totaal aantal bejaarden huisvesting en verzorging zal 
moeten kunnen verkrijgen in een verzorgingshuis, geexploiteerd 
op niet-winst beogende basis. 

Welke de tegenwoordige opvattingen zijn over de bouw en in
richting van zulke tehuizen, kan men lezen in het rapport ,Huis-

51 



vesting van bejaarden", in 1953 uitgebracht door het Bouwcen
trum te Rotterdam. 

Volgens dit rapport is uit financieel oogpunt de meest wense
lijke grootte een tehuis voor 50 a 75 personen of voor 300 per
sonen. Volgens velen is een tehuis voor 300 personen te massaal; 
een tehuis voor 50 a 75 personen heeft huns inziens een persoon
lijker karakter; de Directrice b.v. kan de mensen dan beter leren 
kennen en meer voor hen betekenen. Anderen echter redeneren 
juist omgekeerd; huns inziens behoudt men meer persoonlijke 
vrijheid in een groat tehuis. Om de bejaarden zo dicht mogelijk 
bij hun oorspronkelijke woonbuurt te houden, is spreiding van 
tehuizen van 50 a 75 personen het meest gewenst, behoudens in 
de grate steden. 

Behalve de woongedeelten dient een tehuis dienstruimten en 
personeelsruimten te bevatten. De woongedeelten dienen voor 
elke alleenstaande bejaarde en voor elk bejaard echtpaar te 
bevatten een zit-slaapkamer (of een zit- en een slaapkamer), en 
een klein portaaltje, waarin een gootsteentje, tevens wastafel, 
een klein aanrecht met voldoende bergruimte en een eigen 
toiletruimte. 

De ervaring heeft geleerd, dat men op 10 eenpersoonskamers 
kan volstaan met 1 tweepersoonskamer. 

In sommige tehuizen wordt het eten op de kamers gebracht, 
in andere eet men in de eetzaal. In het laatste geval is het wen
selijk, dat eetzaal en keuken dicht bij elkaar liggen of met elkaar 
verbonden zijn door een etenslift. De combinatie van eet- en 
conversatiezaal wordt niet wenselijk geacht. De eetzaal moet zo 
mogelijk op het Zuiden liggen, de keuken of keukens (afzonder
lijke kookkeuken, groentekeuken en broodkeuken in grate te
huizen) en de provisieruimte op het Noorden. 

Tot de dienstruimten behoren behalve de keukens en de pro
visieberging de strijkruimte en de naai- en linnenkamer. Op 
elke verdieping dient een stortkoker voor linnengoed te worden 
aangebracht. Een eigen wasserij wordt op 't ogenblik financieel 
niet verantwoord geacht. 

In tehuizen met meer dan twee woonlagen moet een lift wor
den aangebracht. Deze lift moet z6 groat zijn, dat er rolstoelen 
en brancards in kunnen worden geplaatst. 
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Het is wenselijk, dat er per 50 bewoners 1 a 2 logeerkamers 
zijn, waarin familieleden en kennissen van bewoners tegen 
matige vergoeding kunnen overnachten. 

Per ± 12 bewoners moet er een badkamer zijn, bijvoorkeur 
met een vrijstaand zitbad. 

De personeelsruimten moeten zo mogelijk een enigszins zelf
standig geheel in het tehuis vormen. Het is wenselijk, dat ieder 
personeelslid een afzonderlijke zit-slaapkamer of althans slaap
kamer heeft met een vaste wastafel, en dater voor het personeel 
een gemeenschappelijke conversatiekamer en afzonderlijke gar
derobe en toiletten zijn, benevens douche-ruimten. 

Bij de bouw van tehuizen moet verder onder meer nog reke
ning worden gehouden met: een alarmbel-installatie, seriesloten 
(zodat de Directie in geval van nood in gesloten kamers kan 
komen), extra-voorzieningen voor geval van brand, klopbalcons 
op alle verdiepingen, leuningen en handgrepen, overal waar dit 
nodig is (bijvoorbeeld in toiletten en badkamers, soms ook in 
gangen), voldoende bergruimte voor de bejaarden (bijvoorbeeld 
boxen op zolder) en een knutselruimte (hobby-room). 

Verder zullen er kantoorkamers moeten zijn voor de directie 
en de administratie, en een flatje voor de directrice, met eigen 
portaaltje en toilet. 

Er zal een kleine verpleegafdeling moeten zijn voor zieke be
jaarden, die niet in een verpleeghuis voor chronisch zieken be
hoeven te worden opgenomen. 

Tenslotte zal een rouwkamer niet mogen ontbreken. Deze 
zal z6 moeten worden geprojecteerd, dat een begrafenis-stoet 
niet langs het gehele huis moet rijden. Een afzonderlijke uitgang 
voor dit doel is dan ook wenselijk. 

Het is gewenst, dat een verzorgingshuis geflankeerd wordt 
door een klein aantal woninkjes, bedoeld voor zelfstandige echt
paren, die reeds enige verzorging nodig hebben. Zij vormen de 
overgangsfase tussen de groep van valide bejaarden en die
genen, die in een verzorgingshuis moeten worden opgenomen. 
Zij kunnen dan al iets van het huis profiteren (centrale verwar
ming, incidentele maaltijden) terwijl de psychische rust van ,het 
huis vlakbij, als er iets gebeurt" van onschatbare waarde is. 

Voor het gehele complex van ± 50 bedden en ± 10 huisjes 
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is een terrein van 1,5 a 2 H.A. nodig. Deze terreinen moeten 
zo dicht mogelijk bij de kern gesitueerd zijn of in het centrum 
van een stadswijk, opdat de hier verzorgde be.jaarde toch nog 
deel kan hebben aan het gewone leven. Een gei:soleerde ligging, 
b.v. in een mooi bos of aan de rand van de bebouwing is uit den 
boze. 

Dit betekent iets voor het uitbreidingsplan-in-onderdelen! 
Immers op iedere 5000 inwoners, hetzij territoriaal of levens
beschouwelijk gegroepeerd, is een tehuis van 50 bedden nodig. 
Welk uitbreidingsplan houdt hiermede rekening? Als er nu geen 
terrein wordt gereserveerd, zal later bij veroudering van een 
nieuwe wijk de bejaarde de dupe worden, want dan moet hij in 
het isolement van een veraf gelegen tehuis worden gedreven. 
En welk gemeentebestuur koopt gronden in de binnenstad op 
voor dit doel? 

Ret voorgaande betrof voornamelijk de opzet van het tehuis. 
Nu nog enkele woorden over de verzorging van de bejaarden in 
dat tehuis. De bejaarden vinden in het tehuis namelijk niet 
alleen een onderdak, maar ook verzorging: d.w.z. maaltijden, 
verwarming, onderhoud van kamers of flatje (voorzover zij dit 
zelf niet kunnen doen) en verpleging bij tijdelijke ziekten. 

Daarnaast wordt vaak ook gezorgd voor hun ontspanning, in
dien zij dit zelf wensen. Soms is een commissie uit de bewo
ners gevormd, die dit organiseert. 

Het is wenselijk, dat de conversatiezaal van een tehuis ook 
wordt opengesteld voor bejaarden uit de omgeving en wellicht 
ook voor anderen, opdat het contact van de bejaarden met de 
buitenwereld zoveel mogelijk wordt behouden, ook voor bejaar
den, die moeilijk het huis kunnen verlaten. Bovendien biedt dit 
bejaarden uit de omgeving de gelegenheid de sfeer in het huis 
te leren kennen en er vriendschappen te sluiten, zodat later de 
noodzakelijk geworden opneming geen gevreesde overgang be
tekent naar een vreemde omgeving. Ook zou tegen geringe ver
goeding een maaltijd geboden kunnen worden aan bejaarden, 
die dit thuis niet meer kunnen verzorgen. Daarnaast kan de 
keuken gemakkelijk enkele partie's meer koken, die door de 
eerder genoemde sociale hulpdienst kunnen worden thuisbe
zorgd bij zelfstandig-wonenden, die tijdelijk niet in staat zijn te 
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koken. Zo zou ook de bad-ruimte van het tehuis een functie 
kunnen hebben voor de bejaarden uit de omliggende wijk. 

Niet alleen om redenen, verband houdende met de opgenomen 
bejaarden zelf, maar ook om verzorgings-aspecten voor het ge
hele dorp of de gehele wijk dient een verzorgingshuis centraal 
gesitueerd te worden. 

Invalide en chronisch zieke bejaarden. 

De groep invalide en chronisch zieke bejaarden omvat ten
minste twee categorieen, n.l. de lichamelijk en geestelijk gehan
dicapten. Sommigen rekenen tot deze laatsten ook de z.g. pro
bleem-bejaarden, die hier afzonderlijk aandacht zullen krijgen. 
Tot nu toe hebben wij in Nederland nog weinig meer voor deze 
mensen gedaan, dan ze een bed te bieden en ze te laten liggen. 
Veelal gebeurt dit nog in particuliere verpleeghuizen, die soms 
meer op een mensenpakhuis lijken, ten gerieve van de porte
monnaie van de exploitant(e). In Engeland heeft men de erva
ring opgedaan, dat bij een juiste therapie en een goed geleide 
revalidatie 40 a 60 procent van deze bejaarden van het bed kan 
worden verlost. Wij zullen dus in Nederland ook moeten komen 
tot ,verpleeghuizen-nieuwe-stijl", zoals deze beschreven zijn in 
het tweede rapport van het Bouwcentrum over deze materie. 
In dit opzicht zijn wij duidelijk een ,achtergebleven gebied". 

Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat wij voor de totale 
bevolking op 11/2 a 2 pro mille bedden voor lichamelijk minder 
validen in verpleeghuizen zullen moeten zorgen. Deze inrichtin
gen zijn volgens bovengenoemd rapport het best exploitabel bij 
een grootte van 150 bedden. Hier moeten we ons dus baseren 
op bevolkingsgroepen van 100.000 inwoners. Voor het platteland 
zal veelal in grote rayons gedacht moeten worden. Dat komt ook 
tegemoet aan de wens, dat het verpleeghuis in de buurt van een 
ziekenhuis staat, opdat men van de medische en verpleegkun
dige staf kan gebruik maken. De exploitatie en de leiding moe
ten echter gescheiden van het ziekenhuis worden gehouden. 
Immers een dergelijk tehuis heeft geen operatiekamer, geen 
rontgenafdeling enz., zodat het minder duur is dan een zieken-

55 



huis. Natuurlijk is het duurder dan een gewoon verzorgings
tehuis voor bejaarden; denk alleen al aan de vele incontinente 
patienten, voor wie een intensieve verpleging en bewassing 
noodzakelijk is. 

Een verpleegtehuis moet onder leiding staan van een medicus 
en een gediplomeerd verpleegster. Het moet mogelijk zijn, dat 
een echtpaar in een verpleegtehuis wordt opgenomen, ook al is 
alleen de man of alleen de vrouw chronisch ziek. Tegenwoordig 
worden de echtparen door de chronische ziekte van een partner 
nog al te vaak voorgoed gescheiden. 

Ook daarom moet een verpleegtehuis niet het karakter heb
ben van een soort ziekenhuis, maar van een tehuis, waarin de 
verpleegden in een eigen kamer een eigen sfeer kunnen schep
pen, evenals in een verzorgingstehuis voor bejaarden. 

Daarnaast moet voor de bedlegerige patienten een mogelijk
heid zijn voor contact met andere patienien; dit wordt tegen
woordig wel gedaan door een gedeel te van de wand, van het bed 
uit, uitschuifbaar te maken. 

Het is noodzakelijk, dat aan een verpleeghuis een revalidatie
afdeling wordt verbonden, waarin wordt getracht, de chronisch 
zieken en invaliden weer valide te maken door bewegingsthera
pie, massage, physische therapie (hoogtezon, parafinebad enz.) 
en arbeidstherapie. 

Aan een dergelijk tehuis moet natuurlijk een speciale staf van 
deskundigen worden verbonden: een geriater, een heilgymnast 
en masseur, een wellfare-werkster en een maatschappelijk 
werkster. 

In de z.g. verpleeghuizen of particuliere rusthuizen, die wij 
thans kennen, worden alle soorten verzorgden door elkaar opge
nomen. Men vindt er naast de valide of huishoudelijk-minder
valide bejaarde, de chronisch bedlegerige en de psychisch ge
stoorde. Daarbij soms nog een enkele oudere of jongere zwak
zinnige. Begrijpelijk, dat men hier geen doelgerichte verzor
ging en verpleging kan bieden. Ook begrijpelijk, dat het voor de 
verzorgden soms een ware hel is in dit gemengd gezelschap op 
volle zalen te moeten verkeren, soms jaren achtereen. Daarom 
moeten we trachten te komen tot een duidelijke differ~ntiatie 
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van de inrichtingen, waarbij ieder die opgenomen moet worden, 
in de voor hem meest geeigende omgeving kan komen. 

Naast de langdurig zieken met een lichamelijke handicap zal 
dus aandacht besteed moeten worden aan aparte mogelijkheden 
voor de geestelijk gestoorde bejaarden. 

Ongeveer 1 Ofo van alle bejaarden is psychisch gestoord. Som
migen van hen waren al gestoord, voor zij bejaard werden, an
deren zijn het tengevolge van de ouderdom geworden (seniele 
dementie). Zij vereisen een bijzonder soort verzorging en verple
ging, zodat het wenselijk is, dat ook voor hen speciale tehuizen 
worden gebouwd. Een dergelijk tehuis bestaat al in Friesland. 
Onlangs is uitgerekend, dat in Gelderland ± 800 bejaarden voor 
opneming in zulk een speciaal tehuis voor psychisch gestoorde 
bejaarden in aanmerking komen. Men denkt er dan ook over, 
enkele van dergelijke tehuizen van een niet te grote omvang in 
Gelderland te stichten. 

Ook op dit gebied bestaat nog een groot tekort. In enkele 
gevallen kunnen psychisch gestoorde bejaarden worden opgeno
men in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis (tijdelijk) 
of in een psychiatrische inrichting, waar zij eigenlijk niet thuii 
horen. 

Tenslotte de reeds genoemde categorie van probleem-bejaar
den. Daaronder worden verstaan zij, die zich altijd asociaal of 
zwak-sociaal gedragen hebben, die afwijkende karaktertrekken 
vertonen of die om andere redenen een storend element zouden 
vormen in het normale verzorgings- of verpleegtehuis. Voor 
deze bejaarden is, indien zij zich niet meer in de maatschappij 
kunnen handhaven, een bijzondere opvang nodig. In verband 
met het intensieve, paedagogisch gerichte toezicht, dat deze 
bejaarden behoeven, moet de indeling van een dergelijk tehuis 
anders zijn, dan een gewoon verzorgingshuis. Een eigen kamer 
voor iedere inwoner zal hier niet mogelijk zijn. 

Slechts enkele van deze tehuizen functioneren reeds op mo
derne wijze. Er is echter nog te weinig studie van deze categorie 
gemaakt om het aan tal benodigde bed den bij benadering op te 
geven. Een tehuis van 50 a 75 bedden voor een stad van 100.000 
i.nwoners lijkt niet teveel. Maar wellicht is het goed, hier eerst 
nog wat ervaring op te doen met de bestaande inrichtingen. 
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Toezicht op tehuizen. 

Met aile beschikbare middelen zullen we in een waarlijk 
nationale krachtsinspanning moeten trachten het leven van het 
groeiend aantal bejaarden zo aangenaam mogelijk te doen zijn. 
Een van de middelen daartoe is een effectieve inspectie en con
trole op alle bestaande tehuizen, bij de wet te regelen. Sedert 
het bestaan van deze inspectie in de provincie Gelderland, waar
voor twee inspectrices zijn aangesteld, is reeds de belangrijke 
ervaring opgedaan, dat in vrijwel alle tehuizen alle soorten van 
verzorgden zijn opgenomen. Ret zou dus wel zeer moeilijk wor
den en tot allerlei competentie-kwesties aanleiding geven als de 
inspecties door verschillende ministeries afzonderlijk werden 
ingesteld. Wij zijn van mening dat de ministeries van Maat
schappelijk Werk, Sociale Zaken en Volksgezondheid en wellicht 
ook van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Justitie 
(kindertehuizen) zullen moeten samenwerken in een gemeen
schappelijke inspectie. 

Bovendien is gebleken, dat enerzijds gemeenten te dicht bij de 
tehuizen staan en soms belanghebbende zijn, terwijl een gecen
traliseerde rijksinspectie anderzijds moeilijk efficient zal wer
ken. De tussenweg van een raamwet, die de uitvoering van het 
toezicht aan de provincies delegeert en daarvoor richtlijnen 
aangeeft, lijkt het meest aantrekkelijk. In Gelderland met ruim 
300 tehuizen en twee inspectrices, geencadreerd door een com
missie van deskundigen, komt er reeds tekening in het werk en 
worden er aanwijzingen gegeven, die een begin van differentia
tie mogelijk maken. Talrijke verbeteringen zijn reeds doorge
voerd. 

Kosten vraagstuk. 

Ondanks het basispensioen, waarbij eigen inkomsten niet 
meer zullen worden afgetrokken, zal het voor vele bejaarden 
niet mogelijk zijn, hun noodzakelijke verzorging en verpleging 
zelf te betalen. De gemiddelde dagprijs van een verzorgingshuis 
bedraagt momenteel f 6.- terwijl een plaats in een verpleeg
huis f 10.- a f 12.- zal moeten kosten. Nu legt de Armenwet 
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wel zekere verplichtingen op aan de gemeenten, indien de prijs 
niet uit andere bronnen betaald kan worden. Maar daarbij komt 
de moeilijke kwestie van het verhaal in het geding, waardoor 
vele bejaarden weigeren opgenomen te worden, hoe nodig dit 
ook overigens is, omdat ze niet willen hebben, dat de kinderen 
worden lastig gevallen. Dit vertroebelt dikwijls de verhouding 
in de familiekring. Een verlaging van de prijzen of een wij
ziging in de methode van suppleren van de niet door de bejaarde 
op te brengen gelden zal dus nodig zijn. 

Het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid doet 
op dit terrein reeds veel middels de woningwet-bijdragen of de 
premie-regeling voor de bouw. Wellicht zouden de hierdoor be
schikbaar komende bedragen voor verhoging in aanmerking 
komen. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid zou 
gerust de bouw van ziekenhuizen wat kunnen afremmen ten 
behoeve van de bouw van verpleeginrichtingen. Ziekenhuis
bedden hebben we voorlopig genoeg, verpleegbedden
nieuwe-stijl geen een. Een speciale vorm van subsidiering 
bij de bouw en een exploitatie-subsidie ware te overwegen. 
Daarnaast gaan de algemene ziekenfondsen belangstelling 
tonen voor het verpleeghuis. Dit is een gelukkig verschijn
sel, omdat de noodzakelijke opneming daardoor misschien uit 
de sfeer van de Armenwet gebracht kan worden in het kader 
van de sociale zekerheid, ook op de oude dag. Maar dan moeten 
eerst moderne verpleeghuizen ter beschikking staan! 

Het ministerie van Maatschappelijk Werk zou zich het lot van 
de huishoudelijk-mindervalide bejaarden in de verzorgingshui
zen kunnen aantrekken. Dit zou gedeeltelijk mogelijk zijn door 
medefinanciering in het bouwkapitaal ten behoeve van de 
verzorgingselementen in het gebouw. Deels zou een exploitatie
subsidie overwogen kunnen worden voor institutionele, niet
winstbeogende tehuizen, misschien in de vorm van een bijdrage 
in de kosten van adaequaat personeel. 

Evenals bij het toezicht op tehuizen, blijkt ook hier een nauw 
samenspel noodzakelijk tussen de verschillende departementen, 
opdat op elkaar afgestemde regelingen worden ontworpen. 
Naast de Nationale Federatie voor de Bejaardenzorg zou een 
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interdepartementale commlSSle zeer nuttig werk kunnen doen 
in dit opzicht. Deze commissie zou tevens op rijksniveau de uit
voering van een decentraliserende wet, regelende het toezicht op 
tehuizen, kunnen begeleiden. Bovendien zou in gemeenschappe
lijk overleg een oordeel kunnen worden gevormd over bij het 
rijk ter goedkeuring ingediende bouwplannen, waaruit als van
zelf door de commissie richtlijnen en voorschriften voor initia
tiefnemers en de gehele planning kunnen worden opgesteld. 

Samenvatting. 

Resumerende kan worden gesteld dat een nationale aanpak 
van het bejaarden-vraagstuk nodig is en dat daarbij de overheid 
een belangrijke rol dient te spelen. De taken van de overheid 
op verschillend niveau kunnen als volgt kort worden aangeduid: 

1. Gemeenten. Uitbreidings- en saneringsplannen. Studie om
trent de noodzakelijke voorzieningen. Stimulering van het 
kerkelijk en particulier initiatief in verschillende richtingen. 
Een orgaan van overleg voor bejaardenzorg, tevens sociale 
hulpdienst creeren. Financiering, deels ingevolge de Armen
wet, van maatregelen. 

2. Provincies. Gemeentelijke uitbreidingsplannen toetsen aan 
de te verwachten noodzakelijke voorzi eningen, waarvoor 
ruimte moet worden gereserveerd. Beoordeling van de situ
ering daarvan. Bovengemeentelijk overleg van kleine ge
meenten ten behoeve van verzorgingshuizen bevorderen. Op 
provinciaal niveau de spreiding van verpleeghuizen en te
huizen van psychisch gestoorde bejaarden en probleem-be
jaarden doen bestuderen en de realisatie stimuleren. Uitvoe
ring van het toezicht op tehuizen. De voorlichting aan initia
tiefnemers bevorderen. 

3. Rijk. Financiering van bouw en exploitatie. Opstellen van 
richtlijnen en voorschriften voor de bouw, ook wat betreft 
de spreiding van de verschillende instellingen over het land. 
Wettelijke regeling van het toezicht in decentraliserende zin. 
Interdepartementale coi::irdinatie van het beleid. 
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Vertegenwoordigers van ons volk in Gemeenteraden, Provin
dale Staten en Staten-Generaal, hier is een unieke kans 
geboden om waarlijk vooruitstrevende en uitgesproken chris
telijke maatregelen te bepleiten! Zij zullen ons gehele volk ten 
goede komen. 

Arnhem, 10 december 1956. 
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BOEKBESPREKINGEN. 

Rapport van het College van Advies der Anti-Revo!utionaire PaTtij inzake 
rechtsbescherming tegen de Overheid; 's-Gravenhage, 1956; 34 blz. 

De rechtsbescherming tegen de Overheid is een groot openbaar belang. 
Dit voor ogen houdende heeft de centrale commissie van het College van 
Advies der Anti-Revolutionaire Partij enige tijd geleden een commissie 
ingesteld om over dit vraagstuk te rapporteren. Deze commissie bestond 
uit de heren Mr J. Verdam, Voorzitter; Mr J. van Aartsen, Prof. Mr A. 
M. Donner, Mr A. J. Verhagen en Mr S. Wierda. Zij is onlangs met haar 
c~rbeid gereed gekomen en de vrucht daarvan is thans als een uitgave 
van de Anti-Revolutionaire Partijstichting openbaar gemaakt. 

Bij ontvangst van het rapport kwam bij mij onmiddellijk de vraag op, 
waarom het College van Advies nog behoefte had aan een dergelijk ge
schrift, nadat enige jaren geleden was gepubliceerd het verslag van de 
commissie van advies inzake verhoogde rechtsbescherming, ingesteld bij 
beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
van 10 december 1946 (z.g. Commissie-De lVIonchy). 

