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DE GEACHTE AFGEV AARDIGDE * 

Over de vertegenwoordigende rol van het parlementslid 

door 

Mr. A. M. Donner 

De vertegenwoordiging behoort tot de essentie van een parlement. Of het 
nu om een middeleeuwse standenvergadering of om een modern partijen
parlement gaat. steeds weer bemerkt men dat deze hun bestaan danken aan 
de behoefte om een aantal personen, die als representanten van het mondige 
volk (en in de geschiedenis is dat mondige volk soms maar een klein deel van 
de totale bevolking geweest) konden geld en, bij bepaalde besluiten te betrekken, 
om op deze wijze aan die besluiten het nodige gezag te geven. Men moet 
aannemen, dat het gezag van een door of met instemming van het parlement 
vastgestelde belasting of wet te grater zal zijn naarmate het mondige volk 
zich door zulke parlementen meer vertegenwoordigd en dus gebonden voelt. 
Of dat gebonden zijn nu berustte op de omstandigheid, dat de vertegen
woordigers tot de eigen stand of tot het eigen gewest behoorden, dan 
we! op de omstandigheid dat men in hun bijeenkomst het hele volk in klein 
bestek aanwezig achtte, dan wel op het feit dat men deze mensen zelf gekozen 
had, is in dit verband van minder belang: in dat opzicht heeft zich in de ge
schiedenis nogal wat verschuiving voorgedaan en is nu eens dit dan weer dat 
element doorslaggevend geweest. W aar het op aankwam is, dat men zich door 
het parlement zo vertegenwoordigd achtte, dat wat daar gebeurde, als bij uit
stek bindend werd aanvaard. 

Over de begrippen vertegenwoordiging en representatie is dan ook heel wat 
geschreven en iedere periode heeft op haar beurt weer getracht, duidelijk aan 
te geven wat nu die begrippen precies inhouden en aan welke eisen een parle
ment, zijn !eden en zijn samenstelling moesten voldoen om als vertegenwoor
diging te kunnen gelden. Het centrale probleem is, als ik goed zie, daarbij 
telkens weer geweest, dat die parlementaire vertegenwoordiging niet mag wor
den verward met wat wij in het burgerlijk rechtsverkeer onder vertegenwoor
diging verstaan, nl. dat ik aan een overeenkomst gebonden ben niet aileen 
wanneer ik die zelf, maar ook wanneer ik die door een gemachtigde heb ge-

* Deze bijdrage werd geschreven naar aanleiding van de openbare les, gegeven door 
Dr. A. Hoogerwerf bij de aanvaarding van bet ambt van lector in de politicologie in de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de V.U. te Amsterdam op 3 mei 1968. Onder 
bovenstaande titel verschenen bij Boom & Zn. Meppel 1968; 38 biz. 
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DE GEACHTE AFGEVAARDIGDE 

sloten. Het burgerlijk recht geeft nauwkeurig aan, wanneer wij door zulke, door 
e:en tussenpersoon aangegane verplichtingen zijn gebonden en het ideaal zou 
wezen, dat het op staatkundig terrein naar even strenge en precieze regels toe
ging. Maar zo gaat het nn eenmaal niet toe en wij beseffen allen (de een meer, 
de ander minder), dat dat ook niet kan. Vandaar de vraag: wat is er dan in 
het staatkundige zo anders, dat maakt dat wij door die vage representatie toch 
gebonden zijn en ook ons gebonden voelen? 

Het is de verdienste van dr. Hoogerwerf, dat hij, in zijn op 3 mei 1968 
gehouden openbare les als lector in de politicologie aan de Vrije Universiteit, 
niet aan deze eindeloze staats-theoretische discussie heeft voortgesponnen, maar 
de zaak eens van een andere, althans in ons land minder gebruikelijke kant 
heeft benaderd. Zijn vraag was niet: wat is representatie, wat behoort het te 
zijn en hoe behoren het parlement en de parlementsleden zich dus te gedragen? 
Maar hij is aan het andere eind begonnen en heeft zich afgevraagd: wat doen 
nu die volksvertegenwoordigers en hoe zien zij, blijkens hun uitlatingen en 
gedragingen, hun rol zelf, m.a.w. wat is representatie in de praktijk. 

De schrijver onderscheidt verschillende aspecten en gaat zijn vraag in 
drieerlei opzicht na: a. hoe ziet men de verhouding van de vertegenwoordiger 
tot de vertegenwoordigden, b. wie zijn het eigenlijk die door de vertegenwoor
diger worden vertegenwoordigd, c. hoe moet de vertegenwoordiger zich opstel
len ten aanzien van het overheidsbeleid, m.a.w. hoe stelt hij zich op ten aanzien 
van de gene bij wie, en datgene waarvoor hij vertegenwoordigt? 

Ten aanzien van het eerste punt worden een aantal modellen onderscheiden, 
d.w.z. typische uitgangspunten, die het raam vormen waarbinnen het parlements
lid meent zijn (vertegenwoordigende) rol te moeten spelen, of, zwakker, de 
algemene ideeen, waaraan hij zich bij zijn werk orienteert. Tegenover het 
,lastgevingsmodel", dat het vertegenwoordigend parlementslid ziet als een 
lasthebber of zaakgelastigde van de vertegenwoordigden, staat dan het ,mach
tigingsmodel", waarbij de vertegenwoordigden hun macht overdragen aan de 
vertegenwoordiger, opdat deze naar bevind van zaken en naar eigen beste 
weten daarmee handelen zal. H. vestigt er de aandacht op dat, al moet worden 
toegegeven, dat de moderne volksvertegenwoordiger geen zaakgelastigde kan 
zijn omdat er nu eenmaal geen aanwijsbare volkswil bestaat waaraan hij zou 
kunnen worden gebonden, 1 toch een niet te verwaarlozen aantal parlements
leden, b.v. in de Verenigde Staten, menen zich in de eerste plaats aan de 
mstructies van hun kiezers en andere clienten te moeten houden. Hij zegt dan 
ook: ,Samenvattend: het lastgevingsmodel is een realistische weergave van de 
wijze, waarop althans een aantal van de parlementsleden hun vertegenwoordi-

1 Voorzover men van een volkswil spreken kan, komt die pas tot stand door de samen
komst der vertegenwoordigers en hun overleg in het parlement. 
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gende rol opvatten. En als uit het verkiezingsonderzoek 1967 blijkt dat 64 
procent van de ondervraagde Nederlandse kiesgerechtigden het eens of zeer 
eens is met de uitspraak 'De Tweede-Kamerleden houden te weinig rekening 
met wat de kiezers willen', dan zou dit onder meer kunnen betekenen, dat zoiets 
als een lastgevingsmodel en de nog te bespreken opwaartse communicatie de ver
tegenwoordigden meer voor de geest staan dan de vertegenwoordigers". 

Het machtigingsmodel is intussen veel meer in overeenstemming met de 
klassieke opvatting, volgens welke de Staten-Generaal bij ons ,het gehele 
Nederlandse volk" vertegenwoordigen en stemmen zonder last of ruggespraak. 
Het wordt gevolgd door degenen, die verklaren af te gaan op hun geweten, 
op wat zij juist achten en op hun beoordeling van de feiten. Een tussenvorm zou 
dan worden gevonden bij die parlementsleden, die zeggen naar gelang van de 
omstandigheden nu eens de ene dan weer de andere rolopvatting te volgen. 

Intussen komt H. aan het eind van dit deel van zijn beschouwing zelf reeds 
tot de conclusie, dat deze indeling te weinig genuanceerd is. Beide modellen 
richten zich, volgens hem, vooral op de besluitvorming bij de wetgevende en 
andere arbeid, 2 maar het komt tenminste evenzeer aan op de voorbereiding van 
die besluitvorming, vooral op de vraag hoe men zich daartoe informeert. In 
dit opzicht acht H. de communicatie tussen vertegenwoordigden en vertegen
woordiger belangrijk en hij onderscheidt alweer twee richtingen, nl. de com
municatie in neerwaartse richting (van vertegenwoordiger naar vertegen
woordigden) of in opwaartse richting (vice versa). Hij stelt vast, dat het 
dikwijls moeilijk is vast te stellen, wat de publieke opinie is, en dat het ( daar
om ?) nog al eens voorkomt, dat Kamerleden alleen beluisteren wat zij willen 
horen. Ook de overbelasting van de Kamerleden zou een barriere vormen voor 
goede communicatie met de vertegenwoordigden. Dit alles verhindert schrijver 
niet om te poneren: ,Het is overigens wei zeker, dat er parlementsleden zijn 
die hun rol meer opvatten als een eenrichtingsverkeer van boven naar beneden 
dan als een communicatie in twee richtingen" .3 

2 De op biz. 10 in dit verband gemaakte aanmerking op Leibholz, die met zichzelf in 
tegenspraak zou komen door enerzijds de representatie als een vorm van Herrschaft, van 
Ieiding te beschouwen, en anderzijds te stellen dat de representant de gerepresenteerde 
werkelijkheid ook present moet willen maken, miskent m.i. dat deze schrijver ervan uit
gaat dat echte representatie niet van personen of dingen mogelijk is, maar van onstoffe
lijke waarden en ideeen. Volgens hem vertegenwoordigt men een ,volk" of een ,natie", 
niet de bevolking. Daarom is voor hem representatie van belangen ook een contradictie 
in terminis. Of dit alles juist is, laat ik nu in het midden, maar de redenering loopt 
wei rond. 

3 Op biz. 13 wordt gezegd: ,Een voorbeeld van een enigszins eenzijdige opvatting 
van communicatie was ook te vinden in het voarlapig verslag van de Tweede Kamer 
over het antwerp vaar het nieuwe reglement van orde. Dit verslag maakt anderscheid 
tussen de mede-wetgevende, mede-beleidbepalende en cantralerende taken van het parle
ment. De vertegenwaordigende taak wardt hierbij merkwaardigerwijs niet genoemd. Wei 
wardt gezegd: "Daarenboven maet de belangstellende burger, voar zaver mageiijk, de kans 
krijgen te volgen en te begrijpen hetgeen zich in 's lands vergaderzaal afspeelt. Dit zal 
oak het contact tussen kiezer en gekazenen ten goede komen' ." 
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Het tweede punt wordt benaderd, wanneer H. de vraag aan de orde stelt, 
wie nu wel degenen zijn die door de vertegenwoordiger worden vertegen
woordigd. Is het parlementslid vertegenwoordiger van het algemeen belang 
of van bepaalde groepsbelangen? 

Opnieuw worden twee modellen opgesteld: een eenheids- en een ver
scheidenheidsmodel. Het eerste zou het parlementslid zien als vertegenwoordiger 
van het hele volk, het tweede als vertegenwoordiger van een bepaalde terri
toriale, sociale of politieke groepering. Er op wijzend, dat de geschiedenis een 
ontwikkeling laat zien van het verscheidenheidsmodel (in de standenvertegen
woordigingen) naar het eenheidsmodel (in de nationale parlementen van de 
19e eeuw), stelt schrijver de vraag, of wij nu niet weer de andere richting 
opgaan, waarbij het parl~mentslid zich in de eerste plaats vertegenwoordiger 
van een partij of van een belangrijke groepering voelt. Wat de partijen betreft, 
waarschuwt hij voor overschatting van de binding van Kamerleden aan de 
partijorganisaties (iets anders dan de binding aan de besluiten van de eigen 
Kamerfractie, een onderwerp dat in dit verband (de vertegenwoordigende 
functie) niet aan de orde is). 

Bij de bespreking van het parlementslid in zijn verhouding tot belangen
groepen, worden een aantal interessante verschijnselen aangestipt. In de eerste 
plaats de opkomst van allerlei adviesorganen en publiekrechtelijke bedrijfs
organen naast het parlement, welk verschijnsel ertoe leidt, dat tegenover zulke 
concurrenten het parlement zijn vertegenwoordigende rol opvat als het ver
tegenwoordigen van geheel het volk. Zulk een opvatting zou dan in de praktijk 
neerkomen op een streven naar het in evenwicht brengen van verschillende 
belangen, het spelen van een soort makelaarsrol. In de tweede plaats wordt 
gewezen op het parlementair specialisme en op het opkomen van het commissie
wezen, waarbij speciale commissies met de (voorbereiding van de) behandeling 
van bijzondere categorieen van onderwerpen worden belast. Zulke commissies 
en hun !eden zullen soms in nauwere communicatie staan met de bij die onder
werpen betrokken belangengroepen en daar, zoal niet hun standpunt dan toch 
veel informatie aan ontlenen. De schrijver vraagt zich af of zulk specialisme 
geen afbreuk zal doen aan de vertegenwoordigende rol, vooral wanneer bij de 
kandidaatstelling op basis van specialismen wordt gekozen. Die twijfel lijkt mij 
gerechtvaardigd, maar het is interessant te zien, dat H. hier uit zijn rol van 
wetenschappelijk toeschouwer en beschrijver valt en opeens blijkt toch wei 
een zeer bepaalde opvatting te hebben over de vraag, wat nu vertegenwoordigen 
is en wat op die naam geen aanspraak mag maken. Het is niet het enige voor
beeld van uit de rol vall en; ook elders stelt men - wat mij betreft: met ge
noegen - vast, 4 dat het bloed kruipt, waar het niet kan gaan. 

Een laatste aspect van het vertegenwoordigen komt aan de orde, wan
neer de vraag wordt aangesneden, hoe de politieke gedragingen van het 

4 Vgl. bijv. de in de vorige noot aangehaalde passage. 
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parlementslid zich moeten verhouden tot het regeringsbeleid. Hoe moet de 
vertegenwoordiger zijn taak aanvatten en hoe laat hij zich het meest effectief 
gelden? Ook daarvoor is een model, nl. het ,beleidsmodel", waarvan verschil
lende vormen blijken te bestaan. Uitgaande van de stelling, dat de volksver
tegenwoordiger een ,corps intermediair" is tussen volk en overheidsbeleid, 
onderscheidt schrijver tussen een oppositiemodel en een gouvernementeel model. 
Men moet echter naar zijn mening die onderscheiding niet al te absoluut nemen; 
omdat het de parlementarier niet gegeven is op alle, ook fundamentele punten 
met een alternatieve politiek en andere oplossingen te komen. Overeenkomstig 
de wet van Parkinson, richt zich het debat vooral op de punten, die de 
parlementsleden nog menen te kunnen beoordelen en waarover zij eigen 
bronnen van informatie hebben. De grote lijn van het beleid wordt meestal 
zonder veel discussie aanvaard, ook door de oppositie. Op dit punt voelt men 
een bezwaar, dat ook elders wel opkomt: heeft de schrijver zich niet teveellaten 
leiden door vooral Amerikaans materiaal? In de V.S. zijn de onderzoekingen 
over zijn onderwerp veel frequenter en omvangrijker geweest dan in Europa 
en het is dus begrij pelijk, dat hij daar veel aandacht a an geeft. Maar wordt niet te 
snel aangenomen, dat, wat ginds geldt, ook bij ons wel van toepassing zal zij n? 5 

Uit de omstandigheid, dat bij ons zelden een tegenbegroting wordt inge
diend (elk nuchter Kamerlid weet, dat dat vergeefse moeite is), mag men 
niet zo maar afleiden, dat er geen bekwaamheid tot het opstellen van een alter
natief beleid zou zijn. Vaak is die er wel en blijkt daarvan, b.v. bij de algemene 
beschouwingen over de begroting, wel terdege. En wanneer van zulke funda
mentele verschillen niet blijkt, dan hoeft men dat niet te verklaren door gebrek 
aan ideeen of informatie. Het is gelukkig nog regel, dat de verschillen tussen 
meerderheid en oppositie wel belangrijk maar toch slechts betrekkelijk zijn en 
dat men het inderdaad vaak eens is over de algemene richting van de besluiten 
die moeten worden genomen. Is H. hier niet een beetje het slachtoffer geworden 
van een bij academische toeschouwers van de staatkunde nogal eens voor
komende optiek, die de politiek ziet als een spel dat tussen twee teams wordt ge
speeld, die elkaar dan ook op alle punten tegenspel moeten leveren en er alleen 
op uit zijn om het te winnen? Zulke vergelijkingen gaan, ook al zijn ze soms 
verhelderend, toch mank. 

W anneer men erop let, dat geen regering en geen parlement maar naar be
lieven kunnen ,schalten und walten", maar dat zij zich geconfronteerd zien 
met een reeks van concrete noden, die op hen afkomen en dringend om op
lossing, althans om leniging vragen, dan leert men wel anders. Meerderheid 

;; Reeds omdat in een federaal parlement als het Congres de nadruk vee! sterker ligt 
('}' defcnsie en buitenlandse zaken, die het belangrijkse dee! van de federale bemoeiingen 
uitmaken, is een vergelijking a! niet goed mogelijk. Op die twee terreinen wordt immers 
niet aileen elk parlement maar ook elke regering vee! meer gedreven, dan dat men zelf 
drijft; de beslissende factoren heeft men immers juist daar nooit in de hand, omdat zij 
niet in het binnenland, maar in het buitenland en de ontwikkelingen elders liggen. Dat 
geldt zelfs voor de V.S.' 
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en opposthe staan voor gemeenschappelijke problemen en kunnen niet eerst 
rustig gaan overleggen, wat daar het best aan kan worden gedaan, maar er moet 
worden beslist en opgetreden, en wat men vandaag doet, prejudicieert al over 
wat morgen mogelijkheid zal zijn, of men dat nu leuk vindt of niet. Onder 
zulke omstandigheden zijn het niet de principes, die de doorslag geven, maar 
de noodzaak, om te d6en, om leiding te geven en te trachten een greep te krijgen 
en te houden op de ontwikkelingen. De politieke prioriteitenlijsten worden niet 
opgemaakt door de wereldbeschouwingen, maar door de ontwikkeling der 
dingen zelf. Nu spelen de principes en overtuigingen wel een rol, maar niet 
z6, dat zij de dienst uitmaken. Vandaar dat de verschillen tussen partijen en tus
sen gouvernementeel en oppositioneel meestal maar betrekkelijk blijven en ook 
moeten en mogen blijven. 

Ik heb de indruk, dat dit punt nu juist aan de orde had moeten komen bij 
wat H. het ,beleidsmodel" noemt en dat hij, wanneer dat was gebeurd, ook het 
begrip van de vertegenwoordiging had kunnen verdiepen. Dan had hij er nl. op 
kunnen wijzen, dat het vertegenwoordigen zo'n penibele zaak is, omdat het er 
maar niet eenvoudig om gaat, dat te verhapstukken wat men zelf, of wat de 
vertegenwoordigden, wel lusten, maar dat men vaak, of men het lust of niet, 
heeft te verwerken, wat men op zijn bord krijgt, van wat dan heet ,de nationale 
en internationale ontwikkeling". Het is veel te simpel gesteld om te zeggen, 
dat het parlement een ,corps intermediair" is tussen volk en overheidsbeleid; 
dat klinkt goed antirevolutionair; Kuyper en Lohman zagen het parlement ook 
z6, als een volksvertegenwoordiging bi j de regering. De werkelijkheid is dat 
bet parlement en de regering staan tussen bet volk met zijn wensen, verlangens 
en behoeften enerzijds en de problemen van bet volksbestaan anderzijds. Zo 
bezien krijgen ook de andere aspecten van de vertegenwoordiging iets meer 
diepte; dan blijkt bv. waarom bet ,lasthebbersmodel" te kort schiet, waarom 
de communicatie naar beneden even essentieel is als die naar boven, waarom 
een Kamerlid altijd tussen eenbeids- en verscbeidenheidsmodel heen en weer 
zal slingeren en zo vervolgens. 

Nadat aldus de drie in de aanvang van de rede aangeduide aspecten zijn be
bandeld, waarbij altbans deze eenvoudige lezer vreesde in de modellen te 
zullen verdwalen, komt H. tot een samenvatting. Het zal, zo zegt bij, wel blijken, 
dat de verscbillende aspecten, de verscbillende ,rolopvattingen" in alle denkbare 
combinaties voorkomen, maar ,Bij een onderzoek zou naar mijn vermoeden kun
nen blijken dat de geschetste rolopvattingen grotendeels herleid kunnen worden 
tot twee grondpatronen, die men bij gebrek aan betere termen bet autocra
tische en het democratische ( normatieve) model van de vertegenwoordigende 
rol van bet parlementslid kan noemen". 

De autocratische opvatting is een combinatie van het machtigingsmodel en 
bet model van de neerwaartse communicatie. Het parlementslid wordt dan be
scbouwd als een door de kiezers gemacbtigde, die voorlichting aan de kiezers 
behoort te geven. 
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De democratische opvatting daarentegen is een combinatie van bet last
gevingsmodel en bet model van de opwaartse communicatie. Men ziet bet parle
mentslid als een lasthebber van de kiezers, van een partij of van een belangen
groep, door wie hij zich ook behoort te laten voorlichten. 

Een derde opvatting, die men de gemengde zou kunnen noemen, combineert 
elementen van de autocratische en de democratische opvatting ... " (blz. 23/24). 

Deze passage vormt de eigenlijke conclusies. Zij is teleurstellend, want daar
mee bemoeilijkt H. de verdere voortgang van een discussie, waartoe zijn be
schouwingen een waardevolle bij drage vormen. Hij had voor de typering 
van wat ,naar mijn vermoeden" de twee grondpatronen zijn moeilijk onge
lukkiger termen kunnen kiezen dan die welke hij ,bij gebrek aan betere" koos. 
Autocratisch en democratisch zijn twee met affecten volgeladen termen; demo
cratisch is een typisch hoera-woord, autocratisch een typische bah !-term. Ook 
afgezien daarvan is bet al ongelukkig om bij bet vaststellen van twee opvat
tingen over een ins telling als de volksvertegenwoordiging, die naar ieders mening 
tot bet wezen van de democratic behoort, voor de ene opvatting de term demo
cratisch te kiezen en voor de andere een term, die in bet gangbaar spraakge
bruik met anti-democratisch gelijk staat. Aldus wordt in een betoog, dat zich 
als politicologische analyse aandient, een oordeelvelling binnengehaald, die 
niet slechts van politieke maar van zedelijke aard is. Wie zal binnen bet aldus 
getrokken kader nog met de schrijver will en discussieren? \Vie van bet demo
cratische type afwijkt, veroordeelt zichzelf - wetenschappelijk en moreel. Men 
weet niet goed wat men er van denken moet. Aannemen dat de termen bewust 
met dit doel gekozen zijn, wil men niet; de schrijver voor zo naief en onna
denkend houden, dat hem dit alles is ontgaan, kan toch ook niet. 

Dat in de gegeven typeringen wel terdege een waarde-oordeel ligt, blijkt 
trouwens uit bet slot. Daar wordt een hele reeks van hypothesen gegeven, welke 
soort parlementsleden meer tot de democratische opvatting zullen zijn geneigd, 
hypothesen die vaak nogal aanvechtbaar lijken en meermalen bet genuanceerde 
van bet eerste deel der redevoering ontberen.6 Daarbij wordt o.m. gesteld, dat 
de democratische opvatting vaker bij niet overbelaste dan bij wel overbelaste 
Kamerleden zal voorkomen en de schrijver knoopt dan bij deze stelling aan om 
te eindigen met een aantal aanbevelingen hoe bet parlementslid zou kunnen wor
den outlast, m.a.w. de ,democratische" opvatting is de juiste en moet worden 
bevorderd. 

Men moet mij goed begrijpen. Het gaat er in dit verband niet om de schrijver 
het recht op een oordeel te betwisten of tegen zijn conclusie, dat de ,democra
tisch" vertegenwoordigende rol van bet parlementslid versterking behoeft, op te 
komen. Maar men zou will en weten, waarom? Het bezwaar is nu dat aan bet slot 
van een analyse, die heeft laten zien hoeveel kanten er wel aan de zaak der ver-

G Bv. eerder ,bij anti·autoritaire dan bij autoritaire parlementsleden". Het ontbreekt 
er nog maar aan, dat het woord ,regentenmentaliteit" wordt geslaakt, de term waarmee een 
andere coryfee der politicologie de discussie heeft vereenvoudigd en vergemakkelijkt. En 
dan maar klagen, dat een gesprek met niet-politicologen zo moeilijk is! 
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tegenwoordiging zijn, plompverloren, zonder enige andere grond dan ,mijn ver
moeden", de veelheid tot een simpel alternatief van twee grondpatronen wordt 
gereduceerd, die dan nog het stigma van goed en verkeerd opgedrukt krijgen. 
Door dit in elkaar laten vloeien van de analyse en de beoordeling komt de lezer 
te kort: hij zou duidelijk willen weten waarom de zgn. democratische opvatting 
naar de mening van de schrijver de voorkeur verdient, maar dat krijgt hij niet 
te horen, want het wordt nu voorgesteld alsof die conclusie regelrecht uit de 
analyse voortvloeit. 

Toch is er wel aanleiding om de gedachtenwisseling voort te zetten. Per
soonlijk zou ik dan vooral op de volgende punten willen wijzen. 