Doorlezing van het rapport doet zien, dat de Commissie-Verdam, hoewel 
haar denkbeelden vaak parallel lopen met die van de Commissie-De 
Monchy, toch tot ietwat andere conclusies komt. 

De Commissie-Verdam is van oordeel, dat de bestuursgeschillen bij 
voorkeur dienen te worden behandeld door een onafhankelijk buiten het 
bestuur staande instantie. De aangewezen instantie is naar haar mening 
de afdeling Contantieux van de Raad van State; de leden van deze af
deling dienen evenals de rechters onafzetbaar te zijn. 

De Commissie-De Monchy wijst als aanvullende beroepsinstantie aan: 
de Kroon, de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord. Bij deze opzet is het laatste woord bij de Kroon, die na advies 
van de Raad van State beslist - en ook anders kan beslissen dan werd 
geadviseerd. De Commissie-De Monchy wil dus steeds aan het bestuur 
(de Kroon) het laatste woord laten, terwijl in de opzet van de Commissie
Verdam het oordeel over de rechtmatigheid van het bestuursstandpunt 
berust bij een onafhankelijk rechterlijk orgaan. Als correctief stelt de 
commissie echter voor, dat de Kroon de bevoegdheid moet worden ge
geven te bepalen, dat een uitspraak van de administratieve rechter geen 
of geen volledig gevolg zal hebben, voor zover dit naar het oordeel van 
de Kroon met het algemeen belang in strijd zou komen. 

Terecht zegt de commissie, dat van deze laatste bevoegdheid een zeer 
bescheiden gebruik moet worden gemaakt. Een veelvuldig gebruik immers 
van het correctie-recht van de Kroon zal de in het rapport bepleite 
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verhoogde rechtsbescherming tegen de overheid illusoir kunnen maken. 
Aan het eind van het rapport is opgenomen een historisch overzicht van 

het vraagstuk van de administratieve rechtspraak. 
Het is zeer de vraag, of binnen afzienbare tijd een oplossing voor dit 

vraagstuk zal kunnen worden gevonden. De meningen daarover lopen te 
zeer uiteen. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Het in 1893 
verschenen boekwerk ,De administratieve rechtspraak" van de hand van 
het latere Christelijk-Historische Tweede Kamerlid Mr. J. W. H. M. van 
Idsinga was een doorlopende bestrijding van de ideeen van andere staats
rechtsgeleerden en nu, 63 jaar later, zijn de geleerden het evenmin eens! 
Dat blijkt eens te meer, wanneer men de rapporten van de Commissie
De Monchy en van de Commissie-Verdam met elkaar vergelijkt. 

Uit een oogpunt van rechtszekerheid verdient daarbij de oplossing van 
de Commissie-Verdam de voorkeur. 

BEERNINK. 

,Belijden en beleid". 

Onder deze titel is in het najaar een uitgave in brochure-vorm ver
schenen van de Chr. Middenstandsbond - De Ruyterstraat 74, 's-Gra
venhage - welke, als werkprogram aangediend, een inzicht wil geven in 
doel en streven van deze centrale organisatie van zelfstandigen, die tot 
de ,middenklasse" in onzc samenleving behoren. 

In de ,principiele aanloop", die aan het begin wordt genomen, wordt 
uitdrukking gegeven aan een gedachte, welke met recht de naam ,chris
telijk-historisch" mag dragen: de bond wil bij zijn activiteit enerzijds 
vragen - zo leest men - naar hetgeen God van ons wil en daarbij tevens 
als richtlijn de weg aanvaarden, welke voorgaande generaties hebben 
gewezen. Dat wil niet zeggen - het wordt er onmiddellijk aan toegevoegd 
- dat wij nu maar langs de oude paden kunnen lopen en dat het dan van
zelf terecht komt. Elke generatie heeft immers haar eigen problemen, 
die in de concrete omstandigheden, waarmede zij wordt geconfronteerd, 
een oplossing vragen. 

Tal van middenstandsproblemen van onze tijd passeren dan de revue: 
het vestigingsbeleid, de opleiding, de financiering van de onderneming, 
het vraagstuk der produktiviteitsverhoging, de loon- en prijspolitiek, de 
speciale positie van de zelfstandige op fiscaal terrein, de samenwerking 
in privaatrechtelijk en publiekrechtelijk verband. Daarbij worden dikwijls 
behartenswaardige opmerkingen gemaakt. Zo b.v. deze, dat de onderne
ming haar bestaan niet kan wettigen met een verwijzing naar historische 
rechten, maar aileen door haar bestaansrecht elke dag opnieuw te bewij
zen. Ook met betrekking tot het zo omstreden vraagstuk der parallelisatie 
wordt in het algemeen een fris geluid gegeven: niet de traditie in de 
branche, maar het inzicht van de vormgevende ondernemer client beslis
send te zijn. Hierbij mag wel worden aangetekend, dat de Chr. Midden
standsbond, althans in dit geschrift, er blijk van geeft de huidige maat-
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schappelijke verhoudingen beter te verstaan dan het (socialistische) Ned. 
Verbond van Middenstandsverenigingen, dat zich tegen elke vernieuwing 
in het op dit punt van overheidswege gevoerde vestigingsbeleid bij voor
baat verzet. Sprekend over de sociaal zwakkeren in het midden- en klein
bedrijf merkt de brochure op, dat vele kleine zelfstandigen bij sociale 
verzekeringen niet zijn gebaat; dan rijst de vraag, of de harde €conomi
sche werkelijkheid niet de doorslag moet geven, of dat sanering in die 
gevallen, waarin geen andere oplossing kan worden gevonden, bewust ter 
hand moet worden genomen; daarbij wordt dan niet gedacht aan een 
systematische sanering van overheidswege op basis van algemene maat
staven, maar veeleer aan het persoonlijk contact, dat kan resulteren in 
het advies iets and€rs te gaan doen, aan voorlichting teneinde de bedrijfs
voering op een hoger peil te brengen, aan migratie naar €en plaats, waar 
meer afzetmogelijkheden zijn, aan financieringsfaciliteiten, aan uitkoop
mogelijkheden e.d., welke ook door de vakorganisaties gestimuleerd kun
nen worden. 
Verheugend is, dat d€ bond weet heeft van de spanning, die bij de op
lossing van de vragen van de dag tussen ,beleid en belijden" bestaat. 
Dit kan het zo noodzakelijke kritische besef levendig houden. 

C. H. S. 
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Prof. Dr. H. M. H. A. VAN DER VALK 

EFFICIENCY IN HET ONDERWIJS. 

Het is verwonderlijk te constateren, dat het onderwijs in vele 
hoog ontwikkelde Ianden zo'n aparte plaats in de samenleving 
inneemt. Telkens merkt men op - of men nu de Verenigde 
Staten, Canada, Engeland of Nederland neemt- dat in het ene 
deel van het regeringsapparaat geheel andere maatstaven voor 
efficiency heersen dan in het andere deel. Of om dicht bij huis 
te blijven, terwijl ons land in het Ministerie van Economische 
Zaken krachtig streeft naar verhoging van de productiviteit van 
de arbeid- enkele jaren geleden was er zelfs een aparte Minis
ter voor Productiviteit- is van verhoging van de productiviteit 
van de arbeid op het terrein van onderwijs en opvoeding in ons 
land weinig te merken. 

Dit feit is voor velen waarschijnlijk niet verontrustend. Waar
om zou men op dit gebied nu ook al de uiterste zakelijkheid 
moeten betrachten? Zoals hieronder nader zal blijken, is er in
tegendeel alle reden zich zeer intensief met dit vraagstuk te 
bemoeien. Ik heb mij in de laatste jaren vaak afgevraagd, 
waarom men aan het gehele complex van de daarmede samen
hangende vraagstukken in Nederland zo weinig aandacht heeft 
besteed. 1) Immers de Nederlanders munten op allerlei gebieden 
uit. Waarom heeft men dan dit zo voor de hand liggende gebied 
verwaar loosd? 

Een van deze redenen is m.i. dat men in Nederland het kapi
taalbegrip te eng heeft opgevat of nog opvat. De interpretatie 
van dit begrip is zeer belangrijk, omdat de productiviteit van de 
arbeid altijd te maken heeft met de samenwerking tussen kapi-

1) Ik laat het vraagstuk van onderwijsvernieuwing hier buiten beschou
wing, hoewel hierin ook een stuk verhoging van efficiency zit. Helaas 
heb ik hier niet de beschikking kunnen krijgen over het rapport van 
Dr. Bolkensteyn. 
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taal en arbeid. Vat men het onderwijs en zijn apparaat niet als 
kapitaal op, dan heeft men vanzelfsprekend geen oog voor het 
vraagstuk van de opvoering van de productiviteit van de arbeid 
in het onderwijssysteem. 

Geheel anders wordt daarentegen de zienswijze op de ineffi
ciency van het onderwijs bij gebruik van het ruime kapitaalbe
grip, nl. dat kapitaal dat deel van de lopende stroom van goede
ren en diensten omvat, dat bestemd is voor de voorziening van 
al die stoffelijke en onstoffelijke dingen, welke in staat zijn eco
nomische prestaties in de toekomst te leveren. Jaren geleden 
schreef ik reeds, dat het gevaar van de enge definitie van kapi
taal (nl. dat van geproduceerde productiemiddelen) het gevaar 
inhoudt, dat men te weinig de grote betekenis ziet van goed en 
vooral efficient onderwijs voor de economie van een land. Men 
beseft dus niet, dat door slecht en inefficient onderwijs het 
maatschappelijke kapitaal niet zo sterk groeit als anders het 
geval zou zijn geweest. Op de betekenis hiervan kom ik aan
stonds terug. Dit verschijnsel is voor velen onzichtbaar. Daarom 
spreekt het ook niet of te weinig tot het publiek. Het doet mij 
enigszins denken aan de verschillende reaches van de mensen 
in geval van een treinongeluk met 50 doden en de dagelijkse 
sterfgevallen door verkeersongelukken. Dit laatste is 6f geen 6f 
aileen locaal nieuws; een ernstig treinongeluk komt als zeer 
belangrijk nieuws op de voorpagina van de dagbladen. En toch 
is het aantal doden door auto-ongevallen veel groter dan door 
trein-ongelukken. 

De moeilijkheid is het dagelijks onzichtbare verlies aan anders 
mogelijke kapitaalvorming duidelijk te maken. Het beste kun
nen we beginnen met de drie groepen, die in het onderwijs 
samenwerken: de opvoeder (onderwijzer, leraar, hoogleraar, 
enz.); de leerling en de gereedschappen. Het onderwijsproces is, 
zoals men hieruit reeds ziet, een samenwerking van arbeid en 
kapitaal in optima forma. Het tekort aan productiviteit kan 
daardoor aan twee kanten ontstaan, nl. bij de mens en bij het 
kapitaal (de gereedschappen). 

Allereerst valt dan op, dat het feit van lange werktijden, lange 
schooluren en vele uren huiswerk geen maatstaf is voor hoge 
productiviteit. Integendeel, men zou daaruit juist het omgekeer-
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de kunnen afleiden als men naar andere delen van het productie
proces kijkt. In aile landen en industrieen met een lage produc
tiviteit van de arbeid werkt men j uist lang. Door de bijzondere 
aard van het onderwijsproces kan men echter slechts voor een 
deel gelijke grootheden vergelijken. En ook het onderwijs in 
verschillende landen is zo verschillend, dat ook op dit gebied 
het trekken van vergelijkingen niet mogelijk is. Anders zou men 
wellicht tot een onjuiste conclusie over de efficiency van het 
onderwijs in de Verenigde Staten kunnen komen. 1) 

Laten we thans eerst de factor mens in het opvoedingsproces 
uit het oogpunt van efficiency beschouwen. Niemand zal willen 
beweren dat hier het maximum is bereikt. Iedereen weet uit 
eigen ervaring dat er goede en slechte docenten zijn. In vroegere 
jaren is veel te weinig rekening gehouden met twee eigenschap
pen voor een goede docent: de techniek van doceren en zijn of 
haar belangstelling voor de leerling. Over het eerste een kort 
woord. Doceren is in de eerste plaats een gave, maar een gave 
die men voor een deel kan leren. In ons land heeft men vroeger 
teveel gelet op diploma's en ook nu nog is deze tendens merk
baar. Een geleerd man is echter niet van zelf een goed docent. 
Het tekort aan onderwijskrachten sluit thans een goede selectie 
uit. Aan de andere kant is het zeer goed mogelijk dat onder de 
niet volledig bevoegde leerkrachten uitstekende docenten schui
len. Overigens kan met grote voldoening worden geconstateerd, 
dat aan de paedagogische opleiding van leraren na de oorlog 
veel meer aandacht wordt besteed. 

De menselijke zijde van het onderwijzen en doceren en leer
lingen opvoeden wordt, en zeker in ons hoger onderwijs - ik 

1
) De voor- en nadelen van het Amerikaanse onderwijs, van Nederlands 

standpunt bezien, is een apart en zeer interessant onderwerp. Als ik bier
onder met instemming het Amerikaanse onderwijs aanhaal, betekent dit 
niet dat mijn eindoordeel gunstig is. Dit onderwijs heeft, om selchts een 
gebrek te noemen, een veel te lange studieduur, o.a. als gevolg van een 
te langzaam leertempo in de eerste 6 a 8 jaren en van de lange zomer
vacanties. Ik haal dit onderwijs hier aileen aan voor die delen, waar het 
m.i. een voorsprong heeft boven het Nederlandse onderwijs. In de Ver. 
Staten en Canada wordt ook - en terecht - gesproken over de malaise 
in het onderwijs. Men leze bijv. het recente boek van David Reisman: 
Constraint and Variety in American Education. 
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spreek hier uit ervaring- teveel verwaarloosd. Ret leven en/of 
de carriere van een student kan soms gebroken worden door de 
docent met te weinig mensenkennis en/of te weinig menselijke 
belangstelling. Ook het omgekeerde komt veel voor. Ik herinner 
me het verhaal van een dokter, die me vertelde dat hij zo
veel aan de inmiddels overleden rector van zijn gymnasium 
te danken had, dat hij bereid zou zijn geweest op z'n knieen door 
de stad te gaan als deze hem erom gevraagd zou hebben. In 
Nederland zijn dergelijke gevallen incidenteel, in elk geval niet 
algemeen. In dat opzicht is het hoger onderwijs in de Ver. Staten 
beslist beter. Daar bestaat in vele instellingen een ongedwongen 
omgang tussen docenten en studenten. Ik had juist een paar 
maanden geleden een gesprek met de president van een ,Col
lege" (een vierjarige hoger onderwijs-instelling, welke opleidt 
voor het candidaatsexamen), dat voor Amerikaanse verhoudin
gen klein is, nl. 1300 studenten (400 vrouwelijke en 900 manne
lijke). Sprekende over de grote toeloop van studenten in de 
laatste jaren en de grote toeloop, die in het komende decennium 
te verwachten is, zeide hij, zijn ,College" wel materieel te zul
len uitbreiden, maar het aantal studenten op het genoemde 
niveau te zullen houden. Anders, zo voegde hij er aan toe, ver
liezen de docenten en ik het contact met de studenten. En dit 
contact betreft niet aileen de studie, maar ook allerlei geeste
lijke vragen. Telkens weer krijg ik van verschillende Ameri
kaanse vrienden de raad mijn kinderen niet naar de massa
Universiteiten, maar naar de kleine ,Colleges" te zenden. Onder 
die bevinden zich een zeer groot aantal Christelijke ,Colleges". 
Vrijwel alle Kerkgenootschappen in de Ver. Staten hebben eigen 
,Colleges" (Methodisten, Baptisten, Presbyterians, Episcopa
lians, Congregationals, Lutheranen, enz.). 

Tot zover de factor arbeid in het onderwijsproces. Thans wen
den we ons tot de factor kapitaal, waar m.i. zeer grote mogelijk
heden bestaan tot de opvoering van de productiviteit in onder
wijs en opvoeding. Deze factor wordt vertegenwoordigd door 
studieboeken, hulpmiddelen, enz. In dit opzicht bestaan er grote 
lacunes, niet aileen in Nederland, maar in vele andere ontwik
kelde landen. Neem eerst eens de studieboeken. Is daar het max
imum aan efficiency bereikt? Op een gebied, nl. dat van de eco-
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nomie, kan ik verklaren dat dit niet het geval is. En ik vermoed 
dat dit in Nederland zeker niet het enige gebied is. Wat gaat 
hierdoor aileen reeds niet aan menselijke energie verloren? Be
seft men niet wat het betekent als per jaar duizenden leerlingen 
een slecht of een niet ,up-to-date" leerboek gebruiken. 

Ik werd hieraan dezer dagen nog eens herinnerd, toen ik las 
dat enkele hoogleraren in de natuurkunde drie dagen in Cam
bridge (Ver. Staten) hadden geconfereerd om na te gaan op 
welke wijze men de sneile veranderingen in de natuurkunde kan 
doorgeven aan de leraren van middelbare scholen, teneinde hen 
in saat te steilen hun leerlingen de nieuwste methoden bij te 
brengen. Onder deze hoogleraren waren twee Nobel-prijswin
naars, die dit probleem dus zo belangrijk vonden dat zij hiervoor 
drie dagen van hun kostbare tijd gaven. En dit geval staat niet 
aileen. Met deze opmerking is dit punt, verhoging van de dialec
tische kwaliteit van leerboeken en het up-to-date zijn, zeker 
niet uitgeput. 

Ook over de betekenis van de uitbreiding van overige hulp
middelen moet ik helaas te kort zijn. Ons onderwijs besteedt 
gelukkig veel tijd aan vreemde talen. De vraag rijst echter of de 
leermethoden wei aangepast zijn aan het bestaande moderne 
apparatuur. Beschikken de scholen in Nederland bijvoorbeeld 
over de moderne hulpmiddelen, waardoor het leren van een 
vreemde taal vergemakkelijkt wordt? Een met dit probleem 
samenhangende vraag is, of het leren van vreemde talen 
op Nederlandse scholen niet te perfect is. Het doel van 
het leren van een taal is immers spreken en lezen. 
Hoeveel energie wordt ook door het perfectionisme niet 
verspild en hoeveel blijft daardoor niet geleerd. Vooral 
voor een land als het onze, waar volgens de publicatie 
,Centraal Economisch Plan 1956" van het Centraal Plan Bureau 
ongeveer 30-35 °/o van de Nederlanders, die thans geboren wor
den, zich tijdelijk of voor goed in het buitenland zuilen vestigen 
(verondersteld is hierbij een gemiddelde levensduur van 70 jaar 
en een voortzetting van de emigratie op het niveau van de laat
ste jaren) is het leren van Engels door een groot deel van de 
bevolking een zeer grote noodzakelijkheid, daar de emigratie 
zich vooral op de Engels sprekende landen richt. Een van de 
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grootste belemmeringen van emigranten, ook van meer ontwik
kelde, is het gebrek aan voldoende kennis van de landstaal. Ik 
ken verschillende voorbeelden van N ederlanders in Canada, die 
daardoor enkele sporten op de maatschappelijke ladder achter
uitgingen. 

Terecht wijst het Centraal Plan Bureau in genoemde publi
catie erop, dat het onderwijs met het oog op de blijvende en 
grate emigratie moet worden omgesteld. ,Dit zal o.m. van bete
kenis zijn voor de inhoud van de vakken geschiedenis en aard
rijkskunde, die nog sterk op Indonesie zijn georienteerd, en van 
het taalonderwijs". Ret Centraal Plan Bureau zegt het niet zo, 
maar in het kader van deze beschouwing kan men stellen dat 
het onderwijs in Nederland met het oog op de emigratie niet 
efficient is ingericht. Of om het concreet uit te drukken, wat 
heeft een kind, dat het grootste deel van zijn leven in Canada of 
Australie zal won en, aan het leren van de vulkanen van Java. 
Laat het wat meer leren van de geografie en volkeren van de 
belangrijkste delen van het Gemenebest. 

Een ander hulpmiddel voor verhoging van de productiviteit 
van het onderwijs is de televisie. Reeft men in Nederland al de 
mogelijkheden hiervan als leermethode bestudeerd en als dit het 
geval is, zullen deze denkbeelden dan in de naaste toekomst in 
de praktijk worden gebracht? Rier ligt een gebied braak met 
enorme mogelijkheden voor efficiency. 

Ret valt niet te verwonderen dat de Verenigde Staten Neder
land op dit gebied voor zijn. Immers de T.V. is in Amerika reeds 
jarenlang een algemeen gebruiksvoorwerp. Zij wordt in toene
mende mate gebruikt voor onderwijs- en opvoedingsdoeleinden, 
zij het weliswaar dat in zijn geheel de toepassing zich nog in het 
beginstadium bevindt. Er wordt echter door verschillende groe
pen op dit terrein hard gewerkt. Om een voorbeeld te geven 
moge het volgende dienen. Ik heb voor mij liggen een biblio
graphie van Amerikaanse doctorale dissertaties op het gebied 
van ,audio-visual education", welke bijna 500 boeken bevat! 
Wat de toepassingen betreft, verschillende Universiteiten en 
Colleges hebben aparte ,audio-visual" afdelingen. 

Een andere reden, waarom de Amerikaanse toepassingen aan
dacht verdienen is de practische geest van de Amerikanen. De 
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kracht van het Amerikaanse hoger onderwijs ligt vooral in de 
toegepaste wetenschap. Vergeleken met de beoefening van de 
wetenschap in Europa ligt bijvoorbeeld het accent in Amerika 
meer op de ,applied research" dan op de ,basic research" (de 
theorie). Het is daarom te verwachten dat de Amerikanen juist 
in de toepassing van deze hulpmiddelen meer vaardigheid zul
len ontwikkelen dan de Europeanen. 

Juist dezer dagen verscheen in de Verenigde Staten een boek 
van Dr. A. J. Stoddard, een oud-hoofdinspecteur van onderwijs, 
getiteld: ,Schools for To-morrow, An Educator's Bleuprint". 
Deze schrijver gaat na wat er door het gebruik van T.V. al be
zuinigd kan worden op het onderwijs. Gebrek aan ruimte ver
hindert mij op dit interessante boek in te gaan. Het vraagstuk is 
bovendien zeer complex. ,Audio-visual" hulpmiddelen moeten 
een aanvulling zijn van het onderwijs, niet een vervanging. Ook 
hier gaan sommige Amerikaanse docenten in het extreme door 
teveel van dit middel te verwachten. 

Ret doel van bovenstaande mededelingen is uitsluitend om te 
laten zien, dat de T.V. voor efficient onderwijs grote mogelijk
heden biedt. 1) Het wordt langzamerhand tijd, dat een Neder
lands onderwijsteam naar de Verenigde staten gaat om zich op 
de hoogte te stellen van de moderne methoden van .. audio-vi

sual" onderwijs en nate gaan, wat hiervan voor het Nederlandse 
onderwijs kan worden overgenomen. Want ook hier past een cri
tische houding, omdat het Nederlandse onderwijssysteem zo 
sterk verschilt van het Amerikaanse. Onafhankelijk hiervan zou 
het nuttig zijn in het Ministerie van Onderwijs een aparte afde
ling voor ,audio-visual" onderwijs op te richten. 

Om tenslotte - wat de hulpmiddelen als betere leerboeken, 

1) Wat de practische toepassing van de televisie als leermethode betreft, 
ken ik het geval van Hagerstown, een stadje 100 km van Washington 
gelegen. Daar zijn deze cursus acht scholen door een televisie-kabel 
verbonden. Twualf televisie-leraren geven de lessen, die een grote voor
bereiding vereisen. In 1958 zullen 48 scholen met 18.000 leerlingen in dit 
stadje en omgeving op dit net zijn aangesloten. Dit program is nog plaat
selijk. Het kan natuurlijk uitgebreid worden. Op deze wijze kunnen hon
derdduizenden leerlingen profiteren van de lessen van de beste docenten. 
Het geval van Hagerstown staat in de Verenigde Staten overigens niet 
aileen. 
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apparaten voor het vlugger leren van talen, films, televisie, enz. 
betreft - een voorbeeld te noemen, neem ik het gebied waarop 
ik het beste vertrouwd ben, het economisch onderwijs. In 1955 
werd op de E 55 Tentoonstelling in Rotterdam een toestel (de 
Ecocirc genaamd) gedemonstreerd, dat hoewel voor de leek nog 
ingewikkeld, toch veel gemakkelijker dan door mondelinge uit
leg liet zien de betekenis van de kringloop van geld in een 
economie. Dit apparaat eventueel wat vereenvoudigd is echter 
te duur om als demonstratie-materiaal voor scholen, cursussen, 
enz. dienst te doen. Met dit apparaat kan de docent in een uur 
de studenten meer bijbrengen dan door zuiver doceren in en
kele uren. Als men met dit apparaat dus een uur per leerling 
wint, kan men gemakkelijk nagaan wat de arbeidsbesparing is 
voor het gehele land gedurende een jaar. Ret is echter niet 
alleen de arbeidsbesparing, die met dit apparaat bereikt wordt, 
het is ook inspirerend. Terecht schreef een economist over dit 
toestel: ,Didactisch heeft de Ecocirc een grote betekenis, omdat 
dit apparaat op nieuwe wijze inspireert tot activiteiten waardoor 
de volgens Marshall voor de economist noodzakelijke eigen
schappen: het vermogen om zuiver waar te nemen en om strikt 
logisch te redeneren en verbeeldingskracht, tot verdere ontwik
keling worden gebracht (Drs. W. Elzenga in Economisch Sta
tistische Berichten van 13 juli 1955). 

Een ander voorbeeld is het gebruik van de film. In de Ver. 
Staten heeft men o.a. films over de organisatie en werkwijze van 
banken, een onderwerp waarmede studenten vaak moeite heb
ben, omdat de banken niet goederen produceren, maar diensten 
verrichten. Zelf heb ik herhaalde malen lezingen bijgewoond 
van de research werkers van de Federal Reserve Board te 
Washington, die de conjuncturele ontwikkeling van de Ameri
kaanse economie bespraken aan de hand van op doek geprojec
teerde grafieken. Met de mondelinge toelichting erbij, leerde 
men op deze wijze in 3 kwartier meer dan door 2 a 3 uur erover 
te lezen. 

Op het ogenblik is een groep hoogleraren in de natuurkunde 
bezig met het vervaardigen van een film van een cursus in de 
beginselen van de natuurkunde, een vak dat door de Amerikaan
se jeugd op de middelbare scholen - natuurkunde is een van 
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de vele facultatieve vakken - in de laatste jaren sterk wordt 
verwaarloosd. Slechts 5 Ofo van de leerlingen kiest dit vak. De 
film, die deze zomer gereed is, zal in het volgende schooljaar 
reeds in een aantal scholen gebruikt worden. Het Ford Foun
dation Fund financiert dit project met een gift van $ 500.000. 

Dergelijke projecten openen geheel nieuwe perspectieven, ook 
voor het onderwijs in de minder ontwikkelde landen. Tijdens 
een gesprek op een tentoonstelling van ,audio-visual" instru
menten in Washington, deelden enkele hoogleraren van Ameri
kaanse Universiteiten mij mede, dat nu reeds films over bepaal
de wetenschappelijke onderwerpen door gast-studenten uit Azie 
naar hun land worden meegenomen. Zij zorgen ervoor, dat het 
Engels in de geluidsfilm vervangen wordt door hun eigen taal. 
Deze moderne onderwijsmethoden zullen in het komende decen
nium, vooral in de minder ontwikkelde landen, grote opgang 
maken. Het kan betekenen, dat daardoor de wetenschappelijke 
achterstand van deze gebieden snel zal verminderen. 

Terugkerende tot ons land, voorzover mij bekend, is het on
derwijs hier niet aangepast aan de mogelijkheden, welke de 
moderne techniek in de laatste 10 jaren heeft geopend. Ten dele 
is dit een gevol van onkunde, ten dele van geld. Voor de onkun
de is geen verontschuldiging te vinden. Ons land heeft na de 
oorlog vele z.g. productiviteits-teams naar de Verenigde Staten 
gezonden om te onderzoeken of en wat Nederland van Ameri
kaanse productie-methoden kan leren. Daarover zijn vele rap
porten uitgebracht. Er is nog niet een onderwijs-team voor dit 
doel in de Verenigde Staten geweest. Wel hebben leraren en 
hoogleraren individuele reizen gemaakt en daarbij veel kunnen 
leren. Een systematisch onderzoek is niet ingesteld en zeker niet 
voor het gehele terrein van het hier behandelde onderwerp. 

De modernisering van onderwijsmethoden kost geld. Precies 
hetzelfde vindt in de industrie plaats, welke met veel meer kapi
taal werkt dan enkele decennia geleden. De automatisering zal 
deze tendens versterken. Moet het onderwijs in Nederland 
achterblijven en blijven werken met verouderde methoden? Als 
het niet zo tragisch was zouden we om de humor van dit geval 
kunnen lachen. Vele Nederlanders werken in minder ontwikkel
de landen om daar de bevolking de moderne productiemethoden 
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op allerlei gebied te leren, maar helaas te weinig Nederlanders 
zijn er diep van doordrongen dat Nederland in zijn methoden 
van onderwijs in verschillende delen ook onderontwikkeld is. 

In de laatste twee jaren zijn in de vakpers en in dagbladen 
verschillende allarmerende beschouwingen gewijd aan het groei
tempo van de Russische economie, dat dat van de Amerikaanse 
economie zou overtreffen. Hoe belangrijk dit verschijnsel is, toch 
is dit niet het belangrijkste. Alarmerend is dat, voor zover men 
afgaat op de cijfers - de Russische sphinx leidt uiteraard tot 
sterk uiteenlopende verschillen in de beoordeling van feitelijke 
situaties - het onderwijs in de technische vakken, wat aantal
len betreft, dat van de Ver. Staten overtreft. Hier ligt het Rus
sische gevaar- Als het onderwijs in Rusland en China dat van de 
Vrije Wereld in kwaliteit en kwantiteit zou overtreffen, dan 
kunnen deze landen daardoor de suprematie in de wereld ver
krijgen. Engelse deskundigen zijn het er thans over eens, dat 
Duitsland, als het met de V-bommen enkele jaren eerder was 
begonnen, de oorlog had gewonnen. Achter de huidige wedloop 
voor moderne wapenen staat de wedloop voor intellect. Dit laat
ste is het belangrijkste. 

Verhoging van de productiviteit van het onderwijs door toe
passing van moderne hulpmiddelen in de ruimste zin des woords 
heeft verschillende voordelen, waarvan de voornaamste zijn: 
studieverkorting en/of betere resultaten en besparing op onder
wijskrachten. Het verkrijgen van betere resultaten is niet alleen 
van belang voor onze bijdrage in de wetenschappelijke wedloop 
tussen de Communistische en de Vrije Wereld, maar ook voor de 
verdere ontwikkeling van de Nederlandse industrie, die om be
kwame intellectuelen schreeuwt. Verkorting van de studietijd is 
een wens, die reeds lang leeft bij docenten maar vooral bij stu
denten. De tendens is echter juist de andere kant uit, hetgeen 
door de lange diensttijd vele jongeren afschrikt van een studie. 
En tenslotte kan toepassing van de moderne hulpmiddelen in het 
onderwijs misschien leiden tot besparing op (geschoolde) leer
krachten, hetgeen in deze tijd van een groot tekort aan wettelijk 
bevoegde leraren van niet te onderschatten betekenis is. 

Wetenschappelijke ontwikkeling in deze tijd is even belang
rijk als militaire paraatheid. Daarvan is men helaas nog te 
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weinig doordrongen. Grotere uitgaven, welke de efficiency van 
het onderwijs in Nederland in alle geledingen verhogen, is daar
om een volstrekte noodzakelijkheid. Het tragische is dat men de 
achterstand vaak pas bemerkt of erkent als het te laat is. Laten 
we daarom de put van de inefficiency van ons onderwijs 
bijtijds dempen. 

Washington D.C. 
Januari 1957. 

Naschrijt van de redactie. 

Het artikel van Prof. Vander Valk behandelt twee bijzondere 
aspecten van het onderwijsvraagstuk. In de eerste plaats is zijn 
benadering van het probleem van de samenwerking van arbeid 
en kapitaal in het onderwijsproces, voor zoverre ons bekend, 
origineel. Verder bevat het artikel een reeks van interessante 
gegevens over het onderwijs in de U.S.A. Het verblijf van de 
schrijver in Amerika maakt het hem echter onmogelijk om pre
cies op de hoogte te zijn van wat er momenteel in Nederland op 
onderwijsgebied gaande is, speciaal op het terrein van de onder
wijsvernieuwing. 

Wat de toepassing van de televisie voor onderwijsdoeleinden 
betreft, ook in Nederland is reeds een voorlopig onderzoek in
gesteld over de betekenis van de televisie voor het onderwijs; 
het enthousiasme was bij ons nog niet zo groot. Daarom ver
dient de toenemende verbreiding van deze leermethode in de 
Verenigde Staten de aandacht. Het voorstel van de schrijver een 
onderwijs-team naar de Verenigde Staten te zenden om na te 
gaan wat Nederland van de moderne onderwijsmethoden kan 
leren, is ernstige overweging waard. 

Bij vergelijking van het N ederlandse en Amerikaanse onder
wijs dienen wij er terdege rekening mede te houden, dat onze 
jongelui de moderne talen moeten leren. Voor dat probleem ziet 
Amerika zich niet, of althans in veel mindere mate, gesteld. Of 
ook op dit gebied de leermethoden verbeterd kunnen worden, 
dient onderzocht te worden. 

De redactie hoopt dat dit artikel tot nadenken zal stemmen en 
tot actie zal leiden. 
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Mr. Dr. J. VAN BRUGGEN 

REORGANISATIE SOCIALE VERZEKERING I. 

Inleiding. 

(Random twee belangrijke adviezen van de 
Sociaal Economische Raad) 

In het begin van dit jaar zijn door de Sociaal Economische 
Raad twee adviezen aan de Regering uitgebracht, welke sedert 
deze rapporten ter publicatie zijn vrij gegeven meer algemene 
bekendheid mogen verkrijgen en bestudering verdienen. 

Deze rapporten moeten worden gezien tegen de achtergrond 
van de ontwikkeling onzer sociale verzekeringswetgeving en 
brengen deze dan ook tot een voorlopige afsluiting. 

Invaliditeitswet. 

Hoe zeer de ontwikkeling der sociale verzekering ten onzent 
voor 1940 in vergelijking tot hetgeen in andere landen was tot 
stand gebracht niet onbelangrijk was, toch vertoont deze ver
schillende leemten en gebreken. 

Dat is met name het geval bij de Invaliditeitswet, omdat de 
renten, waarop ingevolge deze wet rechten ontstonden (ouder
doms-invaliditeits-weduwen-en wezen renten) vaste uitkerin
gen in geld waren zonder dat hierbij met de ook toen reeds 
geleidelijk sedert 1919 gedaalde koopkracht van het geld en de 
stijging der lonen was rekening gehouden. 

Zowel de heer Snoeck Henkemans als schrijver dezes hebben 
er herhaaldelijk op gewezen, dat- dit was in het geldende fi
nanW~le stelsel de enige mogelijkheid - het aantal loonklassen 
en de loongrenzen moesten worden verhoogd. Helaas is dit niet 
geschied. Zo boette de Invaliditeitswet in betekenis steeds meer 
in en moest na 1945 door de Noodwet Ouderdomsvoorziening en 
door toeslagen op de lopende renten vanwege het Rijk enige 
verlichting in de nood der rentetrekkers worden gebracht. 
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Omslagstelsel. 

Voorts hebben zich nieuwe inzichten baan gebroken, die bin
nen het kader van de Invaliditeitswet niet kunnen worden ver
wezenlijkt. Thans is het ieder, die economisch inzicht heeft, dui
delijk, dat de gedachte ,gulden is gulden" buiten werkelijk is. 
De guldens van 1930, 1940, 1950 en heden hebben niet dezelfde 
koopkracht. Aileen wanneer de geldbedragen der renten worden 
gekoppeld aan een index, die in bepaalde mate gerelateerd is 
aan de koopkracht van het geld d.w.z. aan de kosten van het 
levensonderhoud, kan er sprake zijn van een sociaal rechtvaar
dige regeling, welke beoogt aan de rentetrekkers regelmatig een 
minimum levensonderhoud te geven. 

Dit inzicht is vooral na 1945 meer algemeen geworden en 
heeft zijn uitdrukking gevonden in de Algemene Ouderdomswet, 
waar er een verband is gelegd tussen de uitkering aan de 65-ja
rigen en het indexcijfer der regelingslonen. 

Finantieel - technisch brengt dit mede, dat met het kapitaal
dekkingsstelsel moet worden gebroken en dat op een omslagstel 
sel in meer of minder gematigde vorm moet worden overgegaan. 

Geen individuele renteberekening. 

Daarnaast kwam naar voren, dat een stelsel van individuele 
renteberekening op grond van het aantal en de waarde van 
geplakte rentezegels omslachtig is en niet aileen administratief 
tot kostenverhoging moet leiden, maar dat dit stelsel tot ge
volg moet hebben, dat voor velen door te weinig geplakte zegels 
het recht op rente kan te loor gaan, hetgeen in de dertiger jaren 
als gevolg van de grote werkloosheid tot een bittere werkelijk
heid is geworden. 

En - al zijn hiermede niet aile facetten van deze vragen be
licht - tenslotte mogen wij wijzen op de omstandigheid, dat 
eveneens wat betreft de hoogte der uitkeringen en het recht op 
uitkering, zowel ten aanzien van de invaliditeitsverzekering als 
van de weduwenverzekering, de noodzakelijkheid tot moderni
sering van deze onderdelen der sociale wetgeving algemeen is 
erkend. 
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Uitbreiding van de kring der verzekerden. 

Tot dusver wierp ik de schijnwerper op wat men kan noemen 
de interne problematiek rondom de Invaliditeitswet, zonder 
daarmede te gaan buiten de kring der verzekerden, zoals deze in 
de loop der tijden is geworden. Immers deze wet, gelijk trou
wens ook tot in een meer recent verleden met de Ziektewet, 
Kinderbijslagwet en de Werkloosheidswet het geval is geweest, 
schept slechts voorzieningen voor personen, die in loondienst 
zijn of die hiermede door wetsduiding worden gelijkgesteld. 
Voor zelfstandigen waren practisch geen regelingen getroffen en 
dit was een grote leemte. 

Juist voor de tweede wereldoorlog kwam daarom naar voren 
de gedachte, dat voor de zelfstandigen - men sprak toen van 
kleine zelfstandigen - in de sociale verzekering plaats moest 
worden ingeruimd. Daarmede werd ideaal gezien een scheiding 
voorbereid in de materie der sociale verzekering nl. in een deel 
dat een algemeen of volkskarakter draagt en een ander deel dat 
vooral een bedrijfseigen aard heeft. 

Vorm van uitvoering. 

Indirect hangt hiermede samen een keuze voor de vorm van 
uitvoering, welke in verband met deze scheiding het meest ge
wenst moet worden geacht. 

Al is deze scheiding nog niet voltooid toch kunnen - en de 
nader te bespreken rapporten vormen hiertoe een belangrijke 
bijdrage - wel enkele hoofdlijnen, waaromtrent een gemeen
schappelijke overtuiging is gegroeid, worden aangewezen. Als 
verzekeringen, die het gehele volk omvatten, zijn aangewezen 
de algemene ouderdomsverzekering, welke op 1 januari 1957 in 
werking is getreden, de algemene weduwen- en wezenverzeke
ring, waarover een der rapporten handelt en de algemene kin
derbijslagverzekering. 

Algemene kinderbijslagregeling. 

Wat de laatste betreft worde in het voorbijgaan opgemerkt, 
dat deze geen verzekering in de eigenlijke zin is. In feite beoogt 
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een algemene kinderbijslagregeling een herverdeling van in
komsten. Uitsluitend tengevolge van het feit, dat deze kinder
bijslagregelingen zich hebben ontwikkeld ten aanzien van de
genen, die loon ontvangen, valt te verklaren, dat hiervoor 
technisch tot nu toe de apparatuur onzer sociale verzekering 
d.w.z. die der uitvoeringsorganen moest worden ingeschakeld. 
Gaat men over tot een algemene het gehele volk omvattende 
kinderbijslagregeling dan is er principieel geen enkel bezwaar 
de hieraan verbonden kosten op te brengen uit de algemene 
middelen van het Rijk, in plaats van hiervoor een bepaalde doel
heffing in de vorm van premiebetaling te gaan heffen. Met het 
brengen van de kosten voor een algemene kinderbijslagregeling 
onder de algemene middelen zou de verdelende rechtvaardig
heid zijn gediend, omdat premieheffing ad hoc zowel bij onge
huwden als bij gehuwden, die kinderloos zijn, in zekere zin 
als abnormaal wordt gevoeld. 

Bedrijfseigen verzekeringen. 

Naast deze algemene verzekeringen zijn de Werkloosheidsver
zekering, de Ziekteverzekering (d.w.z. verzekering tegen loon
derving als gevolg van ongeschiktheid om te arbeiden wegens 
ziekte) en ten dele maar in belangrijke mate de eigenlijke Inva
liditeitsverzekering aangewezen op een bedrijfsgewijze regeling 
en uitvoering. Er is in dit opzicht een correlatie tussen de orga
nisatie van het bedrijfsleven en de uitvoering van deze verzeke
ringen bij welke het bedrijfseigene meespeelt. 

Ziektekostenverzekering. 

De ziektekostenverzekering d.w.z. de verzekering, welke de 
geneeskundige behandeling in de ruimste zin financiert, is even
eens een echte volksverzekering. Helaas zijn wij van een wette
lijke regeling naar onze mening verder dan ooit verwijderd en 
moeten wij voortstrompelen op de krukken van een uit de oorlog 
met uitheemse smetten belast Ziekenfondsbesluit. 

Van de ongevallenverzekeringen, die gelijk bekend is, zijn 
opgenomen in de Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouw-
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ongevallenwet 1922 en de Zee-ongevallenwet, welke laatste 
echter meer een garantiewet is met de privaatrechtelijke inslag 
van risico-overdracht, blijve voorlopig onbeslist of deze volledig 
als bedrijfseigen verzekeringen moeten worden beschouwd om
dat hier evenals bij de invaliditeitsverzekering, waarop wij 
terugkomen, elementen aanwezig zijn, die boven het bedrijfs
eigene uitgaan. 

Hoewel het rapport over de Invaliditeitsverzekering eerder is 
verschenen dan dat over de Weduwen- en Wezenverzekering, 
zullen wij het laatste bij de behandeling voorrang geven. 

Gelet op de sterke aandrang om hieraan prioriteit in behande
ling te geven- immers van R.K. zijde is destijds aangedrongen 
op een N oodwet in de geest van de bekende N oodwet Ouder
domsvoorziening, welke thans vervallen is - mag worden ver
wacht, dat de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
legislatief deze voorrang zal honoreren. Voorts zullen de vraag
stukken, die verbonden zijn aan het ontwerpen ener wet niet zo 
moeilijk zijn als die, welke ongetwijfeld een rol zullen spelen 
bij het ontwerpen van een wettelijke invaliditeitsverzekering in 
de stijl van het advies van de Sociaal Economische Raad. 

Behoefte aan een regeling. 

Is deze regeling gewenst? zo vragen wij. Hierop antwoorden 
wij bevestigend. Vooreerst omdat de behoefte aan deze voorzie
ning algemeen op grond der feiten erkend zal moeten worden. 
Uit de gegevens, die ter beschikking zijn gekomen, toch is ge
bleken, dat de bestaande regelingen en volgens de Invaliditeits
wet en volgens de Ongevallenwetten ongeveer 25.000 weduwen 
omvatten, die jonger dan 65 jaar zijn, terwijl het totale aantal 
125.000 (Zie opgave pg. 6 tabel 2) is, zodat voor 20 Ofo dezer per
sonen een wettelijke voorziening bestaat. (Zie bijlage III). Daar
naast komen dan de weduwen van ambtenaren en militairen, die 
pensioen genieten volgens de op hen van toepassing zijnde Pen
sioenwetten. Dit aantal is in totaal 18.600. Aanvullende pen
sioenvoorzieningen voor weduwen zijn in opbouw bij een aantal 
bedrijfspensioenfondsen, waarvan in Bijlage IV een opgave is 
verstrekt. Uit laatstgenoemde bijlage is duidelijk, dat de be-
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drijfspensioenen voor de weduwen van zeer bescheiden omvang 
zijn, maximaal f 520.- per jaar bij een enkel bedrijfspensioen
fonds. Bovendien zijn er vele bedrijfspensioenfondsen, welke tot 
dusver geen voorzieningen voor de weduwen- en wezenverzeke
ring hebben getroffen en die zich uitsluitend tot ouderdomspen
sioenen beperken. 

Financiele positie der weduwen. 

Wat de financiele positie van de weduwen betreft heeft de 
Commissie, die het rapport heeft voorbereid, zich beijverd om 
gegevens te verzamelen. Zij is hierin niet geheel geslaagd, omdat 
alleen gegevens beschikbaar zijn over de inkomensverdeling van 
weduwen en gescheiden vrouwen beneden 65 jaar in 1949 
gezamenlijk. Echter is dit geen overwegend bezwaar, omdat 
wegens de alimentatieverplichtingen van de gewezen nog leven
de echtgenoten de positie van de gescheiden vrouwen in het 
algemeen niet slechter zal zijn dan die van de weduwen, voor 
wie de inkomstenbron tengevolge van het overlijden van de man 
geheel is weggevallen. 

Uit de gegevens, die tabel 6 (blz. 139) biedt valt af te leiden, 
dat 56 OJo dezer vrouwen een inkomen heeft beneden de f1000.
per jaar, 69 OJo een inkomen beneden f 1500.- en 78 Ofo beneden 
f 2000.-. 

Deze gegevens wijzen dus op een behoefte aan weduwenrente 
ter vervanging van de door het overlijden van de man wegge
vallen inkomsten. Zij bewijzen, dat een overwegend aantal 
weduwen is aangewezen op ondersteuning door de Sociale Dien
sten der gemeenten of van verwanten. De rechtsgrond voor een 
algemene wettelijke voorziening is derhalve niet minder sterk 
dan die, welke voor de algemene ouderdomsverzekering is aan
vaard. 

Algemeen karakter der voorziening. 

Allereerst is, nadat de behoefte aan deze voorziening is be
sproken, de vraag aan de orde of deze voorziening een algemeen 
karakter moet dragen dan wei moet worden beperkt tot de 
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weduwen, wier overleden echtgenoten in loondienst werkzaam 
zijn geweest. Naar mijn mening terecht heeft de Sociaal Econo
mische Raad gekozen voor een algemene verzekering, omdat de 
weduwen van zelfstandigen zeker niet in beteren doen verkeren 
dan die van de arbeiders in loondienst. 