Wanneer dr. Hoogerwerf zijn studie beperkt tot de vertegenwoordigende 
functie van het individuele parlementslid, dan ligt dat ten dele aan de methodiek 
van de politicologie, die zich bij voorkeur op de gedragingen van de mensen 
concentreert. Voor de jurist, die vanouds gewoon is de nadruk te leggen op de 
vertegenwoordigende functie van het parlement als geheel, als instelling, en 
daaruit dan conclusies trekt omtrent de wijze waarop de parlementsleden zich 
behoren te gedragen, is deze benadering ongewoon, maar leerzaam en vrucht
baar. Dat neemt intussen niet weg, dat m.i. de beschouwingen van de politico
loog zouden worden verdiept indien hij zijnerzijds ook dat institutionele 
element, de vertegenwoordigende rol van het parlement als geheel in zijn 
beschouwing zou betrekken. Het waardevolle van die verbreding van het 
perspectief ligt nl. in de omstandigheid, dat het voor een goede functionering 
van het parlement gewenst is, dat verschillende opvattingen over de vertegen
woordigende functie daar naast elkaar worden aangetroffen. Dat zal ertoe 
kunnen leiden, dat de eenzijdigheid van de een door die van de ander wordt 
gecompenseerd. Die verscheidenheid is gewenst en behoort misschien wel tot 
het wezen van de vertegenwoordigende functie van het parlement. Zo kunnen, 
om in H.'s termen te blijven, de neerwaartse communicatie bij de een en de 
opwaartse dito bij de ander elkaar aanvullen; er is immers zowel behoefte 
aan informatie vanwege de vertegenwoordigden als aan informatie aan de ver
tegenwoordigden (bv. over de moeilijkheden, waar de vervulling van hun ver
langens op afstuit, en over de heel andere, vaak even gerechtvaardigde ver
langens van anderen). Evenzo behoeft er in een parlement als geheel bezien geen 
spanning te wezen tussen het zgn. eenheids- en het verscheidenheidsmodel. Het 
is alweer gewenst, dat de gezichtspunten van verschillende groepen duidelijk 
worden vertolkt en verdedigd, mits er maar weer andere parlementsleden zijn, 
die zich er op toeleggen om te bemiddelen, de verschillen te overbruggen en te 
zoeken naar een leefregel, waaronder de botsende visies en belangen naast en 
met elkaar kunnen bestaan. 

Zelf acht ik die bemiddelende functie heel belangrijk. Zij behoort m.i. 
tot de kern van de politieke vertegenwoordiging, maar zij kan pas goed fun
geren, wanneer er in een parlement zowel volhardende bemiddelaars als hard
nekkige groepsvertegenwoordigers zijn. Beide zijn even nodig: de Grondwet 
zegt per saldo niet dat ieder Kamerlid op zichzelf het hele volk moet ver-
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tegenwoordigen, maar dat dit door de Staten-Generaal als geheel client te 
gebeuren. 

Een ander punt, dat m.i. verdient nader te worden bezien, is of H. terecht 
de vertegenwoordigende rol van bet parlementslid zet naast zijn medewet
gevende, controlerende en andere rollen. Zou bet niet juister zijn om te stellen, 
dat de vertegenwoordigende rol wordt gespeeld in de medewetgevende, con
trolerende e.a. roll en? Tot al die functies zij n bet parlement en zij n led en 
immers geroepen als vertegenwoordigers. Zij zitten er niet als deskundigen; 
wanneer bet daarom ging, dan zou een andere selectiemethode meer voor de 
hand liggen, waarbij menig voortreffelijk volksvertegenwoordiger volstrekt 
niet aan bod zou komen. Zij doen hun werk als volksvertegenwoordigers. Nu 
heeft H. wellicht gelijk, wanneer hij meent, dat de dames en heren dat wel 
eens te weinig in bet oog houden, maar dit rechtvaardigt toch op zichzelf de 
onderscheiding tussen een vertegenwoordigende en de andere rollen nog niet. 

Men kan bet vertegenwoordigen m.i. moeilijk van bet medewetgeven, con
troleren enz. losmaken, omdat bet vertegenwoordigen niet zozeer een door
gevcn is van wat bij de vertegenwoordigden leeft. Het is, als ik dat beeld mag 
gebruiken, bijna altijd een soort vertalen; de opvattingen en verlangens 
van de vertegenwoordigden moeten in een bepaalde vorm worden overgebracht 
en soms worden verknipt om ze vatbaar te maken voor een verwerking in de 
parlementaire werkzaamheid. Daarom kan de passage, die hiervoor op blz. 3 
(noot 3) werd geciteerd, mij ook nog niet overtuigen, dat bet voorlopig verslag 
over bet reglement van orde als bewijs van een eenzijdige opvatting over de 
communicatie mag worden opgevat. Daarom is ook bet feit, dat vele kiesge
rechtigden menen: ,De Tweede-Kamerleden houden te weinig rekening met 
wat de kiezers willen" voor mij nog geen bewijs, dat dit ook zo is. Zo'n uit
spraak kan even goed bewijzen, dat de neerwaartse communicatie hapert en 
dat de Kamerleden hun kiezers te weinig duidelijk maken, voor welke proble
men zij staan. 

Het laatste punt raakt weer de ontmoeting tussen de politicologische en de 
juridische benadering. De eerste spreekt blijkbaar bij voorkeur van een rol, die 
door de Kamerleden naar een bepaalde conceptie, een model, wordt gespeeld. 
Op die wijze wordt elk normatief element zoveel mogelijk uitgebannen en con
centreert men zich op de vaststelling, wat er nu feitelijk gebeurt en hoe men 
zich nu feitelijk wel gedraagt. 

Ieder moge zich gedragen naar bepaalde door hem als juist, of effectief, of 
gemakkelijk aangenomen regels en voorbeelden, maar alweer om de gedachte 
aan iets normatiefs uit te sluiten, bezigt men liever de term model dan 
regel, laat staan rechtsregel. De jurist daarentegen spreekt van bet Kamer
lidmaatschap als van een ambt, dat aan zijn bekleder zekere eisen stelt en 
plichten oplegt. 

In dat woord ambt ligt opgesloten, dat men niet aileen verantwoordelijk is 
aan zijn opdrachtgevers, maar ook aan zijn geweten; dat er een bepaalde taak 
te vervullen is, die door bet recht in bet algemeen belang is opgelegd. 
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Wanneer elk volhoudt dat zijn benadering zoal niet de enig juiste, dan toch 
de meest juiste is, dan kunnen wij wei ophouden. Maar dat hoeft niet. De jurist 
kan rustig toegeven, dat de regel, dat de parlementsleden stemmen zonder last 
of ruggespraak, of, zoals het elders heet, naar eer en geweten, allerminst be
tekent, dat de dames en heren aileen met hun geweten te rade moeten gaan en 
van niemand iets hebben aan te nemen. Door de bepaling van het zonder 
last of ruggespraak wordt juist de ruimte geschapen, waardoor het aan een 
Kamerlid en zijn geweten wordt overgelaten te beslissen, hoe hij zijn functie 
het best kan uitoefenen en naar welke modellen hij zich bij zijn vertegenwoor
digende rol wil richten. De politicoloog kan, dunkt mij, bij zijn onderzoek, wat 
er gebeurt, op een gegeven ogenblik niet voorbijgaan aan de vraag, waarom het 
gebeurt, wat nu de zin van het vertegenwoordigen is. Juist omdat, zoals H. het 
schetst, de parlementarier verschillende rollen te spelen heeft, wordt de vraag 
interessant, wat er gebeurt bij een conflict van rollen. lmmers daar rijst de 
vraag naar welke normen zulke conflicten worden opgelost. 

W anneer wij het er maar over eens kunnen worden, dat het er tenslotte 
om gaat een orde te scheppen, die door de samenleving als recht en redelijk 
wordt aanvaard, dan vinden,dunkt mij, de normatieve juridische en de feitelijk
analyserende politicologische benadering wel de hun toekomende plaats. De 
jurist zal moeten bedenken, dat wat gebeurt ook tot de rechtswerkelijkheid 
behoort en dat men op papier wel heel mooie representatieve systemen kan uit
werken, maar dat zij aileen maar zinvol zijn, zolang zij door de betrokkenen ook 
als echte ,vertegenwoordiging" wordt ervaren. De politicoloog zou kunnen be
denken, dat het gedrag van vertegenwoordigers en vertegenwoordigden tenslotte 
wordt omsloten en bepaald door de norm, die in zekere zin aan elk staatsrecht 
voorafgaat: wij moeten bij elkaar blijven en ons naar elkaar richten, want zonder 
elkaar kunnen wij niets en vervallen in de chaos. Als wij de vruchten van 
een politieke samenleving willen, moeten wij ook de lasten ervan dragen. Vanuit 
dat gegeven, dat ik normatief noem, maar dat men mijnentwege ook een feite
lijke onontkoombaarheid mag noemen, ontstaan nu juist behoorlijkheidsregels 
voor de marrier, waarop in de politieke samenleving de dienst wordt uitge
maakt, waarbij een voortdurend kaatsspel ontstaat tussen: wat mag? en wat 
kan ?, tussen willen en kunnen, tussen doel en middel en tussen norm en feit. 
Die opsomming is, dunkt mij, zeer geschikt om de noodzaak van gedachten
wisseling en samenwerking van de beide takken van wetenschap te onder
strepen. 

Men zou nog andere, even belangrijke, zo niet nog belangrijker punten kun
nen noemen, maar ik wil het hierbij laten. 

Wanneer ik in deze veel te lange bespreking kritiek heb geoefend vooral 
op de ,autocratisch-democratische" -dichotomie van dr. Hoogerwerf, dan is het 
vooral, omdat ik zijn bijdrage tot een onderzoek van het vertegenwoordigend 
stelsel zo nuttig acht en niet graag zou zien, dat een veelzij dige voortzetting 
van zijn onderzoek zou worden bemoeilijkt. Daarvoor is het onderwerp te be
langrijk. 
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WORDT ONRECHTMATIG GEWELD WEDEROM GEHONOREERD? 

door 

H. Meijer 

Oudminister-president De Quay over de Papoea's: 
,Het gaat hier niet om een stuk grond of zaken, 
maar om mensen." 

Generaal Clay, Amerikaans gouverneur m West
Duitsland: ,Wij kunnen geen mensen weggeven 
die niet tot ons land behoren." 

,Onrechtmatig geweld wordt gehonoreerd". Oat was bij velen in a.r. kringen 
de conclusie na het tot stand komen van het beruchte Van Royen-Soebrandrio
Bunker akkoord 15 augustus 1962, hetgeen resulteerde in de overdracht van 
Nederlands Nieuw-Guinea aan de Verenigde Staten van Indonesie (aan 
Indonesie, aan Java dus). 

Onrecht en geweld hadden gezegevierd, Indonesische agressie- en chantage
politiek was met succes bekroond. Nederland zag er van af zijn belofte aan 
de Papoea's, betreffende de opvoeding tot zelfbeschikking, waar te maken. En 
de Papoea's werden niet op hun verzoek en ook niet met hun instemming over
gedragen - zonder hen, over hen werd beslist - aan het despotisch, rechteloze 
bewind van de- voor Papoea's- wrede dictator Soekarno. En de, daarbij ge
voegde, belofte voor het zelfbeschikkingsrecht in 1969 kon met niets gegaran
deerd worden. 

Enige overwegingen 
1. Volgens de algemene a.r. gedachtengang behoorde- in 1962- Nieuw

Guinea tot het Koninkrijk der Nederlanden; zie ook art. 1 Grondwet. Dit was 
ook de mening van het merendeel der voorstan ders (en voorstemmers) voor een 
overdracht - uitgezonderd een deel der zendingsgroep o.l.v. prof. Verkuyl, 
de groep der dertig en enkele anderen welke zonder meer voor waren. De 
rechtmatigheid van het Nederlandse gezag over Nieuw-Guinea was binnen de 
a.r. partij de algemeen gangbare mening (in 1962). 

2. In de Tweede Kamer stelde de latere verdediger van de overdracht van 
Nieuw-Guinea, dr. Bruins Slot, in september 1961 nog: ,Wij willen de Papoea's 
niet tegen hun wil uitleveren aan Indonesie". (Ned. Ged. 7/11('61, biz. 4). 

In diezelfde rede zei de heer Bruins Slot o.a. ook: , ... Wij hopen dat op 
de ene of andere wijze de verhouding van Indonesie, Nederland en Nieuw-
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Guinea in vreedzame banen zal worden geleid tot heil van aile daarbij betrokken 
volken". Helaas is daarvan, voor de Papoea, niets terecht gekomen. Een jaar 
later stelde dr. Berghuis in de Eerste Kamer, na de verdediging van zijn Nieuw
Guinea-standpunt (voor overdracht): ,Het feit dat Indonesie gemeend heeft, 
denkende daartoe het recht te hebben, zijn verlangens kracht te moeten bijzetten 
door militaire maatregelen en dat het dit zelfs nog deed, toen de besprekingen 
aan de gang en in een eindfase waren, is in flagrante strijd met goede normen 
van internationaal verkeer." Dit optreden heeft dan ook grote verbittering ge
wekt. Bovendien heeft dit optreden de weg voor Nederland naar een eerlijke 
en vreedzame regeling zeer bemoeilijkt, terwijl het nare gevolg met het oog 
op de internationale rechtsontwikkeling is, dat ook bij anderen de gedachte kan 
postvatten, dat een dergelijk optreden nog doeltreffend is ook." (Ned. Ged. 
pag. 1 29/9/'62). Waarvan Indonesie ook vast overtuigd was- het had immers 
succes. 

Beide a.r. fractieleiders, sprekende namens de meerderheid van hun fracties, 
betreurden oprecht de gehele gang van zaken die had geleid naar de 
overdracht van Nieuw-Guinea - door onwil en onmacht. Maar zij hadden 
hoop dat het uiteindelijk goed zou komen. Waarop die hoop - met recht -
gebaseerd was laat ik buiten beschouwing. Want, terwijl de inkt waarmede het 
akkoord tussen Nederland en Indonesie geschreven werd, nog niet droog was, 
en terwijl Nederland bezig was het akkoord ook naar de letter en de geest loyaal 
uit te voeren, was Indonesie reeds bezig het op vele manieren te schenden. 
Soekarno zei reeds in diezelfde augustusmaand ,de keuze van de Papoea's in 
1969 is een binnenlandse aangelegenheid". Het rechtsgevoel, het rechtsbewust
zijn van ons volk was, in die dagen, zwaar gekwetst. Daarbij kwam nog ... dat 
vele Nederlanders (in 1962) zich zeer wei bewust waren van het feit, dat 
Indonesie geen enkele afspraak, overeenkomst, of verdrag tot dat moment ooit 
was nagekomen. En hoe regeerde Nederland dat gebied de laatste tientallen 
jaren? ,Mij dunkt," zo schrijft Goossens op blz. 43/44 in zijn boek Nieuw
Guinea, de Koude Oorlog en de ARP: ,als Groen, Keuchenius, Kuyper, !den
burg (om slechts enkelen te noemen) dat eens konden zien, hoe zouden zij 
God danken en roemen: 'Dat is de ware koloniale taak van Nederland, die ons 
altij d voor ogen heeft gestaan .. .'." Het leverde Nederland niets op a an econo
mische voordelen, het kostte alleen geld. Het was ontwikkelingshulp van de 
hoogste waarde, koloniaal bestuur van de bovenste plank. 

3. En was Indonesie aanvankelijk wei zo fel gebrand op het bezit van 
Nieuw-Guinea? Volgens prof. Yamin, de schrijver van het boek over het ant
werp Grondwet 1945 (voor Indonesie), zouden veel vooraanstaande Indonesiers 
(in 1945) Nieuw-Guinea niet als deel hebben inbegrepen in hun staat. 
Goossens haalt, in zijn hiervoor genoemde boek, een opmerking van Hatta aan: 
,Ik zou het grondgebied van Papoea aan anderen will en laten". 

Merkwaardigerwijze heeft Indonesie, het Nieuw-Guinea-vraagstuk, voor 
1962, nimmer aan het Internationale Gerechtshof willen voorleggen. Het 
was ,onzeker" van het zgn. recht daarop. 
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En is deze huidige regering (in Indonesie) het grote ideaal? Wat te denken 
van de moordpartijen 1965/1966? Zijn het er 350.000 geweest ... of werden 
zelfs- zoals van vele zijden werd geschreven- een half miljoen mensen ver
moord? Hoe dan ook, het begrip ,recht" is bij deze regering nog zeer vaag ont
wikkeld. Wat is nu rechtvaardig volgens de wetgeving en jurisprudentie van 
Indonesie? Ook al hebben wij veel be grip voor de moeilijkheden en problemen 
waarvoor deze ( Indonesische) regering staat, toch moet ik aan het volgende 
herinneren; deze regering heeft het doodvonnis, uitgesproken tegen de moedige 
Molukse !eider kolonel dr. Soumokil, doen voltrekken. 

Het is beslist niet mijn bedoeling, en het heeft ook geen enkele zin, om de 
gehele Nieuw-Guinea kwestie weer op te gaan rakelen. We zitten nu vooral 
met de feiten ... er is in 1969 nog steeds een kwestie Nieuw-Guinea ... het
welk ons geweten niet met rust laat, dat laatste hoop ik althans. En al meenden 
velen in 1962 na de overdracht dat we er nu vanaf waren; ... van de zorg, 
van de verantwoordelijkheid, van de plichten (brengen tot ontwikkeling, bren
gen tot werkelijk ,vrij" zijn ... enz.), het is niet zo. Wij hebben nog steeds 
een opdracht en een dure plicht ten aanzien van de Papoea's. Want wij hebben 
dat verdrag van 1962 (helaas) mede ondertekend ... dan zijn we - naar 
goed fatsoen, als mede-ondertekenaar, als deelgenoot - mede partij in deze 
onverkwikkelijke zaak. V oar de ARP geldt dit nog te meer . . . daar juist de 
ARP zo' n groat en voornaam aandeel heeft gehad bij het tot stand komen van 
dat ongelukkige Verdrag van New York. 

En verder 
Maar er is nog iets, dat we niet over het hoofd mogen zien. We kunnen 

er oak niet aan voorbijgaan. Er is ook nog een soevereiniteitsoverdracht geweest 
in december 1949. En de geest van die overdracht had als achtergrond ,zelf
beschikking". Dat wil zeggen Nederland stelde zich garant voor het (zgn.) 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren van het voormalige Nederlands-Indie. Daar 
is een lange weg aan vooraf gegaan. De soevereiniteit werd dan ook (theoretisch 
althans) niet overgedragen aan de republiek van Soekarno (Java) maar aan 
de Verenigde Staten van Indonesie ... in Unie Verband. Strikt juridisch nog 
steeds bestaande, maar de facto reeds dood bij de geboorte. W aarom, zo vraag 
ik mij af, zott Nederland ntt tegen een federale staat Indonesiii moeten zijn 
als juist zo'n staat beter beantwoordt aan de eisen van het zelfbeschikkingsrecht? 
W at is er geworden van die I eiders - die hun zelfbeschikkingsgedachte 
terecht meer verzekerd zagen in een federale staat - als dr. Mansoer, mr. 
Slamet, de zeer beminnelijke mr. Amin en al die anderen? 

In het voorafgaande wilde ik slechts illustreren, dat we ons- als volk, maar 
oak en vooral als ARP - niet los kunnen en mogen voelen van de Papoea, noch 
juridisch, noch moreel. En op dit moment hebben wij - mede daarom - meer 
rekening te houden met de belangen van de Papoea dan met die van de 
Indonesier. 
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In bet bijzonder knap en gedegen artikel van mr. Idenburg, in A.R. Staat
kunde, oktober 1968, mis ik juist dit speciale gevoel voor de Papoea. Dit mis ik 
juist te meer, daar ook de beer Idenburg de mening is toegedaan dat de Papoea 
bet Indonesisch staatsburgerschap niet wenst (biz. 2 3 7). Men moet mij niet 
misverstaan bij bet gebruik van de woorden ,gevoel voor". De beer Idenburg 
meent bet - althans ik mag bet tegendeel niet aannemen, en neem bet voor
eerst niet aan - op zijn marrier goed met de Papoea's. Maar in zijn m.i. te 
pragmatische benadering houdt hij meer rekening met de belangen van Indo
nesie dan met die van de Papoea's - waarbij bet behoud van Nieuw-Guinea 
~.h een zg. Indonesisch levensbelang nog zeer aanvechtbaar is. Moet bv. bet 
ene onvoldoend ontwikkelde land een ander onderontwikkeld land lei den (en 
doen lijden) als er nog andere oplossingen mogelijk zijn? Nederland moet mee
werken aan een oplossing welke in de eerste plaats voor de Papoea's een op
lossing is. Dat ben ik voiledig met de beer Idenburg eens. Maar ... zijn oplos
sing is, hoe goed beredeneerd ook, echter vooral gebaseerd op de eerste vraag 
... wat is nu voor Indonesie niet aileen aanvaardbaar - wat een overwegen 
zeker waard is - maar vooral, wat is voor Indonesie bet belangrijkste. En door 
dat laatste geeft de beer Idenburg duidelijk aan dat bet hem in de eerste plaats 
om Indonesie gaat. En daarom client zijn oplossing niet de Papoea maar 
Indonesie . . . althans theoretisch. Want bet is ook voor Indonesie beter niet 
meer belast te zijn met de verantwoordelijkheid over Nieuw-Guinea. Indonesie 
heeft genoeg, meer dan genoeg, andere problemen. West-Nieuw-Guinea is 
voor Indonesie niet meer dan een statuskwestie geworden. 

Het gehele betoog - Nieuw-Guinea bij Indonesie - gaat aileen en uit
sluitend uit van de zorg om Indonesie. Dat Biafra in Nieuw-Guinea is er reeds, 
sinds de komst van brigade-generaal Sarwo Edhie, in aile hevigheid. 

Indonesie heeft ruim zes jaar de gelegenheid gehad om zijn goede bedoelin
gen aan de Papoea's te tonen. Indonesie heeft zelf aile kansen voorbij laten 
gaan (ook in 1968). 

De Papoea hecft nog nooit voor Indonesie gekozen, noch in 1945, noch in 
1949, noch in 1962 en ... blijkbaar ook heden niet. Het is zelfs aan de in 
Nederland aanwezige voorstanders voor aansluiting duidelijk dat de Papoea 
geen inlijving wil. Trouw, een dagblad met beslist zeer veel begrip voor 
Indonesie, gaf onlangs een gesprek weer met (bet NSF troetelkind van 1962) 
Kirihio een Papoea met academische vorming. Het - met een oude foto van 
Kirihio van 1962 (Trottw 24/8'62) - gelllustreerde artikel was een trieste 
tegensteiling met bet enthousiaste - pro Indonesie - verhaal van en over 
Kirihio in dat, met dezelfde foto gelllustreerde, augustusnummer van 1962: toen 
vol vertrouwen in Indonesie, nu zonder hoop. Kirihio zei nu: ,vijf en negentig 
procent van ons volk is er tegen om bij Indonesie te blijven" (Trouw, 18/9'68). 
Wij wisten dat reeds in 1962. 

Velen hebben gewaarschuwd tegen die overdracht in 1962. Overdracht ... 
hield immers ook in . . . een min of meer erkennen dat Indonesie toch een 
zekere vorm van rechten had, in ieder geval meer was dan een willekeurige 
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buurman. Het slechte bestuur van Indonesie heeft echter juist het verlangen 
naar onafhankelijkheid fel aangewakkerd. Indonesie heeft geen enkele blijk van 
,.goede wille" gegeven . . . ook heden nog niet. Het bracht aileen terreur. 

Het is daarom nuttig nog eens de stemmotivering van het (toenmalige) a.r. 
Eerste Kamerlid J. Tjalma (thans penningmeester van de ARP) - tegen de 
overdracht- hier weer te geven. Hij verklaarde in de Eerste Kamer o.a.: , ... toen 
in 1949 de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesie aan de orde was hebben de 
a.r. fracties in beide Kamers der Staten-Generaal en bloc hun stem daartegen 
uit gebracht". Voor de feitelijke overdracht in het Paleis op de Dam werd 
ook de heer Tjalma uitgenodigd. Hij vervolgt dan: ,Ik heb daarop geant
woord: Zal de soevereiniteitsoverdracht niet bijwonen. Van die houding heb 
ik nog altijd geen spijt gehad: integendeel, want het is gebleken wat Soekarno's 
woord waard is. De verdere gang van zaken met de Nederlands-Indonesische 
Unie heeft de tegenstemmers in het gelijk gesteld. Er is nu (1962) geen reden 
om aan te nemen dat het anders zal gaan". De heer Tjalma wijst vervolgens 
op de onvoldoende waarborgen voor de stemming in 1969 daar deze onder de 
verantwoordelijkheid van Indonesie zal plaatsvinden en vervolgt dan: ,Terecht 
heeft de minister van buitenlandse zaken in zijn televisie-interview gezegd, dat 
in dit akkoord wel zeer bijzonder een wissel wordt getrokken op een loyale 
uitvoering. Un bon entendeur demi mot suffit. Het belangrijkste punt van het 
akkoord heeft Soekarno reeds nu uitgehold door te verklaren, dat het hier slechts 
om intern zelfbeschikkingsrecht gaat". Tot zover de heer Tjalma. Deze moti
vering van 1962 is zo opvailend (in 1969) omdat de profetie van toen ons 
nu zo duidelijk, als terecht zijnde, moet aanspreken... en nogmaals waar
schuwt. De verklaringen van de heren Algra en Meulink zijn eveneens de moeite 
waard nog eens te herlezen. 

Trouwens ook de voorstemmers hadden het er - gelukkig - heel moeilijk 
mee. De pijn blijkt wei heel duidelijk uit de redevoering van de heer Berghuis 
in de Eerste Kamer, waaruit door mij hiervoren reeds werd geciteerd. 

Het is daarom onbegrijpelijk dat de heer Berghuis onlangs in de Eerste 
Kamer zo duidelijk uitging van het enkele belang van Indonesie . . . door de 
Papoea aileen die ene keuze (dus geen keuze) te laten (Ned. Ged. 30/11/'68). 
Het program van actie (ARP) 1967-1971 is echter zeer duidelijk ten aanzien 
van de naleving van het akkoord van New York.1 En dit program is nog 
van kracht. Of moet onrechtmatig geweld en chantage wederom gehonoreerd 
worden? Ik kan de heer Berghuis, tot mij n spij t, niet volgen noch begrij pen. 
Hij had m.i. moeten hameren op dat zelfbeschikkingsrecht. Kan hij verant
woorden dat de Papoea de prijs moet zijn voor ,oprechte" goede verhoudingen 
tussen Nederland en Indonesie? Is dat AR politick? Is dat naastenliefde? 