Eveneens werd op dezelfde gronden als het geval was bij de 
algemene ouderdomsverzekering het stellen van een inkomens
grens afgewezen, omdat men nimmer zekerheid kan hebben, dat 
een weduwe, die onder bepaalde inkomstenverhoudingen achter 
blijft, steeds zal blijven leven onder dezelfde levensomstandig
heden als ten tijde van het overlijden van haar man. Bezits- en 
inkomstenverhoudingen zijn in deze wereld vlottend en hebben 
nooit een gegarandeerd duurzaam karakter. 

Korte inhoud van de weduwenverzekering. 

Reeds is uiteengezet, dat het advies aanbeveelt een algemene 
weduwen- en wezenverzekering, die het karakter van volks
verzekering draagt en een basisvoorziening vormt. 

Organisatorisch is het gewenst deze te koppelen aan de be
staande ouderdomsverzekering. Dit betekent enerzijds, dat de 
premie-inning via de belastingadministratie anderzijds, dat de 
uitvoering door de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid zal geschieden, die de uitkeringen en de registratie 
zullen verrichten. Voor de uitkeringen wordt een onderscheid 
gemaakt tussen weduwen met en zonder kinderen. Deze onder
scheiding heeft zin, omdat een weduwe zonder kinderen in 
maatschappelijke zin vergelijkbaar is met een ongehuwde of een 
gescheiden vrouw zonder kinderen, welke laatste groepen voor 
het verwerven van hun levensonderhoud op eigen arbeid zijn 
aangewezen. 

Wat de weduwe zonder kinderen betreft wordt- dit was een 
compromis - een onderscheid gemaakt tussen vrouwen, die 
50 jaar en ouder zijn en vrouwen beneden de vijftigjarige 
leeftijd. 

Dit onderscheid is gegrond op de overweging, dat een kinder
laze weduwe beneden de leeftijd van 50 jaar na een overgangs
tijd weder opgenomen kan worden in het maatschappelijk 
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arbeidsproces en daarna door eigen arbeid in staat zal zijn om 
haar eigen brood te verdienen. 

Daarom is een tijdelijke voorziening voor deze groep van 
weduwen getroffen, die als een overbrugging moet worden ge
zien en die maximaal b.v. 2 jaar kan voortduren. De aanpas
singsleeftijd is op 50 jaar gesteld, omdat men deze leeftijd ziet 
als uiterste grens voor aanpassing in het arbeidsproces. Daarom 
zal een weduwe, die kinderloos achtergebleven is en 50 jaar 
of ouder is een blijvende uitkering ontvangen. 

Voor de weduwen met kinderen wordt indirect eveneens een 
onderscheid naar de leeftijd gemaakt en wel in dien zin, dat, 
zodra het jongste kind, waarvoor aanspraak op kinderbijslag 
bestaat 16 jaar is- behoudens voor het geval voor deze kinde
ren uit hoofde van invaliditeit of gebreken recht bestaat op 
kinderbijslag (hiervoor zie men de regeling, die de Kinderbij
slagwet geeft) - zij op dezelfde wijze moeten worden behan
deld als met de weduwen zonder kinderen naar de bovenuit
eengezette regeling het geval is. De uitkering zowel die blij
vend is als die welke een tijdelijk karakter draagt is f 1200.
per jaar voor een weduwe zonder kinderen. 

Zijn er kinderen voor welke aanspraak op kinderbijslag be
staat dan is deze uitkering f 1800.-. De rechtsgrond voor deze 
verhoging is te vinden in de overweging, dat een weduwe met 
kinderen een gezinstaak heeft te vervullen en dat zulks mee
brengt, dat zij voor woning meer uitgaven heeft, terwijl het 
verrichten van verdiensten inbrengende bijwerkzaamheden zeer 
moeilijk is. 

Uit de aard komt bij deze f 1800,- de kinderbijslag, die 
vanaf het eerste kind gegeven wordt. 

De hier genoemde uitkeringen eindigen op het 65e jaar, omdat 
alsdan recht ontstaat op de ouderdomsrente ingevolge de Alge
mene Ouderdomswet. 

Volle wezen. 

Voor volle wezen, die de leeftijdsgrenzen genoemd in de Kin
derbijslagwet niet hebben overschreden wordt een uitkering van 
f 400.-- f 600.- per jaar gedacht, die niet mag cumuleren 

83 



met kinderbijslag uit anderen hoofde. De genoemde bedragen 
in geld zijn nominaal d.w.z. in verband met de index der rege
lingslonen kunnen zij verhoogd respectievelijk verlaagd worden. 

Tenslotte - hierover waren de meningen in de Sociaal Eco
nomische Raad verdeeld- heeft de meerderheid van dit college 
zich uitgesproken voor het verlenen van een uitkering aan 
weduwen ongeacht haar leeftijd, die invalide zijn. 

Slotopmerkingen. 

Na deze samenvatting nog enkele opmerkingen. 
De huidige Invaliditeitswet kent de regeling, dat recht op 

weduwenrente hebben degenen, die - uit den aard der zaak als 
de benodigde zegels voor de overleden echtgenoot aanwezig zijn 
- 60 jaar of blijvend invalide zijn. 

In dit licht valt het toe te juichen, dat invalide weduwen on
geacht hun leeftijd recht hebben op een blijvende uitkering. 
Immers juist als gevolg van haar invaliditeit kunnen deze 
weduwen ook als zij jonger dan 50 jaar zijn niet meer worden 
opgenomen in het maatschappelijk bestel om zelfstandig een 
arbeidsinkomen te verwerven. Juist in verband met de gedif
ferentieerde invaliditeitscriteria, waarover wij in een volgend 
artikel zullen handelen, zal het gewenst zijn een regeling ad hoc 
door de wetgever, die deze zaak moet uitwerken, met aandacht 
te blijven volgen. 

Daarnaast komt, dat naar ons inzicht een aanpassingsleeftijd 
van 50 jaar - al is deze milder dan de leeftijd van 60 jaar, 
die de Invaliditeitswet kent, ons te hoog voorkomt. Een leeftijds
grens van 45 jaar komt ons meer te zijn overeenkomstig de 
werkelijkheid des levens. Een ouder dan 45-jarige vrouw komt 
niet gemakkelijk meer aan de slag. 

Kosten. 

Bij de beslissing, die genomen zal worden, zal het kosten
vraagstuk ongetwijfeld vooral in deze tijd van bestedingsbeper
king van invloed zijn. 

Wij eindigen dit artikel met het vermelden van de geschatte 
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kosten, voor welker berekening in het rapport uitvoerig de ge
gevens worden vermeld (zie pg. 44 en 45). Naarmate de aan
passingsleeftijd van de weduwen zonder kinderen op 55, 50 en 
45 jaar zal worden gesteld bedragen de geschatte kosten per jaar 
voor deze verzekering in totaal f 116,5, f 145 en f 170 millioen. 
Elke 5 jaar vermindering van de aanpassingsleeftijd brengt een 
toename in de kosten mee van f 25 millioen. 

Premiebetaling. 
Ook bij deze verzekering speel t evenals bij de Algemene 

Ouderdomswet een rol de vrijstelling van premiebetaling voor 
die zelfstandigen wier inkomen beneden bepaalde grenzen ligt. 
In dat geval betaalt het Rijk de premie. Er is geen reden- al
thans naar mijn mening- deze grenzen verder uit te breiden en 
meer te gaan in de richting van staatspensionering. 

Wel speelt hierbij in sterke mate de vraag of aan ongehuwden 
de verplichting tot premiebetaling kan worden opgelegd. 

Over deze vraag zijn de meningen verdeeld, uitvoerig worden 
het pro en contra weergegeven op biz. 54-57 van het rapport. 
Wij kiezen voor het pro, niet aileen uit solidariteitsoverwegin
gen, maar bovenal, omdat elke ongehuwde potentieel een 
gehuwde kan worden en dat zonder deze verplichting het nodig 
zou zijn een individuele premie vast te stellen te hoger naarmate 
een huwelijk op latere leeftijd heeft plaats gevonden. Technisch 
is dit met een omslagstelsel en met een aan de koopwaarde van 
het geld gerelateerde indexregeling niet te verenigen. Boven
dien zou een vrijstelling van ongehuwden een regeling van de 
algemene weduwen- en wezenverzekering in dezelfde wet als de 
Algemene Ouderdomswet practisch niet mogelijk maken, zodat 
de administratie verzwaard, en daardoor duurder zou moeten 
worden. Wel is in de positie der ongehuwden bij deze sociale 
verzekeringswet een argument te vinden om hun via de inkom
stenbelasting meer soulaas te geven. 

Premiehoogte. 
De vermoedelijke hoogte van de premie kan bij een aan

passingsleeftijd van 50 jaar op ongeveer 1 Ofo van het inkomen 
worden geschat. Zou de aanpassingsleeftijd 45 jaar worden, dan 
ongeveer 1.18 Ofo. 
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Dr. N. VELS HEIJN 

KONFLIKT DER GENERATIES ALS GEVOLG VAN EEN 
ANDERE WAARDERING DER ETISCHE NORMEN. 

Onlangs heeft het Ministerie van Onderwijs een boekje uit
gegeven, een overzicht van de verschillende functies en taken 
bij het onderwijs. Dit boekje draagt de nogal arrogante titel 
,Mensen maken". Wij onderwijsmensen worden dus veronder
steld mensen te maken - nu ja, het ministerie doet dit in elk 
geval niet, daar maakt men robots! 

Mensen maken. . . . ,Hier sitz' ich, forme Menschen nach 
meinem Bilde" 1) ••.• en wij noemen het rebellie als de produc
ten van onze handen niet willen zijn naar ons beeld en onze 
gelijkenis. 

Als ik als schoolleider mijn leerlingen bekijk, vraag ik mij 
soms af of deze jongens en meisjes nu de hoop des vaderlands 
representeren. Er zijn er zo weinig die ook maar enigszins 
beantwoorden aan het gestandaardiseerde ideaalbeeld dat wij, 
ouderen, ons gevormd hebben. Maar al te zeer zijn wij geneigd 
om met betrekking tot de jeugd van tegenwoordig te denken en 
te spreken in de benepen termen van Horatius: Aetas parentum, 
peior avis, tulit nos nequiores max daturos progeniem vitioso
rem. (De generatie van onze ouders, slechts dan die van onze 
grootouders, bracht ons weer slechter voort, terwijl wij op onze 
beurt een nog verdorvener nageslacht zullen voortbrengen). En 
toch komen ook uit deze jeugd straks weer de mannen en vrou
wen voort die leiding zullen geven aan staat, kerk en maat
schappij en misschien niet eens zo onverdienstelijk. 

Het konflikt der generaties is geen specifiek verschijnsel van 
deze tijd, het vindt ook niet zijn oorzaak in een anders-zijn van 
de huidige jeugd. Het vindt zijn oorzaak hierin dat iedere jeugd-

1) Uit ,Prometheus" van Goethe. 
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generatie eens oudere generatie wordt en met en door deze 
groei zelf verandert. De jongeren zoeken ,Ret Geluk", wijzen 
het kompromis af, zijn opstandig tegen de autoriteit der oude
ren omdat deze e engang van zaken representeren die bij de 
jongeren heftige onlust-reakties oproept. De oudere generatie 
leert met een klein beetje geluk (met kleine letter!) tevreden te 
zijn, hanteert kwistig het kompromis zonder dit kompromi
terend te vinden, heeft de gang van zaken in de wereld min of 
meer geaccepteerd, kent de resignatie. Puber zijn is je verzetten 
tegen het burger zijn en het is geen wonder dat met de groeien
de verburgerlijking der maatschappij de puberteitsfaze ver-· 
lengd wordt. 

De andere waardering der etische normen voltrekt zich in 
iedere generatie met het ouder worden, zij is niet essentieel bij 
vergelijking van de jeugd van nu met die van andere perloden. 

Dat het konflikt er is, omdat wij de jeugd naar onze normen 
van volwassen personen behandelen, is natuurlijk geen origineel 
nieuw gezichtspunt. Een ander punt is, of wij door zo te doen 
fout handelen. Bepaalde stromingen in psychologie en pedagogie 
zeggen hier volmondig ,Ja" op. Daar krijgen wij ouderen altijd 
de schuld van het konflikt. Ret is in bepaalde kringen mode om 
zich als ouderen steeds van schuld te betichten, dat wij de jeugd 
in zo'n miserabele wereld brengen, steeds de jeugd te beklagen 
dat zij zo'n onmachtig voorgeslacht heeft. Laten wij toch eens 
ophouden met die steriele en onwaarachtige zelfbeschuldigin
gen waarmede men de jeugd geen steek helpt. Goed, onze han
den zijn vuil, maar niet vuiler dan hun handen straks zullen 
zijn. Wij zijn even schuldig of onschuldig aan de situatie waarin 
wij leven, als zij straks voor de hunne. Laten wij ophouden met 
die kollektieve zelfbeschuldiging. Want kollektieve schuld is een 
fraze, een begrip zonder enige feitelijke inhoud. 

Schuld heeft te maken met verantwoordelijkheid, met per
soonlijke verantwoordelijkheid. Juist zoals het begrip ,naaste" 
nooit een anonieme kollektiviteit tot inhoud kan hebben, maar 
slechts bestaat in een persoonlijke relatie, zo kan ook het begrip 
schuld slechts in een persoonlijke relatie existeren. Al die mo
derne frazen zijn stichtelijke, sentimentele dooddoeners. Ret 
is onze schuld niet dat de wereld is zoals zij is en er is geen 
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reden om de jeugd van nu bijzonder te beklagen over haar 
situatie. De wereld is nu eenmaal geen instituut tot het produ
ceren van een steeds groter maximum aan menselijk geluk· En 
het is een koud kunstje om tijden te noemen waarin de jeugd 
er veel ellendiger aan toe was: de werkloosheid v66r de oorlog, 
de allerschandaligste arbeidstoestanden van de vorige eeuw. En 
gaat u zo nog maar even door. 

Neen, met al dergelijke kreten komen we nergens. Als de 
huidige jeugd tegen de draad in is, komt dat niet omdat de 
wereld er thans zoveel somberder uitziet, maar het is de onlust, 
de onwil tegen het vijandige leven welke ieder opgroeiend mens 
beheerst. Het is een treffend symbool dat een kind huilend ter 
wereld komt en pas later lachen leert. 

Is het konflikt onoverkoombaar? Misschien kunnen we de 
term ,konflikt" rustig vervangen door ,puberteit", want het is 
in wezen niets anders dan de strijd om een ge1ntegreerd deel 
van de menselijke samenleving te worden. Moderne onderzoe
kers zijn tot de konklusie gekomen, dat in bepaalde tijden, bij 
bepaalde volkeren of delen van een bevolking de puberteits
krisis zich niet voordoet, n.l. als een opgroeiend kind al vroeg 
zijn rolletje in het gemeenschappelijke geheel kan en mag mee
spelen en hierin bevrediging vindt, hierop trots is. Maar wat 
doen wij? Wij houden onze kinderen zo ver mogelijk van de 
strijd om het bestaan, hebben ook vrijwel geen mogelijkheid 
om hen in te schakelen; wij geven hun spel in plaats van ernst 
en zijn dan verbaasd als dit een averechts resultaat heeft. Als 
ernst geven wij hun de taak om te leren, vooral veel te leren, 
een bezigheid waarvan de zin velen ontgaat en die gepaard gaat 
met een onnatuurlijk passief, receptief, stilzittend bestaan. De 
kansen voor kinderen die rebelleren tegen dit bedrijf of er on
geschikt voor zijn, worden steeds kleiner. Wij aanbidden het 
gouden kalf der kennis en zijn bezeten van het ideaal om zoveel 
mogelijk kinderen zoveel mogelijk te laten leren. Zelfs de kleu
terschool is al een zwaarwichtige affaire geworden. Het motto 
is: Kennis is macht. Ja, soms .... 

Een modeklacht is ook dat zoveel mensen tegenwoordig aan 
werkelijke volwassenheid niet meer toekomen. Och kom, vroe
ger dan wei? Overigens, als men vol wassenheid definieert als 
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het vermogen van een mens om op zijn plaatsje in het grote 
geheel doelmatig en redelijk te handelen dan is het waarschijn
lijk niet zoveel slechter dan vroeger, ook al constateren wij dat 
de maatschappij wat ingewikkelder is geworden. Anders is het, 
als men voor volwassenheid de eis stelt, dat het individu zich 
bewust betrokken voelt bij alle maatschappelijke vraagstukken 
en levensproblemen en daar een oordeel over heeft. Dan voldoen 
maar weinigen aan die eis, maar is die eis niet onredelijk? 

Ook al gaan weer van uit dat het konflikt der generaties in
herent is aan de strijd om het volwassen worden, dus los staat 
van de tijdsomstandigheden en verder dat de verandering in de 
waardering van de etische normen zich voltrekt in iedere gene
ratie opnieuw, toch heeft elke jongere generatie wel een eigen 
cachet, het stempel van de tijd. Iedere jeugd is een exponent 
van haar tijd en een exponent van haar voorgaande generaties. 

Enkele kenmerken die ik typerend acht voor deze tijd en die 
dus op de jeugd een stempel drukken, zou ik hierwillen noemen: 

1°. de verzwakking van de autoriteit in alle verhoudingen. 
Brede lagen van de bevolking hebben een zelfbewustzijn gekre
gen waaraan zij vroeger niet toekwamen. Dit op zichzelf ver
heugende verschijnsel heeft - misschien tijdelijk? - als bijpro
dukt opgeleverd de neiging om rechten belangrijker te achten 
dan plichten. Van een vanzelfsprekende subordinatie aan plicht 
en gezag is weinig sprake meer. Autoriteit is of ouderwets of 
fascistisch, in elk geval niet iets van deze tijd. En als een jongere 
de kreet slaakt ,ik ben jong en van mijn tijd", dan kan hij niet 
verklaren wat hij hier eigenlijk mee bedoelt, maar dat het iets 
met vrijheid van handelen te maken heeft beseft hij heel goed. 

De kritiek is fel en luid in deze tijd, ongeremd en vaak ondes
kundig. 

Om eens dicht bij huis, in dit geval dicht bij school te blijven: 
de van de daken geschreeuwde kritiek op onze onderwijsinstel
lingen laat onze jeugd niet onberoerd. Waarom zou je je onder
schikken aan een onderwijssysteem dat toch niet deugt? 

De autoriteit in het gezin is wankel geworden. Menig ouder
paar heeft een harde dabber tegen de opgroeiende kinderen, de 
school wil men steeds meer inschakelen om de eigenlijke op-
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voedingstaak over te nemen, maar is hiertoe in zijn huidige 
vorm niet in staat. Moet hij hiertoe in staat zijn? 

2°. Een zwaar stempel drukt op onze tijd- en drukt ook op 
onze jongere generatie: de grenzenloze bureaukratisering van 
onze maatschappij. Deze ontneemt de mens tenslotte aile vrij
heid van handelen en doodt elk initiatief. De mens krijgt een 
gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid, hij voelt zich ge
degradeerd tot een radertje in een grote machinerie, zich ang
stig afvragend of de hele apparatuur niet nodeloos ingewikkeld 
geworden is en bovenal of er nog wel iemand is die het mecha
nisme beheerst. Dit benauwt ons, het benauwt ook de jeugd, die 
er apatisch en onverschillig onder wordt, wat misschien nog 
erger is dan een spontaan verzet. Neen, de wereld der volwas
senen ziet er niet aanlokkelijk uit en het is heel gewoon dat bij 
de beroepskeuze de materiele faktoren beslissend zijn. 

Een wereld van robots, denk maar eens aan Huxley en 
Orwell. En de mens legt zich er maar bij neer: de wereld draait 
toch wel door, of men zich druk maakt of niet. Er is moed nodig. 
En moed is weer een persoonlijke aangelegenheid, geen kollek
tieve eigenschap. Maar het is mij niet duidelijk hoe men de moed 
kan opbrengen om door te gaan met zijn taak als men niet 
gelooft dat er een persoonlijk appel gedaan wordt op ons. Door 
God. En God treedt ons altijd tegemoet in konkrete personen. 

Ret konflikt der generaties behoort een ontmoeting te zijn. 
Maar dit kan slechts als we ons niet bezighouden met vage, 
steriele generalisaties. Niet met ,de jeugd van tegenwoordig" 
hebben wij te maken, maar met jongeren uit die generatie. En 
die verlangen helemaal niet dat wij al onze overtuigingen over
board gooien en naar hun opvattingen overlopen. Zij verlangen 
van ons dat wij hen als personen tegemoettreden, dat onze daden 
correleren met onze woorden en dat wij niet teveel praten maar 
het onmogelijke mogelijk maken. 

Den Haag, augustus 1956. 

Het bovenstaande is een gedeelte van een rede welke door 
Dr Vels Heijn gehouden werd en van welke wij hier gaarne 
die onderdelen publiceren die betrekking hebben op de 
plaats van de opgroeiende jeugd in onze samenleving. Red. 

90 



F. H. VAN DE WETERING 

NIEUW-GUINEA STUDI~N. 

Orgaan van de Stichting Studiekring voor Nieuw-Guinea. 

Hoewel in de laatste jaren een aantal belangrijke periodieken van voor
lichtende aard in ons land over Nederlands Nieuw-Guinea worden uit
gegeven, heeft bovengenoemde Stichting niettemin gemeend tot de uitgave 
van een wetenschappelijk tijdschrift te moeten overgaan. Ik meen dat 
deze uitgave een gelukkige moet worden genoemd en dat de namen van 
hen, die de redactiecommissie vormen, een garantie moet worden geacht 
voor de wetenschappelijke standing. 

Dit eerste nummer, uitgegeven bij de Haagse Drukkerij en Uitgevers
maatschappij N.V. te Den Haag, opent met een memoriam gewijd aan 
wijlen prof. dr. W. J. A. Kernkamp, Christelijk-Historisch Minister van 
Overzeese Rijksdelen, van de hand van Goeverneur van Baal. Hij was het 
die de positie van Nieuw-Guinea als deel van het Rijk veilig stelde en 
daarmede de basis legde, waarop de opbouw van dat land ter hand kon 
worden genomen. 

De samenstellers van dit tijdschrift dat driemaandelijks verschijnt, 
beogen echter niet alleen kennis omtrent Nieuw-Guinea te verspreiden, 
maar ook aandacht te wijden aan de bemoeienissen der Verenigde Naties 
met het beheer van niet-zelfbesturende gebieden, Nederlands Parlemen
taria, de South Pacific Commission, nieuws uit de South Pacific - in het 
bijzonder over Australiscb.-Nieuw-Guinea - een boekbespreking en een 
bibliographie. 

Naast een orienterend artikel over Nieuw-Guinea, waarin de Engels
sprekende lezers over dit voor velen nog onbekende gebied worden voor
gelicht, trof ons een interessante beschrijving over de grotten van Jaand, 
waarin primitieve rotstekeningen zijn aangebracht. Dat Mr. H. G. Verhoeff 
een studie heeft geschreven over de beginselen van Agrarisch beleid 
verheugt mij zeer, omdat binnenkort de Staten-Generaal op dit gebied 
enige voorlopige beslissingen moeten nemen. 

Juist omdat omtrent het karakter der grondrechten der Papoea's nog 
zoveel onzekerheid heerst is het goed dat de resultaten van het onderzoek 
der laatste jaren gepubliceerd worden. Ook in Nederlands Nieuw-Guinea 
treft men aan een nauwe verbondenheid van de Papoea aan zijn grond, 
die samenhangt met zijn sociale structuur en van magisch-religieuse 
oorsprong is. 

Kan ik mij met de inhoud voor wat de artikelen aangaat verheugen 
over inhoud en opzet, zulks is niet het geval met de Kroniek van Neder-
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lands Nieuw-Guinea. Het komt mij voor dat dit soort nieuws-bezorging 
in een tijdschrift, dat eenmaal in de drie maanden verschijnt, niet up to 
date is; maar ook dat het wetenschappelijk karakter er niet door wordt 
gediend. 

Summa summarum een goede uitgave, die wij als wetenschappelijke 
lectuur over Nieuw-Guinea van harte aanbevelen. De abonnementsprijs 
bedraagt f 15.- per jaar. 

D.P.KOK 

ROOMS-KATHOLIEKE GEZINSPOLITIEK 

,Geboorteregeling als middel tot verlichting van de bevolkingsdruk in 
Nederland". Uitg. Centrum voor Staatkundige Vorming. Den Haag 1956. 
,Documentatie Gezinspolitiek". Uitg. Katholieke Volkspartij. 1957. 

In de eerste brochure, welke als ondertitel draagt de vraag: ,Is bevor
dering van staatswege geoorloofd of verwerpelijk", wordt een uiterst 
actuele en belangrijke kwestie aan de orde gesteld. Door een op theolo
gisch en medisch terrein deskundige commissie is een rapport opgesteld, 
waarin niet alleen de wijsgerige en sociaal-economische facetten worden 
behandeld, maar het gehele vraagstuk wordt bezien vanuit de rooms
katholieke leer betreffende het huwelijk en de voortplanting. 

De eerste paragraaf is gewijd aan een bespreking over het wezen en 
doel van het huwelijk. Het primaire doel is de ordelijke voortplanting 
van het mensdom door het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Het 
secundaire doel: wederzijdse liefde, aanvulling en steun door huiselijke 
samenleving, door algehele levensgemeenschap en geslachtelijke omgang. 

Het primaat van de voortplanting, een stukje rooms-katholieke kerke
lijke traditie, beheerst het gehele rapport. Het huwelijk is onaantastbaar, 
met rechten, plichten en wetten welke van natuurrechtelijke (goddelijke) 
oorsprong zijn. 

In de tweede paragraaf wordt de beleving van het huwelijk besproken. 
Primair geschiedt deze in de huwelijksdaad. Niet alleen de spontaniteit, 
ook de rede kan leiding geven bij de huwelijksdaad. Dit kan tot gevolg 
hebben dat tot een regeling van het kindertal wordt gekomen, in verband 
met het welzijn van gezin, ouders, kinderen of gemeenschap. Deze rege
ling mag nimmer geschieden door tegennatuurlijke handelingen. 

Vervolgens wordt de onthouding in het huwelijk besproken. Gemak
zucht, egolsme of materialisme mogen nimmer reden zijn tot kinderbe
perking. Deze is alleen toegestaan om een eerzaam motief, waarbij geen 
gevaar wordt gelopen tot verstoring van het geestelijk evenwicht, de 
liefde, de kuisheid etc. 

In de vierde paragraaf wordt de vraag beantwoord of burgers ver-
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plicht kunnen worden tot geboorteregeling over te gaan, indien matiging 
van de bevolkingsaanwas noodzakelijk is in verband met een economische 
noodtoestand. Wat Nederland aangaat kwam de commissie tot de con
clusie dat van een dergelijke toestand zeker niet gesproken kan worden 
en de prognose van economen meestal een dubieuse zaak is. In ons land 
kunnen de gezinnen zich laten leiden door het welzijn van het gezin. 
In geval van een noodtoestand wordt matiging van de bevolkingsaanwas 
echter niet principieel afgewezen. 

Zeer nadrukkelijk wordt echter gesteld dat de Staat geen enkel recht 
heeft zijn onderdanen beperking der procreatie op te leggen en evenmin 
hier toe te adviseren. Het is wel de taak van de overheid de demografi
sche en sociaal-economische ontwikkelingen te registreren en te consta
teren dat een beperking van het kindertal op grond van de feiten gewenst 
kan zijn. Dit laatste blijft echter uitsluitend een zaak die het geweten van 
de burgers regardeert. 

Met de principiele beschouwingen betreffende het huwelijk en wat daar 
verder uit voortvloeit, kunnen wij ons als reformatorische christenen niet 
verenigen. Wij kunnen dankbaar zijn voor de richtlijnen welke de Synode 
der Ned. Herv. Kerk gegeven heeft in het Herderlijk schrijven aangaande 
het huwelijk en sluiten ons principieel en practisch daar gaarne bij aan. 

Met de conclusies inzake het ingrijpen van de overheid op dit zeer 
subtiele terrein, verenigen wij ons volgaarne. Het zou een ernstige grens
overschrijding van de taak van de overheid zijn, indien deze zich occu
peerde met beperking van de procreatie. Ook wij onderschrijven volledig 
dat dit terrein gereserveerd dient te blijven voor het geweten van de 
huwelijkspartners, eventueel voorgelicht door onze protestantse kerken. 

In ,Documentatie Gezinspolitiek" worden een aantal objecten belicht 
van overheidsbeleid ten aanzien van de juiste taakvervulling van het 
gezin. Men vindt er een bespreking o.a. van opvoeding en ouders, bezits
vorming, werkgelegenheid, emigratie, woningbouw, huwelijkswetgeving, 
kinderbescherming, kinderbijslagregeling, maatschappelijke zorg, arbeid 
van de gehuwde vrouw etc. Voorts worden de pauselijke uitspraken over 
het gezin gereleveerd. Daarna volgt een bespreking van gezinspolitiek 
en politieke partijen. Geconstateerd wordt dat V.V.D. en S.G.P. een afkeer 
van gezinspolitiek hebben of deze wel duchten als instrument dat roomse 
machtsvorming mogelijk maakt. De A.R. en C.H. hebben waardevolle 
bijdragen geleverd, ofschoon in de verkiezinsprograms op dit gebied geen 
concrete wensen naar voren komen. De P.v.d.A. zou geen eigen gezins
politiek kunnen voeren, daar zij geen principiele fundering voor het gezin 
kan vastleggen, ,dat ware in strijd met de doorbraakgedachte, met het 
politieke bijeenharken van mensen, die in hun diepste levensovertuiging 
mijlen ver van elkaar af staan". 

Met een internationale schouw en een uitvoerig literatuuroverzicht be
sluit deze documentatie. 
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Het is interessant materiaal voor ieder politicus, op welk niveau hij ook 
arbeidt. Zeker ook voor gemeenteraadsleden. Al lezend kwam bij mij de 
vraag op of het niet mogelijk zou zijn de bijdragen van de twee grote 
protestantse partijen ook eens te verzamelen en te publiceren. Het zou 
een belangrijke steun kunnen zijn bij de practische politieke arbeid, zeker 
in een tijd als deze waarin er door middel van subsidies zo sterk op de 
overheid wordt geleund. 

Delft, maart 1957. 

Ir. M. A. GEUZE. 

DE C.B.T.B. EN DE ZOGENAAMDE VERZUILING, 
DOOR PROF. Dr. W. RIP. 

Prof. Rip heeft in 1956 op een Bondsdag van de C.B.T.B. gesproken over 
,de C.B.T.B. en de zogenaamde verzuiling". Het referaat is in druk ver
schenen en het kan gekarakteriseerd worden als een fris geluid in anti
revolutionaire kring over een waarlijk nogal ,gezeten" onderwerp. Prof. 
Rip laat critiek van mede-Christenen op de verzuiling en de daarmee 
samenhangende verschijnselen, die deze in het Nederlandse volk con
stateren, de revue passeren. Bij deze parade marcheert Prof. Kruyt 
voorop en vervolgens treffen we in bonte volgorde aan Dr. van Rhijn, 
Ds. Buskes, Prof. Banning, Prof. van Niftrik, terwijl het Herderlijk 
Schrijven deze rij sluit. Deze critiek heeft op hem een sterke indruk ge
maakt, want zegt hij: ,de tijd toen er gelachen werd om en gespot werd 
met het bestaansrecht van de christelijk maatschappelijke organisaties 
verraadde een geheel andere instelling dan die van de geciteerde mede
christenen. De indringende vraag is: ,zijn we wel op de goede weg? Wij 
moeten ons ook hier wachten voor een zeker automatisme". 

De schrijver bepleit bezinning, ook op de talrijke schaduwzijden die 
aan het christelijk maatschappelijk werk kleven en zegt verder dat het 
bestaansrecht van de C.B.T.B. als christelijk maatschappelijke organisa
tie niet impliceert dat men zich tegenover anderen op een voetstuk kan 
plaatsen. De gevaren van de verzuiling, welke worden aangemerkt: de 
isolering, de machtsvorming en het verbinden van de naam van Christus 
aan het ijveren voor zakelijke belangen, acht de schrijver reeel. Ik citeer 
ter kenschetsing kort enkele zijner uitspraken uit deze bezinningspara
graaf. 

,Men gewent gauw aan z'n eigen kringetje. Het gezicht op de buiten
staander wordt zo spoedig verloren. Men wil zich niet opsluiten, maar 
de horizon reikt bij velen weinig verder dan z'n eigen christelijke orga
nisatie. Er ontstaan ook spoedig misverstanden over de opvattingen van 
andersdenkenden. Men krijgt de zaken altijd op een bepaalde wijze op-
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gediend. Men gaat zich veilig gevoelen binnen de muren van zijn eigen 
christelijke organisatie." 

,We zijn in het verleden- en misschien ook nu nog wel - te spoedig 
klaar geweest met het formuleren van allerlei absolute christelijke be
ginselen. Te spoedig het woord christelijk gezet voor onze menselijke ge
volgtrekkingen." 

,Wat gebruiken we vaak klakkeloos het woord: christelijk. De gewel
dige betekenis van dit woord dringt vaak niet meer tot ons door." 

,Wat kijken we vaak teveel naar het getal en te weinig naar onze 
hoge doelstelling. Het element van de machtsvorming wil er ook bij de 
chrislelijke organisaties wel in." 

,De combinatie van beginsel en belang is niet zonder gevaar en ge
schiedt vaak ten koste van het eerste." 

Tegenover de bestrijders van de verzuiling, die de voorstanders de in
tentie toekennen om op alle terreinen des levens de volksgemeenschap 
in blokken te verdelen, wijst Prof. Rip op de agrarische organisaties die 
niet verzuild zijn, zoals coiiperaties, stamboeken, keuringsdiensten, en op 
een ander plan: de Stichting voor de Landbouw, later het Landbouw
schap, de federatieve samenwerking. 

De tweede conclusie stelt, dat, ook al is men voorstander van christe
lijke politieke en maatschappelijke organisatievormen, dit niet betekent, 
dat men dit kan motiveren met een beroep op een uitdrukkelijk bevel 
van Christus. Het aantal absolute beginselen is niet groot. Afgeleide 
gevolgtrekkingen kunnen helpen de houding te bepalen in de maatschap
pelijke problematiek. 

De andere conclusies hebben betrekking op het geoorloofde van machts
ontplooiing, mits het gebod der naastenliefde richtsnoer blijft; op het 
feit dat er weinig van contact met andersdenkenden terecht komt, in de 
lauwheid en laksheid om het christen zijn voor te leven aan anderen en 
op de aanvullende taak van de christelijk sociale beweging t.o.v. het 
werk der Kerk. 

Dat christelijk maatschappelijke organisatie een puur Nederlandse vin
ding is, en uit dien hoofde veroordeeld moet worden, werpt Prof. Rip 
verre van zich, doch hij hant2ert daartoe o.a. de ons inziens erg ong.,luk
dige bewering dat het nog de vraag geweest zou zijn of Hitler ooit zijn 
slag in Duitsland had kunnen slaan, indien daar de protestantse christe
nen zich tijdig hadden aaneengesloten in christelijk maatschappelijke 
organisaties. 

Ten slotte doet de opgemaakte balans de schaal overslaan naar het 
positieve bestaansrecht der bedoelde organisaties. 

Er is veel in deze brochure wat men zich in christelijk-historische 
kring evenzeer mag aantrekken. De geboden blijvende bezinning op het 
bestaansrecht van christelijke organisaties dient aan geen enkele gelnte
resseerde voorbij te gaan. Ook in de kringen van andersdenkenden wor
den deskundigheid, trouw, eerlijkheid en gezond verstand aangetroffen, 
zegt de schrijver, die van zich zelf getuigt, immer moeite te hebben in 
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zwart-wit schema's te denken. 
Toch is het startpunt van Prof. Rip een ander geweest, dan het geval 

zou zijn geweest, wanneer uit onze eigen kring een dergelijke beschou
wing zou zijn voortgekomen. Prof. Rip's uitgangspunt is het feit van 
de gescheidenheid; de twijfel is een leven uitgebannen geweest; ze keert 
thans terug als bezinning. Bezonnen inderdaad, maar nog haast zonder 
geschokte constructie. 

Wanneer we daartegenover stellen het uitgangspunt van iemand als 
wijlen de heer Weitkamp, die de afzonderlijke organisatie slechts kon 
aanvaarden: ,indien bijzondere omstandigheden dit onvermijdelijk rna
ken, omdat het Goddelijk gezag in het geding komt", dan wordt het ver
schil in benadering wel duidelijk. Men ontmoet elkaar als a.r. en c.h. op 
een terrein, doch men komt toch van twee zijden. In christelijk-histo
rische kring leeft van ouds en immer de huivering een stuk van ons volk 
los te laten en wat wij dan ook, bij veel wat wij er vonden, misten in 
de brochure van Prof. Rip, is een beheersend besef van de zonde van de 
gescheidenheid. Dat Christus bad: ,opdat zij allen een zijn", moge bij 
ons voorop blijven staan als richtsnoer en leidraad voor ons maatschap
pelijk denken en handelen. 

We mogen verheugd zijn dat een a.r. man als Prof. Rip een zo belang
rijke bijdrage tot de discussie over verzuiling in nieuwe trant heeft 
opgesteld. Wij mogen dit misschien zien parallel aan de herorientatie die 
wij ook in de Gereformeerde Kerken kunnen waarnemen. 

In ieder geval zijn wij hem er dankbaar voor en wij hopen dat het 
gesprek intensiever zal kunnen worden voortgezet. 

Poortvliet, Maart 1957. 
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Prof. Dr. TH. L. HAlT JEMA. 

WAAROM WIJ CHRISTELIJK-HISTORISCH 

ZIJN EN BLIJVEN. 

1. De vraag naar het rechte politieke handelen - de echte 
politieke verantwoordelijkheid, zou Karl Barth zeggen- is een 
vraag van ethiek. En aile Christenen zuilen met wij willen zeg
gen: het is een vraag van Christelijke ethiek. En we kunnen 
evengoed zeggen, dat deze vraag voor ons als Christenen een 
vraag van de theologische ethiek is. 

Dat betekent op z'n minst, dat ieder, die Christen wil zijn als 
verantwoordelijk staatsburger in de Nederlandse samenleving, 
zal moe ten rekenen met , theologische vooronderstellingen der 
politiek", zoals een buitenlands godgeleerde het eens scherp en 
juist formuleerde. 

Maar nog strikter gesteld, betekent het zelfs ook, dat wij 
aileen van het hart der christelijke theologie uit tot de vraag 
naar het rechte politieke handelen mogen, doch ook moeten 
naderen. 

Mogen naderen,- en dan vergeten wij niet, dat de geloofsleer 
in het centrum der christelijke theologie klopt, zoals het klop
pend hart het levensbloed stuwt door heel het levend organisme 
van de mens. Het gaat niet aan, de christelijke geloofsleer als 
een te verwaarlozen grootheid terug te dringen, omdat men de 
ethiek en het christelijk-zedelijk handelen aileen maar dusdanig 
belangrijk acht, dat men er zich met heel zijn persoon voor zou 
willen inzetten. Alsof de dogmatiek aileen maar een theoretische 
liefhebberij was van mensen, die zich gaarne aan splinterig-dog
matische scherpslijperijen overgeven, terwijl het christelijk
ethisch handelen aileen maar practisch zou zijn en de practijk 
der godzaligheid beoefenen zou! 

Wat kan er van deze practische activiteitsontplooiing van de 
Christen terecht komen, zolang het hart ziek is, de circulatie van 
het levensbloed onheilspeilend vertraagd wordt en de christen al 
doodmoe maakt, v66r hij aanving met de ethische levensprac
tijk? 
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Moeten naderen, - en dan zal het ons duidelijk zijn, dat er 
een noodzakelijke overgang in ons Christenleven komen meet 
van ,geloof" naar ,gehoorzaamheid", van de dogmatiek naar de 
ethiek. De z.g. Neo-Kohlbruggianen hebben de prediking van 
hun meester, Dr. Kohlbrtigge, helaas nog al eens misverstaan in 
die zin, dat de ware Christgelovigen verstandig zouden doen om 
in de intimiteit van het heiligdom der verzoening, in de recht
vaardigmaking door geloof alleen te blijven wegschuilen in 
lijdelijkheid. Terwijl toch ook het leven der gehoorzaamheid aan 
Gods Wet midden in de wereld der politiek ,dienst van God" 
mag genoemd worden, dienst der dankbare wederliefde jegens 
Hem, Die ons eerst heeft liefgehad! 

2. Na de laatste wereldoorlog zijn er door niet weinigen onzer 
Hervormde mede-christenen minstens drie fouten gemaakt op 
het stuk hunner politieke verantwoordelijkheid: 

a. er waren er, die veel te veel het verschil uit het oog ver
loren, dater blijven moet tussen de aanbidding des geloofs in de 
intimiteit van het heiligdom en de gehoorzaamheid aan Gods 
geboden midden in de wereld; 

b. er waren er ook - en dat waren deels dezelfde christenen, 
die ik reeds onder a. aanduidde -, die hun christelijke solida
riteit met heel ons volk uitsluitend willen beleven in het samen
met-de-anderen-in-deze-wereld-lid-zijn van een algemene, niet
christelijke organisatie of poli tieke partij; 

c. soms ook wilde men de apostolaatsvragen van Kerk en 
Christendom niet anders dan met behulp van een heden ten dage 
nog al, bijna als vanzelfsprekend christelijk monopolie, vereerd 
,democratisch personalisme" overwegen en daarbij de eis der 
kerstening van het openbare leven in zijn instellingen en wetten 
eenzijdig buiten beschouwing wilde laten. 

Wat het onder a genoemde betreft, moge ik even herinneren 
aan het wijdingswoord, dat ik in november 1948 bij gelegen
heid van het 40-jarig bestaan van de Christel. Historische Unie 
uitsprak naar aanleiding van een gedeelte van de 103e Psalm. Ik 
wees daarbij nadrukkelijk op de wending van de geloofskennis 
naar de ethiek in het 18e vers van deze Psalm; de wending van 
de godsvrucht naar de Godsdienst. ,Wie van Gods weldaden ge
noot, welke volkomen af zijn, en waar wij, mensen, niets meer 
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aan toe behoeven te voegen, doch die enkel maar door de leege 
bedelaarshand van het geloof kunnen worden ontvangen, moet 
toch te midden van dit wondere heilgenot leren denken aan 
Gods bevelen, en moet zich aangedreven voelen om die te doen 
(Ps. 103 : 18). 

D.w.z. aangedreven ook om ,uit te treden van onder het heilig 
tempelgewelf der verzoening en der wedergeboorte, en dan mid
den in de grote, dreigende en onbeschutte wereld gehoorzaam 
te leren worden aan 's Heren geboden. Want de Here heeft Zijn 
troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over 
alles" (vs. 19). 1) 

Wat het onder b aangeduide betreft, zou ik gaarne iets willen 
aanhalen uit mijn voor de Confess. Vereniglng in Juni 1955 ge
houden voordracht over Onze Volkskerk en de christelijke orga
nisaties· 2

) Ik nam de bladzijden over het solidariteitsbeginsel in 
het synodaal Herderlijk Schrijven over het Christen-zijn in de 
N ederlandse samenleving onverbloemd onder critiek, toen ik in 
bovengenoemd referaat schreef: ,Niet om Gode welbehaaglijke 
kenteringen in dit wereldse mens-zijn werd Hij ( = d.i. Christus, 
Th. L. H.) een met de zondaar, maar uit gans onbegrijpelijke 
souvereine liefde. En als de Gemeente beseft te mogen en te 
moeten deel hebben aan wat Paulus in Col. 1 : 24 noemt een 
aanvullen in zijn vlees van wat ontbreekt aan de verdrukkingen 
van Christus ten behoeve van Zijn Lichaam, dan kan zij - en 
ook alle Christenen in deze gemeenschap met Christus - niet 
anders dan de solidariteit met het profane mens-zijn ,evenge
lisch" vullen." En ik moest aan het ,Herderlijk Schrijven" in dit 
verband ten laste leggen, dat zij de toonzetting van het solida
riteitsbeginsel veel te wettisch doorvoerde. 

Ten aanzien van de onder c genoemde vereenzijdiging van de 
visie op de apostolaire taak der christenen, doordat men uit
sluitend van uit het democratisch personalisme denkt, mag ik 
wel opmerken, dat deze eenzijdigheid m.i. een tekort doen aan 
de voile rijke zin van Art. VIII van de Kerkorde der Hervormde 
Kerk betekent. Dit veelbesproken artikel over het Apostolaat 
der Kerk heeft in het laatste lid (alin. 4) niet aileen oog voor de 
personalistische visie der ,verbreiding van het Evangelie" onder 
,hen, die daarvan zijn vervreemd", doch even stellig voor de 
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,arbeid der kerstening", waarbij de Kerk zich richten moet ,tot 
overheid en volk", opdat ,het reformatorisch karakter van staat 
en volk" bewaard, c.q. hersteld worde, en heel het leven worde 
gericht ,naar Gods beloften en geboden". De tweede helft van 
alin. 4 van Art. VIII is onmiskenbaar door het theocratisch 
visioen van Art. 36 der Nederl. Geloofsbelijdenis, zoals Hoede
maker en zijn geestverwanten dit gaarne actueel vertolkten, in
gegeven. En het is miskenning van de oorsprongsgeschiedenis 
van Art. VIII der Herv. Kerkorde, wanneer dit door Ds. Buskes 
en andere excessief-personalistische Hervormden wordt ont
kend. 

3. Tegenover deze drie gevaarlijke misverstanden, waarmede 
de z.g. ,Hervormde visie" na 1945 nogal verzwagerd blijkt, moet 
ik uit een oecumenische, apostolaire passie, welke ik ook gerust 
onbedrogen typisch-Hervormd durf achten, hetvolgende stellen. 

Ret gaat bij de politieke partijkeuze van Hervormde Christe
nen om de autoriteit van een hoog beginsel: om de in de H· 
Schrift geopenbaarde ordeningen van de God des Bijbels voor 
heel het publieke staatkundige Ieven (Art. 1 van het Program 
van beginselen der Christel.-Historische Unie). 

Een Christen zegt daarmede iets geweldigs. lets, wat hem z6 
bindt, dat hij er nooit meer van los kan komen. Gods Woord is 
hem te sterk geworden als Evangelie en Wet. 

Door middel van de verkondiging der Kerk is dit Woord Gods 
tot in zijns ,harten diepste grond" doorgedrongen. 