1 ,De ARP gaat er van uit, dat het Akkoord van New York van 1962 inzake West
Irian loyaal wordt nageleefd. Ook de V.N. zal zo nodig op haar verantwoordelijkheid 
in deze gewezen moeten worden" (biz. 14). 
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En nu 
1. Nu geeft de beer Idenburg (in A.R. Staatkunde) in een zeer gedegen 

pragmatische studie zijn oplossing voor bet Papoea vraagstuk: ,En de oplossing 
zal daarom dan ook moeten uitgaan van de eenheid van \'Vest-Irian en de 
rest van Indonesie, met andere woorden van de soevereiniteit van Indonesie 
over dit gebied" (biz. 243). Aldus de beer Idenburg. 

En wederom wordt vertrouwen uitgesproken in Indonesie: , Van Indone
sische zijde worden er wel degelijk aanknopingspunten geboden voor zulk een 
gesprek" (biz. 243). En dan wordt verwezen naar een voorstel in bet Indone
sisch dagblad Ampara. Daarin zouden voorstellen gedaan zijn voor een ge
zamenlijk Nederlands-Indonesisch ontwikkelingsbeleid ... bovendien ook nog 
tot heil van een beter begrip tussen Indonesie en Nederland. Hoe na'ief. De 
regering Soeharto is al drie jaar aan bet bewind ... en wat is er, ook tijdens 
dit bewind, in Nieuw-Guinea anders gedaan dan plundering, onderdrukking 
en moord? En de troepensterkte werd intussen opgevoerd tot -+- 30.000 man 
--in onze dagen max. 10.000, maar dan aileen vanwege de dreiging van buiten 
(van Indonesie). Nu is er geen buitenlandse dreiging. Bovendien welke waarde 
heeft de mening van een krant. Overigens verklaarde Soeharto onlangs in het 
bijzijn van de Nederlandse Kamerdelegatie, dat Nieuw-Guinea, hoe dan ook, 
bij Indonesie blijft. De waarschuwing van de beer Tjalma uit 1962 heeft nag 
steeds niet aan betekenis ingeboet. Helaas ! Er is nog niets veranderd. 

2. Nieuw-Guinea kan een soort Biafra worden. De beer Idenburg beschrijft 
het gevaar voor een tweede Biafra ... als de Papoea's de onafhankelijkheid 
zullen verkiezen. Ik ben het roerend met hem eens dat een staat - en zeker 
niet een jonge staat - aan iedere afscheidingsbeweging gehoor kan geven. De 
afscheiding van Nieuw-Guinea ligt, dat zal oak de beer Idenburg toegeven, wel 
geheel anders. Men mag dit motief in dit geval dan oak niet hanteren: Nieuw
Guinea heeft vanaf december 1949 niet behoord tot de federale staat Indonesie ... 
laat staan (in 1962) vrijwillig gekozen voor de eenheidsstaat Indonesie. 

Helaas bestaat de Biafra toestand nu reeds. Oak een voorstemmen zal daar 
niets meer aan kunnen veranderen. En een volk dat vrij wil zijn en reeds leeft 
onder een afschuwelijke druk zal zich niet door dergelijke argumenten laten 
bc'invloeden. Dat leert ons Biafra, dacht ik. Ware de toestand nu dragelijk, 
dan zou men tegen een Biafra toestand kunnen waarschuwen. Of bet zin zou 
hebben weet ik niet . . . denk aan onze eigen geschiedenis. De beer Idenburg 
geeft met voorbeelden aan dat de toestand in Nieuw-Guinea reeds nu zeer 
ernstig is. Het zgn. Biafra motief kan dan nu oak geen dienst meer doen, daar 
de uitslag van de stemming er geen invloed meer op kan uitoefenen. 

3. Vanzelfsprekend juicht een ieder de verbetering van de betrekkingen met 
Indonesie onder het bewind van Soeharto van harte toe ... maar de belangen 
van de Papoea's moeten daaraan niet opgeofferd worden ... Dan, helaas, maar 
geen goede betrekkingen. 

4. Indonesie zou Nieuw-Guinea niet los kunnen laten om redenen van 
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prestige-verlies (blz. 237). Is dat een reden om (wederom) de Papoea daaraan 
op te offeren? Ik herhaal ... Indonesie heeft zes jaar de kans gehad om de 
gunsten van de Papoea's te winnen. En velen wilden zo'n gebaar gaarne beant
woorden ... zie slechts Kirihio (Trouw 24/8/'62). Indonesie zou wel eens 
uiteen kunnen vallen, na een afscheiding van Nieuw-Guinea, schrijft de beer 
Idenburg. Hoe triest dat ook zou zijn ... is dat onze verantwoordelijkheid cq. 
onze zaak? Bovendien . . . vele del en van Indonesie hebben de eenheidsstaat 
nooit gewild (Sumatra, Borneo, Oost-Indonesie, Ambon enz.). Als Indonesie 
de federale staatsvorm meer kansen had gegeven dan zou die zucht naar onaf
hankelijkheid een heel eind verdrongen zijn. Ik denk bij dat uiteenvallen zeer 
speciaal aan de gerechtvaardigde eisen ( wensen) van de Molukken (Ambon). 
Het federalisme verdient bet om meer kansen te krijgen . . . en de gedachte 
leeft terdege, zelfs op Java. Maar zou bet zo'n vaart lopen met het eventueel 
uiteenvallen van Indonesie ... ? Wie weet dat precies? 

Zoals ik al eerder aanhaalde ook dit motief van prestige-verlies mag geen 
reden zijn om de Papoea daaraan op te offeren. Zou een niet naleven van het 
akkoord voor Indonesie geen prestige-verlies betekenen naar buiten? 

Tenslotte 
Het New-York-akkoord geeft de Papoea recht op zijn zelfbeschikking- en 

dat is meer dan ,een horen van" de stamhoofden.2 Zoals ook de beer Idenburg 
uiteenzet. Laten wij alleen reeds om deze reden, maar ook om al die andere, 
eens voor een keer ons woord gestand doen en Nieuw-Guinea steunen en de 
Indonesiers duidelijk maken dat wij op een oprechte naleving van bet akkoord 
staan.3 De uitvoering van het stemrecht is zeker mogelijk, ook bij de vele 
analfabeten in Nieuw-Guinea (bv. door afbeeldingen te gebruiken of de kiezers 
hun kandidaten te doen aanwijzen enz .... er zijn meer dergelijke verkiezingen 
onder V.N. toezicht gehouden). 

Via de ontwikkelingssamenwerking met Indonesie kan Nederland verder 
nog behoorlijk invloed uitoefenen. Dr. Bruins Slot wees ook op deze moge
lijkheid in Trouw (26/11/'68). In bet nauwgezet nakomen van dit akkoord 
kan Indonesie zijn oprechtheid tevens tonen en veel ,goodwill" bereiken. 

Een eventueel zelfstandig Nieuw-Guinea, hoewel nog onderontwikkeld, heeft 
zeker niet minder kansen van bestaan dan andere onderontwikkelde jonge 
landen. Het kan met ontwikkelingshulp geleid worden naar een vrije zelfstan
dige staat. ,Hidup Tanah Papoea". ,Dat aan u recht gedaan worde !" 

2 Art. 18 punt c van het New-York-akkoord: Formulering van de vragen op een 
wijze die de inwoners in staat zal stellen te beslissen (a) of zij bij Indonesie wensen te 
blijven, (b) of zij hun banden met Indonesie wen sen te verbreken; punt d: Het recht 
tot deelneming aan de uitoefening van de zelfbeschikking in overeenstemming met inter
nationaal gebruik van aile volwassenen, zowel mannen als vrouwen, die geen vreemde 
nationaliteit bezitten en die ingezetenen zijn ten tijde van de ondertekening van deze over
eenkomst ... ". 

3 En dus niet zo: - zeven Papoea-leiders zijn met het pistool in de rug, gedwongen 
een verklaring te ondertekcnen, waarin zij beloofden zich niet te zullen keren tegen de 
politieke doe!stellingen van Djakart:J. - (De Stem van Ambon, 1967 nr. 212). 
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BOEKBESPREKING 

J.J.G.Boot, Hedendaagse gezagshandhaving.Samsom, Alphen 
a. d. Rijn 1968; 22 biz. 

Deze door de voormalige burgemeester van Hilversum uitgesproken rede 
op de Algemene Vergadering van het Genootschap van Burgemeesters te Leiden 
op 19 oktober 1967, welke door N. Samsom N.V. Alphen aan den Rijn 
1968 in druk werd uitgegeven in de Serie Geschriften RechtfBestuttrjEconomie, 
werd mij ter recensie toegezonden. Ik voldoe graag aan dit verzoek en wei om 
de volgende redenen: het behandelde onderwerp is ook nu- december 1968-
nog actueel en de spreker was een figuur die wat te zeggen had en derhalve 
gezag bezat. Na een korte inleiding waarin spreker meerdere vooraanstaandeo 
citeert, o.a. professor Rupp en oud-staatssecretaris Egas, komt hij tot een 
indeling in vier - het calvinisme verloochent zich niet gauw - pun ten: 

1. Maatschappelijke veranderingen. 
2. De invloed daarvan op het gezag, in het bijzonder het overheidsgezag. 
3. De vraag of ons bestuursstelsel nog te handhaven is. 
4. De principiele achtergrond van het gezag. 
Bij het eerste punt komt de dynamische ontwikkeling en de schaalvergroting 

ter sprake. De mens - aldus spreker - wordt steeds mobieler en komt met een 
steeds grotere wereld in aanraking. Geen mens kan meer alles overzien en 
derhalve moet de Staat chronisch dwingen elkaar te ontzien en met elkaar 
rekening te houden. 

Bij het tweede punt spitste zijn betoog zich toe op de gevoelsdoorbraken ver
oorzaakt door kiezers die het andere en betere will en hebben (ontstaan Boeren
partij en D'66). Hij schetste de alles overheersende- althans zeer toegenomen 
- staatsbemoeienis. 

Bij het derde punt betoogde hij dat het begrip openbare orde uit de wet 
verwijderd client te worden en dat meer gespecificeerd moet worden wat ver
boden is. 

Een codificatie van de in een bepaalde periode plaats gehad hebbende orde
verstoringen zou moeten plaatsvinden om zodoende ,vuistregels" te kunnen 
vinden. Hij betoonde zich een voorstander van een hechte samenwerking tussen 
bestuur en justitie en tussen de burgemeester en zijn korpschef. 

Een wettelijke bepaling dat de burgemeester slechts bij en na ernstige orde
verstoringen opening van zaken aan de raad diende te geven, was voor hem 
het maximale in de zgn. verantwoordingsplicht van de burgemeester aan de 
raad. Het argument tot deze stelling was dat de raad krachtens zijn structuur 
niet met voldoende kennis van zaken zou kunnen oordelen over deze zaken. 
In ditzelfde punt werd door hem de benoeming van een staatssecretaris voor het 
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politiewezen gewenst geacht, mede gelet op de verschuiving van de werkzaam
heden van de politie van het bestuurlijke naar het justitiele vlak. Onder punt vier 
stelde hij o.a. dat gezag en vrijheid elkaars tegenstellingen zijn, althans elkaar 
bestrijden. Hij ziet bet zo dat goede leiding gezagscrisis en revolutie voorkomt. 
Paulus wordt hierbij uitvoerig geciteerd en niet aileen in de zin van Romeinen 13 
maar ook de brief aan Philemon. 

In zijn samenvatting stelde spreker dat de vorming zowel van de gezagsdrager 
als van de gezagsaanvaarder tegenwoordig een noodzakelijke vereiste is. God 
geeft ons niet alleen een wet en een richting maar ook een belofte voor een 
<inder en beter leven. 

Tot zover de beer Boot in zijn rede. 
Tenslotte nu een enkele - kritische - kanttekening mijnerzijds. 
Bij bet uitspreken van een rede wordt de inhoud daarvan niet aileen bepaald 

door de spreker maar ook door de hoorders, om van de luisteraars maar niet 
te spreken. Dit burgemeesterlijk gezelschap is natuurlijk niet objectief. Ze hebben 
allen en in de ambtelijke en persoonlijke sfeer met deze vragen te maken. Daar
om maakt bet geheel een wat te ,magistrale" indruk. Ik zou wel eens willen ervaren 
hoe een stel recalcitrante studenten een dergelijke rede zou hebben ondergaan. 

Daarnaast heeft de beer Boot getracht een synthese te vinden tussen de 
feitelijke omstandigheden van vandaag - bestuur, justitie, overheid b.v. - en 
de ontwikkelingen die zich voordoen en deden. De oplossing van de daardoor 
ontstane gezagsproblemen zoekt hij sterk in een aanpassing aan die - voor 
hem - vaste vormen van bet bestuur enz. Ik vind dat wat jammer en had ge
hoopt o.a. op een kritisch geluid over de samenstelling en kwaliteit van onze 
vertegenwoordigende lichamen. In dit opzicht voldoet de rede mij niet. De 
calvinistische levensovertuiging van spreker wordt niet onder stoelen of ban
ken gestoken en dit veelkleurige gezelschap magistraten heeft daarin geen 
,onduidelijkheid" kunnen bespeuren. Ik zeg met opzet calvinistisch dat niet het
zelfde is als bijbels. 

Mijn slotconclusie luidt dan ook: de beer Boot heeft een eigen, fris, wat 
theoretisch doch overtuigend geluid laten horen over een ook nu nog zeer 
actuele zaak. Ik zou willen wensen dat de A.R. Partij onder zijn leiding eens 
een werkgroep samenstelde die dit onderwerp nog eens wat verder uitdiepte, 
bestudeerde en in de publiciteit bracht. Daar zouden duizenden in den lande 
bij gebaat zijn en talloze gezagsdragers in gezin, school, kerk en maatschappij 
zouden het gesprek daarover kunnen voortzetten. Bovendien zou onze partij 
laten blijken dat ze ook op dit punt gezagspartij is, dat wil zeggen iets te 
zeggen heeft en op radicale wijze zoals de beer Boot dat gedaan heeft. Ik ben 
er door o.a. mijn landelijke contacten van overtuigd geraakt dat aile aange
sneden vraagstukken en problemen bij het ,gewone" volk sterk leven en aan
dacht hebben. Het gezag op straat, in het gezin, in de school en in de Kerk, 
zijn begrippen die evolueren, vervagen, aangevallen en bekritiseerd worden. 

W aarom dan via de politieke partij daarop geen antwoord gezocht? 
W. M. van Andel 
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PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

,IN MEMORIAM" 

Herdenkingscollege gegeven op 10 februari 1969 
in de juridische faculteit der Vrije Universiteit. 

door 

Prof. Mr. I. A. Diepenhorst 

Of de ontslapene, die wij heden als juridische faculteit aan onze academie 
willen eren, dit samenzijn zou hebben gewenst, weet ik niet. Hij heeft zich 
het vorig jaar aan een afscheid in breder kring onttrokken, wei bereid om 
nog een keer op te treden en met een wat algemeen gehouden voordracht zijn 
werkzaamheid te besluiten, niet van zins zich een bijeenkomst vol loftuiting, 
welke inderdaad soms veel van de bewierookte vergt, te laten welgevallen. 
Of zijn spoedig einde hem zelf dus verrast heeft, zodat hij geen verlangens 
kon uitdrukken omtrent een al dan niet herdenken, is mij evenmin bekend. 
In het ongewisse over wat Prof. Scholten zelf zou hebben begeerd, is het den 
juristen der Vrije Universiteit een behoefte even stil te houden om terug te 
blikken op het volle en vruchtbare leven van een ordinarius - een gewoon 
hoogleraar- die zich gedurende een tiental jaren voor het onderwijs aan deze 
hogeschool heeft ingezet. Hoe weinig hij daarbij zich zelf spaarde, mag worden 
afgeleid uit het feit, dat hij eerst nadat het laatste college door hem gegeven 
was, medische hulp inriep ter bestrijding van verschijnselen, die hem tot het 
uiterste deden wachten, daar hij vreesde de voortijdige afbreking van zijn werk 
zodra een arts het onderzoek op zich zou nemen. Juist om wat hij tot het 
einde gaf, wil de juridische faculteit haar dank uiten, er zich scherp van be
wust dat het Scholten soms zwaar moet zijn gevallen zich gedurende zijn laatste 
jaren volledig in te spannen en te meer waarderend, dat hij zulks deed. 

Het is moeilijk in anderer bestaan enigermate door te dringen, wanneer 
daartoe slechts weinig gelegenheid geboden wordt. Hij die heenging, maakte 
in zijn laatste jaren de indruk weinig meer aan het leven te hechten. Eerder al, 
gedurende de bezetting, was er het zware verlies geweest van een dochtertje, 
waarover hij een enkele keer sprak met een effenheid, welke diep verdriet 
poogde te maskeren. Het sterven van Mevrouw Scholten is een door hem nim
mer geheel verwerkte slag geweest. Zij heeft tegen de verwachting van dokters 
in mede door een grote wilskracht, wei vermoedend hoezeer haar man alleen 
achterblijvend, zich eenzaam zou gevoelen, langer aan een fatale ziekte weer
stand geboden dan menselijke berekening voor mogelijk hield. Tijdens de jaren 
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van het professoraat veel zorg vragend, was zij voor haar man het vaste punt 
in zijn drukke levensgang. Steeds tegenover anderen blijmoedig, wanneer het 
over zijn huiselijke plicht ging en deze als een privilege volvoerend, heeft 
Prof. Scholten in zijn huwelijk geluk gevonden en toen dit brak, knakte 
tevens zijn levensmoed onherstelbaar. 

Nog eens wijs ik er op hoe moeilijk het is over anderer innerlijk iets te zeg
gen, omdat men het begrepen heeft. Vooreerst is er terughouding uit respect 
voortkomend, die er aan in de weg staat zich te ver te wagen. Dan ook bestaat 
de kwade kans mis te tasten, een verkeerde uitleg te bieden, zich geheel te 
vergissen. Carlyle heeft zijn eigen vrouw geheel misverstaan; wat moeten zij die 
slechts van tijd tot tijd en dan vluchtig met elkaar in aanraking komen? Einde
lijk draagt - ik wees er vaker op - ieder iets met zich dat onuitzegbaar, dat 
niet mededeelbaar is. Bij hen die geloven, vormt dit het ,ik voor God alleen" 
wat, als het goed is, weinig over anderer godsdienstig !even spreken doet, 
en velen onzer herdenkingen aan groeve en in vergadering een merk van 
geestelijke brutaliteit opdrukt. Verder dan de zekerheid dat tanende levenswil 
niet het grote uitzicht heeft afgesneden en dat integendeel een onthechting 
aan het oude en vertrouwde te sterker naar het werkelijk nieuwe, naar de Ver
nieuwer, deed uitzien, kunnen wij niet komen; het is trouwens overbodig. 

W el mag in alle behoedzaamheid worden vastgesteld, dat de trouw aan het 
gezin, de band vooral aan de echtgenote, maar weinig minder sterk aan de 
kinderen, daarom ook zulk een spankracht zal hebben vertoond, waar er verder 
in de aanleg en in het karakter bepaalde hoedanigheden lagen, die de omgang 
met de op iets groter afstand zich bevindende ,naasten" bemoeilijkten. Een 
historicus ziet scherp. Prof. Scholten was jurist- hij was het met ere- doch 
hij is over de brug der geschiedenis tot het recht gekomen en hij is steeds de 
man met onuitroeibare aandrift om te weten hoe of het nu gebeurd was, ge
bleven. Begiftigd met een helder verstand, wars van opgeschroefdheid en 
schijnvertoon, ontdekte hij zelf- het is oude ervaringswijsheid- door hoeveel 
onverstand de wereld geregeerd, met welk een zelfzucht onder het mom van een 
ideaal het eigenbelang gediend werd. Soms - gelukkig lang niet altijd - leek 
het alsof zijn opmerkzaamheid zich met name op het teleurstellende richtte. 
Hij was critisch van inslag. Naar mijn vaste overtuiging zou hij zonder gezin 
lichtelijk cynisch zijn geworden. Hij prikte door loze schijn heen. Maar voor 
buitenstaanders was er dan de indruk van een zekere hooghartige meewarig
heid, een wat koele naar betweterij zwemende zelfverzekerdheid. Vooral in de 
dertiger jaren toen eenvormigheid op hoge prijs werd gesteld, viel dit ver
keerd. Bovendien was de critische beschouwer geen vechter. Hij had iets over
wegends, iets afwerends tevens. Hij wekte de indruk organisatorisch veel te 
kunnen, om toch op bepaalde ogenblikken zich terug te trekken in de studeer
kamer. Mede om deze oorzaak is hij lange jaren voor zijn besef buiten spel 
gebleven. Zijn behoefte om zich naar buiten af te schermen, om afstand te 
bewaren, is aldus vergroot. Zijn vermogen vreemden nader te treden, hier en 
ginds vrienden te maken, er door verkleind. Tegelijk moet in deze structuur, 
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welke zijn onafhankelijkheid ten goede kwam, voor een gedeelte de oorzaak 
van zijn succes worden gezocht. Er was sprake van een vol en van een rijk 
leven en het wordt tijd dit waar te maken. 

Sedert 1948 was Scholten bijzonder hoogleraar aan de universttett van 
Leiden, een werkzaamheid die hem z6 na aan het hart lag dat - had hij ze 
moeten opgeven om later in 1958 de leerstoel in het staatsrecht aan de Vrije 
Universiteit te bezetten - de katheder in Amsterdam door hem zou zijn ge
weigerd. Daar vereniging van leeropdrachten mogelijk werd gemaakt, en ook 
tegen de docerende functie aan de Koninklijke Militaire Academic geen be
zwaar rees - waren de laatste tien jaren bijzonder bezet en zou er door wie 
onkundig waren van voordien vervulde taken, gesproken kunnen worden van een 
,het lev en begint bij zestig"; te eerder zou dat mogelijk wezen als tevens op het 
voorzitterschap van de Radioraad, op dat van de Nozema, op dat van de Commis
sie voor radio- en televisiewetgeving, het oog zou vallen. Maar aldus zou veron
achtzaamd worden een op het directeurschap van de christelijke kweekschool uit
lopend leraarschap in geschiedenis en aardrijkskunde, vrij uitgebreide rood de 
Arja, de antirevolutionaire jongerenactie cirkelende politieke werkzaamheid v66r 
de tweede wereldoorlog, het lidmaatschap en vice-presidentschap van het Bijzon
der Gerechtshof te Amsterdam, het presidentschap van de Bijzondere strafkamer 
der arrondissementsrechtbank te Utrecht na 1945, een veelvuldig optreden voor 
de radio - de rubriek: ,De vaart der volken" genoo~ wijde bekendheid. Van 
1956 tot 1958 werd het lidmaatschap van de Tweede Kamer vervuld. Om het 
beeld nog iets vollediger te maken, een langdurige bemoeienis met het onder
wijs leidde in de laatste periode tot het lidmaatschap van de Eerste Afdeling 
van de Onderwijsraad. 

Wat is nu nader de betekenis van Scholtens professoraat aan de Vrije 
Universiteit geweest? De juridische faculteit kon in 1956 bogen op een aan
lokkelijk verleden; zij was in de goede driekwart eeuw van haar bestaan gediend 
door mannen van faam. Wat men ook tegen Fabius gedurende zijn leven aan 
bezwaren mocht koesteren, hij was een markant man. De breuk met de beide 
Lohman's mocht pijnlijk, wil men beschamend zijn geweest, voor 1940 hadden 
Anema, Diepenhorst, Zevenbergen, Dooyeweerd tot een beslist goede rechts
geleerde opleiding bij gedragen. AI keerden na de oorlog de door de Duitsers 
weggevoerde en in het concentratiekamp gestorven Rutgers zomin als de een 
ander pad inslaande Gerbrandy Sr. terug, terwijl Oranje spoedig stierf, de 
faculteit handhaafde de verworven positie. Wei veranderde het type hoogleraar. 
Ook bij haar trad verbijzondering op. De vroeger ongedeelde werkzaamheid 
spreidde zich. Onderwijs en onderzoek groeiden iets uit elkaar. Bestuurlijke 
kwesties vroegen meer aandacht. Het contact met de buitenwereld diende 
te worden bewaard. Vergeleken met de tijd van v66r 1940 grote studenten
aantallen verminderden de bekendheid van leermeesters en leerlingen met 
elkaars lotgeval. De in 1922 nauwelijks een notulenboek of administratie ken
nende faculteit werd een vrij ingewikkeld apparaat. De onderlinge samen
hang boette zonder te verdwijnen aan betekenis in. 
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Indien nu een keuze zou worden gemaakt om de werkzaamheid van de 
hoogleraar Scholten te karakteriseren, dan moet er niet voor alles van Scholten 
de bestuurder of van Scholten de onderzoeker sprake wezen. Het eerste is duide
lijk, het tweede bevreemdt wanneer er niets zou volgen. Niettemin kan het 
een zo goed als het ander worden gestaafd. Al heeft deze hoogleraar zich steeds 
trouw van zijn facultatieve verplichtingen gekweten, in die mate zelfs dat nooit 
tevergeefs op hem een beroep werd gedaan om bij te springen, het bestuur
lijke had niet zijn volledige liefde. Misschien onbewust heeft dit toch een 
rol gespeeld bij een niet doorgegaan ministerschap; het is zeker van invloed 
geweest op zijn niet in aanmerking willen komen voor een lidmaatschap van 
de Raad van State; dat hij eerder in wikken en wegen, in bespiegeling dan in 
de daad zijn kracht vond, heeft stellig ook tot de kortstondigheid en het voor 
zijn gevoel niet volledig bevredigende van zijn Tweede Kamerlidmaatschap bij
gedragen. 