Wij ontkennen niet, dat ook niet-christelijke politieke partijen 
beginselparagrafen hebben in hun programma. Deze ,beginse
len" zijn echter niet in de H. Schrift als Gods Woord verankerd, 
doch in natuurlijke gerechtigheidsbeseffen der menselijke con
scientie. Hoogstens geworteld in het ,filosofisch" natuurrecht, 
dat Groen van Prinsterer in zijn Ongeloof en Revolutie zo tref
fend in al zijn vaagheid ontmaskerde. 

Een Christen daarentegen voelt zich onherroepelijk gebonden 
aan Gods levende Woord en mitsdien onberouwelijk verplicht 
om ook als staatsburger te leven naar de in de H. Schrift ge
openbaarde, en telkens weer geopenbaard wordende, ordening 
Gods. Beginselvaste politiek is in dit geval niets anders dan oot
moedige dienst aan de heerlijke, geopenbaarde Naam van God. 
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Politiek wordt een heilige zaak, hoezeer tegelijkertijd ,de kunst 
van het mogelijke". 

En als kunst van het mogelijke zal het christelijk-politieke 
handelen onder het heden ten dage vigerende staatsrecht in ons 
vaderland moeten rekening houden met de wettenkaders, die 
thans de structuur van het leven in staat en maatschappij be
heersen. Onder deze kaders is de verenigingsvorm in het poli
tieke en sociale leven sterk op de voorgrond tredend. Om waar
lijk doeltreffend te kunnen handelen, moeten ook wij, als Chris
tenen, ons daarin voegen, zonder daarmede natuurlijk te willen 
beweren, dat deze wettenkaders van onze moderne volksge
meenschap en samenleving ,christelijk" zijn. Ons politieke han
delen blijft voor het ogenblik aan deze wettenkaders gebonden. 
En daarmede beoefenen wij dagelijks ,de kunst van het moge
lijke". Ret zou wel eens kunnen zijn, dat radicale herziening 
dezer wettenkaders eerst de ,kerstening" van ons publieke leven 
ten voile met zich brengen kon. Zeker, als het zou moeten gaan 
om het reformatorisch karakter van staat en volk. 

De aldus onderkende ,kunst van het mogelijke" maakt het 
intussen ook voor Hervormde Christenen maar al te voor de 
hand liggend, dat zij voor het concrete ethische handelen midden 
in de onbeschutte na-oorlogse wereld contact zoeken ook met 
Christus-belijders van andere kerkformaties, om samen in het 
door de moderne rechtsorde ons voor het ogenblik voorgelegde 
verenigingskader op te trekken en verantwoord christelijk
ethisch te handelen. De doelstellingen en grondslagbepalingen 
van zulke interconfessioneel-christelijke organisaties dienen de 
geestelijke en zakelijke grondlijnen te formuleren, waarvan deze 
,verenigde" Christus-belijders gemeenschappelijke willen uit
gaan. 

4. Of hier dan toch weer niet het gevaar dreigt, dat de ,ver
eniging", in casu: de interconfessionele christelijk-politieke par
tij, op de plaats van de Kerk zal gaan staan en rechten en 
bevoegdheden zal gaan usurperen, die alleen aan de Kerk toe
komen? 

Let wel, hoezeer ik nadruk legde op het verenigingskader als 
de sfeer, waarin men politiek heeft te beoefenen als de ,kunst 
van het mogelijke". Zulk politiek handelen is echter een slag in 
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de lucht, tenzij er aan voorafgaat: Dat men diep beseft, dat 
politiek een heilige zaak is. En het is alleen de Kerk en haar 
verkondiging des Woords, die ons dit besef tot bewustheid kan 
brengen. De Christelijk-Historische Unie scherpt ons dadelijk 
in Art. 1 van haar beginselprogram de heiligheid van de poli
tieke zaak op een bijzonder nadrukkelijke wijze in door in beide 
alinea's van dit artikel de vensters wijd open te stoten naar de 
Christelijke Kerk; concreet: naar de eigen Kerk van elk lid der 
Unie als openbaring van de Una Sancta, zoals dat dadelijk in het 
begin van de Herv. Kerkorde ook van de Hervormde Kerk ge
zegd wordt. In alin. 1 van Art. 1 van het Christel.-Historisch 
beginselprogram wordt de enig-werkelijke, echt-existenW~le 

hanteerbaarheid van het gezag der Schrift als toetssteen en 
richtsnoer ,bij de uitoefening van het gezag in de staat" blijkens 
de woordkeuze: ,wordt geopenbaard" aan het intermediair der 
kerkelijke verkondiging des goddelijken Woords uit de Schrif
ten gebonden; in alinea 2 wordt zelfs met zoveel woorden ,het 
oordeel der Christelijke Kerk" voor de ontdekking van de ordi
nantien Gods voor het politieke leven hier en nu in het Neder
landse Gemenebest ingeschakeld. De mannen, die de artikelen 
1 tot en met 8 van het Christelijk-Historisch Program van 
beginselen in het eerste decennium van deze twintigste eeuw 
ontwierpen en de kerkelijke figuren, die de taak der Kerk in 
het Apostolaat (volgens Art. VIII der Herv. Kerkorde) onder 
woorden brachten, zie ik met het jaar duidelijker als tunnel
bouwkundigen, die van twee tegengestelde zijden met het tun
nelgraven begonnen, of lieten beginnen, en uiteindelijk precies 
in elkaars verlengde werkende, door de dunne tussenwand 
heenboorden. Als de ,nieuwe koers" in de Herv. Kerk met 
enthousiasme voor de uitzichten opkomen wil, die het VIlle 
Artikel van de nieuwe Kerkorde aan de apostolaire taak der 
Kerk biedt, dan zal zij dat naar mijn inzicht zakelijk z6 moeten 
doen, dat zij ten voile oog houdt voor de vele fundamentele om
schrijvingen in dit Artikel, die de vragen rondom de ,kerste
ning" van ons volksleven ,in de zin der Reformatie" boven het 
moderne personalisme uitheffen, en zodoende vonken laten 
overspringen naar de grondslagbepalingen van het Christelijk
Historisch beginselprogram. Mag ik Art. 4 van ons beginselpro-
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gram niet horen als een echo op de laatste alinea van Art. VIII 
der Herv. Kerkorde? Als de Christel.-Historische Unie Neder
land wil bestuurd zien als ,een Christelijke staat in Protes
tantse zin", noem ik dat een vormgeving aan de volgens Art. 
VIII der Kerkorde, alin. 4, noodzakelijke strijd voor het refor
matorisch karakter van staat en volk! 

5. De mannen, die de eerste fundamentele artikelen van ons 
Beginselprogram ontwierpen, vertegenwoordigden duidelijk 
verschillende theologische, en ook zelfs kerkelijke, stromingen 
en vermochten niettemin samenbindend werk te doen en een 
,Christelijk-Historische Unie" te stichten, waarin een drietal 
te voren als afzonderlijke organisaties voor christelijk-protes
tantse politiek (de vrij-antirevolutionnaire Partij, de Christel.
Historische Kiezersbond en de Fries-Christelijke-Historische 
kiezersgroepen) bereid bleken: niet onder te gaan, maar hun op
gang te vieren. Ik ben er ook wel zeker van, dat deze realisering 
ener politieke ,unie" binnen een organisatorisch partij-verband 
in 1908 niet gepaard ging met een omzichtig toedekken van de 
verschillende ,theologische vooronderstellingen" der drie par
tijen, die de fusie aangingen. In de discussie tussen de heren 
Goudzwaard en Schouten, in de nummers van Binding van 
maart en april van dit jaar, wekt m.i. laatstgenoemde te veel 
de suggestie, dat men binnen de Chr.- Hist. Unie de theologi
sche vooronderstellingen der verschillende stromingen maar 
zo veel mogelijk behoort te laten rusten. Dat mag niet en dat 
hoeft niet. Als men maar wederzijds bereid blijft om van elkan
der te willen leren, zoals ik daarop in mijn toespraak op onze 
jaarvergadering in 1939 over Het eigene der ChristeLijk-Histori
sche Unie volle nadruk legde. 

Aan de andere kant schijnt mij de heer Goudzwaard in deze 
discussie wel wat al te veel geneigd de z.g. ,Hervormde visie" 
te identificeren met wat speciaal de nieuwere jong-Zwitserse 
theologie daaraan bijdroeg. Opkomen voor de grote betekenis, 
die Gunning en Hoedemaker voor de ontwikkeling van het 
,Hervormde" geloofsdenken gehad hebben, is waarlijk nog niet 
hetzelfde als kritiekloos aanvaarden van alles, wat er de laatste 
jaren aan herderlijke brieven en oproepen tot bezinning van de 
Synode der Hervormde Kerk uitging. 
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De vraag, of de samenbindende kracht der christelijk-natio
nale beginselen nog eens te zijner tijd tot een nieuwe eenwording 
van de geesteskinderen van Groen, thans verdeeld over Anti
revol. partij en Christel.-Hist. Unie, zal kunnen leiden, laat ik 
voor 't ogenblik rusten. Ik zou aileen de heer Schouten willen 
toewensen, niet al te gauw vol vertrouwen te hebben in Kuy
per's ,theologische vooronderstellingen" der staatkunde als ver
tolker van Groen's anti-revolutionnaire beginselen. De ook door 
de heer Schouten verworpen wedergeboorte-leer van Kuyper 
staat in nauwer verband met ailerlei cardinale theologoumena 
(ook met de Schriftbeschouwing!), dan hij op het ogenblik nog 
schijnt te willen erkennen. 

In ieder geval schuilt er in de ontstaansgeschiedenis van de 
Christel.-Historische Unie een daadwerkelijke waarschuwing 
tegen het oprichten, of c.q. tegen wil en dank oorzaak zijn van 
het ontstaan van steeds maar weer nieuwe Protest.-Christelijke 
partijen. Zoals b.v. dena de laatste oorlog ontstane Protestantse 
Unie, die de rasechte Hoedemakerianen wilde samenbrengen 
random een ongedeukt theocratisch program, doch aileen maar 
de geest van het sectarisme, die men juist wilde bezweren, ver
mocht op te roepen. 

Wij mogen zeker niet tot nieuwe partijvorming overgaan, 
wanneer bepaalde politieke gedragingen van sommigen onzer 
voormannen ons niet bevailen. Om mij aan het wankelen te 
brengen in mijn Christel.-Historische overtuigingen, zal men 
het beginselprogram der Unie moeten aantasten en onweerspre
kelijk wraken. 

1) Vgl. Jubileumnummer Chr. Hist. Unie, 1948, blz. 4. 
2) Vgl. ,Kerk en Theologie", jaarg. 1955, blz. 158 v.v. 
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Ir. S. HERWEIJER 

DE SOCIALE EN CULTURELE BETEKENIS VAN DE 

VERNIEUWING VAN PLATTELANDSSTRUCTUREN DOOR 

MID DEL VAN RUIL VERKA VELING 

Ruilverkaveling als middel tot vernieuwing 
van plattelandsstructuren. 

Het begrip ruilverkaveling is in Nederland en in de andere 
Europese landen steeds meer gaan omvatten. Aanvankelijk ver
stond men onder ruilverkaveling uitsluitend de samenvoeging 
van de verspreid gelegen landbouwpercelen van een eigenaar in 
een bepaalde streek. Dit was immers het centrale probleem van 
vele landbouwgebieden. Het zal elke industrieel duidelijk zijn, 
dat men weinig efficient kan produceren, indien de arbeiders 
verspreid door de stad in een aantal kleine werkplaatsen hun 
werk zouden verrichten. Dit geldt temeer wanneer men de ar
beiders en de machines gedurende de dag nog van de ene naar 
de andere werkplaats zou moeten verplaatsen. Deze uitzonder
lijke toestand nu is helaas in de Nederlandse en Europese land
bouw voor zeer vele gebieden een feit. Meer dan 60 °/o van de 
Nederlandse cultuurgrond is zeer ondoelmatig verkaveld en de 
bedrijfspercelen liggen versnipperd en meestal slecht gevormd 
over het land verspreid. Naarmate motorisatie en mechanisatie 
toenemen wordt het steeds moeilijker op deze bedrijven econo
misch te produceren. Het is dan ook geen wonder, dat de kost
prijs van de melk b.v. in Oost-Overijssel, waar de percelen 3000 
m. lang zijn en 7 m. breed, haast tweemaal zo hoog is als in de 
Wieringermeer, waar goed gevormde landbouwkavels van 800 
X 250 m. de boer in staat stellen, dicht bij zijn woning en be
drijfsgebouwen rationeel te produceren. 

De ruilverkaveling had in zljn oorspronkelijke conceptie ten 
doel de percelen van een eigenaar samen te voegen tot goed 
gevormde, zo mogelijk rechthoekige percelen. Naarmate men 
evenwel trachtte dit eenvoudige doel te verwezenlijken, bleek 
meer en meer, dat het zinvol was tegelijk ook andere zaken te 
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regelen. Ret is nl. gewenst, tegelijk met deze hergroepering de 
gehele waterhuishouding en de ontsluiting aan te passen en/of 
te verbeteren. Maar indien men deze handelingen gaat verrich
ten blijkt alras, dat ook talloze andere knelpunten op het 
platteland en in de landbouw zo mogelijk moeten worden weg
gewerkt. Immers de inhoud van een vat wordt bepaald door de 
kortste duig. De ervaringen en de onderzoekingen leren steeds 
meer, dat de uitoefening van de landbouw en de welvaart, en 
vooral ook het welzijn ten plattelande, in hoge mate afhankelijk 
zijn van het aldan niet in goede conditie zijn van een samenstel 
van technische en economische produktiefactoren en van sociale 
en mentale factoren. 

De welvaart van agrarische gebieden wordt in een land, 
waarin een bepaalde economische politiek wordt gevoerd, be
paald door de wijze, waarop grand, arbeid en kapitaal samen
werken. Deze wijze van samenwerken is onder meer afhankelijk 
van: a. de externe produktie-omstandigheden, 

b. de interne produktie-omstandigheden en 
c. de sociale en mentale omstandigheden. 

a. De externe produktie-omstandigheden. 

Onder externe produktie-omstandigheden kunnen worden 
verstaan die produktie-omstandigheden, die door de boer en 
tuinder, niet of nauwelijks aileen, doch slechts in gemeenschaps
verband of zelfs ook dan nog niet kunnen worden verbeterd. 

Enkele voorbeelden: 

1. de bedrijfsgrootte; 
2. de werkgelegenheid; 
3. de waterhuishouding in grater verband; 
4. de verkaveling en ontsluiting in grater verband; 
5. de kwaliteit van de grand in grater verband; 
6. de pachtverhoudingen en de pacht- en grondprijsregelingen; 
7. de uitrusting met utiliteitsvoorzieningen (waterleiding, elek

triciteit en telefoon). 

b. De interne produktie-omstandigheden. 

Onder interne produktie-omstandigheden kan men verstaan 
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die produktie-omstandigheden, die boer en tuinder in beginsel 
zelf kunnen wijzigen dan wel aanpassen aan de moderne in
zichten. 

Enkele voorbeelden: 

1. het produktieplan; 
2. de bemesting; 
3. de detailwaterhuishouding; 
4. de detailgrondverbetering; 
5. de land- en tuinbouwbedrijfsgebouwen; 
6. de werktuiguitrusting; 
7. de bedrijfsfinanciering. 

c. De sociale en mentale omstandigheden. 

Onder sociale en mentale omstandigheden zou men kunnen 
verstaan aldie omstandigheden die de levenswijze en de levens
houding van de boer en tuinder, hun vrouwen en de gezinnen 
direct bei:nvloeden. 

Enkele voorbeelden: 
1. de geaardheid, geschooldheid, vooruitstrevendheid en com-

merciele ins telling; 
2. de invloed van voorlichting en onderwijs; 
3. de invloed van stands- en maatschappelijke organisaties; 
4. de invloed van godsdienst en geestelijk leven; 
5. de invloed van de gebruiken ten aanzien van erfrecht en 

boedelscheiding; 
6. de invloed van het woongebied en de waning. 

Alle vorengenoemde omstandigheden tezamen bepalen de 
structuur en de welvaart van het platteland. De verschillende 
groepen van omstandigheden bei:nvloeden elkaar, doch ook in 
elke groep is er een wisselwerking. 

Door middel van de ruilverkavelingsprocedure, welke is ver
ankerd in de Ruilverkavelingswet 1954 en de Herverkavelings
wet 1947, is het mogelijk de onder a. genoemde 7 factoren en de 
onder b. genoemde factoren 3, 4 en 5 voor een bepaald agrarisch 
gebied in zijn totaliteit te verbeteren. Voorts is het door een 
goede coordinatie en synchronisatie tegenwoordig gebruikelijk 
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gedurende de uitvoering van een ruil- of herverkaveling -
welke 7 a 10 jaar duurt- door andere middelen eveneens de 
overige onder b en c genoemde factoren zo mogelijk te verbete
ren of in elk geval aan te passen aan de nieuwe toestand. 

De ruilverkaveling van een groot agrarisch gebied is technisch 
te vergelijken met de verbouwing van een groot spoorwegsta
tion. Terwijl de treinen dagelijks blijven rijden en de passagiers 
in- en uitgaan, wordt alles verbouwd: sporen, perrons, tunnels, 
overkappingen, bureaus en wat verder bij een station behoort. 
Ret bedrijf past zich aan en de employes en reizigers groeien 
langzaam naar de nieuwe toestand toe. Retzelfde geschiedt in 
feite bij een ruil- of herverkaveling. Ret gehele agrarische ge
bied wordt door het nieuwe net van wegen en waterlopen omge
vormd; nieuwe grote kavels worden gevormd; sommige boeren 
vertrekken- op vrijwillige basis- naar de nieuwe Zuiderzee
polders, anderen (meestal kleine boeren en bejaarden) doen -
eveneens op vrijwillige basis - met een vergoeding afstand van 
hun grond en gebouwen; oude boerderijen worden afgebroken, 
nieuwe worden op de juiste plaats gebouwd; te kleine agrarische 
bedrijven worden vergroot; waterleiding, elektriciteit en tele
foon worden- indien niet aanwezig- aangelegd; krotten wor
den opgeruimd en nieuwe arbeiderswoningen in het uitbrei
dingsplan gebouwd, terwijl tenslotte een nieuw landschapsplan 
het nieuw gevormde gebied aantrekkelijk en goed bewoonbaar 
maakt. 

Ret zal duidelijk zijn, dat een dergelijke omvorming, waarvan 
hier slechts de hoofdlijnen werden aangegeven, een geweldige 
ingreep betekent in de structuur van het betrokken plattelands
gebied. Steeds duidelijker wordt het, dat een dergelijke ingreep 
ook begeleidende activiteiten op sociaal en cultureel gebied ver
eist. Nog juister is het te stellen, dat het rendement in het eco
nomische vlak des te groter wordt, naarmate meer aandacht 
wordt besteed aan de mens, de boer en tuinder, hun vrouw en 
kinderen, die dit ingrijpende gebeuren in zo'n korte spanne tijds 
ondergaan. Al werkende is ontdekt, dat het technische, het 
sociale en het culturele werk perse moeten samen gaan. Ret 
een kan niet buiten het ander. Ret technische werk is zo ingrij
pend, dat het andere werk een noodzakelijk complement is. 
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Evenmin als men in de psychiatrie de technische shock-therapie 
op de patient toepast zonder de intense toewijding en geestelijke 
behandeling door de psychiater, zo is het ook niet juist moderne 
ruilverkavelingen uit te voeren zonder een uitgebalanceerd pro
gramma van voorlichting op bedrijfseconomisch, sociaal en cul
tureel terrein. Deze conclusies hebben in de laatste jaren geleid 
tot de integrale aanpak van verouderde plattelandsgebieden, 
zoals er zovele in Nederland zijn. 

Invloed van de ruilverlcaveling op het cultuurpatroon. 

Ret meest verblijdende is dat de bevolking, die deze alomvat
tende moderne ruilverkaveling technisch moet ondergaan, ook 
haar gevestigde, sociologisch bepaalde cultuurpatroon in gun
stige zin aanpast en wijzigt, indien zij tenminste wordt opge
vangen in de mentale moeilijkheden, waarvoor zij komt te staan. 

Een voorbeeld: een klein boerengezin met een bedrijfje van 8 
verspreid gelegen percelen ter gezamenlijke oppervlakte van 6 
ha en met een zg. traditionele inwoning - d.w.z. op het kleine 
bedrijfje leven 3 generaties tezamen- woont in een slechte be
huizing, zonder waterleiding en elektriciteit, tegen de rivierdijk 
aangedrukt in de Betuwe. In het kader van de ruilverkaveling 
wordt de krotwoning afgebroken. Dejonge boer met zijn vrouw 
en kinderen betrekt in het thans ontsloten middengebied een 
nieuw gebouwde boerderij, met 12 ha aan een stuk gelegen cul
tuurgrond. De nieuwe waning heeft waterleiding en elektrici
teit. De grootouders gaan naar een nieuw gebouwd tehuis voor 
bejaarden. Deze vergroting van het bedrijf en deze wijziging 
van het woonmilieu van grootouders, ouders en kinderen be
hoeft een intense voorlichtende begeleiding. Maar deze mensen 
staan er ook voor open: zij beginnen als het ware een nieuw 
leven en een nieuwe toekomst. 

Natuurlijk is de ingreep niet voor allen zo intens; er zijn tal
laze schakeringen en nuances, al naar gelang de mate waarin 
in het bedrijf en het bestaan van de mensen wordt ingegrepen. 

Synchronisatie van het technische plan met sociale, 
culturele en geestelijke werk. 

Er is thans een aantal ruilverkavelingsgebieden in Nederland 
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waar een voortreffelijk samenspel is tussen de comm1ssle, die 
volgens de wet verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
technische werken, en andere commissies en instellingen, die 
verantwoordelijk zijn voor het begeleidende sociale, culturele en 
geestelijke werk. Bij de boeren- en landarbeidersorganisaties is 
een verblijdende belangstelling voor de zg. agrarisch-sociale 
voorlichting. Deze voorlichting houdt in, dat speciaal daar
toe gevormde voorlichters in discussiegroepen met de be
trokkenen praten over de vraagstukken, die in de mentale en 
sociale sfeer spelen; b.v. het vraagstuk van de bedrijfssplitsing, 
de noodzaak van beroepskeuze, de traditionele inwoning, welke 
in de landbouw remmend werkt op de ontwikkeling, de school
keuze en de opleiding. Ook op huishoudelijk gebied is in ver
band met de talrijke verhuizingen en de nieuwe inrichting van 
woningen veel te doen. De boerinnen- en plattelandsvrouwen
organisaties en de landarbeidersvrouwenorganisaties zijn op 
meer dan een plaats reeds actief bezig met het geven van voor
lichting op gebieden als woninginrichting, tuin- en bloemenver
zorging en vrijetijdsbesteding. De methodiek, in dergelijke ge
bieden bij enkele gezinnen een zg. voorbeeldwoning in te rich
ten, blijkt zinvol te zijn en stimulerend te werken op de andere 
gezinnen. Naast dit alles is het belangrijke werk van de kruis
verenigingen, kerken, scholen en andere sociale en charitatieve 
organen te noemen. 

Meer en meer wordt het een gewoonte, dat in ruilverkave
lingsgebieden de onderwijzers en leraren van scholen worden 
gei:nformeerd over hetgeen er in hun gebied gebeurt. Een leven
dige belangstelling bij het jonge geslacht, dat in de toekomst van 
de nieuwe toestand moet profiteren, is van het grootste belang. 
De onderwijzers en leraren moeten dan evenwel voldoende op 
de hoogte zijn van de problematiek van het agrarisch, econo
misch en sociaal gebeuren. Hetzelfde geldt mutatis mutandis 
voor de predikanten en pastoors. Ook hier zijn verrassende voor
beelden van belangstelling en gunstige bei:nvloeding. 

Helaas leven door de slechte verbindingen ten plattelande en 
de slechte sociale ontsluiting vele zeer kleine boeren en tuinders 
onder min of meer armelijke omstandigheden, zowel materieel 
als cultureel en geestelijk. Indien in dergelijke gebieden het ont-
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wikkelingswerk een aanvang neemt, is het van het grootste be
lang, dat de predikanten en pastoors medewerken om de be
trokkenen te activeren en hun uit de oude noodlotsgedachte op 
te heffen. In vele gebieden tussen de rivieren en in de veen-, 
peel- en zandgebieden is het goed, indien door mensen met ver
antwoordelijkheidsgevoel, die begrip hebben van de geestelijke 
en sociale problematiek van de bevolking, door gespreken - en 
wellicht ook in preken - de bevolking wordt gestimuleerd in 
haar gevoelens van ,heilige ontevredenheid". 1) 

Wanneer dit sociale en culturele werk voorts wordt gedragen 
door maatschappelijk werksters, gezinsverzorgsters, vormings
leiders en jeugdleiders, dan zal het duidelijk zijn, dat er juist 
gedurende de uitvoering van een ruilverkaveling ontzaglijk veel 
kan gebeuren om het sociale, culturele en geestelijk leven te 
activeren. 

Betekenis van de ruiLverkaveling voor de 
agrarische bevolking. 

Dit alles heeft oak een bijzondere economische betekenis. Im
mers ondanks de sterke bevolkingstoename neemt de agrarische 
bevolking - en dat is een gezond verschijnsel - zowel relatief 
als absoluut in aantal af. De rationalisatie en mechanisatie in de 
landbouw staten de handarbeid af en deze mechanisatie en mo
torisatie kunnen juist met kracht doorzetten in de opnieuw ver
kavelde gebieden. Talloze kinderen- juist ook in de ruilverka
velingsgebieden - moeten in deze of de volgende generatie een 
niet-agrarisch beroep kiezen. De ruilverkaveling is bij dit ont
wikkelingsproces de katalysator en de stimulans; uiteraard moet 
er een medium zijn om deze toekomstige arbeidskrachten em
plooi te geven. Meestal is dit de industrie en juist dan is het 
nodig, dat het gedragspatroon van het ouderlijk gezin zich mo
derniseert; anders wordt de overgang belemmerd of de stap te 
groot. Ook in de industrie is men gebaat met jonge krachten, die 
psychisch en mentaal zijn voorbereid op het werk in de fabriek 
en die iets verder gekeken hebben dan het ouderlijk bedrijf. De 
ruilverkaveling met zijn mechanische uitvoering van alle wer
ken, doet ook in dit opzicht een appel op de jeugd zich te be
zinnen op het werk, dat zij in de toekomst zal aanpakken. 
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Besluit. 

In Nederland zijn thans in 69 gebieden ruilverkavelingen in 
uitvoering met in totaal een oppervlakte van 173.241 ha. Elke 
verkaveling heeft weer zijn specifieke kanten. Alle verkavelin
gen beroeren ook niet even diep de sociale en culturele verhou
dingen van het gebied. De meest moderne verkavelingen grijpen 
het diepst in. De Centrale Cultuurtechnische Commissie, die de 
leiding van dit werk heeft, staat voor belangrijke beslissingen, 
o.a. in welke gebieden van Nederland de wijzigingen van de 
agrarische structuur het eerst moeten plaatsvinden. Per jaar 
kan nl. uit personele en budgetaire overwegingen niet meer dan 
20 a 35.000 ha worden aangepakt, waarbij moet worden bedacht 
dat het hier gaat om landbouwkundig en economisch werk met 
talrijke andere facetten. Moet men uitsluitend letten op het ren
dement van het gei:nvesteerde geld of moeten ook andere argu
menten van sociale, culturele en geestelijke aard een belangrijke 
rol vervullen bij de keuze? Dezelfde vraagstelling bestaat ook 
op internationaal niveau bij de ontwikkeling van minder ont
wikkelde gebieden; ook hier speelt de zg. kosten-batenverhou
ding wel een belangrijke maar geen overheersende rol. Ret is 
aan te nemen, dat hetzelfde zal gelden voor de keuzebepaling 
ten aanzien van de ruilverkavelingen. 

Ret Nederlandse platteland is zich aan het ontsluiten en ver
nieuwen; het paard en de boerenwagen zijn en worden vervan
gen door de auto, de luchtbandenwagen en de trekker. De boer 
en tuinder komen te wonen in een platteland met een grotere 
schaal, waar weinig plaats meer is voor romantiek en waar de 
sociale ontsluiting volop plaatsvindt. Ret leven en werken van 
de boer en zijn gezin moeten harmonieren met de cultuur en de 
economische welstand van diegenen, die in de industrie of in 
andere beroepen in de stad leven. Men dient wel te bedenken, 
dat binnen afzienbare tijd ook op het platteland de laatste bar
rieres van isolement door de televisie definitief zullen worden 
opgeruimd. Dan zullen stad en platteland communicerende 
vaten worden; ook het angelsaksische levenspatroon wijst op 
een dergelijke ontwikkeling. 

Utrecht, 7 mei 1957. 
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W. SCHOLTEN 

ENKELE (PRINCIPIELE) ASPECTEN VAN HET 

BELASTINGVRAAGSTUK 

Het verschijnsel der belastingverheffing heeft een rijke histo
rie. Reeds in de verre oudheid werden voor de financiering van 
de uitgaven van ,de overheid", of dit nu een despotisch vorst 
of een door het volk gevormd besturend lichaam was, schattin
gen aan de onderdanen opgelegd. Naarmate de overheidstaak is 
uitgebreid, heeft het verschijnsel der belastingheffing een steeds 
belangrijker plaats in het geheel der volkshuishouding ingeno
men. Immers omvangrijke overheidsbemoeii:ngen vereisen hoge 
overheidsuitgaven en dus hoge belastingen. Ook in ons land is 
dit verschijnsel zeer duidelijk waar te nemen. Met name gedu
rende de laatste twintig jaren. Enkele cijfers spreken hier dui
delijke taal: 

1938 
1950 
1957 1) 

Belasting opbrengst: (in millioenen guldens) 
belastingen naar inko- kostprijsverhogende totaal 

men en vermogen belastingen 

440 
2459 
3400 

486 
2351 
4025 

926 
4810 
7425 

Nationaal inkomen: 
(in millioenen guldens) 

naar marktprijzen belastingsopbrengst 

1948 
1950 
1957 1) 

5390 
17740 
30280 

in °/o van het nationaal 
inkom en 

17,1 
27,1 
24,5 

Ook al houdt men- ziende op de absolute cijfers- rekening 
met hetverschil in conjunctuurphase tussen 1938 en 1957 en met 
de waardedaling van het geld, welke na 1938 heeft plaats gevon-
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den, dan nog is het duidelijk, dat hier een belangrijke structurele 
ontwikkeling aan de gang is. Ging in 1938 plm. 17 Ofo van het 
nationaal inkomen door de kassen van de overheid, in 1957 is dit 
percentage gestegen tot 24,5. 

Het behoeft geen betoog, dat deze ontwikkeling niet aileen 
bevruchtend heeft gewerkt op de wetenschappelijke bestudering 
van het verschijnsel belastingen (de nog zeer jonge belasting
wetenschap heeft in de laatste tientallen van jaren een enorme 
vlucht genomen), maar ook de politieke betekenis van de belas
tingheffing aanmerkelijk heeft vergroot. Het aantal en de om
vang van de fiscale debatten in onze volksvertegenwoordiging 
na de tweede wereldoorlog vormen van dit laatste een duidelijk 
bewijs. Dit betekent, dat iedere politieke groepering, de Christe
lijk Historische Unie niet uitgezonderd, zich bij voortduring met 
de aan de belastingheffing verbonden problematiek zal moeten 
bezighouden. Dit artikel wil hiertoe een bescheiden bijdrage vor
men door enkele (principiele) aspecten van de belastingheffing, 
met name de vraag of de belastingheffing dienstbaar mag wor
den gemaakt aan de sociaal-economische politiek der overheid, 
nader te bezien. 

De vraagstelling. 

De primaire functie van de belastingheffing is steeds geweest 
het financieren van de overheidsuitgaven. Deze budgetaire func
tie staat niet los van de sociaal-economische politiek van de 
overheid. Immers deze politiek bepaalt mede de omvang van de 
overheidsuitgaven en dus ook van de belastingheffing. Maar de 
vraag of en in hoeverre de belastingheffing dienstbaar mag wor
den gemaakt aan de sociaal-economische politiek der overheid 
ziet niet op de budgetaire functie van de belastingheffing, maar 
op de maatregelen in het sociaal-economische vlak, welke door 
middel van de aan de belastingheffing verbonden overheveling 
van koopkracht via de kassen van de overheid, kunnen worden 
getroffen. Immers iedere belastingheffing heeft door deze over
heveling van koopkracht bepaalde repercussies in het sociaal
economische vlak. Deze repercussies kunnen worden versterkt 
of afgezwakt en hierin ligt de mogelijkheid tot het voeren van 
een bepaalde sociaal-economische politiek door middel van de 
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belastingheffing. Mag de overheid van dit middel gebruik 
maken? 

Aan deze vraagstelling gaat vooraf de vraag of de overheid 
met betrekking tot de sociale en economische aspecten van onze 
samenleving een taak heeft. In de Nederlandse politieke ver
houdingen van 1957 wordt deze vraag unaniem bevestigend 
beantwoord. Weliswaar lopen de meningen over de omvang van 
de overheidsbemoeienissen op het sociale en economische terrein 
sterk uiteen, maar geen enkele politieke partij keert zich tegen 
elk overheidsingrijpen in dit vlak. Voor ons onderzoek kunnen 
we dus uitgaan van een overheid,die zich een bepaalde sociale 
en economische taak heeft gesteld. De grenzen van deze taak 
kunnen uiteraard in dit artikel niet ten principale aan de orde 
worden gesteld. 

Met betrekking tot de sociaal-economische politiek van de 
overheid zou ik willen onderscheiden conjunctuur- en struc
tuurpolitiek. In beide vormen zijn sociale en economische 
factoren met elkaar verweven, al treden in de eerstgenoemde 
vorm de economische factoren meer op de voorgrond dan in de 
tweede vorm. 

In een artikel als dit, waarin wordt getracht de vraagstelling 
van Christelijk Ristorisch standpunt te benaderen, zal tot uit
gangspunt moeten worden genomen hetgeen in het Program van 
Beginselen der C.R.U. omtrent de belastingheffing wordt opge
merkt. 

Wat zegt het Program van Beginselen? 

Artikel 24, derde lid, van het op 16 mei 1951 vastgestelde Pro
gram van Beginselen luidt als volgt: ,Ret belastingstelsel zij 
gegrondvest op een rechtvaardige toepassing van het draag
krachtbeginsel, waarbij enerzijds de minst draagkrachtigen wor
den ontzien en anderzijds de welvaartsbronnen van het volk tot 
verdere ontwikkeling kunnen komen". Dit artikel 24, derde lid, 
vertoont een grote overeenkomst met het derde lid van para
graaf V van het Sociaal-Economisch Program 1950. Er is een 
verschilpunt. In het Program van Beginselen wordt gesteld: 
,Ret belastingstelsel zij gegrondvest", terwijl in het S.E.-Pro
gram wordt gesteld. ,Ret belastingstelsel blijve gegrondvest". 
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Ik kom op dit kleine maar m.i. niet onbelangrijke verschil 
nog terug. Bij het bestuderen van de verschillende teksten is het 
ook interessant kennis te nemen van artikel 23 van het Program 
van Beginselen in de redactie 1938: ,Bij de regeling der belas
tingen worde de rechtvaardigheid in dien zin betracht, dat reke
ning wordt gehouden met de draagkracht der verschillende krin
gen des volks, wat evenwel nimmer mag leiden tot een opzette
lijke bevoordeling van de ene maatschappelijke kring ten koste 
van de andere." 

Uit art. 24, derde lid, kunnen m.i. - mede in het licht van de 
andere vermelde artikelen - enkele conclusies worden getrok
ken. In de eerste plaats valt het op, dat het beginsel der draag
kracht zeer centraal wordt gesteld. Ret dient de basis te vormen 
van ons gehele belastingstelsel. Naar mijn oordeel heeft men 
hiermede willen uitdrukken, dat in Christelijk-Historische kring 
een belastingheffing wordt voorgestaan, waarbij in beginsel 
iedere burger en iedere corporatie naar vermogen bijdraagt in 
de financiele behoeften van de overheid. Een belastingheffing, 
waarbij - het zij op belasting-technische gronden, hetzij op 
andere overwegingen- de belastingdruk eenzijdig op bepaalde 
groepen of kringen in de samenleving wordt gelegd, voldoet niet 
aan deze voorwaarde. 

In de tweede plaats zou ik er op willen wijzen, dat in artikel 
24, derde lid, niet wordt gesteld, dat aile belastingen steeds en 
onder aile omstandigheden naar draagkracht moeten worden 
geheven. Weliswaar wordt de eis gesteld, dat het belastingstelsel 
in zijn geheel gegrondvest moet zijn op het draagkrachtbeginsel. 
Maar dat betekent naar mijn oordeel niet, dat aile belastingen 
afzonderlijk ook voiledig op het beginsel der draagkracht moe
ten zijn gegrond. Ik lees uit artikel 24, dat het beginsel der 
draagkracht bij de opzet van ons belastingstelsel het algemene 
uitgangspunt moet vormen, maar dat het toelaatbaar is met be
trekking tot bepaalde belastingen of onderdelen van belastingen 
van dit uitgangspunt af te wijken. Men zou het aldus kunnen 
formuleren: het Program van Beginselen eist met betrekking 
tot de belastingheffing niet een absolute maar een relatieve uit
werking van het beginsel der draagkracht. 

Deze tweede conclusie acht ik zeer belangrijk. In de absolute 
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draagkrachtgedachte is iedere aantasting van het beginsel der 
draagkracht verwerpelijk. Iedere belasting en elke bijzondere 
bepaling in een belastingwet, welke niet zou zijn gericht op een 
naar het beginsel der draagkracht verdelen van de belastingdruk 
over de contribuabelen, zou in deze gedachtengang moeten wor
den geweerd. Een eenvoudig voorbeeld ter illustratie van de 
hieruit voortvloeiende consequenties. O.m. in het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 is een bepaling opgenomen inzake ver
mindering van inkomstenbelasting ter zake van giften aan be
paalde instellingen. Een belastingplichtige die een of meer van 
de aangewezen instellingen met een gift bedenkt, welke aan de 
voor aftrek gestelde vereisten voldoet, betaalt minder belasting 
dan een belastingplichtige, die wat inkomen, vermogen en ge
zinssamenstelling betreft in precies dezelfde omstandigheden 
verkeert, maar die het overeenkomstige gedeelte van zijn in
komen bv. besteedt voor een buitenlandse reis. Naar objectieve 
draagkrachtsnormen bezien is er geen aanleiding de eerste be
lastingplichtige fiscaal gunstiger te behandelen dan de tweede. 
In de gedachte van de absolute draagkracht is er voor deze 
bijzondere bepaling ter bevordering van de charitas dan ook 
geen plaats. In de gedachte van de relatieve draagkracht is dit 
wei het geval. Immers in deze gedachtengang zijn incidentele 
inbreuken op het beginsel der draagkracht toegestaan, mits het 
belastingstelsel als zodanig op het beginsel der draagkracht 
blijft gegrondvest. 

Ik word versterkt in de juistheid van de hiervoor geformu
leerde tweede conclusie wanneer ik de laatste zinsnede van arti
kel 24, derde lid, lees. Hierin wordt een zodanige belastinghef
fing bepleit, dat enerzijds de minst draagkrachtigen worden ont
zien (sociaal aspect) en anderzijds de welvaartsbronnen van het 
volk tot verdere ontwikkeling kunnen komen (economisch 
aspect). Bij een absolute uitwerking van het beginsel der draag
kracht zijn dit verwerpelijke toevoegingen. Immers in deze ge
dachtengang is er geen enkele reden de minst draagkrachtigen 
extra te ontzien of aan de ontwikkelingvandewelvaartsbronnen 
van het volk bijzondere aandacht te besteden. Bij een relatieve 
uitwerking van het beginsel der draagkracht zijn deze toevoe
gingen echter volkomen verantwoord. Tenslotte zou ik in dit 
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verband willen wijzen op het hiervoor reeds gereleveerde ver
schil in redactie tussen artikel 24, derde lid, en paragraaf V van 
het S.E.-Program. Door het woord ,blijve" te vervangen door 
,zij" he eft men zich m.i. losgemaakt van een verleden, waarin 
- ook in Christelijk Historische kring- nevendoeleinden in de 
belastingheffing, welke slechts door een inbreuk op het beginsel 
der draagkracht kunnen worden bereikt, werden verworpen. 

Een derde conclusie zou ik willen verbinden aan de woorden 
,een rechtvaardige toepassing". Met deze woorden wordt naar 
mijn oordeel een criterium gegeven voor de vraag tot hoever in 
de gedachte van de relatieve draagkracht inbreuken op het be
ginsel der draagkracht zijn toegestaan. Deze inbreuken mogen 
niet zover gaan, dat zij een rechtvaardige verdeling van de be
lastingdruk verhinderen. Ik kom hierop bij de bespreking van 
de structuurpolitiek nader terug. 

Een vierde conclusie, welke ik tenslotte uit art. 24 zou willen 
trekken is, dat de C.H.U. de z.g. fiscaliteit van de belastinghef
fing primair blijft stellen. Hiermede wordt bedoeld de functie 
van de belasiingheffing om aan de overheid middelen te ver
schaffen voor de financiering van haar uitgaven. Bij een belas
tingheffing, welke primair andere doeleinden nastreeft, kan het 
beginsel der draagkracht nl. nimmer zo centraal worden gesteld 
als in art. 24 wordt gedaan. Het Program van Beginselen sluit 
hiermede naar mijn inzicht nauw aan bij de gehele historische 
ontwikkeling van de belastingheffing, waarin de fiscaliteit 
steeds primair is gesteld. 

Conjunctuurpolitiek. 

Het economisch leven wordt gekenmerkt door een rythmische 
golfbeweging van hausses en depressies. De conjunctuurpolitiek 
stelt zich ten doel deze storingen in het maatschappelijklevenzo 
al niet te voorkomen, dan toch te matigen teneinde de aan deze 
storingen verbonden nadelige gevolgen - welke ik als bekend 
mag veronderstellen - voor zoveel mogelijk te beperken. In het 
kader van een zodanige conjunctuurpolitiek kan aan de belas
tingheffing een belangrijke taak worden toebedeeld. 

Kort samengevat komt een actieve conjunctuurpolitiek hierop 
neer, dat wordt getracht de investeringen en de consumptie in 
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een hausse af te remmen en in een depressie te stimuleren. De 
belastingheffing kan als hulpmiddel bij deze politiek worden ge
bruikt door in een hausse, wanneer de belastingopbrengst sterk 
stijgt omdat vele belastingen sterk conjunctuurgevoelig zijn, 
niet tot belastingverlaging over te gaan, ook al zou de budgetaire 
situatie dit zeer wel toestaan. De aldus verkregen overschotten 
dienen te worden opgepot. Indien het peil van investeringen en 
consumptie in de hausse bovenmatig is overtrokken, kan zelfs 
een belastingverhoging verantwoord zijn. In een depressie dient 
dan het spiegelbeeld van deze politiek te worden uitgevoerd. 
Belastingverlaging - ook al zouden daardoor begrotingstekor
ten ontstaan - om investeringen en consumptie te stimuleren 
en aanwending van de in de hausse gevormde reserves. Ik vestig 
er de aandacht op, dat een zodanige politiek slechts kan worden 
gevoerd indien het idee van een jaarlijks sluitende begroting
v66r 1940 een heilig huisje- wordt verlaten en wordt overge
gaan tot een zg. cyclische begrotingspolitiek. Ret overheids
budget is dan niet meer per jaar maar per conjunctuurperiode in 
evenwicht. 

Bezien van art. 24 van het Program van Beginselen ui t be
staan er naar mijn oordeel tegen een gebruik van de belasting
heffing als hierboven geschetst in dienst van een actieve con
junctuurpolitiek geen principiele bezwaren. Aan het beginsel 
van belastingheffing naar draagkracht wordt bij een zodanige 
fluctuerende belastingheffing niet ten principale getornd. Even
min wordt de fiscaliteit van de belastingheffing in het gedrang 
gebracht. De omstandigheid, dat de jaarlijkse relatie tussen de 
overheidsinkomsten en de overheidsuitgaven is verbroken, doet 
hieraan niet af. Met andere woorden, het karakter van de belas
tingheffing wordt niet gewijzigd door een andere verdeling van 
de belastingdruk per conjunctuurperiode bezien. 

De afwezigheid van principiele bezwaren brengt nog niet 
mede, dat het dienstbaar maken van de belastingheffing aan een 
actieve conjunctuurpolitiek kritiekloos kan worden aanvaard. Ik 
zie nl. aan dit dienstbaar maken verschillende praktische bezwa
ren verbonden. Bezwaren, welke ik in het kader van dit artikel 
niet breed kan ui tmeten, maar welke ik toch in het kort wil 
vermelden. Ik zou dan op de volgende drie punten willen wijzen. 
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1. Het voorspellen van de ontwikkeling van de conjunctuur 
is een bijzonder moeilijk en riskante aangelegenheid. Het gevaar 
is dan ook niet denkbeeldig, dat bij de aanpassing van de belas
tingheffing aan de conjunctuurpolitiek de feitelijke ontwikke
ling van de conjunctuur slechts schoorvoetend kan worden ge
volgd, zodat de beoogde resultaten zeer vertraagd worden be
reikt. Bovendien is het niet uitgesloten, dat de situatie intussen 
zo is gewijzigd, dat de getroffen maatregelen volkomen ave
rechts werken. Hierbij dient mede in het oog te worden gehou
den dat wijzigingen in de belastingwetgeving veelal niet op korte 
termijn tot stand kunnen worden gebracht. 

2. Er moet rekening mede worden gehouden, dat vele andere 
factoren mede de belastingheffing bepalen. Te denken valt bv. 
aan bijzondere gebeurtenissen, welke hogere uitgaven mede 
brengen, (Indonesische kwestie, watersnoodramp 1953), aan de 
structurele ontwikkeling van de maatschappij, welke soms 
dwars tegen de conjunctuurpolitiek ingaande eisen stelt (bv. de 
noodzaak voor ons land tot een steeds verdergaande industriali
satie en automatisatie), en- last but not least- aan politieke 
overwegingen, waardoor het in bepaalde situaties niet mogelijk 
blijkt een theoretisch juiste koers te varen. 

3. Iedere overheid heeft bij ruim vloeiende middelen de nei
ging om de koorden van de schatkist wat te laten vieren en -
omgekeerd- bij lage belastingopbrengsten bezuinigingen door 
te voeren. Deze ,natuurlijke" reacties belemmeren een actieve 
conjunctuurpolitiek met gebruikmakingvan de belastingheffing. 

Structuurpolitiek. 