Maar wonderlijk doet aan dat niet de onderzoeker Scholten naar voren wordt 
gehaald. Uiteraard moet op zijn wetenschappelijke denkbeelden het zoeklicht 
worden gericht. Hen uiteen te zetten is onontwijkbaar en vraagt, ofschoon er 
geen afzonderlijk magnus opus verscheen, de meeste ruimte. Desondanks zal 
hier de grootste betekenis van Scholten niet te vinden zijn, al bereikte hij heel 
wat. Hij heeft zich immers steeds met historisch-juridisch speurwerk bezig
gehouden. Met zijn dissertatie ,Thorbecke en de vrijheid van onderwijs tot 
1848" liet hij zich kennen als iemand die in de vaderlandse politieke his
torie der 19e eeuw terdege thuis was. Zijn sedertdien verschenen opstellen en 
redevoeringen bevestigden zijn goede naam te dezen. Hij ]evert nauwkeurig 
werk, weet waarover hij schrijft, heeft nogal eens gevonden, wat aan anderen 
ontging, maakt zich niet schuldig aan krasse oordeelvellingen, die later moeten 
worden teruggenomen en doet dit alles in een duidelijke stijl, die soms stellig 
tegen de bedoeling van de auteur in wel sterk aan het verleden herinnert: de 
uitdrukkingen ,klagelijk einde", ,uitnemend" geschrift, ,keurige" citaten 
strekken tot bewijs. Hoogst zelden treft men een licht pathetische uitschieter aan 
en dan slechts in een populair gehouden artikeltje - nooit in het wetenschap
pelijk werk- ,Eens komt de dag van de derde Mongolenstorm ... " Een enkele 
keer is hij fel, zo naar aanleiding van de korte crisis in 1960 als gevolg van de 
motie betreffende de woningbouw ingediend door Van Eibergen, wanneer hij 
verzucht dat het aan alle kanten rammelde. 

Geenszins het juridische verwaarlozend, benadert hij in de eerste plaats zijn 
stof als historicus. Hij doet dit onbevooroordeeld, in deze zin dat de feiten hun 
eigen taal spreken, terwijl hij soms vanuit persoonlijke overtuiging een beoor
deling toevoegt. Met Thorbecke heeft hij aanvankelijk moeite gehad; de disser
tatie is er duidelijk op gericht vast te stellen dat de vader der grondwet van 
1848 niet als voorstander, laat staan als pleitbezorger voor de vrijheid van onder
wijs mag beschouwd, zodat zij door zijn toedoen in genoemde constitutie zou zijn 
vastgelegd. Maar ofschoon steeds beseffend hoe er een groot verschil was tussen 
Thorbecke die het verband tussen religie en staatkunde in de persoonlijke sfeer 
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hield enerzijds en Groen van Prinsterer, die ,een staatsman niet, een evangelie
belijder" de relatie beslist breder legde, anderzijds, heeft de liberale staatsman 
Scholten nimmer losgelaten; af en toe geeft hij hem tegenover Groen gelijk, 
zo als het de positie van de gemeente in het Nederlandse staatsrecht betreft. 
Zonder bijzonder diep op Thorbecke's wijsgerige gedachtenwereld in te gaan 
- Manger was hier beter - waardeert hij diens organische beschouwing, 
waarin de delen van het geheel niet zijn los te maken en telkens aan een veel
heid van factoren kan worden recht gedaan. De waardering groeit: Thorbecke 
is een man van diepe religiositeit; hij gaf ons land duurzame staatkundige vorm 
door zijn constitutie, de laatste bundel voert als titel: ,In de voetstappen van 
Thorbecke.'' 

Daarentegen heeft hij met een Kuyper, ofschoon hem soms prijzend als iure 
suo opvolger van Groen, de man die het sociale vraagstuk op treffende wijze 
voordroeg, die indrukwekkende, ja ,machtige" deputatenredevoeringen hield, 
voor wiens handhaving van het gezag in 1903 hij bewondering koestert, meer 
moeite. Of hem de figuur van Kuyper volop sympathiek is geweest? Aan het 
einde van zijn leven over de partijvorming tot aan de eerste wereldoorlog spre
kend haalt hij een gezwollen passage aan, afkomstig uit Kuyper's in 1913 ge
houden toespraak ,De Meiboom in kop" om erop te Iaten volgen de spot van 
een tegenstander ,De Meiwijn in de kop". Trouwens ook verder heeft hij be
zwaren. De anti-revolutionaire Ieider is meer man van de vrijheid dan van het 
gezag, zet de rechten van de onderdaan uit en krimpt de bevoegdheden van de 
overheid tegenover de conscientie der burgers te veel in. Deze bedenking is 
verklaarbaar. Scholten was leerling van de Utrechtse hoogleraar B. C. deSavornin 
Lohman, die evenals zijn oom de grote Alexander Frederik nogal Groeniaans 
dacht en Groen bezat hoezeer aan de volksvrijheden recht doend een aristo
cratische, geen democratische inslag. Kuyper vertoonde bij aile grootheid -
welke voorzover wijsgerig-theologisch van aard niet geheel binnen Scholtens ge
zichtskring lag - iets van de omhoog gevallen bourgeois, wat Scholten niet 
aanlokte. 

Een type dat hem uitnemend lag, trof hij aan in de Groninger hoogleraar 
Gratama. Op een ge"isoleerde post in het liberale Groningen, de anti-revolu
tionaire beginselen toegedaan, tegelijk verschillend van starre partijgangers, die 
een dermate nauwe binding met Calvinistische, of beter nog steil orthodoxe 
opvattingen legden, dat de bewegingsvrijheid zeer werd ingekrompen, op zijn 
oude dag vereenzamend, was Gratama, steeds op zelfstandigheid bedacht, geen 
volstrekt gesloten stelsel voorstaand, iemand aan wie Scholten zich verwant 
gevoelde. Een gezagsgetrouw individualisme, ziedaar wat hem toesprak, en wan
neer de betrokkenen dan zich nergens thuis voelden, had hij daarvoor uit zekere 
overeenstemmende geaardheid stammend begrip. Mogelijk dat ruimer uit zijn 
karakterbouw voortvloeide de zeldzaamheid, waarmee anderer persoonlijkheid, 
en zulks niet steeds de kern treffend, getekend werd. 

W etenschappelijk leverde Scholten interessant, geen baanbrekend werk. Een 
geschiedfilosofie bood hij nimmer. Archiefonderzoek verrichtte hij betrekkelijk 
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weinig. Daarentegen behandelde hij graag op het !even toegesneden algemene 
vragen, liet hij de nadruk vallen op de betekenis voor een volk van historisch 
besef. Hij schoof voor Nederland de nationale, geleidelijk gegroeide samen
hang naar voren, hij trok uit hetgeen er voorheen gebeurd was conclusies. Het 
Nederlandse volk was religieus, vrijheidslievend, openstaand voor invloeden 
uit den vreemde, al was de ,public spirit" soms weinig ontwikkeld. De vader
landse historie is geweest een samenspel van krachten. Onze grondwet van 1814 
was vrucht der tijden, niet los te denken van de Republiek, van de Franse tijd, 
van het zelfstandig denken der ontwerpers: zij erkende aan haar voorafgaande 
soevereiniteit en legde deze voor de toekomst vast. Op grand ook van de 
historie is hij staatsrechtelijk een aanhanger van het dualisme, de tweeheid van 
Regering en Staten-Generaal. Tegelijk is hij hier niet geheel duidelijk. Min of 
meer bedekt valt hij Groen bij, wanneer deze de motie Keuchenius verdedigend, 
tevens betuigt haar kart voor de stemming, wanneer zij het debat voldoende 
had losgemaakt, te zullen hebben ingetrokken. Hij prijst extra parlementaire 
kabinetten, want zij staan tamelijk vrij ten opzichte van partijen en partij
fracties, hoewel hij erkent dat Ruys de Beerenbrouck soms teveel toenadering 
zocht tot de Kamers. Men kan evenwel ook een misprijzend oordeel over derge
lijke extra parlementaire ministeries vinden, en zulks in een verband dat de indruk 
weld: er is ongenoegzaam met de volksvertegenwoordigers gerekend. Kennelijk 
is er- in 1946- enige be!nvloeding door de omstandigheden welke tot deze 
stellingkeuze beweegt. 

Politieke partijen en partijleiders zoals zein Nederland voorkomen ontmoeten 
bij Scholten bedenkingen. Hij erkent de noodzaak van de machtsfactor in de 
staatkunde. Hij waardeert het dat Kuyper en anderen de vaderlandse politiek 
organisatorische vastheid door afbakening naar beginselen verleenden. Van be
ginselen zelf heeft hij, ze met soberheid hanterend, zich nooit afkerig getoond. 
Tach wees hij in het partijsysteem ook feilen aan. De inspraak der leden - hij 
stond zelf niet in de pas bij de zeer autoritaire Dr. Schouten, die tegenover 
zijn wat ,relativerend" denken critisch en tegenover zijn niet komen tot voort
gezette actie onbegrijpend stand - kwam vooral bij de antirevolutionairen 
niet aan haar trekken. Elke heilige wilde zijn kaarsje hebben, wat betekende 
dat een veelheid van kleine belangen en belangenvertegenwoordigers het voeren 
van een politiek in grootse stijl belemmerde. Hij miste in ons land te zeer de 
nationale, voor hem de christelijk-nationale gedachte. Vandaar zijn aandringen 
op verdieping van de volksgeest, op het stichten van kampen voor de j eugd, die 
globaal beschouwd aan meer lichamelijke oefening behoefte had, op de door
breking van te sterk particularisme, op bijbelonderricht in de openbare school. 
,Hoe meer antirevolutionair, hoe meer Nederlands" vat zijn gedachten goed 
samen. Vandaar zijn bewondering voor Colijn: zoals deze niet speculatief, zoals 
deze gehecht aan de Nederlandse natie met aan nationale trouw gepaard gaande 
veroordeling van bekrompenheid en schotjesmentaliteit; ook Colijns militaire 
rechtlijnigheid, ongeveer in de trant van: ,gezag is gezag" lachte hem toe. In 
Colijn stelde hij, bij wie zelf op het onverwachts enige geremdheid zich voor-
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deed de innerlijke dynamiek en het natuurlijk overwicht op prijs. Evenals Colijn 
wilde hij de koninklijke macht naar voren schuiven, meende hij dat aan de 
particuliere eigendom niet moest worden gewrikt. 

Dit geheel van denkbeelden is belangwekkend, is ondertussen niet schokkend. 
Soms had men meer willen horen. Thorbecke is de liberaal die de volkssouve
reiniteit wilde temmen: in hocverre is Thorbecke aanhanger der volkssouverei
niteit geweest en heeft dit begrip niet meer dan een betekenis, hetgeen temeer 
klemt, omdat Scholten verzekert dat Thorbecke zich de destructieve werking 
van dit beginsel in genen dele ontveinsdc. De vrijheidsrechten zouden rechts
goederen zijn wier vervreemding niet aan het goedvinden der onderdanen kon 
worden overgelaten; zij zijn tegenover de staatsmacht geldend te maken; de 
grondwet door hen op te sommen, verwijst bepaalde handelingen naar religie 
en zede. Toch wordt het verlossende woord niet gesproken. Van sociale rechten 
is in het geheel geen sprake. De van de vrijheidsrechten niet afhankelijke over
heidsinstellingen - dit is een waardevolle gedachte - mogen deze doorbreken. 
Kuyper ging ten onrechte van de oneindige waarde der menselijke persoonlijk
heid uit. Opnieuw, dit prikkelt tot bezinning. Het is tevens fragmentarisch en 
vormt geen eenheid. Als ten overvloede is er een enkele dissonant indien ook 
het praktisch politick optreden binnen het gezichtsveld wordt getrokken. In 
1962 wordt een straf Nieuw-Guinea beleid verdedigd, vindt een op formalis
tische gronden steunend verzet tegen de mammoetwet van minister Cals een 
samenvatting, vooral omdat de vrijheid bedreigd wordt geacht, in een wat 
krampachtig omklemmen van vastliggende getallen voor schoolstichting en stuit 
men op een anti-socialisme, dat aan voorhanden sociale nood voorbijglijdt; het is 
alsof de beginselen de feiten volkomen hebben weggedrukt en het anders zo 
evenwichtig oordeel tij delijk ietwat uit de balans raakte. 

Boven alles is Scholten docent geweest. Van Boerhaave, de grootste medicus 
die wij in Nederland hebben gekend, wordt verteld hoe hij ook in zijn laatste 
levensjaren de studenten vermocht te boeien met - behalve bij de chemie, 
waarbij hij de stof uitgeschreven had - enkel van aantekeningen voorgedragen 
colleges, simpel wat de vorm betreft maar vol inhoud, didactisch geheel verant
woord, tevens onderhoudend in de hoogste mate; geen leerling of hij sprak later 
met grote erkentelijkheid over dit onderricht. Het is opvallend dat niemand die 
Scholten zijn lessen hoorde geven anders dan met bewondering vervuld was en 
ruimschoots daaraan uitdrukking gaf. Hij beheerste zijn stof volledig. Hij had 
al heel weinig moeite te formuleren. W erkelijk was hij een meester in het ge
sproken ,belerend" woord. Praktisch zonder versprekingen leidde hij zijn ge
hoor stap voor stap naar het doel dat hij zich gesteld had. Behept met de nieuws
gierigheid die naar karakteristieke feiten zoeken doet, had hij zich door voort
durende studie ecn schat van prikkelende gegevens eigen gemaakt waaruit hij 
kwistig meedeelde. In Utrecht reeds befaamd onder enkele generaties onder
wijzers, begon in Leiden voor hem de academische victorie. Naderhand her
haaldc hetzelfde zich te Amsterdam aan de Vrije Universiteit. 

Vermoedelijk was hem de parlemcntaire geschiedenis het liefst, meer dan 
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het staatsrecht. Hij kon zich zelf bij zijn uiteenzettingen over het treffen tussen 
de politici de teugel vieren. Hier en ginds grijpend in spannende gebeurtenissen, 
had hij ook de gelegenheid over het heden zich uit te laten, de oligarchie van 
partijen, de wisselvalligheid van staatkundige leiders, die het ,Gebot der Stunde" 
volgden, de door hem vermoede achtergrond der dingen: omstreeks 1874 zou 
er met de gedachte aan een omwenteling in protestantse kring zijn gespeeld. 
Soms bezigde hij de vragende vorm, kwestie na kwestie opwerpend. Door een 
aardige bijzonderheid - een niet-friese functionaris die een friese instelling 
leidde - met een prikkelende uitspraak, ook wel, zij het steeds voorzichtig, 
in artikelen gedaan - een politieke partij is geen kerk en geen hengelaarsclub; 
Thorbecke, bij wie het debat inleiding tot handelen was, wiens systeem eerder 
dan de persoon het vertrouwen had van de tijdgenoot, moest een oude dissenter 
heten, de antirevolutionaire staatsleer was opportunistisch in de ontwikkding 
der leerstukken, Kuyper kon als een vijand van de staat worden beschouwd, in 
antirevolutionaire kring werd de overheid niet naar behoren gewaardeerd, een 
regering die slechts partijwensen verwezenlijkte, leek op het His Masters Voice 
hondje -, slaagde hij erin menig misverstand omtrent dufheid en gebrek aan 
openheid in orthodox protestantse kring met name bij buitenstaanders weg te 
nemen. Voor 1940 had hij zuiverend gewerkt door op kleine universitaire 
bijeenkomsten nog al vrijmoedig zijn lievelingsdenkbeelden te spuien. Als leer
meester, als academisch praeceptor werd hij volledig aanvaard en voelde hij 
zich gelukkig. De in de jongste tijd met heftigheid uitgevoerde aanvallen op de 
hoar-colleges konden hem totaal onberoerd laten. Buiten noodzaak werden zijn 
lessen nooit verzuimd. Zij stimuleerden de belangstelling voor geschiedenis en 
politiek. Zij verruimden de gezichtskring. Zij deden de betekenis van een wijde 
geestelijke horizon, van een deugdelijke culturele uitrusting verstaan. Wie ge
woon was bijna uitsluitend naar maatschappelijk profijt of onmiddellijk studie
rendement te vragen werd tot de erkenning gedrongen dat iets dergelijks bij 
Scholten al te dwaas was. Bovendien werd men gewaar met de hier overgedragen 
kennis wat te kunnen aanvangen, met de hier gewekte belangstelling ook voor 
andere problemen oog te krijgen. Had de leermeester zelf door zijn radio-arbeid 
niet bewezen dat voor geschiedkundige beschouwingen, mits maar actueel aan
gekleed en met rustige overtuigingskracht voorgedragen, een breed publiek 
ontvankelijk was? 

Wij moeten afsluiten; de herdenking mag geen mateloze lof worden; hij, 
die aldus werd gehuldigd, zou misprijzend hebben opgekeken. Dit staat een 
uiteindelijk woord van weemoed en erkentelijkheid niet in de weg. Het zal het 
schijnbaar tegenstrijdige gelijk het tot dusver naar voren trad, niet verzoenen, 
wellicht het bondigst geformuleerd in dier voege dat de hoogleraar die zo zeer 
waarde toekende aan gewetensvrijheid tevens objectivist was. Het zal evenmin 
zwijgen van reeds eveneens vermelde zelfstandigheid, trouw, ijver, bereidheid 
te dienen. Er werd soms moeizaam veel verkropt. Daarnaast openbaarde zich 
voornaamheid in het stilzwijgend voorbijgaan aan onwaardige aanvallen - zo 
aan nooit publiekelijk herroepen Polemios artikelen -- welke mindere figuren 
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tot actie zouden hebben getergd. Mazes de psalmdichter die ook staatsman was 
en wetgever, erkent als hij over zeventigjarigen gesproken heeft, dat moeite en 
verdriet in het Ieven op aarde de boventoon voeren. Hij vraagt, zich tot de 
Allerhoogste richtend, dat het ons mensen gegeven worde onze dagen zo te 
tellen dat wij een wijs hart bekomen. Wij die naar ik zeide over anderen 
veelszins hebben te zwijgen mogen - en het is mede het laatste woord der 
universiteit - vertrouwen dat deze bede aan Lubbertus Willem Gerrit Scholten 
is vervuld. 

* 
DE KIEZERS EN HUN PARTIJEN 

door 

Dr. G. J. Lammers 

Het is met de politieke partijen in Nederland een eigenaardige geschiedenis: 
zij bestaan sinds jaar en dag, maar slechts in een opzicht vervullen zij een door 
de wet opgelegde en geregelde taak, nl. bij de verkiezingen. Dan mogen zij 
hun candidatenlijsten indienen, waarop de afgevaardigden voor Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, Provinciale Staten en gemeenteraden worden gekozen. Voor 
die ene keer treden zij officieel op de voorgrond om zich daarna weer be
scheiden terug te trekken. Grondwet noch wet beantwoorden de vraag, wat 
nu eigenlijk een politieke partij is, aan welke eisen zij moet voldoen om erkend 
te worden, door welke rechtsvoorschriften haar optreden wordt beheerst en 
welke taken haar zijn toebedeeld. Het is opmerkenswaard, dat het staatsrecht 
dit fenomeen in het politieke Ieven van de staat zo stiefmoederlijk behandelt. 
Maar ook de programma's der politieke partijen zelf zeggen weinig over de 
eigen plaats en taak. Zij formuleren ieder naar eigen richting en oorsprong de 
beginselen welke voor de Ieiding van de staat moeten gelden en de doeleinden 
welke moeten worden bereikt. In een enkel program wordt duidelijk gesteld, 
dat het de plicht ener staatkundige organisatie is naar vermogen mede te werken 
aan de staatkundige opvoeding van het volk 1, daarbij inderdaad een der taken 
van een politieke partij markerend. Maar de hoofdtaak, nl. het organiseren van 
de kiezers om een meerderheid in de Staten-Generaal te verkrijgen, wordt niet 
duidelijk gesteld. En toch gaat het hier in een parlementaire democratie in 
wezen om. Als zodanig is een politieke partij een instrument om de macht in 
de staat te veroveren langs Iegitieme weg en met legitieme middelen. Het grote 
ideaal is natuurlijk als partij de meerderheid in de Tweede Kamer te behalen. 
In Nederland is dat echter nog geen enkele partij in deze eeuw gelukt en 10 

1 art. 2 Beginselprogram Volkspartij voor Vrijheid en Demokratie. 
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de naaste toekomst schijnt het ook nog niet op komende wegen te zijn. Integen
deel, de politieke ontwikkeling heeft tot versplintering geleid en deze bedreigt 
zelfs de grate partijen. Het schijnt dat men bij partijformatie en partijver
nieuwing in bepaalde kringen te weinig let op wat Buys in de vorige eeuw 
reeds als gulden regel neerschreef: , ... Het vormen van ene zo goed mogelijke 
regering is ons laatste doel, en de vergadering welke dat ideaal het dichtst 
nabij komt is ook de beste vertegenwoordiging" 2 . 

In dit licht bezien is elke versplintering van partijen betreurenswaard, omdat 
het tevens een versplintering is van de fracties in de Tweede Kamer der Staten
Generaal. Men vraagt zich wei eens af, of bij de oprichting van een nieuwe 
partij of bij de positie-keuze van een bestaande op het uiteindelijke doel van 
partijvorming wel wordt gelet. Het bezetten van het regeerkasteel, zoals 
dr. Kuyper het kernachtig uitdrukte, is alleen mogelijk indien er een homogene 
meerderheid in de volksvertegenwoordiging is, die een homogeen kabinet wil 
steunen. Maar die homogene meerderheid in de Kamer moet worden georgani
seerd en in stand gehouden door de politieke partijen. Samenwerking van 
partijen voor de verkiezingen lijkt daarom in een land als het onze dringend 
geboden. 

Verheugend is de belangstelling in de literatuur van de laatste jaren voor de 
politieke partij als instituut. Met name de sociologie en de politicologie hebben 
belangstelling voor het fenomeen politieke partij en zijn verhouding tot de 
kiezers. Dank zij de sociologische onderzoekingen weten wij heel wat meer 
over het gedrag van de kiezers, waarvan er tenslotte maar ongeveer 10% in de 
partijen is georganiseerd. Het is tekenend dat dr. Drees in zijn werk De vorming 
van het Regeringsbeleid 3 , geschreven op verzoek van de Nederlandse Kring voor 
Wetenschap der Politiek, de rol der politieke partijen bij de vorming van dit 
beleid slechts terloops noemt. Tach is het bekend, dat het aandeel van de socialis
tische partij bij de vorming van het regeringsbeleid relatief groat is, al was 
het alleen maar om het feit, dat het Partijcongres het laatste woord spreekt over 
het al of niet deelnemen aan een regering. 

Het is geen wonder, dat men zich wel eens heeft afgevraagd, of het politieke 
partijwezen, dat een zo belangrijke rol speelt in het openbare leven, niet wette
lijk geregeld zou moeten worden en oak door de overheid zou moeten worden 
gesubsidieerd. Nog onlangs heeft de fractieleider van de KVP, de heer Schmel
zer, bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer der Staten
Generaal gevraagd of er geen subsidies voor bepaalde activiteiten van politieke 
partijen mogelijk zouden zijn: ,voor studie, voorlichting en vorming". De 
minister-president heeft geantwoord dat de regering dit zal onderzoeken en 
de mogelijkheden zal overwegen. Al aanstonds is hiertegen verzet gerezen, voor-

2 }. T. Buys, De Grondwet, deel I, biz. 377. 
3 Dr. W. Drees, De vorming van het Regeringsbeleid, Assen 1965. 
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al op grand van het levensgrote probleem hoe subsidies kunnen worden gegeven 
op een zodanige wijze, dat partijen er in gelijke mate van profiteren 4 • 

Wijlen prof. mr. L. G. A. Schlichting heeft in Acta Politica 5 betreurd, dat 
de Proeve van een nieuwe Grondwet aan de politieke partijen zelfs geen acte 
de presence verleent, die een wettelijke regeling in het vooruitzicht stelt, hoe 
vaag en onzeker dit ook kon zijn. Prof. Schlichting ontveinst zich echter niet, 
dat een dergelijke regeling vele theoretische en praktische problemen oproept, 
waarbij hij wijst op de ervaringen op dit gebied van landen als West-Duitsland 
en Italii:~. Iedere paging tot wettelijke regeling van wat een tweeslachtig voeg
stttk is tttssen de vrije maatschappij en de staatsorde stuit onherroepelijk op deze 
problemen. 

Deze kernachtige uitspraak van prof. Schlichting kwam ons in gedachten toen 
wij kennis namen van de openbare les, waarmede mr. P. J. Boukema het ambt 
van lector in de faculteit der sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam op 25 oktober 1968 aanvaardde. De titel luidt: Vragen van 
partijrecht 6• Mr. Boukema constateert in deze studie dat onze Grondwet aan de 
politieke partij geen aandacht schenkt, hoewel in de grondwet van een aantal 
landen - Duitsland (art. 21), Frankrijk (art. 4), Italie (art. 49 en art. 98 
lid 3), Oostenrijk (art. 35), Turkije (art. 56 en 57) en IJsland (art. 31d) dit 
wei geschiedt. W eliswaar ontbrak tot vorig j aar een meer omvattende wettelijke 
regeling; in dat jaar echter werd in de Duitse Bondsrepubliek een partijwet 
afgekondigd. Ik zal mij op verzoek van de redactie van A.R. Staatktmde met 
deze studie in het bijzonder bezig houden, hetgeen ik met genoegen doe, daar 
mr. Boukema ons in het bestek van een openbare les niet aileen veel wetens
waardigs mededeelt over totstandkoming en inhoud van deze partijwet, doch 
ook enkele conclusies trekt voor onze Nederlandse verhoudingen. Erkentelijk 
ben ik in het bijzonder voor het feit, dat mr. Boukema als bijlage de originele 
tekst van deze partijwet liet afdrukken. 