Met structuurpolitiek wordt beoogd de opbouw van de maat
schappij te be'invloeden. Hieronder begrijp ik zowel maatregelen 
van zeer ingrijpende aard (bv. een breed opgezette inkomens- en 
vermogensnivellering) als maatregelen van meer beperkte strek
king (bv. het bevorderen van de charitas). Het gebruik maken 
van de belastingheffing bij een zodanige politiek is niet iets 
nieuws. Het is niet te gewaagd te stellen, dat zolang er belastin
gen worden geheven, met de belastingheffing ,nevendoelein
den" worden nagestreefd. De geschiedenis geeft daarvan vele 
voorbeelden. Gewezen kan bv. worden op de hoge invoerrechten 
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ter bescherming van binnenlandse industrie of handel, op de 
hoge verteringsbelastingen op goederen waarvan men het ge
bruik wilde tegengaan (alcohol, tabak), op bepaalde vrijstel
lingen of tariefsverlagingen tot stimulering van bepaalde acti
viteiten of ter bevordering van bepaalde maatschappelijke 
instituten (bv. coi:iperaties). 

Naar mijn oordeel bestaan tegen het dienstbaar maken van 
de belastingheffing aan de door de overheid te voeren structuur
politiek geen principii.~le bezwaren, mits geen geweld wordt 
gedaan aan de strekking van art. 24 van het Program van 
Beginselen, zoals ik die hierboven heb uiteengezet. Dit laatste 
voorbehoud legt aan dit dienstbaar maken echter belangrijke 
beperkingen op. 

Zoals we zagen behoeven naar de strekking van art. 24 van het 
Program van Beginselen niet alle belastingen in alle onderdelen 
gebaseerd te zijn op het beginsel der draagkracht. Met het be
lastingstelsel in zijn geheel bezien moet dit echter wel het geval 
zijn. Bepalingen in de fiscale wetgeving, welke bedoeld zijn als 
hulpmiddel bij de te voeren structuurpolitiek, zijn dus niet voet
stoots in strijd met art. 24 voormeld, ook al vormen zij een 
inbreuk op het beginsel der draagkracht. Er moeten hier echter 
bepaalde grenzen in acht worden genomen. Waar dienen deze 
grenzen te worden getrokken? 

Fiscale maatregelen ten dienste van de structuurpolitiek 
roepen, indien zij een inbreuk vormen op het beginsel der 
draagkracht, bepaalde spanningen op. N.l. tussen het sociaal
economische nut van de maatregelen enerzijds en de toepassing 
van het draagkrachtbeginsel anderzijds. Wederom een voorbeeld 
ter illustratie. Voor de heffing van de inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting wordt aan ondernemers vermindering 
van be lasting verleend terzake van investeringen (de z.g. investe
ringsaftrek). Uit economisch oogpunt bezien is dit een toe te 
juichen maatregel. Onze economie zal slechts door middel van 
zeer grote investeringen op het huidige peil kunnen worden 
gehandhaafd. Maar ook uit sociaal oogpunt bezien is deze maat
regel juist: het is een zeer groot goed aan iedereen voldoende 
werkgelegenheid te verschaffen. De investeringsaftrek heeft 
echter ten gevolge, dat de ondernemer met een kapitaalintensief 
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bedrijf minder belasting betaalt dan een ondernemer met een 
arbeidsintensief bedrijf en ook minder dan een particulier met 
een gelijk inkomen. Verschillen in belastingheffing welke niet 
zijn gegrond op een verschil in draagkracht. 

Tussen deze spanningen zal een bepaald evenwicht moeten 
worden gevonden. Bij het zoeken hiernaar zal m.i. moeten wor
den teruggevallen op de woorden uit art. 24 van het Program 
van Beginselen, te weten dat het belastingstelsel gegrondvest 
moet zijn op een rechtvaardige toepassing van het draagkracht
beginsel. Met andere woorden: de fiscale maatregelen in dienst 
van de structuurpolitiek mogen - uiteraard breed bezien - de 
rechtvaardigheid in de belastingheffing niet in het gedrang 
brengen, ook al hebben de sociaal-economische doeleinden welke 
met deze fiscale maatregelen worden beoogd onze volledige 
instemming. Hieruit vloeit dus voort, dat niet ieder nevendoel 
in belastingheffing aanvaardbaar is op de enkele grond dat het 
nevendoel op zich zelf beschouwd onze instemming heeft. Van 
geval tot geval zal moeten worden nagegaan of en in hoeverre 
een rechtvaardige toepassing van het draagkrachtbeginsel zich 
tegen een zodanig nevendoel verzet. Ik denk in dit verband bv. 
aan de wensen, welke in de kringen der K.V.P. bestaan, om met 
fiscale maatregelen de bezitsvorming te bevorderen. Hoezeer 
bezitsvorming op zich zelf beschouwd ook wenselijk is, bij even
tuele fiscale maatregelen ter stimulering zal zeer nauwgezet het 
aspect van een rechtvaardige belastingheffing mede in ogen
schouw moeten worden genomen. 

Een tweede meer praktisch punt waarop ik met betrekking 
tot fiscale maatregelen in dienst van de structuurpolitiek de 
aandacht zou willen vestigen is, dat door zodanige maatregelen 
niet zelden een vrij grote onrust in de belastingwetgeving ont
staat. Hierdoor wordt niet aileen de rechtszekerheid in gevaar 
gebracht, maar bovendien is het onder sterk wisselende fiscale 
omstandigheden erg moeilijk op enigszins langere termijn de 
belastingheffing als vaststaande factor in de economische plan
ning op te nemen. Onze N ederlandse belastingwetgeving heeft 
na de tweede wereldoorlog in vrij sterke mate aan dit euvel van 
onrust geleden. Dit was mede een gevolg van de omstandigheid, 
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dat de in het kader van de door de overheid gevoerde structuur
politiek getroffen maatregelen te fragmentarisch van opzet 
waren. 

Gelet op het vorenstaande zou ik tot de volgende algemene 
richtlijn willen concluderen. Kan de structuurpolitiek, welke 
door de overheid wordt gevoerd, buiten de belastingheffing om 
worden verwezenlijkt dan client aan die oplossing de voorkeur 
te worden gegeven, opdat de belastingheffing op de naar Chris
telijk Historisch inzicht meest juist wijze primair kan dienen tot 
financiering van de overheidsuitgaven. 

Nivellering van inkomens en vermogens kan een onderdeel 
van de door de overheid te voeren structuurpolitiek vormen. 
Aan dit onderdeel wil ik in het kader van dit artikel nog enige 
aandacht wijden. 

Ret is wel buiten discussie dat de belastingheffing bij uitstek 
geschikt is als hulpmiddel bij een zodani.ge nivelleringspolitiek. 
Door de lagere inkomensgroepen niet of nagenoeg niet in de 
belastingheffing te betrekken, maar daartegenover de hogere 
inkomensgroepen zeer zwaar te treffen (bv. in de inkomsten
belasting tarieven tot 90 °/o en zware heffingen op het bezit en 
de overgang van vermogen) kan binnen betrekkelijk korte tijd 
een belangrijke nivellering worden bereikt. Zou een zodanige 
belastingheffing nog in overeenstemming zijn met de grondge
dachten van art. 24 van het Program van Beginselen? Ik meen 
van niet; van een rechtvaardige toepassing van het beginsel der 
draagkracht kan dan immers niet meer worden gesproken. Bin
nen het kader van een rechtvaardige toepassing van het draag
krachtbeginsel is een politiek van een beperkte nivellering wel 
mogelijk. Het Program van Beginselen erkent dit met zoveel 
woorden door in art. 24 te eisen, dat de minst draagkrachtigen 
worden ontzien. Een zodanig ontzien bevordert ongetwijfeld een 
zekere nivellering van inkomens. Ook met betrekking tot dit 
onderdeel van een structuurpolitiek zal dus in de praktische 
politiek een grens moeten worden gevonden, aan gene zijde 
waarvan de belastingheffing niet meer als hulpmiddel kan wor
den gebruikt. Uiteraard gaat hieraan de vraag vooraf of en in 
hoeverre de Christelijk Historische Unie een politiek van in
komens- en vermogensnivellering voorstaat. Maar deze vraag-
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stelling valt buiten het kader van dit artikel. Voor de beant
woording van deze vraag vormt de omstandigheid, dat art. 24 
van het Program van Beginselen niet toelaat de belastingheffing 
in belangrijke mate aan een zodanige nivelleringspolitiek dienst
baar te maken, naar mijn oordeel echter wel een zekere indi
catie. 

Samenvatting. 

De taak van de overheid is structureel gewijzigd, waardoor de 
betekenis van de belastingheffing belangrijk is toegenomen. 

In het Program van Beginselen van de C.H.U. is met betrek
king tot de belastingheffing het beginsel der draagkracht cen
traal gesteld. Het Program laat echter toe met betrekking tot 
bepaalde belastingen of onderdelen van belastingen van het be
ginsel der draagkracht af te wijken. 

Aan de belastingheffing als hulpmiddel van conjunctuurpoli
tiek zijn geen principiele, maar wel praktische bezwaren ver
bonden. 

Bij de belastingheffing in dienst van de structuurpolitiek moe
ten op principiele gronden beperkingen in acht worden gena
men. Kan de structuurpolitiek buiten de belastingheffing om 
worden verwezenlijkt, dan dient aan een zodanige oplossing de 
voorkeur te worden gegeven. 

's-Gravenhage. 

1
) Naar de laatst bekende ramingen. 
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BOEKBESPREKINGEN 

H. W. TILANUS 

HET CENTRUM VOOR STAATKUNDIGE VORMING 

Het is dikwijls interessant en nuttig, en ook leerzaam, een blik te 
werpen in een andermans bedrijf, en er over na te denken hoe men daar 
de dingen aanpakt en beoordeelt. Een gelegenheid daartoe op staatkundig 
terrein biedt de onlangs verschenen brochure ,Tien jaren centrum voor 
staatkundige vorming" van de hand van de directeur-secretaris van dit 
Rooms-Katholieke studiecentrum. De brochure beoogt, zo lezen we in het 
Voorwoord van de voorzitter van dit centrum, Prof. Mr. W. C. L. van 
der Grinten, in de eerste plaats de zin en de betekenis van het werk van 
het Centrum nader te onderzoeken. 

Dit R.K. Studiecentrum bestaat thans tien jaar; het heeft in die tien 
jaren 75 rapporten uitgebracht over zeer uiteenlopende onderwerpen; 
deze rapporen werden voorbereid door commissies. Op 1 januari 1951 
telde het Centrum 44 commissies voor verschillende onderwerpen met 318 
leden; op 31 december 1955 vermeldde de lijst van commissies er 47 met 
ongeveer 350 leden. Na afsluiting van de meningsvorming over een be
paald vraagstuk worden de commissies opgeheven; in de jaren 1951-1955 
werd zo de meningsvorming over 62 onderwerpen beeindigd en werden 
de desbetreffende commissies opgeheven. Het Centrum kent ook plaatse
lijke afdelingen, verspreid over enkele gemeenten; eind 1955 bestonden 
er 25 afdelingen met in totaal ongeveer 440 leden. De betekenis van het 
Centrum moet dus blijkbaar meer gezocht worden in het commissoriale 
werk dan in het afdelingswerk. Het Centrum tracht door het commissie
en afdelingswerk de kring van staatkundig gei:nteresseerden onder de r.k. 
Nederlanders te vergroten, omdat men van mening is, dat staatkunde niet 
alleen de zaak mag zijn van politici, maar dat de staatsburgers - al is 
het op andere wijze - er bij betrokken moeten zijn. 

Het Centrum wil zich laten horen, waar het over staatkunde gaat; het 
houdt zich echter op een afstand van de practische politiek zelve. Zijn de 
rapporten eenmaal aan de openbaarheid prijs gegeven, dan moeten zij 
voor zich zelf spreken. Hun waarde moeten zij ontlenen minder aan het 
Centrum, dan aan de argumenten welke zij bevatten. De invloed van het 
Centrum beperkt zich tot de kracht van de in de rapporten gebezigde 
argumenten. De zorg voor de verwezenlijking van de ideeen in de rap
porten neergelegd, wordt aan anderen overgelaten. De besluitvorming is 
het terrein van partijen en politici, van regering en volksvertegenwoor
diging. Het Centrum stelt zich bij zijn werk op de grondslag van de 
,Katholieke beginselen". 

Wat betekent dit, zo vraagt de schrijver van deze brochure, drs. J. M. 
Aarden. Beginselen zijn, zo zegt hij, geen automaten, waaruit concrete 
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conclusies te voorschijn komen, zonder dat het ons geestelijke inspanning 
kost. Deze beginselen worden wel eens aangeduid als grenzen, waarbinnen 
ons denken zich heeft te bewegen. Zij doen echter meer dan grenzen 
stellen, waarbinnen ons denken zich heeft te bewegen. Zij geven leiding 
aan ons denken en brengen daar eenheid in. Ret Centrum stelt zich tot taak 
meningsvorming in concrete staatkundige vraagstukken; het betrekt daar
bij rooms-katholieke deskundigen en rooms-katholieken, die zich zelfstan_ 
dig een algemeen oordeel kunnen vormen; het stelt zich daarbij onder lei
ding van de ,Katholieke beginselen". Het Centrum beperkt zich tot staat
kundige meningsvorming, het acht het onderscheid tussen staatkundige 
meningsvorming en staatkundige besluitvorming van wezenlijke beteke
nis. De brochure onderscheidt verder ,zakelijke" overwegingen en ,poli
tieke" overwegingen. De zakelijke overwegingen hebben van doen met 
de zaak zelve; de politieke overwegingen houden meer verband met de 
mogelijkheid van politieke verwezenlijking, dus met aanvaardbaarheid 
in het Kabinet en meerderheidsvorming in het parlement. De oordelen, 
welke in de rapporten zijn vervat, zo zegt de schrijver van de brochure, 
hebben geen politiek karakter; in zoverre heeft de taak van het Centrum 
haar betrekkelijkheid te erkennen; zij moge goede diensten bewijzen bij 
de vorming van een politick oordeel, maar haar zakelijk oordeel mag niet 
met het politieke worden vereenzelvigd. Voor een juist inzicht in de 
verhouding van het ,Centrum voor Staatkundige Vorming" tot de ,Katho
lieke Volkspartij" is deze gedachtengang zeker van betekenis. Ret Cen
trum voor Staatkundige Vorming is een zelfstandige organisatie, georien
teerd op de Katholieke Volkspartij. Aldus de omschrijving, die dateert 
van na de consolidatie van het Centrum in Hl47. Ret Centrum doet zijn 
werk zelfstandig. Ret beslist zelf over de onderwerpen, die aan de orde 
worden gesteld. Ret kiest zelf de personen uit voor de commissies. Ret 
publiceert op eigen verantwoordelijkheld zijn rapporten. De K.V.P., die 
het werk van het Centrum financieel mogelijk maakt, laat het Centrum 
de vrije hand. Voor het werk van het Centrum draagt de Partij geen ver
antwoordelijkheid, met name niet voor de rapporten, die het Centrum 
publiceert. 

Ret is goed, dat deze dingen in de brochure duidelijk en onomwonden 
zijn gesteld. Deze uitgangspunten lijken ons in hoge mate te waarderen. 
Daardoor worden van te voren afgesneden conflicten, die anders tussen 
Partij en Centrum zouden kunnen ontstaan, en de lezers van de rapporten 
kunnen weten dat de mening van het Centrum, neergelegd in de rapper
ten, nog niet de mening van de K.V.P. en nog minder de mening van de 
K.V.P.-fracties in de Staten-Generaal behoeft te zijn. 

De brochure zwijgt over de omvang van de financiele bijdrage van de 
K.V.P., die het werk van het Centrum mogelijk maakt; die bijdrage zal, 
wanneer men nadenkt over het werk van de commissies met haar reis
en vergaderingskosten, en over het doen verschijnen van de rapporten, 
niet gering zijn. In 1951 bedroeg de opbrengst van de verkoop der rap
porten ongeveer f 1450.-; in 1955: f 2300.- en in 1954 was dit gestegen 
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tot f 4600.-, betgeen voornamelijk te danken was aan de grote belang
stelling voor het rapport betreffende ,de Staatkundige eenbeid der 
Katbolieke Nederlanders", samengesteld op verzoek van de K.V.P. De 
prijs van de rapporten varieert van 15 cent tot 2 gulden. De kring van 
vaste lezers onder belangstellenden-derden breidt zicb uit; bet aantal 
abonne's was eind 1950 slechts 37, eind 1955 was dit 102. Enkele bonderd
tallen exemplaren van de rapporten plegen gratis te worden verspreid. 
Beziet men deze cijfers, dan kan de conclusie geen andere zijn, dan dat 
de financiele bijdrage van K.V.P.-zijde belangrijk moet zijn. Wanneer een 
partij dit financieel kan opbrengen, is bet werk, en de manier waarop 
dit werk wordt aangevat, de bijdrage ten valle waard. 

De Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lobmanstichting werkt, naar het ons 
wil voorkomen, zij het op meer bescheiden voet in verband met de finan
ciele mogelijkheden, naar analoge beginselen. De Lohmanstichting werkt 
zelfstandig. De Stichting bepaalt zelf de onderwerpen, die bet aan de orde 
wil stellen en nodigt daarvoor zelfstandig de personen uit, die een onder
werp bestuderen en inleiden. En reeds verscheiden belangrijke onderwer
pen zijn aan de orde gesteld en hebben in Christelijk-Historische kring 
en ook wel daarbuiten, de meningsvorming over bepaalde onderwerpen 
gestimuleerd. Het zou intussen nuttig zijn, wanneer de Christelijk-Histo
rische Weekbladen aan de onderwerpen in het ,Christelijk-Historisch 
Tijdschrift" meer relief gaven en de bijzondere aandacht van de lezers 
op die artikelen zouden vestigen, al of niet met instemming of kritiek, 
terwijl voorts ook bij de algemene pers nog meer bekendheid zou moeten 
worden gegeven aan wat in Christelijk-Historische kring over bepaalde 
onderwerpen wordt gedacht. De belangrijke artikelen, die in ons Tijd
schrift zijn verschenen en regelmatig verschijnen, en die door de weten
schappelijke bestuurders en medewerkers van de Stichting serieus zijn 
beoordeeld, zijn waard in ruime kring overdacbt te worden in het belang 
van de Christelijk-Historische meningsvorming. 

C. W. I. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN. 

Kunnen wij klagen? Uitgave van de Beweging van Europese Federalisten. 
Prij s f 0.40. 

Op 10 december 1948 werd de ,Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens" door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties aan
genomen en geproclameerd. Naast deze beginselverklaring, die vrijblij
vend is en zoals men weet nogal eens met voeten wordt getreden, is de 
Assemblee van de Raad van Europa verder gegaan en na vele discussies 
is op 4 november 1950 de Conventie van de Rechten van de Mens, bet 
zogenaamde Verdrag van Rome tot stand gekomen, aangevuld met een 
Protocol van 20 maart 1952. 

15 landen bebben de Conventie en het Protocol ondertekend, 14 hebben 
het Verdrag en 13 ook het Protocol geratificeerd. 

Nu is de brochure ,Kunnen wij klagen" een belichting van een punt 
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namelijk bet klachtrecht. Tot bet indienen van een klacht is namelijk elk 
van de deelnemende Staten bevoegd, maar ook degene wiens recht ge
schonden is zelf. Dit Iaatste is bet zogenaamde individuele klachtrecht. 
Sommige regeringen waren en zijn bier tegen. Vandaar dat bet klacht
recht in de Conventie facultatief is gesteld. 

Nederland heeft bet individuele klachtrecht niet erkend. Pogingen om 
de Regering aan te moedigen bet recht te aanvaarden zijn gestrand in de 
Tweede Kamer. Maar men heeft de indruk, dat de Regering er nu minder 
afwijzend tegenover staat dan in 1954. Het gehele verloop van de bespre
kingen en de gronden waarop vele Europeanen dit individuele klachtrecht 
wei willen aanvaarden vindt U in deze brochure. We zouden de inhoud 
van dit 16 bladzijden tellende geschrift kunnen samenvatten in deze 
woorden: 

Kunnen wij klagen? Neen. 

Willen wij klagen? Ja. 

Voor ieder die enige belangstelling heeft voor Europase zaken zij deze 
brochure van harte aanbevolen. 

BETALING CONTRIBUTIE EN ABONNEMENTSGELD 

Gaarne vestigen wij er de aandacht op, dat de donateurs, die de 
contributie voor bet boekjaar 1956-1957 nog niet hebben voldaan 
en de abonne's, die voor dit boekjaar nog geen abonnementsgeld 
betaalden, daartoe nog in de gelegenheid worden gesteld tot 1 
oktober e.k. 

Het verschuldigde bedrag wordt gaarne tegemoet gezien op de 
postrekening van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting 
te 's-Gravenhage, no. 604500. 

Na 1 oktober zullen wij ons genoodzaakt zien over bet verschul
digde bedrag verhoogd met innings-kosten per postkwitantie te 
beschikken. 

De abonnementsprijs bedraagt f 3.75 per jaar; bet minimum con
tributie-bedrag f 5.-. 
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De vroeger verschcnen jaargangen van de veertiendaagse uitgave 
,Losbladige Schaakberichten", onder redaktie van Dr. Max Euwe, 
zullen, zolang de voorraad strekt, worden geleverd teven de uiterst 
lage prijs van 

per jaargang, compleet in band 
(prijs van de lopende jaargang met band f 19.-) 

Iedere jaargang bevat ongeveer 95 openingen en 95 gespeelde par
tijen, die u bieden: 

prettig en leerzaam studiemateriaal voor uw hobby 

een betrouwbaar inzicht in de problematiek der 
opening en 

een serie, uitvoerig gekommentarieerde partijen van 
enorme waarde om uw spelpeil te verhogen. 

Afzonderlijk te bestellen zijn de volgende jaargangen: 
1. van 1 jan. 1951 tim 31 dec. 1951, in band f 9.50 
2. van 1 jan. 1952 t/m 31 dec. 1952, in band f 9.50 
3. van 1 jan. 1953 t/m 31 dec. 1953, in band f 9.50 
4. van 1 jan. 1954 tim 31 dec. 1954, in band f 9.50 
5. van 1 okt. 1949 t/m 31 dec. 1949 

met 1 jan. 1950 t/m 25 apr. 1950 
en 1 jan. 1955 t/m 31 maart 1955 in band f 9.50 

Benut deze unieke kans en besteL nog heden bij 

HET NEDERLANDSE SCHAAKCENTRUM N.V. 

Houtzagerssingel 76, Den Haag, telef. 33 40 73, giro 53.88.01 



Dr. A. HUMANS 

VROUW EN MAN 
IN DE PROSTITUl~IE 

Wie hier voorlichting geven moet 

heeft allereerst goede voorlichting 

nodig 

Prof. G. Brillenberg Wurth 

schrijft in het Gereformeerd Weekblad van 8 Maart j.l.: 

,Aan onze predikanten, onze opvoeders der jeugd, onze 

maatschappelijke werksters enz., zouden wij de ernstige 

bestudering ervan ten zeerste willen aanraden. Het verrijkt 

ons inzicht ongemeen". 

Ds. L. H. Ruitenberg in 

W eekblad De Hervormde Kerk van 

27 April 1957. 

,Wij aarzelen niet dit hoek van harte aan te bevelen 

aan hen, die met dit probleem in aanraking komen." 

183 pagina's, gebonden in kunstlederen band f 8.90 

* 
Verkrijgbaar in de boehhandel 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.Y. - DEN HAAG 
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