Opmerkenswaard is wat mr. Boukema mededeelt over de wijze, waarop deze 
partijwet tot stand is gekomen. De arresten van het Bundesverfassungsgericht 
van 19 juli 1966 maakten een einde aan de subsidiering der politieke partijen. 
Deze moesten daardoor een bedrag van 38 millioen OM aan subsidie derven. 

4 N.R.C. van 19-12-1968; prof. mr. T. Koopmans in een interview in het Algemeen 
Dagblad van 24-12-1968. 

;; Acta Politica, Tijdschrift voor politicologie, jg. II 1966/67, afl. 2, biz. 101 e.v. 
Dit tijdschrift besteedt vee! aandacht aan de ontwikkeling van het partijwezen. - Belang
rijk is nog altijd Politieke organisatie in West-Europa na 1800, door dr. J. ]. de Jong, 
uitg. M. Nijhoff, 's-Gravenhage 1951. -De in 1968 verschenen bundel inleidingen voor 
het Congres over de geschiedenis van de confessionele partijen, georganiseerd door de 
Nijmeegse historische studentenkring ,Dr. Huybers" (uitg. Ambo, Utrecht) is in verband 
met ons onderwerp van belang door de inleiding van prof. dr. L. W. G. Scholten, die 
een poging waagt de vraag te beantwoorden, wat een politieke partij is. 

6 Mr. P. J. Boukema, Vragen van partijrecht. N. Samsom N.V., Alphen a.d. Rijn 1968. 
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Het Bundesverfassunsgericht liet wel toe aan de politieke partijen van overheids
wege een bijdrage te verlenen in de verkiezingskosten. Daarom was het van 
belang vast te stellen wat politieke partijen zijn en aan welke criteria zij moeten 
voldoen om voor deze bijdrage in aanmerking te komen. Hoewel de Duitse 
grondwet, die in 1949 tot stand kwam, opdracht gaf tot het regelen bij wet van 
het partijwezen, was hiermede door de wetgever nooit haast gemaakt. Nu stel
den de fracties van CDU, FDP en SPD haastig een commissie in, met de op
dracht een partijwet te ontwerpen. Deze wet kwam als Gesetz i.iber die politischen 
Parteien (Parteiengesetz) in het Bundesgesetzblatt 1967, no. 44. 

In zijn oratie bespreekt mr. Boukema drie in deze wet geregelde aangelegen
heden, nl. de interne organisatie van de partijen, de kandidaatstelling en de 
financiering. Ik kom daar op terug, maar wil eerst even stilstaan bij de alge
mene bepalingen, nl. ,die verfassungsrechtliche Stellung und Aufgaben der 
Parteien" en het ,Begriff der Partei". Wanneer het eerste vertaald mag worden 
met grondwettige positie, rijst aanstonds de vraag wat daaronder wordt verstaan. 
De tekst van het eerste lid luidt: 

( 1) Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie erfi.illen mit ihrer 
freien, dauernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes 
eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und von ihm verbi.irgte offent
liche Aufgabe. 

Dit is een nadere formulering van wat de grondwet van Bonn reeds stelde, 
nl. dat de politieke partijen bij de politieke wilsvorming van het volk mee
werken. Mr. Boukema wijst er bij de bespreking van dit grondwetsartikel op, 
dat over de betekenis ervan verschil van mening bestaat. Zijn daarmee de 
politieke partijen verheven tot staatsorganen, waarin het eigenlijk regeer
beleid wordt vastgesteld en zijn de afgevaardigden de gevolmachtigden van 
deze partijen? Mr. Boukema geeft de verschillende tegenover elkaar staande 
standpunten weer en wanneer hij deze toetst aan de Nederlandse verhoudin
gen, komt hij tot de conclusie dat men gezien hun functie de politieke 
partijen meer een publiekrechtelijk dan een privaatrechtelijk karakter zou wil
len toekennen. Anderzijds stelt hij dat de partijen geen staatsorgaan zijn. 
Ik zou hieraan willen toevoegen: ook in Duitsland niet. Een fraaie formu
lering in Grondwet en wet brengt daarin geen verandering. Zij zijn parti
culiere organisaties en als zodanig onderworpen aan het civiele recht, ook 
al wordt de volle aandacht gericht op de bijzondere functie, die zij vervullen. 
Zelfs al werken zij mee bij de politieke wilsvorming van de burgers en al 
hebben zij een schakelfunctie tussen overheid en burger, in wezen zijn zij niet 
onderscheiden van andere vrije maatschappelijke organen, waarvan men 
mutatis mutandis hetzelfde kan zeggen. Ik denk hierbij aan de pers en 
de andere publiciteitsmedia, zonder welke een parlementaire democratie hele
maal niet kan functioneren. Radio en televisie opereren dank zij een bestem-
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mingsbelasting; voor de pers is ook wei eens gedacht over een overheids
subsidie, maar deze gedachte is steeds terecht verworpen met het oog op 
het gevaar voor de onafhankeiijkheid van dit medium. Wei hebben deze 
media een publieke functie, maar daaruit resulteert niet een publiekrechte
lijke status. 

Voor bepaalde actlVltetten der politieke partijen kan men zich een over
heidssubsidie voorstellen, bijvoorbeeld voor een door een politieke partij op 
te richten of instandgehouden studiedienst. Prof. Koopmans geeft in zijn 
eerder genoemd interview de voorkeur aan het Amerikaanse systeem: ieder 
parlementslid kan op rijkskosten een staf onderhouden. Voor een overheids
subsidie aan politieke partijen voorziet hij grate juridische en technische pro
blemen. Bovendien vreest hij dat de wrevei tegen de politiek bij een bepaald 
deei der bevolking erdoor zal toenemen. De vraag is maar of de kwaliteit 
van het parlementswerk er aanmerkelijk door zal verbeteren. De huidige 
povere toerusting van partijen en fracties werkt ongetwijfeld remmend 7 . 

W anneer men daar tegenover stelt over welk deskundig apparaat de regering 
beschikt, moet men wei tot de conclusie komen, dat de kansen erg ongelijk 
liggen. 

Op een gevaar moet men minstens bedacht zij n indien men ertoe over zou 
gaan de kamerleden of de fracties met een wetenschappelijke staf te ver
sterken. In een publikatie van het Nederlands Gesprekcentrum 8 wordt ge
wezen op de overgrote invloed van het ambtelijk apparaat; men bestrijdt 
dit echter niet door een soortgelijk apparaat aan de zijde van de Kamer te 
scheppen. Het zou wei eens kunnen blijken, dat tussen deze beide apparaten 
nauwe verbindingen groeien. De wetenschappelijke medewerkers komen 
immers van dezelfde universiteiten of hogescholen, zij hebben samen in de 
collegebanken gezeten, dezelfde disputen bezocht . . . Zoals eens een Kamer
lid het uitdrukte, die getuige was van een debat tussen een minister en een 
Kamerlid, afkomstig van dezelfde universiteit: die bijten elkaar niet! 

Te grate ambtelijke invloed moet met andere middelen worden bestreden. 
lndien de commissie-Biesheuvel 9 erin slaagt het totstandkomen van het 
regeringsbeleid doorzichtig te maken, zal daarbij de ambtelijke inbreng ook in 
de openbaarheid komen. Openleggen van ambtelijke adviezen, vooral wanneer 
zij in interdepartementaal verband tot stand zijn gekomen, zal veel verduide-

7 Zie J. van den Berg, De anatomie van Nederland. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam. 
In het hoofdstuk over politieke partijen vertelt de schrijver vee! wetenswaardigs ovu de 
bezetting van partijbureaus en wetenschappelijke instituten. 

8 Nederlands Gesprekcentrum, pub!. no. 8, Politieke partij en parlementctir .rtel.rel, 
blz. 23. 

!J In een interview met De Journalist noemt mr. Biesheuvel het grote probleem voor de 
commissie de ongecontroleerde macht van ambtenaren. ,Het is duidelijk dat ambtenaren 
aan de lopende band het beleid voeren. De vestiging van Shell Chemie aan de Moerdijk 
is in verregaande mate voorbereid door ambtenaren." 
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lijken. Van die basiskennis kan het parlement profiteren bij de beoordeling 
van het beleid, omdat in deze adviezen vaak alternatieve oplossingen worden 
gesteld met de argumenten pro en contra. Verder zou men kunnen overwegen, 
opdracht van bepaalde commissies van advies en bijstand eens nader te bezien 
met het oog op de mogelijkheid ook adviezen op verzoek van de Kamers uit 
te brengen. Dit kan bijzonder belangrijk zijn indien de Kamers gebruik zouden 
will en maken van haar recht van initiatief. W el verdient het aanbeveling een 
dergelijk verzoek via de regering te leiden. 

De Duitse partijwet tracht tot in bijzonderheden het interne verbandsrecht 
van de politieke partijen te regelen, voornamelijk om een herleving van totali
taire en autocratische partijen te voorkomen. Mr. Boukema citeert echter een 
Duits schrijver 10, die tot de conclusie komt dat de mogelijkheden om invloed uit 
te oefenen zowel voor de partijleden en de Parteitage als voor de partij
bureaucratie gering zijn. Het zijn de partijleiders die met enkele leden van 
het partijpresidium het centrum vormen van de partij-oligarchie. Ook uit 
Amerika worden dergelijke klanken vernomen. 

Ten aanzien van de kandidaatstelling is de partij wel erg sober. Zij beperkt 
zich tot het voorschrift dat de kandidaatstelling voor de vertegenwoordigende 
lichamen in een geheime stemming moet geschieden en dat deze materie verder 
geregeld moet worden door de Kieswetten en de partijreglementen. Daaren
boven is er de verplichting voor de partijen om inzicht te geven in haar finan
cien. De openbaarheid wordt vooral gevraagd met het oog op de bronnen, 
waaruit een partij haar middelen put. Van grote giften moeten de namen der 
gevers bekend worden gemaakt. De Duitse wetgever heeft hierbij ongetwijfeld 
gedacht aan de dertiger jaren, toen industrie en handel door krachtige financiele 
steun Hitler in het zadel hebben geholpen. 

Lokt dit Duitse voorbeeld uit tot navolging in Nederland? Mr. Boukema wil 
geen naar volledigheid strevende wettelijke regeling - wei wil hij op twee 
punten een wettelijk voorschrift, steunende op een algemeen artikel in de 
Grondwet. Mr. Boukema herinnert aan het rapport van de staatscommissie 
Donner uit 1958, dat op dat moment geen voldoende aanleiding voor een wette
lijke regeling aanwezig achtte. Een commissie van de Dr. Wiardi Beckman
stichting kwam tot de conclusie, dat controle van overheidswege op de financien 
der partijen geen aanbeveling verdiende. Argumenten waren: te uiteenlopende 
structuren der partijen, effectieve controle niet doenlijk, geen deugdelijke 
sancties mogelijk. Wei stelde deze commissie voor de partijen op te leggen hun 
financiele verantwoording jaarlijks openbaar te maken. Mr. Boukema onder
steunt dit voorstel, al voegt hij er onmiddellijk aan toe, dat men zich van het 
effect van een dergelijke regeling geen overdreven voorstelling moet maken. 
Juist met het oog hierop kan men beter vertrouwen hebben in de groeiende 
gedachte van openbaarheid. De openbaarheid van partijfinancien ts m een 

10 U. Lohmar, lnnerparteiliche Demokratie, Stuttgart 1963. 
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democratisch bestel een zo vanzelfsprekende zaak, dat hiervoor een speciaal 
wettelijk voorschrift niet nodig moet zijn. 

Een tweede punt, waarop mr. Boukema wettelijke regeling bepleit, betreft de 
kandidaatstelling. Hij baseert zich daarbij op bet bekende onderzoek van 
Lipschits 11• Volgens dat onderzoek is de mate van medezeggenschap van de 
leden in de politieke partijen bij ons zeer gering. Bij de kandidaatstelling en 
verkiezingsprogramma's hebben zij weinig invloed. Of dit te bereiken valt door 
een wettelijke regeling is echter nog zeer de vraag. 

Iedere partij heeft een natuurlijk proces van selectie van !eiders, die via 
plaatselijke afdelingen en provinciale organisaties naar de voorgrond dringen 
en op den duur tot in de hoogste partijinstanties een plaats krijgen. Men ziet aan 
sommige partijen hoe fel dit selectieproces soms werkt. Dan dreigt bet gevaar 
dat de continui:teit in de partijpolitiek schoksgewijs wordt doorbroken, met alle 
gevaren voor de stabiliteit van bet beleid. Het schijnt dat iedere groep hiertegen 
een ingebouwd remsysteem bezit, dat in werking treedt wanneer de verandering 
te schoksgewijs zou gaan. Dit speelt zich af binnen bet kader van een aantal 
spelregels, welke van partij tot partij verschillen. Men kan bier niet zoveel wette
lijk regelen. De Duitse wetgever is ook sober geweest. Er is ook te onzent een 
onderscheid tussen de structuur der verschillende partijen, historisch en psycho
logisch verklaarbaar en tot op de dag van vandaag merkbaar. In de ene partij 
gaat bet formeel toe, in de andere partij huiselijk. De staatscommissie van advies 
inzake de Grondwet heeft in haar eerste rapport 12 de gedachte afgewezen een 
dwingende regeling te ontwerpen om de politiek georganiseerde kiezers reele 
invloed te verzekeren bij de kandidaatstelling. De commissie meent, dat de poli
tieke partijen eigener beweging de voorbereiding van de kandidaatstelling 
zodanig moeten inrichten, dat de georganiseerde kiezers daadwerkelijk zeggen
schap kunnen uitoefenen ten aanzien van de personen die uit de partijen in de 
volksvertegenwoordiging zitting zullen krijgen. De staatscommissie wijst de 
gedachte af zulks door een wettelijke regeling af te dwingen. ,Zolang de poli
tieke partijvorming een zaak is van vrije vereniging van burgers en zolang bet 
als ieders recht wordt aanvaard zich in vrijheid ook te verenigen in een partij 
die eventueel meent haar taken bet best te kunnen vervullen door een hierarchieke 
opzet, ontbreekt de grond voor een dwingende regeling in tegenovergestelde 
zin." 

Dit standpunt getuigt van werkelijkheidszin. Maar nu men de Kieswet op de 
ontleedtafel had liggen, waarom heeft men niet getracht bet begrip politieke 
partij te definieren? Oat wordt nu langzaamaan wel nodig. In zijn reeds eerder 
genoemde inleiding wijst prof. Scholten er op, dat de Kieswet niet bet woord 
partij gebruikt, maar van groepering spreekt, dit om ruzie met de CHU te 

11 ]. Lipschits, De orgaoisatorische structuur der hedendaagse politieke partijeo. Acta 
Politicct, lie jaargang. 

12 Eerste rapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en Kieswet. 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1968. biz. 60 e.v. 
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voorkomen, die geen partij wil heten, maar Unie. Het woord groepering is 
echter een vage en onduidelijke omschrijving van wat een politieke partij is. 
Prof. Scholten vertelt tot welke moeilijkheden dit vage kan leiden. Bij de 
laatste verkiezing meldde zich een beer aan om zich volgens de regels van de 
Kieswet te laten inschrijven in bet register van partijnamen; hij kwam aileen! 
Kan iemand aileen een partij zijn? Hij twijfelde er zelf aan, zo vertelt prof. 
Scholten verder, en hij lokte daarom een passerende kreupele juffrouw naar 
binnen met bet verzoek om haar handtekening te zetten, waarop de twee zich 
sierden met de naam Christelijk Democratische Partij. Prof. Scholten noemt dit 
waanzin. Ook als men de vrije politieke partijvorming in Nederland een groot 
democratisch goed acht, vraagt men zich toch af of prof. Scholten hier niet 
gelijk heeft. Op zijn minst zou de grondwetgever of de wetgever toch moeten 
zeggen wat een politieke groepering is. De staatscommissie Cals-Donner meent 
dat de vraag of de grondwetgever of de wetgever nader aandacht zouden moeten 
schenken aan de plaats van de politieke partijen in ons staatsbestel niet vol
doende is doordacht. De commissie stelt zich voor omtrent dit vraagstuk nader 
te rapporteren in haar adviezen over een grondwetsherziening. Wij zuilen nog 
even geduld moeten hebben. De openbare les van mr. Boukema kan men alvast 
in het dossier leggen. Men vindt daarin ook de tekst van de Duitse partijwet, 
waarvan de tweede paragraaf de volgende definitie van politieke partij geeft: 

,Parteien sind Vereinigungen von Bi.irgern, die dauernd oder fi.ir langere 
Zeit fi.ir den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willens
bildung Einflusz nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen 
Bundestag oder einem Landtag mitwirken woilen, wenn sie nach dem 
Gesamtbild der tatsachlichen Verhaltnisse, insbesondere nach Umfang und 
Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem 
Hervortreten in der Oeffentlichkeit eine ausreichende Gewahr fi.ir die Ernst
haftigkeit dieser Zielsetzung bieten." 

Ik geloof niet, dat er in deze definitie iets aan de fantasie wordt overgelaten. 
In ieder geval zouden de meneer en de mejuffrouw hun Christelijk Democra
tische Partij niet hebben kunnen inschrijven; zou dit nu werkelijk een gevaar 
hebben ingehouden voor de vrije politieke partijvorming in Nederland? 

* 
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DE A.R. PARTIJ HEEFT GEEN KEUS 
P APOEA'S, INDONES!t! EN NEDERLAND 

door 

Drs. M. van der Schaft 

I. lnleiding 
Het is een zeldzaam incident in de historie rond West-Irian, dat bet eerste 

Nederlandse schip dat in 1606 Nueva Guinea aandeed ,Het Duyfke" heette.1 

Daarna schijnen slechts haviken te zijn neergestreken. We horen immers slechts 
van koppensnellen, terreur van de vorsten van Ternate en van strafkampen aan 
de Digoel-rivier. ,Vergeten Aarde" is de titel van een boek van Van Eechoud; 
,Wat men er wei en niet van moet verwachten" beet een ander boek. Van Mook2 

noemde bet aileen voor etnologen een paradijs, maar wel een, waar zelfs de 
paradijsvogels nooit helemaal veilig waren. 

De politieke moeilijkheden rond dit gebied spannen wel de kroon, waarbij 
de interne troebelen hun voornaamste oorzaak vinden in invloeden van buitenaf, 
van Nederland en van Indonesie. Wie hoopte dat in 1962 bet politieke probleem 
was opgelost zal teleurgesteld zijn in hetgeen volgde. 1969 zal een beslissend 
jaar worden voor de Papoea's; bet jaar van hun mensenrechten. Het lijkt er 
echter op dat de uitspraak door Van Mook 3 in 1962 bij de bestuursoverdracht 
gedaan, nl. ,Weer heeft een buiten en zonder de Papoea's gemaakte wending in 
hun geschiedenis zich voltrokken" thans weer herhaald zal worden. 

Hoewel de huidige Indonesische regering plannen heeft voor de economische 
ontwikkeling van bet gebied, wekken een aantal cryptische verklaringen van 
die kant onzekerheid, of de in bet Akkoord van New York voorziene zelfbe
schikking wel werkelijk zal plaatsvinden. 

Met name in de wijze waarop de verplichte volksstemming - de daad van 
vrije keuze - zal worden georganiseerd, schuilen mogelijkheden om de keuze 
der Papoea's te be'invloeden. Indonesie blijkt te opteren voor bet systeem van 
de zgn. volksraadpleging; 4 een systeem met kiesmannen uit dorps-, stads- en 
streekraden. 

Het Nederlandse Gouvernement institutionaliseerde in 1960 7 streekraden. 
Afgezien van bet feit dat in 1962 geen dorps- en stadsraden bestonden, kan 
men zich bet functioneren van ,vrije" raden nauwelijks voorstellen als men 
kennis neemt van de berichten over bet ontbreken van allerlei vrijheden en bet 
voorkomen van politieke gevangenschappen. Daarbij komt bet punt, wie zijn 

1 Zie Papoea' s bouwen aan hun toekomst, een uitgave van het Ministerie van Binnen-
b.ndse Zaken, maart 1961. 

2 N.R.C., 18 juni 1962. 
3 N.R.C., 16 juni 1962. 
4 Volkskrant en N.R.C., 21 januari 1969. 
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lid van deze raden: Indonesische militairen en burgers, politick benoemde 
Papoea' s of vrij gekozen Papoea' s? 

De keuzemogelijkheden voor de Papoea's zijn in het Akkoord duidelijk afge
bakend: a) bij Indonesie blijven behoren; b) de band en met Indonesie verbreken 
(art. 18 lid c). Ook de deelneming- art. 18 lid cis geregeld: slechts zij, die 
geen vreemde nationaliteit bezitten- dus Papoea's- mogen stemmen. Daarbij 
is er stemrecht - art. 18 lid d - voor aile volwassenen, zowel mannen als 
vrouwen. 

II. De a.r. fracties in 1968 en de toekomst der Papoea' s 
Bij de Algemene Beschouwingen in het najaar van 1968 kwamen beide a.r. 

fracties voor het eerst sinds 1962 meer dan in detail, op deze eens zo wezenlijke 
materie terug. Mr. Biesheuvel, 5 die zich niet uitsprak over het doorgaan van de 
volksstemming, besprak het beleid van de Nederlandse regering terzake, waar
over hij twijfels toonde. ,Nederland is niet van de verantwoordelijkheid af door 
te verklaren dat wij al het mogelijke doen om de uitvoering van de Overeen
komst te waarborgen." Mr. Biesheuvel 6 zag naar de toekomst: ,Heeft de Rege
ring bij haar beleid wei zorgvuldig alle consequenties na de vrije keuze afge
wogen". Dr. Berghuis 7 stelde o.m.: ,De Papoea's mogen kiezen ... maar hebben 
naar mijn mening geen keuze" en ,Bij het Akkoord van New York is in feite 
het pleit beslecht, nl. dat dit gebied historisch bij lndonesie behoort". In Ned er
landse Gedachten van 16 november 1968 staat een precisering: De a.r. fractie 
baseert zich niet op het stand punt van mr. Idenburg 8 - nl. men moet er over 
denken of de volksstemming wel door moet gaan, want de Papoea' s hebben 
geen keus - maar zal zich nader beraden over de gevolgen van de volksstem
ming. 

Omdat men moet gaan speculeren over deze uitspraak, kan men twee moge
lijkheden onderscheiden, waarop het Nederlandse beleid - naar a.r. opvatting 
- zich kan rich ten: a) op de situatie na de volksstemming, b) op de situatie 
v66r de volksstemming. Men kan moeilijk veronderstellen, dat men de volks
stemming wil voorkomen of aantasten. Dit zou in strijd zijn met de formele 
en materiele bepalingen in de Overeenkomst en met de eigen a.r. uitspraken in 
1962 gedaan, waarbij de zelfbeschikking centraal werd gesteld. Bovendien had 
het Akkoord van New York als object de overdracht van West Nieuw Guinea, 
aanvankelijk aan UNTEA, later aan lndonesie. Nederland raakte zijn soeverei
niteitsaanspraken kwijt en heeft nu dus geen bindende stem. 

5 Hand. II K. 10 okt. 1968, biz. 368. 
6 Idem, 8 okt. 1968, biz. 253. 
7 Hand. I K. 26 nov. 1968, biz. 98. 
8 Zie A. R. Staatkunde, 10 okt. 1968, no. 10; het artikei van mr. P. ]. A. Idenburg 

beet: Nederland, Indonesie en de Papua's. De ondertitei van dit artikel Iuidt omgekeerd: 
Papoea's, Indonesie en Nederland; m.i. meer in overeenstemming met het Akkoord van 
New York van 1962. 
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Richt men zich op de situatie na de uitslag, dan zou een direct Nederlands 
beleid betekenen - gezien de keuzemogelijkheden - Of een inmenging in de 
interne politiek van Indonesie Of inmenging in de interne politiek der Papoea's. 
A fortiori geldt art. 21 lid 2 van het Akkoord: ,Partijen bij deze Overeenkomst 
zullen de uitslag van de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht erkennen 
en er zich aan houden". De enige legale plaats voor een Nederlands beleid
als outsider- is het forum van de Verenigde Naties, waar (art. 21 lid a) zal 
worden gerapporteerd over de wijze van stemmen, alsmede over de uitslag 
daarvan. Het zwakke punt in het Akkoord is, dat er geen mogelijkheden zijn 
om de uitslag volkenrechtelijk te garanderen. 

Als alternatief voor de toekomst der Papoea's kan men zich stellen: 
a. Bestuur door Indonesie, dat hiervoor niet de vereiste economische capaciteit 

bezit. In het geval van een negatie der Papoeavrijheden zijn extra militaire 
offers van Indonesie nodig, terwijl er waarschijnlijk veel Papoeabloed zal 
vloeien, en is van een harmonische ontwikkeling geen sprake. Indonesie kan 
zich onder deze omstandigheden niet voldoende op de eigen huishouding 
rich ten. 

b. Een vorm van Papoea-bestuur, waarbij men kan voorstellen dit aanvankelijk 
te laten plaatsvinden met behulp van VN- en Indonesische bestuurssteun plus 
Papoea-representanten, met als einddoel Papoea-zelfbestuur. Indonesie houdt 
dus aanvankelijk een zekere inspraak, waardoor de interne spanningen in Indo
nesie worden gemitigeerd. Deze spanningen zouden kunnen optreden indien 
West-Irian zou kiezen voor afscheiding van lndonesie.9 Overigens zal dit wei 
meevallen als men b.v. let op de confrontatie met Maleisie. In ieder geval zijn 
bij deze vorm van zelfbestuur meer waarborgen aanwezig voor werkelijke ont
wikkeling van de Papoea's, om wie het allemaal gaat. 

In beide gevallen is geld nodig en dat komt er wei in deze ontwikkelings
decade. Voorop dient te staan dat de Papoea's hun grondrechten hebben. Neder
land heeft thans geen beslissende stem in andermans zaken; wij hebben dan 
ook geen keus. 

III. De houding van de a.r. in 1961/1962 
Een analyse van het controversiele standpunt dat de ARP in deze jaren is 

gaan innemen, is nog nooit verschenen. Dat het een reuzezwaai was, wordt 
intern en extern algemeen erkend. Immers de ommezwaai was, dat dr. Bruins 
Slot 10 in 1958 (n.a.v. de motie-Burger) verklaarde: ,De regering heeft een 
beleid; het is een beleid ... met een duidelijk einddoel", nl. zelfbestuur voor de 
Papoea's. In 1959 zei de Minister-President in de Tweede Kamer 11 : ,De ge
achte afgevaardigde Bruins Slot gaat er terecht van uit, dat de regering niet in 
onderhandeling zal treden met Indonesie". 

11 Zie het artikel van mr. Idenburg, biz. 237, 243. 
10 Hand. II K. 1 okt. 1958, biz. 100. 
11 Idem, 28 mei 1959, biz. 90. 
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Het niet in onderhandeling willen treden met Indonesie was bon ton in die 
jaren, omdat men er van uitging, dat onderhandelen met Indonesie zou impli
ceren een erkenning van de Indonesische negatie van het zelfbeschikkingsrecht 
der Papoea' s. Zoals Soebrandio dat uitdrukte: , West-Irian is a part and a parcel 
of Indonesia" en Soekarno: , We will only negotiate if the negotiations are 
based on a transfer of West-Irian to Indonesia". Nog in september 1961 stelde 
de Troonrede: ,Een gesprek met Indonesie is niet mogelijk gebleken, omdat 
Indonesie voorwaarden stelt in strijd met het zelfbeschikkingsrecht" 12. 

In het najaar van 1961 wordt de a.r. kentering officieel hoorbaar. In Trouw 
van 19 september 1961 werd dit voorbereid, wanneer wordt gesteld dat het 
contact zoeken met Indonesie een christelijk initiatief zou betekenen 13• Bij 
de Algemene Beschouwingen stelt dr. Bruins Slot 14 voor, dat Nederland in 
bilateraal overleg zonder voorwaarden met Indonesie client te treden, terwijl 
dr. Berghuis stelde 15

: ,Nederland moet een uiterste poging doen om niet de 
Papoea's te belasten met de gevolgen van het conflict Nederland-Indonesie". 

In de Tweede Kamer ontstond beroering. Oud en Tilanus vonden een open 
gesprek niet reeel; Burger - de oppositie - noemde een dergelijk voorstel 
een doorkruising van de internationalisatieplannen van minister Luns. Sommi
gen waren in de wolken; vonden het een moedige stap. Men sprak in die dagen 
ook van ,een stok tussen de benen van de regering" of ook wel, dat de ARP 
de exponent was geworden van de groep-Rijkens en eveneens dat de latere 
overmacht-situatie werd opgeroepen 16. 

Dr. Lafeber 11 trekt als conclusie uit de Volkskrant-artikelen van die tijd 
( o.a. - aldus De V olkskrant - de ARP begon als eerste het zelfbeschikkings
recht af te zwakken en aan de onderhandelingspositie te tornen): ,de ARP 
wordt weifelmoedigheid en ontrouw verweten". Mr. Biesheuvel 18 vatte de 
kritiek op het omstreden a.r. standpunt als volgt samen: a. voor het door de 
ARP bepleite gesprek is geen basis; b. het zelfbeschikkingsrecht komt er door 
in de knel; c. een open gesprek Nederland-Indonesie doorkruiste de inter
nationalisatieplannen. 

Bij het nalezen van deze rede van mr. Biesheuvel valt op dat verwezen wordt 
naar de redevoering van dr. Bruins Slot op 3 en 4 oktober in de Tweede Kamer, 

12 Dezelfde Troonrede stelde de indiening van het Plan Luns ( internationalisatie) 
in het vooruitzicht. Het werd op 9 oktober 1961 bij de Algemene Vergadering der V.N. 
ingediend. 

13 Zie oak prof. mr. W. F. de Gaay Fortman in Centraal W eekblad der Gereformeerde 
Kerken, 4 febr. 1961. 

14 Hand. II K. 3 okt. 1961, biz. 49, SO. 
15 Het A.R. Partij Convent, 28 okt. 1961. 
1 6 Zie oak de schitterende polemiek van Van Riel-Berghuis, Hand. I K. 28 nov. 

1961, biz. 107, 131, 133. 
17 Dr. C. V. Lafeber, Nieuw Guinea en de Volkskrant, een publikatie van het 

Polemologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, 1968. 
18 Hand. II K. 2 jan. 1962, biz. 526. 
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waarbij mr. Biesheuvel zich beperkt tot het plaatsen van enige formeel-tech
nische kanttekeningen bij de onderhandelingstechniek van minister Luns. Van 
de materiele idee der zelfbeschikking werd door hem geen uiteenzetting gegeven 
en dit is historisch gezien wat jammer, omdat men er uit had kunnen af
leiden, of de gewijzigde visie van de ARP ook bij anderen leefde dan bij 
dr. Bruins Slot en dr. Berghuis. 

IV. Ben waardering 
Het standpunt van de a.r. fractie was gebaseerd op de goede verhoudingen 

met lndonesie in het licht van de koloniaal-historische verhoudingen en tegen 
de achtergrond van de internationale politiek in Zuid-Oost-Azie, waarbij de be
langen der Papoea's mede onder het oog werden gezien. Men zou kunnen stellen 
dat het toenmalige regeringsstandpunt het zelfbeschikkingsrecht accentueerde en 
de ARP de goede betrekkingen met lndonesie met een 100 maal zo grote be
volking. En wat het christelijke in dit standpunt betreft: het accent lag geheel 
op de verzoening, waarbij het protest tegen het absoluut ,eigen rechtertje spelen 
van Indonesie" meer op de achtergrond bleef. Algra had een afwijkende, een 
minderheidsmening 19

• Hij achtte het simultaan realiseren van de werkelijke 
zelfbeschikking voor de Papoea's en het herstel van de normale betrekkingen 
met I~donesie slechts een theoretische mogelijkheid. Hij oordeelde over de 
gekozen figuur, dat het een ongenuanceerde overdracht van de Papoea's aan 
Indonesie betrof met de bereidheid achteraf nog wat te praten over hun be
langen en achtte dit in strijd met de gedane beloften. Tegen de mening van 
mr. Biesheuvel op 24 mei 1962, dat de Amerikaanse politiek richtinggevend 
diende te zijn, stelde minister Luns dat wij wei voor onze verantwoordelijkheden 
mogen opkomen 20

. Daarnaast speelde de angst voor een kabinetscrisis een rol, 
zoals mr. Biesheuvel in een recent interview met Puchinger mededeelde 21 • 

Mr. Biesheuvel bevestigde nl. deze mogelijkheid bij een bezoek aan de Ameri
kaanse di plomaat Harriman, tij dens een verblij f in de V erenigde Staten. 

De op zich moedige standpuntswijziging van de ARP heeft in die dagen vele 
emoties opgewekt 22

. Men doet er echter goed aan deze zaak rationeel te be
naderen, waarbij zal blijken dat het element der zelfbeschikking en de be
langen van het Papoea-volk zeker niet onder de tafel zijn gewerkt. Toegegeven, 
dat het uiteraard slechts woorden zijn, dienen de critici toch de volgende uit
spraken, in die tijd gedaan, in hun overwegingen te honoreren. 

A. T.a.v. de zelfbeschikking: 
Op 3 okt. 1961 - dr. Bruins Slot: ,Wij zullen de Papoea's niet tegen hun 

wil uitleveren aan Indonesie" (Hand. II K. biz. 50). 

19 Hand. I K. 25 april 1962, blz. 390. 
20 Idem II K. blz. 1023. 
21 Drs. G. Puchinger, Hergroepering der Partijen, 1968, blz. 427. 
22 O.a. G. Goossens, Nieuw Guinea, de koude oorlog en de A.R. partij, 1962. 
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Op 4 okt. 1961 - dr. Bruins Slot: ,Wij willen het zelfbeschikkingsrecht 
niet relativeren" (Hand. I K. blz. 94). 

Op 3 jan. 1962- mr. Biesheuvel: ,Inderdaad zullen wij in Nederland niet 
buiten de bevolking om over haar toekomst kunnen beschikken" (Hand. II K. 
blz. 527). 

Op 6 sept. 1962 - dr. Bruins Slot: ,Door te gaan onderhandelen aanvaardde 
Soekarno de eigen rechten der Papoea's, die hij tevoren had ontkend" (Hand. 
II K. blz. 1254). 

Op 28 nov. 1961 - dr. Berghuis: ,Het is duidelijk dat in de a.r. opvatting 
het zelfbeschikkingsrecht uitdrukkelijk wordt gehandhaafd en ... dat men daar
aan bepaald niet hoeft te twijfelen" (Hand. I K. blz. 103 ), en ,De zelfbe
schikking verengen wij niet" (Hand. I K. blz. 103). 

B. T.a.v. vrije keuze en orientatiemogelijkheid: 
Op 3 okt. 1961 - dr. Bruins Slot: ,De regering spreekt terecht van een vrije 

en verantwoorde keuze omtrent eigen toekomst, en over een orientatie door de 
bevolking vrij en onbedreigd, overal waar zij dit wenst" (Hand. II K. blz. 50), 
en ,Wat zal het ons later zwaar worden aangerekend, als wij er niet voor hebben 
gezorgd, dat de theoretische mogelijkheid van een keuze v66r Indonesie niet 
ook practisch mogelijk zou zijn geweest. Dit is een eis van eerlijkheid tegenover 
de bevolking" (Hand. II K. biz. 50). 

C. T.a.v. het belang der Papoea's: 
Op 2 jan. 1962 - mr. Biesheuvel: ,Onze verantwoordelijkheid richt zich 

primair op het doel, dat is het bevorderen van het welzijn der Papoea's" (Hand. 
II K. biz. 526). 

Op 26 april1962- H. Algra: ,men moet ... het ontwakend Papoea-nationa
lisme niet heel erg secundair maken" (Hand. I K. biz. 421). 

D. T.a.v. het toekomstig beleid: 
Op 24 mei 1962 - mr. Biesheuvel: ,Ik denk aan de garanties t.a.v. de 

voortzetting van de sociale en economische ontwikkeling . . . Ik denk ook 
wanneer de bestuursoverdracht t.z.t. een feit zal zijn, aan de veiligstelling, aan 
de garanties die moeten worden verstrekt t.a.v. de mensenrechten der Papoea's" 
(Hand. II K. blz. 1029, 1030). Waterdichte garanties, naar mijn oordeel. 

Op 6 sept. 1962- dr. Bruins Slot: ,Wij spreken de hoop uit, dat Indonesie 
de overeenkomst tot bevrediging van de Papoea's zal uitvoeren" (Hand. II K. 
blz. 1254). 

De a.r. afgevaardigde Kieft - als enige in de Tweede Kamer die dit aspect 
exclusief belichtte - pleitte op 6 sept. 1962 ervoor, bij de uitvoering van de 
Overeenkomst materiele voorzieningen te treffen en te waarborgen t.a.v. water
voorziening, gezondheidszorg, communicatievoorzieningen etc. Tenslotte gaf de 
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overgrote meerderheid der a.r. fracties (2 !eden der Tweede Kamer en 2 !eden 
der Eerste Kamer stemden tegen) haar stem aan de ,Rijkswet tot goedkeuring 
van de Overeenkomst van New York", waardoor men o.a. met de preambule 
instemde, nl. dat deze Overeenkomst werd aangegaan ,in het belang van de 
volkeren van West Nieuw Guinea". 

Deze uitspraken liegen er niet om! 
De zorg was groat; hoe zou de nazorg zijn? 

V. Persberichten na 1962 
In het parlement voorzagen velen een sombere toekomst na de bestuurs

overdracht. Slechts dr. Bruins Slot sprak op 6 september 1962 (Hand. II K., 
biz. 1255) de hoop uit op een gezegende toekomst voor de Papoea's. Prof. 
Pouwer 23 voorspelde reeds in 1962 een guerilla: ,Het streven naar zelfbeschik
kingsrecht is het gevolg van nationalisme en slechts indirect een gevolg van 
het optreden der Nederlanders. De Papoea's hebben een historische rancune 
tegen de Indonesiers". 

Reeds tijdens de UNTEA-periode van 1 september 1962 tot 1 mei 1963 werd 
er geschreven 24 over ontslagen, strubbelingen en Papoea-vlagvertoon. In mei 
1963 acht minister van Voorlichting Abdoelgani een plebisciet onnodig. Tezelf
dertijd werden in West-Irian de politieke activiteiten verboden 25

). In 1965 
sijpelen er berichten door 26 van opstanden in de Vogelkop onder Ieiding van 
Lodewijk Mandatjan. 

Eerst in 1966 wordt een klein sluiertje van de publiciteit opgelicht. De ANP
correspondent F. de Jong 27, die in augustus 1966 minister Malik naar West
Irian vergezelde, keek achter de fa<;ades: hanger, corruptie, een miserabele 
situatie. Een andere journalist, 0. G. Roeder in Far Eastern Economic Review 23, 

stelde van dergelijke bezoeken, dat het ,strictly guided tours" zijn. In 1967 en 
1968 worden de berichten veelvuldiger. De huidige lndonesische regering blijkt 
van goede bedoelingen te zijn, maar duldt geen afwijkende meningen en poli
tieke vrijheden 29• Een legio van tegenstrijdige uitspraken wordt gedaan t.a.v. 
het te houden plebisciet. Soeharto stelt bv. op 17 augustus 1967 tijdens de 
onafhankelijkheidsviering van Indonesie: ,Gewapende benden op West
Irian zullen weggevaagd worden. Het plebisciet zal worden gehouden, maar 
ook . . . wij zullen de bevolking van dit gebied moeten helpen bij zijn besluit 
dee! te blijven uitmaken van de lndonesische eenheidsrepubliek". 

2 :l Het Vrije Volk, aug. 1962. 
24 1'l.R.C., dec. 1962. 
25 Dit werd op vragen van mr. Van Rijckevorsel op 26 aug. 1965 m de Tweede 

Kamer door minister Luns erkend. 
26 M.n. in de Volkskrant. 
27 Trouw, 23 aug. 1966. 
28 .1 storm is brewing, 14 juli 1968. 
2 n Volkskrant, 17/18 aug. 1967, 1968. 
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lndonesie houdt zich aan de bepalingen van de overeenkomst door in 1968 
de in het Akkoord voorziene V.N.-waarnemer in het gebied toe te laten om zijn 
adviserende taak t.a.v. de volksstemming aan te vangen. In de zomer van 1968 
neemt het aantal berichten over strijd en misere toe 30. De AP-correspondent 
Ed Blanche 31 doet een dramatisch verslag. Enige uitspraken: De donkerhuidige 
Papoea fluisterde: ,Er is geen vrijheid in West-Irian"; een Papoea-leider vatte 
de wanhoop tegen minister Malik sam en in de woorden: ,Laat ons toch alstu
blieft met rust". Van Indonesische zijde :~2 geeft men deze bezwaren toe: ,Are 
we aware that what we have done for West Irian is unsatisfactory and that in 
the past many of our officials failed to properly discharge their duties". 

Ook van officiele zijde wordt in deze termen geschreven. In het Rapport van 
de V.N. missie 33 die in 1967 West-Irian bezocht wordt geconstateerd, dat de 
algemene situatie in het gebied zeer slecht is: er is materiaal weggehaalcl; de 
produktiemiddelen zijn verwaarloosd. Het bedrag van 30 miljoen dollar, dat 
Nederland in 1962 ter beschikking stelde voor de ontwikkeling van het gebied, 
zal nu gaan dienen om de opgelopen achterstand in te halen. Het FUNDlf/1-
rapport stelt, dat begonnen moet worden met het stuiten van de teruggang der 
consumptie. Daarnaast wordt geschreven over de politieke onrust welke in het 
gebied is ontstaan. Aanvankelijk volgens Djakarta een zaak van economische 
oorzaken, van ,stomach policies". Het Rapport stelt, dat er een relatie is tussen 
de sociaal-economische toestand en de veiligheid. ,Het zou wel eens kunnen 
zijn dat noch de aanvoer van consumptiegoederen, noch nieuwe investeringen 
een blijvende verbetering van die relatie opleveren" en ,De veiligheid hangt 
ook af van ruimer deelneming van de bevolking in bestuur en functies en van 
een verantwoord gebruik van een veiligheidsapparaat, bestaande uit inheemse 
mensen". 

Afgezien van de politieke problemen kan men zich afvragen hoe het staat 
met de economische ontwikkeling en met name met de gezondheidszorg en 
de ziektebestrijding. Zouden de 20 ziekenhuizen, 5 leprosaria en 90 klinieken 34, 
die tijdens de UNTEA-periode normaal werkten, nog functioneren? En hoe 
met de werkgelegenheid? Hetzelfde rapport spreekt ervan dat toen de UNTEA
periode ten einde was, in het bestuursapparaat 1564 Indonesische ambtenaren 
werkten en 7625 Papoea's. Een rapport van de ECOSOC 35 ,United Nations 

30 De Rotterdammer, o.a. 27 juni 1968. 
31 Trouw, 18 sept. 1968. 
32 Zie noot 28. Verwezen wordt naar een artikel in Angkatan Bersendjata. het dag

blad van het ~ndonesische Ieger. 
33 Het FUNDWI-rapport: A design for development in West-Irian, nov. 1967. OYer 

dit rapport S<:hreef P. van Gastel in een artikelenserie in de N.R.C. van okt./nO\·. 1968; 
i.e. N.R.C. 8 okt. 1968. 

34 Zie 1 'he United Nations in West New Guinea. An unprecedented Stor;. Een 
V.N.-publik!tie, 1963, blz. 12 en 20. 

35 ECO.iOC, supplement no. 6 (5e sessoion, 9-29 januari 1968). Een V.N.-publi
katie, 1968. 
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Development Program" stelt in 1968 dat de plannen van FUNDWI voor de 
besteding van 30 miljoen dollar in West-Irian een aanvang nemen. 

VI. West-Irian in het Nederlandse parlement van 1962-1968 
Het ligt voor de hand dat Indonesie na de bestuursovername op 1 mei 1963 

de kans moet krijgen om tot 1969 aan de ontwikkeling der Papoea's bij te 
dragen. Doordat van Indonesische zijde al snel het Papoea-zelfbeschikkings
recht wordt ontkend en er reeds spoedig onrechtmatigheden doorsijpelen, komt 
deze zaak tach weer in het Nederlandse parlement 36

• Helaas. 
a. Bij de Algemene Beschouwingen 1963/64 wordt over West-Irian niet 

gesproken, behalve dan door het GPV, dat op de zaak terugkomt. 
b. Na enige incidenten in West-Irian stelt bij de A.B. 1964j65 aileen de 

SGP de zaak aan de orde. Bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken: 
KVP, VVD, SGP en GPV. De heer Moorman (KVP) stelt vragen over de 
verblijfplaats van de 30 miljoen dollar. 

c. In het parlementaire jaar 1965/66 refereren slechts traditie-getrouw SGP 
en GPV aan onrechtmatigheden. 

d. Bij de A.B. 1966j67 - 4 jaar na de Nederlandse overdracht - stellen 
VVD, SGP en GPV West-Irian aan de orde. Toxopeus: ,Het is onze morele 
plicht aan te dringen op een uitvoering van de Overeenkomst" (11 okt. 1966, 
biz. 114). Bij de begroting Buitenlandse Zaken komt de ARP voor de eerste 
maal op deze eens zo wezenlijke materie terug. Op 28 december vraagt dr. Geel
kerken om opheldering, omdat ,er iedere keer weer door Indonesische voor
mannen aan het zelfbeschikkingsrecht wordt getornd" (biz. 618). Op 10 decem
ber 1966 stelt de heer Beernink ( CHU) vragen over het plebisciet en op 6 april 
1967 worden in het Britse Lagerhuis vragen gesteld over ,Indonesische lucht
aanvallen op de Arfak-stammen, waarbij duizenden mensen om het leven 
zouden zijn gekomen". De Britse minister Lord Chalfont verwijst deze materie 
naar de V.N. En in de Eerste Kamer stelt mr. Van Riel op 11 juli 1967: 
,Natuurlijk moet alles worden gedaan wat in de Verdragen is afgesproken" 
(biz. 319). 

e. Bij de A.B. 1967/68 komen KVP, SGP en GPV terug op West-Irian. 
Schmelzer registreert: ,de regering heeft verzekerd zich aan het Akkoord te 
houden" (10 okt. 1967, biz. 151). Mr. Biesheuvel ging op de actuele ernstige 
situatie niet in, maar noemde het woord Nieuw-Guinea wei, echter in parlemen
taire zin: ,de ARP heeft in een hoogst ernstige situatie ook wei eens een 
conflict gehad met een Kabinet. . . over Nieuw-Guinea" (11 okt. 1967, 
biz. 175). Bij de begroting Buitenlandse Zaken op 7 februari 1968 informeerde 
de ARP bij monde van dr. Geelkerken ,of het Verdrag wei wordt uitgevoerd" 
(biz. 1115). Hierop werd vanuit de Kamer gereageerd: ,Het schijnt dat men 

36 Dit overzicht is globaal. Waar het niet expliciet is vermeld, wordt hier gedoeld 
op de behandeling in de Tweede Kamer. 
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van bepaalde zijde niet weet wat er allemaal gebeurt" (biz. 1128). In 1968 
nemen de ongunstige berichten toe; het plebisciet nadert. 

.f. De Troonrede 1968(69 ,hecht grate waarde aan de komende volks
raadpleging". 

VII. Stemmen van Papoea' s 
Nog v66r de bestuursoverdracht verklaarde de Nieuw-Guinea-Raad 37 op 

16 februari 1962 in een resolutie: ,Beheer van Indonesie wordt afgewezen, 
omdat Indonesie het Papoea-volk niet in de gelegenheid zal stellen het zelfbe
schikkingsrecht uit te oefenen". Het bekende Papoea-lid van het Indonesische 
volkscongres, Silas Papare (reeds in Nederlandse tijd fel pro-Indonesisch), ver
klaart in 1966 38 : ,De Indonesische regering moet ophouden haar broeders 
in West-Irian aan te vallen. Er zijn al meer dan 1000 mensen gedood. De toe
stand is kritiek". 

De voornamelijk internationale activiteiten van de vroegere vice-voorzitter 
van de Nieuw-Guinea-Raad Nicolaas Jouwe zijn genoegzaam bekend. Op 4 sep
tember 1965 vraagt Soekarno aan de Philippijnen om uitlevering van Jouwe, die 
tijdens een reis door de Pacific in de Philippijnen vertoeft 39• De heer Jouwe 
bezoekt als waarnemer de vergaderingen van de Organisatie voor Afrikaanse 
Eenheid 40• 

De rapporten die Nicolaas Jouwe en de zijnen vanuit Australisch Nieuw
Guinea blijken toe te komen, zijn voor het grootste deel waar gebleken. Een 
klein voorbeeld: in september 1967 meldt men, dat de eerste Gouverneur van 
West-Irian, de Papoea E. J. Bonay, gevangen is gezet 41 • In september 1968 42 

is te verifieren, dat dezelfde Bonay als ,opstandige Papoea-nationalist" tot de 
politieke gevangenen behoort. 

In het eerste halfjaar van 1965 worden opstanden gemeld in de Vogelkop 
onder leiding van Lodewijk Mandatjan. Deze figuur is nog steeds in het nieuws; 
minister Malik wilde een topgesprek en generaal Edhie maakte persoonlijk 
jacht op hem 43

• Onlangs heeft hij het verzet opgegeven en is op vorstelijke 
wijze in Djakarta ontvangen. Men kan zich afvragen of dit een politieke stunt 
van Indonesie is of van Mandatjan zelf. 

Lodewijk Mandatjan is een legendarische figuur in de streek rond Manokwari. 
Prof. Pouwer 44 - anthropoloog - gaf in 1960 een kenschets van de wijd 

:n Zie Nederlands Nieuw Guinea in de Verenigde Naties, januari-oktober 1962, 
een uitgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, blz. 17 en 173, par. Sa. 

as Volkskrant, 13 maart 1966. 
:Jo Algemeen Handelsblad, 4 sept. 1965. 
·10 Het Parool, 25 jan. 1969. 
41 Een rapport ,A cry of distress", aangeboden aan de Secretaris-Generaal en de 

Algemene Vergadering der V.N. op 19 september 1967. 
4'2 O.a. Trouw, 18 sept. 1968. 
43 Volkskrant, 5 dec. 1968. Zie ook N.R.C., 7 en 10 dec. 1968. 
44 Nieuw Guinea Studien, Bestaansmiddelen en sociale structuur in de Oostelijke 

Vogelkop. 1960, nr. 3 en 4. 
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verbreide invloed van deze gezaghebbende figuur; de onbetwiste Ieider van de 
Vogelkop. Pouwer spreekt van een Mandatjan-rookgordijn, van sterke stam
verwantschap, welke zich uitstrekt tot andere stammen dan de Arfakkers, nl. tot 
de Arfoe-stammen en het Amberjakengebied. ,Lodewijk huwde reeds een 
Arfar- en een Kebarvrouw. Zijn huwelijken dienen ongetwijfeld politieke doel
einden." Pouwer vervolgt: ,Zij - de Mandatjans - veroverden zich een 
machtspositie, waarmee ernstig rekening moet worden gehouden. Zij vertonen 
een opmerkelijk aanpassingsvermogen, een scherpe intelligentie". 0. C. Roeder 
schrijft over hem 45• 

In Soekarnopoera- bet vroegere Hollandia- wordt op 29 december 1967 
door de Nieuw-Guinea-Raad een verklaring ondertekend, waarin wordt gesteld 
dat bet hele volk geen plebisciet wenst 46 . De huidige Gouverneur van West
Irian, de Papoea Frans Kaisiepo 47 , stelde in 1968 dat de uitslag van de volks
stemming grotendeels van de centrale regering in Djakarta zal afhangen, nl. als 
zij er in slaagt de ontevredenheid weg te nemen. 

Van Mook schreef over dezelfde Kaisiepo 48 : ,Misschien was hij de eerste 
Papoea, die anders dan als etnisch specimen buiten z' n land kwam en in Malino 
( 1946) op gelijke voet verkeerde met vertegenwoordigers uit aile delen van 
Oost-Indonesie". En in een voetnoot ,en die voor West Nieuw Guinea de naam 
Irian voorstelde, een uiting van ook bij hen gegroeid nationaliteitsbesef". Dit 
was in 1946. En verder ,in die eerste vredesjaren moet zich bij een aantal 
Papoea' s al een fantastisch snelle ontwikkeling hebben voltrokken". In dit ver
band moge worden opgemerkt dat een andere Papoea die reeds vroeg ,de 
wereld" introk dezelfde Nicolaas Jouwe is, die in 1949 gedelegeerde bij de 
Ronde Tafelconferentie was. 

In een ,live uitzending" van Brand punt 49 kwam Frits Kirihio in bet beeld. 
F. Kirihio, eens de adviseur van Soekarno en troetelkind van enige jonge poli
tici hier te lande - tenminste in 1962 - was een van de velen die zeiden ,Als 
de volksstemming eerlijk zal worden gehouden, zal 95% van de bevolking v66r 
afscheiding van Indonesie stemmen". 

VIII. Ben Commentaar. De ARP heeft geen keus 
Bezien we de kwestie West-Irian van 1962-1968, dan valt ondermeer op, dat 

a. een zaak die rond 1962 zozeer de nationale politiek beheerste, daarna volledig 
buiten het beeld is gekomen; b. de grote zorg die in 1962 bij de ARP welover
wogen leefde voor bet lot der Papoea's, daarna niet werd gevolgd door de zo 

1 ~' Zie noot 28. Roeder spreekt ervan, dat de Indonesiers hem in 1963 tot majoor 
bevorderden (in Nederlandse tijd was hij kapitein vlg. Roeder) en hem voorzagen van 
40 vrouwen. 

46 De Rotterdammer, 12 januari 1967. 
1' Volkskrant, 28 maart 1968. 
·1S l'·.l.R.C., 27 nov. 1962. 
·1!1 In oktober 1968. 
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noodzakelijke nazorg. Men vergelijke hiervoor twee stemmen. Idenburg 50 : 

, Typerend voor bet kwade geweten zou ik haast zeggen"; Klatter 51 : ,Men liet 
Nieuw-Guinea graag in de vergeethoek". Eerst in 1968 is er weer aandacht. De 
standpunten 52 van mr. Biesheuvel en dr. Berghuis zijn echter niet helemaal 
evident, waarschijnlijk vanwege bet schismatische karakter van deze zaak. Als 
dr. Berghuis stelt, dat in feite bij bet Akkoord van New York bet pleit beslecht 
is, nl. dat dit gebied niet geografisch, maar wei historisch bij Indonesie behoort, 
dan betekent dit dat in 1962 met de bestuursoverdracht de kous af geweest is. 
In 1962 werd echter bet zelfbeschikkingsrecht in bet vooruitzicht gesteld, het
welk toen ,een niet los te laten zaak was, daaraan hoeft men bepaald niet te 
twij f elen". 

Bij bet standpunt van mr. Biesheuvel moet men gaan speculeren. Hij 
vraagt zich af: wat zijn de consequenties na de daad van vrije keuze. In 
Nederlandse Gedachten van 16 november 1968 staat een precisering: de a.r.
fractie zal zich nader beraden over de gevolgen van de volksstemming. Omdat 
men voorlopig nog niet voldoende gegevens heeft, kan men twee mogelijkheden 
onderscheiden, waarop bet Nederlandse beleid- naar a.r. opvattingen - zich 
kan richten. Er doen zich dan twee verschillende situaties voor, waarbij men de 
gevolgen van bet plebisciet kan overzien, nl. de situatie zowel na als v66r de 
volksstemming. 

A. de situatie na de volksstemming 
De uitslag van de volksstemming kan volgens art. 18(c) van de Overeen

komst slechts zijn: a. bij lndonesie blijven, b. de banden met Indonesie verbreken. 
ad a. Kiezen de Papoea's v66r lndonesie, dan is een Nederlands beleid over 

de gevolgen van de volksstemming niet op zijn plaats, omdat bet inmenging in 
de interne politiek van Indonesie zou betekenen. Overigens lijkt bet de meest 
wenselijke uitslag voor gei:nteresseerde outsiders en ik meen bij een vrije keuze 
niemand onwelgevallig. 

ad b. De Papoea's verbreken hun banden met Indonesie. Een eventueel 
Nederlands beleid zou alsdan inmenging in de interne politiek der Papoea's be
tekenen, want in art. 21 lid 2 staat: ,Partijen bij deze overeenkomst zullen de 
uitslag van de uitoefening van bet zelfbeschikkingsrecht erkennen en er zich 
aan houden." 

Het zou namelijk weinig zinvol zijn de Papoea's te laten zelfbeschikken 
waarna iedereen daarna de uitslag naast zich neer zou leggen. 

In beide voornoemde gevallen zal na de uitslag een rapport- art. 21 lid 1 -
worden ingediend bij de secretaris-generaal der V.N., die aan de Algemene 
Vergadering verslag zal doen over de wijze waarop en de uitslag van de 
stemming. 

so Zie noot 8, biz. 235. 
51 Drs. J. Klatter, V66r de botht, 1968, biz. 55-57. 
·512 Zie de not en 5, 6 en 7. 
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De enige legitieme plaats waar het Nederlands beleid gevoerd kan worden is 
na de uitslag, het forum van de Verenigde Naties. Zoals dr. Bruins Slot in 
Tro11w van 9 december 1966 stelde: ,De kwestie van de toekomst van West
Irian en het houden van een volksstemming daar te Iande is dus een zaak van 
de Verenigde Naties". Nederland zal dan als een van de 125 !eden haar stem 
kunnen Iaten horen: adviezen kunnen geven aan de Papoea's om b.v. toch aan
sluiting te zoeken bij Indonesie; voorstellen kunnen doen voor de verdere ont
wikkeling van West-Irian met gelden uit V.N.-fondsen, en overigens zal Neder
land beter op de achtergrond kunnen blijven waar het verdere politieke relaties 
met de Papoea's betreft. 

B. De .rit1tc1tie v66r de volkJJtemming 
Gezien de hiervoor genocmde onmogelijkheid om in de toekomst een direct 

Nederlands beleid te voeren, ligt het voor de hand te menen, dat mr. Biesheuvel 
op 10 oktober 1968 in de Tweede Kamer doelde op de situatie v66r de uitslag. 
In dit geval doet zich de theoretische mogelijkheid voor dat Nederland de 
volksstemming gaat be!nvloeden of aantasten. Zulk een a.r. standpunt zou 
achtereenvolgens in strijd zijn met 1. de formele bepalingen in de Overeen
komst, 2. de materiele idee in de Overeenkomst, 3. de eigen- weloverwogen
antirevolutionaire uitspraken in 1961 en 1962 gedaan. 

ad 1. De Overeenkomst tussen Nederland en Indonesie van 1962 heeft tot 
object de overdracht van West-Irian, aanvankelijk aan de V.N., maar daarna 
aan Indonesie. Bij het tekenen van de Overeenkomst raakte Nederland zijn 
souvereiniteitsaanspraken kwijt. Het Aide-Memoire van de Secretaris-Generaal, 
op 15 augustus 1962 uitgebracht aan de Algemene Vergadering, luidt als volgt: 
,lid 1: The authority of the Government of the Netherlands over the territory 
will be terminated when the Special Representative of the Secretary-General 
takes charge" 53

• En nog onlangs stelde minister Luns 54 in de Tweede Kamer: 
,Nederland heeft geen juridische aansprakelijkheid voor de uitvoering van 
de Overeenkomst. Dit is de interpretatie van aile juristen van deze zaak". Als 
Nederland nu een vinger in de hete pap zou will en hebben, zou het een be
voegdheid opeisen waar het in 1962 afstand van deed. Bij de Overeenkomst 
kwam tevens een wilsovereenstemming tot stand gericht op de verbintenis, nl. 
dat zelfbeschikking v66r de Papoea's werd vastgelegd. Het zwakke punt hierbij 
is, dat de uitoefening moet worden voorbereid door de partij die bij de uitslag 
belang heeft, nl. Indonesie. W aterdichte garanties voor de mensenrechten, 
waarvan mr. Biesheuvel in 1962 sprak, zijn er dus niet. Er staat niet in de Over
eenkomst, dat Nederland v66r de uitslag gekend moet worden in het beoor
delen van de toekomst van het Papoea-volk 6f dat Nederland mee mag kiezen. 

53 Zie noot 37, blz. 230. 
54 Hand. II K. 21 nov. 1968, blz. 37. 
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Integendeel: Artikel 18 (d) - ,recht tot stemming ... van aile volwassenen 
die geen vreemde nationaliteit bezitten". 

Een overeenkomst dat Nederland mee mag kiezen bestaat dus niet. Wei be· 
staat de overeenkomst dat de Papoea's mogen kiezen; of zij het naar onze 
mening goed doen of niet, is hun eigen vrijheid. Bij de Overeenkomst werd de 
Papoea daartoe bekwaam geacht. Volgens a.r. opvatting des te bekwamer (zie 
IV-B) na een orientatie bij Indonesie. Hun nu dit recht ontnemen met een be
roep op ,het lot van de bevolking zit ons hoog" zou, om met Bertolt Brecht :;5 

te spreken, zijn: ,Een liefkozing die een wurging betekent". 

ad 2. Het Handvest van de Verenigde Naties spreekt van fundamentele, 
onvervreemdbare mensenrechten. 

Art. 15: ,Een ieder heeft recht op een nationaliteit. Aan niemand mag wille
keurig . . . het recht worden ontzegd van nationaliteit te veranderen." 

3e preambule: ,Het is van het hoogste belang dat de rechten van de mens 
beschermd worden." 

Dr. Bruins Slot stelde in Tro?tw 56 : ,Hier ligt een internationaal rechtsaccoord. 
Indonesie heeft geen vrijheid van handelen om te doen wat zij verkiest. Een 
eenzijdige contractbreuk is absurd". Toen Nicolaas Jouwe een zijner smeekschrif
ten aan de V.N. aanbood, stelde de N.R.C. 57 : ,Jouwe stelt de vraag welke de 
keuze der Papoea's zou moeten zijn terecht niet aan de orde" en ook ,Die 
vraag is niet aan de orde, behoort niet van buitenaf te worden beredeneerd en 
client t.z.t. uitsluitend een zaak te zijn van de inwoners zelf." J. N. Scholten 58 

sprak, toen hij van een studentenbezoek aan Indonesie terugkwam, ook in die 
geest: ,Ik geloof niet dat men mensen die in de Indonesische politieke sfeer 
leven client door zich vanuit Nederland met hen te bemoeien. Dit geldt vooral 
ook voor de mensen op Nieuw-Guinea". 

ad 3. Zie IV. 
Mijn conclusie 1s: fundamentele mensenrechten moet men fundamenteel 

nemen. 
Nederland heeft het kolonialisme overleefd. Zowel v66r als na de volksstem

ming ontbreekt voor een Nederlands beleid een beslissende stem in andermans 
zaken. De ARP heeft dan ook geen keus. Indien dit Papoea-recht genegeerd 
wordt, het zij zo; maar de rechtsgrond blijft onverlet. Een zaak van hogere 
orde; gelukkig te groot voor manipulaties van de mens. Ook de oplossing is 
vals wanneer men het recht gaat maken tot welvaartsrecht; een recht waarin 
men moet delen, waarin met het eigen belang gerekend moet worden. Het ge
mak waarmee men in Nederland uitmaakt welke toekomst voor de Papoea's 

55 B. Brecht in Der gute Mensch von Sezuan. 
56 Trouw, 9 dec. 1966. 
57 N.R.C., 1 dec. 1966. 
5 8 Vrij Nederland in een artikel toentertijd A.R. lof der revolutie. 
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de beste is, is een neerbuigendbeid die de Papoea diep moet kwetsen. 

IX. Het recht van zelfbeschikking 
Het moet naar onze opvatting duidelijk zijn, dat bet antirevolutionaire stand

punt zicb niet kan uitstrekken over ,bet al of niet plaatsvinden van de zelf
bescbikking". D.w.z. zelfbescbikking en niet onze bescbikking. 

Hoewel bet Hand vest van de V erenigde N aties ( 1948) zelfbescbikking als 
een beginsel formuleerde (lx), is in de algemene recbtsopvatting sindsdien een 
evaluatie naar zelfbescbikking als recht, waar te nemen. De twee mensenrecbts
verdragen van 1966 formuleren bet als recbt 59• Daarnaast gaan bij de recbtsidee 
de algemene recbtbeginselen een sterkere rol spelen 60 • 

Prof. mr. P. Borst registreert als kenmerken van deze algemene recbtsbegin
selen: ze zijn evident, onberleidbaar, onweerstaanbaar 61 • 

Prof. Kooijmans 62 wijst in een interessant artikel op bet feit, dat wanneer 
men bet recbt van zelfbescbikking identificeert met bet recbt van secessie 
(van afscbeiding), men bet nieuwe beginsel van territoriale integriteit niet in 
de overwegingen betrekt. 

Hoewel o.i. secessie en territoriale integriteit slecbts bet resultaat kunnen 
zijn van zelfbescbikking - nl. als de keuzemogelijkbeden van zelfbeschik
king als een grondrecbt ( oorzaak en gevolg) - speelt deze tegenstel
ling bij de zelfbescbikking van de Papoea's niet. Zij kunnen beide kiezen. 
Het - zo men wil - beginsel van zelfbescbikking is in casu gepositiveerd tot 
een recbt. Het is geconcretiseerd in de Overeenkomst van New York; naar 
plaats: West-Irian; naar tijd: 1969 en naar de wijze waarop (art. 18), waarbij 
de zelfbescbikking zicb zowel kan ricbten op secessie (los van Indonesie) als op 
territoriale integriteit (bij Indonesie beboren). Tevens geldt m.i. dat de wense
lijkheid van grote staatseenheden en de problematiek van niet-levensvatbare 
jonge staten een zaak is van belang, van politieke en economische discipline 
en duidelijk moet worden onderscheiden van de recbtskwestie - het funda
mentele grondrecht. Een grondrecbt in de zin van de vrijheid om over bet 
eigen bestaan te beslissen. De vrijheid der Papoea's en van niemand anders; 
een vrijbeid-sec 63 • Bovendien voldoet het Papoea-volk, naar algemeen aanvaard 

au Zie o.a. art. 21 van de Universele verklaring en mr. Th. C. van Boven, Rechten 
tJan de mens op nieuwe paden. 

60 O.a. prof. dr. A. M. Donner: Bestuursrecht, biz. 100 e.v. 
61 Prof. mr. P. Borst, Problemen en perspectieven van marginate toetsing, biz. 15 e.v. 
62 Prof. dr. P. H. Kooijmans, Biafra en het volkenrecht in Kroniek van Afrika, 1968 

Biafra, biz. 26 e. v. 
63 Het is in het gevai van ,incompatibiiite d'humeur" tussen Papoea's en Indonesiers 

weinig piausibei, dat het welzijn der Papoea-bevoiking het meest gediend zou zijn door 
een aansiuiting van West-Irian bij Indonesie. Men kan siechts kiezen voor territoriaie 
integriteit ais men een vergeiijking heeft getroffen met de economische en politieke be
staansmogeiijkheden van een zeifstandige of federatieve Papoea-staat. Een grondige 
bewijsvoering is hier op zijn piaats. 
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etnologisch oordeel, aan de voorwaarde van zelfbeschikking 6 \ nl. dat het 
een volk is, met duidelijk andere kenmerken dan bv. het Indonesische volk. 

Het recht van zelfbeschikking staat dus in de Overeenkomst en wordt be
vestigd in de a.r. uitspraken van 1961 en 1962. Het werd berbaald op 26 nov. 
1968 door dr. Berghuis: Natuurlijk moet bet Akkoord worden nageleefd. 

X. De wijze van volksstemming 
In Trouw van 13 januari 1968 werd geconstateerd: ,De vrijheid van 

meningsuiting wordt met voeten getreden". De vraag wordt gesteld: ,Of gaat 
de regering Soeharto er van uit dat de volksstemming niet wordt gehouden ?" 
Op dit punt kan men zich zorgen maken. 

Hoewel de verantwoordelijkbeid voor de uitvoering van bet Akkoord primair 
bij Indonesie berust, en er geen garanties bestaan om de meest recbtvaardige 
wijze van volksstemmen volkenrechtelijk af te dwingen, wordt Nederland als 
tekenende partij blijkbaar zeer serieus genomen °3

• Desgevraagd liet minister 
Luns meermalen aan Indonesie weten, dat men in Nederland zeer becht aan 
de belofte van zelfbeschikking "6 . Men kan moeilijk volhouden dat Indonesie 
terzake andere rechtsopvattingen beeft, terwijl het zeer wel beseft welke ver
plichtingen bv. zijn verbonden aan internationale lening- en kapitaalhulpover
eenkomsten. 

Voor een tekenende partij als Nederland geldt - gezien de uitspraken van 
1962 - a fortiori dat men de verplichting van zelfbeschikking ernstig neemt. 
Het Verdrag stelt nadrukkelijk (Idenburg stelde het reeds) dat volgens Artikel 
18 lid d aile volwassenen, zowel mannen als vrouwen een recht hebben tot deel
neming aan de zelfbeschikking. 

Trouwens er zijn precedenten. 
a. Bij de verkiezingen voor de Nieuw-Guinea-Raad in 1960 werden in de 

grate districten Hollandia en Manokwari directe verkiezingen gehouden. In 
de overige geregistreerde gemeenschappen werd indirect gekozen - 1 kiesman 
op 50 kiesgerechtigden. Waar men niet schrijven kon werd het zgn. ,whispering 
ballot" -systeem toegepast. Voor het primitieve binnenland werden vertegen
woordigers benoemd ( -1- Y:3 der bevolking), echter op aanbeveling van de be
volking zelf. 12 van de 28 leden werden benoemd 67• Men kan globaal stellen, 
dat de meerderheid van de ca. 700.000 mensen tellende bevolking weet had 
van deze verkiezing. 

En ieder die West-Irian meer dan oppervlakkig kent, weet dat men een groot 
deel der bevolking in staat moet achten de keuze bij bet plebisciet te overzien. 
Of de keus verstandig is of niet, is nu juist hun eigen vrijheid. Een oordeel 

64 Zie noot 62, blz. 27. 
6 :; Volkskrant, 29 juni 1968. 
66 De Rotterdammer, 27 juli 1968; Volkskrant, 5 juli 1968. 
07 Daarnaast functioneerden 7 streekraden en trof men voorbereidingen om dorps· en 

stadsraden te institutionaliseren. De huidige Nieuw-Guinea-Raad bestaat uit benoemde 
!eden. O.i. in strijd met art. 22 lid 1. 
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vanuit Nederland, zonder dat men de situatie ter plaatse kent, is zonder veel 
waarde te achten. 

b. Een demografisch EEG-onderzoek van 1959 tjm 1962 in Nieuw-Guinea 
gepleegd, voorzag in een registratie van dat deel der bevolking dat bestuurlijk 
daartoe in staat werd geacht. Deze registratie voorzag in het opstellen van een 
Burgerlijke Stand met uitreiking van identiteitsbewijzen 68 • De schrijver conclu
deert dat bv. het eiland Biak met 35.000 mensen geheel werd geregistreerd. Een 
der onderzoekers acht het systeem: een man, een stem, zeer wel mogelijk 69

• 

Onder Nederlands bestuur waren 23.000 woongemeenschappen geregistreerd 70
. 

De zgn. volksraadpleging - in strijd met de Overeenkomst 
De V.N.-waarnemer Ortiz Sanz constateerde dat de bevolking slecht was inge

licht over de keuzemogelijkheden. Een vreemde opmerking. Hierover zou kun
nen worden ge!nterpelleerd door Nederland, wanneer de V.N.-waarnemer 
zijn interimrapport - volgens artikel 19 - moet uitbrengen (minister Luns 
zou er op aandringen) aan de Algemene Vergadering der Verenigde Naties. 
Dit rapport zal verslag dienen uit te brengen over de tot stand gekomen rege
lingen t.a.v. de vrije keuze (art. 19). V66r de volksstemming nog. En voor een 
interpellatie is wel grond. 

De zgn. volksraadpleging wil zeggen een raadpleging van bepaalde instan
ties of functionarissen, die geacht worden het volk te vertegenwoordigen. Het 
lijkt erop dat Indonesie zich op dit systeem zal verlaten, naar gesteld wordt 
om technische redenen. Men schijnt niet in staat te zijn directe verkiezingen in 
dit uitgestrekte gebied te organiseren. Zulks moet de Papoea's niet erg ver
trouwenwekkend voorkomen van hun eventuele toekomstige bestuurderen, om
dat deze organisatie in 1960 wel mogelijk was. Daarbij komt dat Indonesie 
wei technisch in staat is om ettelijke duizenden militairen en onderwijzers over 
het gehele land te verspreiden en bv. ook 6000 militairen inzette om een groep 
van 500 rebellen onder Lodewijk Mandatjan te vernietigen 71• Op grate schaal 
werden door vliegtuigen in opstandige gebieden strooibiljetten uitgestrooid 
- kan men ze wei lezen - om tot capitulatie aan te zetten. Nederland zal 
de helft van de UNO-kosten van de verkiezingen- totaal geraamd op 3,6 mil
joen gulden- voor haar rekening nemen 72. 

In lid a van artikel 18 wordt gesteld dat ,overleg (musjawarah) zal worden 
gepleegd met de vertegenwoordigende raden over de procedures en geeigende 
methoden om de vrijelijk tot uitdrukking gebrachte mening der bevolking te 
constateren". Hier staat niet dat deze vertegenwoordigende raden zullen beslis-

68 E.E.G.-project 11.41.002; een publikatie hierover verscheen in Asian Affairs, 1964. 
o.a. van ]. Groenewegen. 

69 Een ingezonden artikel van een der onderzoekers, ]. Gemmink, in De Telegraaf van 
juli 1968. 

70 Zie noot 1. 

71 O.a. Volkskrant, 5 dec. 1968; N.R.C., 7 en 10 dec. 1968. 
72 Een wetsontwerp is hiertoe ingediend, zie Volkskrant, 11 okt. 1968. 
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sen, zullen kiezen. Dat doet nl. het volk, althans dat behoort het te doen. Een 
definitief besluit van deze ,raden" wordt ten overvloede uitgesloten door de 
beperking in artikel 18, lid d, , ... aile volwassenen ... hebben recht tot deel
neming". Ten overvloede geldt artikel 15: , ... Aile aspecten van de uitoefe
ning der vrije keuze worden beheerst door de bepalingen van deze Overeen
komst". 

Het blijkt dat de Papoea's zelf zich verzetten tegen een stemming door de 
raden. Minister Luns 73 stemde er mee in, de resolutie te kennen, die in augustus 
1968 door 8 Papoea-leden van de vroegere Nieuw-Guinea-Raad als noodkreet 
om vrijheid o.a. aan de Nederlandse regering werd gericht. Deze 8 Papoea's 
zijn de laatste overgebleven inheemse !eden van deze Raad. Oorspronkelijk be
stand deze Raad uit 8 Indonesische militairen en 16 benoemde Papoea's. 
8 Papoea's werden eruit verwijderd omdat ze obstructie pleegden en werden 
vervangen door 8 Indonesiers. Thans bestaat deze Raad dus uit 16 Indonesiers 
(8 militairen) en 8 Papoea's. Deze 8 overgebleven Papoea's vragen in deze 
resolutie nu om vrijheid, o.w. de vice-voorzitter H. Wajoi 74 • 

Dezelfde Wajoi deed op 25 september 1962 op het Nationaal Congres der 
Papoea's een felle aanval op de Nederlanders 75 : ,De Nederlanders laten voor 
ons aileen het recht op zelfbeschikking achter, en dan nog een dat we van Indo
nesie moeten krijgen. Dat is kapitalistische politiek. Het is een typische handel
wijze van mensen die overal aileen maar zakelijk voordeel uit willen trekken." 
Het Indonesische parlement heeft thans een missie naar Soekarnopoera gezon
den om een impasse te doorbreken, omdat ruim de helft van de actieve !eden 
zich heeft teruggetrokken in november 1968, o.w. H. Wajoi 76 . 

Het ligt voor de hand te menen dat aan de stem van het volk wordt voorbij
gegaan, indien het instrument van de volksraadpleging wordt gehanteerd. Dan 
is uiteraard de uitslag duidelijk. 

Dan springt tegelijk een parallel met Biafra in het oog 77 • ,De kogels 
zullen de Papoea's niet overtuigen". Een vrijheidsstrijd -- en dat ziet Nyerere 
m.i. zeer scherp - is niet te benaderen op de golflengte van de ratio en , wishful 
thinking". Zoals Don Quichote aan Sancho de raad gaf: ,De vrijheid, Sancho, 
is een van de kostbaarste gaven die de Heme! de mens geschonken heeft; 
noch de schatten der aarde noch die van de zee zijn ermee te vergelijken". 
Uiteraard is dit pure romantiek. En zoals Simon Bolivar dat uitdrukte: ,Zonder 
vrijheid geen vaderland". 

Overigens is een politieke vergelijking met de kwestie Biafra moeilijk, om
dat hier sprake is van een wezenlijk andere situatie. 

a. In Nigeria is in 1960 een federatie gevormd met de politieke instem-

73 Hand. II K. 21 nov. 1968, blz. 37. 
7-1 Idem, blz. 36. 
75 N.R.C., 25 sept. 1962. 
76 Zie N.R.C., 23 nov. en 23 dec. 1968. 
77 Mr. P. ]. A. Idenburg, biz. 237 e.v., zie noot 9. 
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ming Yan alle groepen. Deze instemming heeft - zoals is aangetoond - bij 
de Papoea's nooit bestaan. Van Mook: ,De geschiedenis van de Papoea's is 
zonder hen bepaald." 

b. In Nigeria bestond een staat, een territoriale eenheid. De eenheidsstaat 
van Sabang tot Merauke is slechts een wensdroom van Indonesie. 

Wil men het politieke ideaal van Indonesie benadrukken, dan moet men zo 
reeel zijn de idealen en belangen der Papoea's te vergeten. Maar het ging om 
het belang van de Papoea's, in het Akkoord en in onze woorden. Oat was de 
kwestie. Voorziet men een desintegratie van Indonesie - zo'n vaart zal het 
wel niet !open - dan heeft Indonesie dat toch in eerste instantie aan zichzelve 
te danken, omdat men de kansen om de Papoea's voor zich in te nemen, heeft 
verwaarloosd. Indonesie deed meer aan het uitoefenen van zelfbeschikking dan 
aan het kweken van instemming. Het beginsel der zelfbeschikking wordt door 
Oosterse volken uiteraard heel anders gei'nterpreteerd: ,East is East and West 
is West''. Aileen als het eigenbelang gaat spelen verschilt men geen snars van 
het Westen. Ik wil benadrukken dat Nieuw-Guinea nooit buiten de souvereini
teitsoverdracht in 1949 had mogen worden gehouden. Maar 13 jaar geschiedenis 
daarna- thans bijna 20 jaar- kan men niet wegcijferen. Oat is niet ethisch 
en niet screen. Men moet de fijngevoeligheid van de Papoea's niet onderschatten. 
Ter illustratie een verhaal van John Steinbeck 78 over Mexico: ,Op bet plein in 
mijn stadje waren de brievenschrijvers, die alle zaken deden voor de mensen die 
niet konden lezen of schrijven. Het waren goede mensen. Oat moest ook wei. De 
plattelandsbevolking zou het dadelijk merken, als ze dat niet waren. Zij wisten 
vee! dingen, die mensen uit de heuvelen". 

XI. De toekomst is de keus der Papoea' s 
Het is goed te refereren aan de hoop die dr. Berghuis op 25 april 1962 in de 

Eerste Kamer uitsprak: , ... dat wij ons van onze verantwoordelijkheid jegens 
de Papoea's ten diepste, maar dan ook op langere termijn gezien, bewust zijn". 
Op 26 november 1968 werd dit gepreciseerd: ,De Papoea's hebben geen keus 
dan aansluiting bij Indonesie. Australie laat het afweten. Een Melanesische fede
ratie is altijd al een volstrekte illusie geweest". 

Laten we bij deze toekomstbepaling voorop stellen dat de Papoea's bet zelf 
mogen zeggen. W aarbij de outsiders de Papoea' s wel als een speciaal geval 
dienen te beschouwen omdat ze altijd slachtoffer waren. En voor een christelijke 
politieke benadering geldt toch wel, dat we ons dienen te richten naar een 
reeel verantwoord wereldbeeld, gebaseerd op de geopenbaarde gerechtigheid. 
Oat zullen in onze visie toch wereldverhoudingen moeten zijn, waarin geen 
plaats is voor machtswellust; ook Indonesie client zich aan te passen, hoewel 
hun koloniale ervaring hen ,hoog moet zitten". 

•s J. Steinbeck, De Verdoolde Bus, biz. 66 
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Ben Melanesische Federatie 
Deze vorm zweeft de Papoea's al 20 jaar voor ogen. In 1947 werd de South 

Pacific Commission opgericht, een Melanesische organisatie: ,voor de onderlinge 
samenwerking ten behoeve van de ontwikkeling en de bevordering van de wel
vaart van de eilandbevolking" 79• Vooraanstaande Papoea's - onder wie de 
thans in Nederland vertoevende Marcus Kaisiepo - waren in deze organisatie 
werkzaam en orienteerden zich in dit gebied. Concrete vormen van samen
werking op economisch, sociaal, medisch en onderwijsgebied werden tot stand 
gebracht. Deze vorm van Melanesische eenwording zit de Papoea's in bet bloed. 

De belangrijkste partner zou ,The Territory of Papua and New Guinea" 
worden 80

• Hiervan is Nieuw-Guinea een mandaatgebied van de Verenigde 
Naties en wordt thans bestuurd door Australie. Het belangrijkste dee! van bet 
bestuur over brede gebieden is volgens Australisch standpunt: ,selfgoverning 
as soon as possible" 81 . Australisch Nieuw-Guinea heeft dezelfde bewoners. De 
bevolking van bet Australische gedeelte is omvangrijker, nl. circa 2 miljoen 82 . 

Het grootste deel van de bevolking woont in bet binnenland. Het gebied kent 
700 dialecten. De ontwikkeling in dit gebied is - ononderbroken - verder op 
gang. In 1965 bedroegen de exporten 180 miljoen gulden. West-Irian schijnt 
meer delfstoffen te bevatten, als bauxiet, cobalt, etc. 

Een Wereldbank Missie, die Australisch Nieuw-Guinea diverse malen be
zocht, heeft een 5-jarenplan opgesteld voor de jaren 1968-1973 83 . Het plan 
gaat 800 miljoen gulden per jaar kosten, waarvan Australie jaarlijks het grootste 
deel voor haar rekening gaat nemen. Een conclusie van de Missie was: ,Wil de 
economische groei slagen, dan client het besef van nationale identiteit bij de 
Papoea's versterkt te worden. Het doel van Australie blijft zelfbestuur 84 • De 
Australische minister Barns achtte in dit verband een volksstemming een goede 
methode om de wensen van het volk vast te leggen 85 • 

Een samenvoeging van Australisch Nieuw-Guinea, West-Irian met enige 
andere eilandengroepen, waaronder het welvarende Fidzji, zou een bevolking 
gaan tellen van circa 4 miljoen zielen. De Wereldbank Missie zag goede per
spectieven voor het Australische deel. In de Nederlandse tijd was men niet 

79 C. J. Grader, De South Pacific Commission, in Nieuw Guinea Studie11, okt. 1958. 
nr. 4. 

80 Zie hiervoor de Trusteeships Councils, V.N.-publikaties. 
81 Zie hiervoor de artikelenserie van P. van Gastel, N.R.C. 9 okt., 21 en 23 no,·. 1%8. 
8'2 Een laatste Nederlandse statistiek over West-Irian in 1961 noemt 487.000 Papoea's 

in bestuurd gebied, 61.000 onder bestuursinvloed en 169.000 in onbestuurd gebied. 
83 Zie o.a. Economic Record, juni 1966 met een artikel van D. L. Gadiel; Finance a11d 

Development (ed. I.M.F.), dec. 1964, nr. 3 en het Wereldbank Verslag. 
84 N.R.C., 9 okt. 1968. P. van Gastel constateert: ,Australie heeft geen keus". 
85 In dit verband kan naar bepaalde opvattingen worden gesproken van een diametrale 

toestand in West-Irian: geen volksstemming, terwijl het besef van nationale identiteit 
client te worden prijsgegeven. 

56 



DE A.R. PARTIJ HEEFT GEEN KEUS- PAPOEA'S, INDONESiil EN NEDERLAND 

helemaal pessimistisch over de mogelijkheden in het Nederlandse deel 86• Er zijn 
uiteraard problemen bij de opbouw van een dergelijke federatieve staat. Bier
over behoeft men in deze ontwikkelingsdecade niet direct in zak en as te gaan 
zitten. Indonesie heeft bv. met dezelfde problemen te maken. Een voordeel 
hierbij is, dat de Papoea-bevolking een nogal materialistische aard heeft en van
wege de stammoraal gedisciplineerd leeft. Een realiteit is, dat een toekomstige 
Melanesische eenwording de Papoea's in het bloed zit. 

XII. Een op!ossing: een trusteeship van de Verenigde Naties 
Een interimbestuur van V.N., Papoea's en lndonesie. 

Indien de volksstemming gehouden wordt en indien - wat aannemelijk is 
- de Papoea's v66r afscheiding van Indonesie kiezen, dan komt deze zaak 
voor het forum van de Verenigde Naties. Papoea-representanten dienen dan 
ecn voorname stem te hebben, terwijl lndonesische en Nederlandse inspraak 
mogelijk is. 

Ontstaat het dilemma dat Indonesie niet uit het gebied wil vertrekken en 
de Papoea' s op hun beurt dit niet will en accepteren, dan ware de oplossing te 
zoeken in een trusteeship nieuwe stijl der Verenigde Naties. De Verenigde 
Naties kennen het gebied goed via haar UNTEA-ervaring; ze begeleiden thans 
de verkiezingen en hebben een fonds (FUNDWI) geopend voor een meer
jarenplan, dat door henzelf is opgezet 87• In deze investeringen die 217 miljoen 
gulden gaan vergen nemen ze zelf deel, naast de Nederlandse bijdrage ad 108 
miljoen gulden. 

In 1963 werd, toen de UNTEA-periode ten einde was, van V.N.-zijde ge
steld 88 : ,But this doesn't signify that United Nations interest in the future 
of the territory and his inhabitants had ended". Oe Thant beschreef UNTEA 
als volgt: ,A unique experience which has once again proved the capacity of 
the United Nations to undertake a variety of functions provided it receives 
adequate support from the member states of the organization". 

De Papoea's verdienen het dat een nieuw experiment wordt ondernomen. 
Omdat het een politiek vereiste is, dat met Indonesie gerekend wordt, kan 
- onder voorbehoud van de instemming der Papoea's - aan Indonesie een 
mandataris-functie worden toegeschreven, gericht op het zelfbestuur der 
Papoea's. Aan drie essentiele voorwaarden client Indonesie te voldoen: 

a. lndonesie vervangt of reduceert zijn omvangrijke Ieger ( er zijn cijfers 
van 30.000 tot 50.000 man) en recruteert de autochtone bevolking. Een perma
nente V.N.-missie krijgt een controlerende taak. 

st; Bv. dr. C. A. Cannegieter, Een onderzoek naar de economische toekomstmogelijk
heden in l\-ederlands Nieuw Guinea ( dissertatie 195 7). 

87 United Nations Development Program: ,A design for development in West-Irian". 
Het FUNDWI-rapport. 

88 The United Nations in West New Guinea. ,An unprecedented story" (1963), 
blz. 22. 
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b. Indonesie elimineert een aantal Soekarno-achtige elementen, welke zich 
ver van Soeharto in West-Irian vestigden en daar de ,oude orde" handhaven via 
corruptie en wreedheden. 

c. Indonesie laat de naar Indonesie verbannen Papoea's naar West-Irian 
terugkeren. 

In bet nieuwe beheersbestuur dienen naast de Indonesische en V.N.-autori
teiten een aantal representatieve Papoea's een plaats te krijgen, een en ander in 
paritaire samenstelling. Het doel van deze figuur dient op langere termij n te 
zijn Papoea-zelfbestuur, bv. in 1975. Met name Nederland dient de buidel flink 
te openen en kan een bijdrage leveren op niet-bestuurlijk niveau, op technische 
posten en op het terrein van de gezondheidszorg, landbouw en onderwijs. 

Het Charter van de Verenigde Naties voorziet in zulk een trusteeship. Art. 76 
luidt: 

,The basis objectives of the trusteeship-system shall be: 
a. to further international peace and security, 
b. . .. progressive development toward selfgovernement or independence ... 

and the fully expressed wishes of the people, 
c. to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms." 
Een dergelijk beheer lijkt mij de enige harmonische oplossing. 
a. Het is de enige waarborg voor de economische en sociale ontwikkeling 

van West-Irian. 
b. Het erkent de wel en niet omschreven rechten der Papoea's. 
c. Indonesie heeft niet de capaciteit - economisch gezien - om twee 

volkshuishoudingen te verzorgen. 
d. Het bevordert een natuurlijke ontwikkeling. 
Iedere oplossing die geen rekening houdt met de rechten en belangen der 

bevolking - de Papoea's - is onwaardig en gedoemd te mislukken. Een ge
deeltelijk directe verkiezing moet thans zeker worden overwogen en overigens 
dient deze analoog aan de procedure in 196o te worden georganiseerd. 

Het UNTEA-rapport stelt t.a.v. de Papoea's: ,War is the traditional pattern 
of their existence". West-Irian kan een toetssteen worden voor het vredes
instituut dat de Verenigde Naties beogen te zijn. Het kan haar meer inhoud 
geven, de vrede bevorderen, de ontwikkeling entameren en bet behoeft de 
Indonesische samenwerking met Nederland niet in gevaar te brengen. 

Maar bovenal dient recht te geschieden aan de grondrechten der Papoea's. 

* 
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NIEUW-GUINEA 1969: 
EEN JURIDISCH OF EEN POLITIEK PROBLEEM? 

door 

Prof. Mr. P. H. Kooijmans 

lnleiding 
De vraag welke verantwoordelijkheid Nederland nog heeft met betrekking 

tot de naleving van het akkoord van New York van 15 augustus 1962 komt 
sterker in de discussies naar voren naarmate de datum van de volksraadpleging 
op Nieuw-Guinea naderbij komt. Het is overigens een bedenkelijke - en voor 
Nederland als geheel een weinig flatteuze - zaak dat deze belangstelling eerst 
nu levendig wordt. Ik zeg met nadruk: voor Nederland als geheel, want ook 
diegenen die door de jaren heen de ,zaak Nieuw-Guinea" naar voren hebben 
geschoven, hebben nagelaten om, gesteld al dat er van een juridische verantwoor
delijkheid kan worden gesproken, deze te ,vertalen" in een constructieve en 
effectieve politieke verantwoordelijkheid. In hun voordeel kan echter worden 
gezegd dat zij geen struisvogelpolitiek hebben bedreven, terwijl het merendeel 
van de Nederlandse bevolking, ook het merendeel van de politici, zich in 
slaap heeft Iaten wiegen door de gedachte dat in 1962 het best mogelijke resul
taat voor de Papoea's was bereikt, ook al heeft vrijwel een ieder zich gerealiseerd 
dat 1962 de moeilijkheden voor 1969 in zich droeg. Voor het geval dit als een 
verwijt zou worden aangemerkt, wil ik er aan toevoegen dat dit dan als een 
collectief zelfverwijt moet worden gezien. 

Het is de verdienste van mr. P. J. Idenburg geweest dat hij voor wat de 
anti-revolutionaire kring aangaat, deze lethargie heeft doorbroken, waarbij ik 
wil aantekenen dat ik ook de leuze ,het akkoord van New York client onverkort 
ten uitvoer te worden gelegd" als een uiting van deze lethargie zie, indien 
zij niet met de opstelling van concrete en uitvoerbare politieke beleidslijnen ge
paard gaat. Uit de reacties, die op het artikel van mr. Idenburg zijn binnenge
komen, is gebleken dat een redelijke discussie, waarbij men er niet voor terug
schrikt de problematiek ernstig te nemen, over deze zaak mogelijk is. Daar het 
te verwachten is dat het Nieuw-Guinea-probleem in de nabije toekomst grote 
delen van ons volk opnieuw in beroering zal brengen, vind ik dit een ver
heugende zaak. In deze zin is ook het hierna volgende bedoeld: als bijdrage 
tot de discussie in de hoop dat wij er in zullen slagen deze zaak uit een over
trokken emotionele sfeer te houden, omdat daarmee diegenen, wier lot op het 
spel staat, de Papoea's, wei in de laatste plaats zijn gediend. 

Het akkoord van New York 
Ik wil mijn uitgangspunt niet kiezen in de periode 1946-1950 en zal 

derhalve niet ingaan op de vraag of het beter ware geweest Nieuw-Guinea bij 
de souvereiniteitsoverdracht in te sluiten. Het is nu eenmaal niet gebeurd. 
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Evenmin wil ik in mijn overwegingen betrekken de situatie gedurende de vijf
tiger jaren en de partij-politieke standpunten uit die tijd. Zinvoller lijkt het mij 
uit te gaan van het akkoord van New York en de achtergronden daarvan, 
omdat - of men dit akkoord nu toejuicht of niet - daardoor onze mogelijk
heden zijn bepaald. En het is dit akkoord dat door het parlement met grote 
meerderheid is aanvaard, al kan grif worden toegegeven dat velen die hun 
stem ten gunste ervan uitbrachten, met de inhoud alles behalve gelukkig waren. 
W el is de vraag relevant, waarom men er dan toch mee akkoord gin g. In de 
eerste plaats was dat bij velen natuurlijk bet geval omdat men inzag dat een 
ander alternatief niet goed mogelijk was. De druk van de grote mogendheden, 
van de V erenigde Staten met name, liet naar hun oordeel geen andere keus 
over. Daarnaast echter leefde bij velen de overtuiging dat - binnen bet raam 
van de politieke mogelijkheden- het akkoord van New York zekere garanties 
bood voor de vrije ontwikkeling van de bevolking van Nieuw-Guinea, culmi
nerend in de mogelijkheid om uiterlijk in 1969 te beslissen of men bij Indonesie 
wilde blijven behoren dan wei de banden met dit land wilde verbreken. Vanuit 
een bewuste politieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de Papoea's werd 
het akkoord door deze personen dus aanvaard, hetgeen ook uit hun uitlatingen 
in bet parlement blijkt. De vraag is nu of deze verantwoordelijkheid in 1962 
is uitgewerkt of dat zij nog immer voortduurt. 

Met dat akkoord van New York is bet overigens een merkwaardige zaak. 
Het is een verdrag, gesloten tussen Nederland en Indonesie, een verdrag dat 
eerst in werking zou kunnen treden na een fiat-verlening door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties, omdat de Verenigde Naties een belang
rijke rol moesten spelen bij de tenuitvoerlegging van bet verdrag. lndonesie en 
Nederland hebben dus jegens elkaar bepaalde verplichtingen op zich genomen, 
zij zijn de partijen tussen wie de verdragsband bestaat. Maar met de overdracht 
van bet beheer aan bet tijdelijke V.N.-bestuur, was in feite de rol van Nederland 
uitgespeeld, ook voor wat betreft de controle op de naleving van het akkoord 
door lndonesie. Zo werd in artikell8 uitdrukkelijk gezegd dat Indonesie- met 
assistentie en deelneming van de V.N.-vertegenwoordiger en zijn staf - de 
regelingen zal treffen die noodzakelijk zijn om de bevolking van het gebied de 
gelegenheid te geven de vrijheid van keuze uit te oefenen. Van enige inspraak 
voor Nederland is hierbij geen sprake. In het artikel van de heer Meyer is er 
reeds op gewezen dat in 1962 bet a.r. Eerste Kamerlid J. Tjalma geattendeerd 
heeft op het ontbreken van voldoende waarborgen voor een werkelijk vrije 
keuze in het akkoord, toen hij zei: ,terecht heeft de minister van buitenlandse 
zaken ... gezegd, dat in dit akkoord wei zeer bijzonder een wissel wordt getrokken 
op een loyale uitvoering. Un bon entendeur demi mot suffit." Voor de beer 
Tjalma was dit onder meer een reden om tegen te stemmen, anderen, die even
eens aan een half woord voldoende hadden, stemden niettemin voor. 

En daarmee is in feite de juridische crux blootgelegd. Formeel had minister 
Luns volkomen gelijk, toen hij in de Tweede Kamer stelde dat Nederland geen 
juridische aansprakelijkheid heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst en 
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dat dit de interpretatie van alle juristen is van deze zaak, al zal deze laatste 
toevoeging ongetwijfeld als een dichterlijke overdrijving moeten worden geken
schetst. Om het nog even duidelijk te stellen: dat er een volksraadpleging moet 
plaatsvinden is een zaak die bij verdrag is geregeld. Op de naleving daarvan 
kan Nederland - partij bij het akkoord - dus aanspraak maken. Maar h6e 
deze volksraadpleging zal plaats vinden is een zaak, waarvan de regeling bij 
verdrag aan een der partijen is overgelaten, nl. aan Indonesie, zij het dat daarbij 
ix:paalde voorwaarden zijn gesteld. Een dezer voorwaarden is - aldus art. 18 
sub d - ,de kiesgerechtigdheid van alle volwassenen, mannelijke en vrouwe
lijke, die niet van vreemde nationaliteit zijn, met betrekking tot de stemming 
over zclfbcschikking overeenkomstig de internationale praktijk." Intussen weten 
we dat dit, naar het Indonesische inzicht, niet zal betekenen een stemming 
krachtens het beginse] van ,one man - one t10!e" (iedereen een stem), doch 
dat door de regering te Djakarta een duizendtal kiesmannen zullen worden 
benoemd. Is dit nu een schending van het akkoord? En zo ja, wanneer doet de 
juridische verantwoordelijkheid van Nederland zich hier gelden? 

Een punt vooraf: dat artikel 18 sub d het one man - one vote beginsel zou 
inhouden, is naar mijn mening niet waar. Nog afgezien van het feit dat toe
passing van deze regel in West-Irian slechts op enkele plaatsen doenlijk is, 
zodat integrale verwezenlijking ervan toch niet mogelijk zou zij n ( ook onder het 
Nederlandse bestuur werden slechts in twee van de 16 districten rechtstreekse 
verkiezingen gehouden), wordt bovendien uitdrukkelijk verwezen naar de inter
nationale praktijk. En in deze internationale praktijk is het one man - one vote 
beginsel geenszins de enig toelaatbare regel. Zo is de volksraadpleging in de 
voormalige Britse territoria op Noord-Borneo met betrekking tot de opneming 
van deze gebieden in de Maleisische Federatie, die onder controle van de V.N. 
plaats vond, evenmin met toepassing van dit beginsel gepaard gegaan. Overigens 
zou ik een algemene gelding van de one man - one vote regel ook bepaald niet 
toejuichen, wanneer zij aldus zou worden ge!nterpreteerd dat de absolute meerder
heid de wet zou mogen stellen. Het hangt nl. helemaal van de concrete omstandig
heden af, of dit nu wel de ideale regel is. Het is op zichzelf opmerkelijk dat velen, 
die de onverkorte toepassing ervan thans op Nieuw-Guinea eisen, haar in ge
vallen als Zuid-Afrika of Rhodesie volstrekt afwijzen. Voor wat het laatste 
betreft, ben ik geneigd hen gelijk te geven, niet omdat ik de huidige situatie 
daar bewonder, doch omdat toepassing ervan in deze Ianden slechts tot 
een omkering der machtsverhoudingen zou leiden, die evenmin een bijdrage 
zou zijn tot een harmonische samenleving als de huidige stand van zaken 
dat is. 

Wat betekent art. 18 sub d van het akkoord dan we!? Naar mijn mening dit: 
dat iedereen invloed moet kunnen uitoefenen op de uiteindelijke keuze, hetzij 
via de aanwijzing van kiesmannen, hetzij anderszins, terwijl het niet zo behoeft 
te zijn dat daarbij aan iedere stem gelijke waarde (de kern van het one man -
one vote beginsel) wordt toegekend. Niet zozeer de raadpleging door mid del 
van kiesmannen, doch wei hun benoeming door de Indoncsische regering zonder 
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inspraak van de bevolking, zou naar mijn mening in strijd zijn met de geest 
van het verdrag. 

Intussen, wanneer de vertegenwoordiger van de V.N. met deze methode 
akkoord gaat op grand van de omstandigheden ter plaatse, is de zaak formeel 
in orde. Aan Nederland is bij het treffen der regelingen geen rol toegekend. 
En formeel kan Nederland zich eerst beklagen over schending van het akkoord, 
indien na afloop van de raadpleging Indonesie en de vertegenwoordiger van 
de V.N. rapport uitbrengen aan de Algemene Vergadering, waarbij het natuur
Jijk alleszins de vraag is of bet dan nog wel opportuun is om protest aan te 
tekenen. 

In de bier gegeven uiteenzetting heb ik nogal eens het woord ,formeel" 
gebruikt. Want het hier weergegevene berust op een zuiver formeel-juridische 
gedachtengang. Het is bet onvermijdelijke resultaat van een akkoord, dat door 
Nederland is aanvaard, een akkoord waarin de mogelijkheid van een niet-loyale 
uitvoering door een der partijen, zonder dat de andere partij daar iets aan kan 
doen, levensgroot aanwezig was. Formeel was voor Nederland met de over
dracht van het bestuur aan de tijdelijke V.N. functionarissen de kous af, en als 
de Algemene Vergadering van de V.N. het rapport van lndonesie en de V.N. 
vertegenwoordigt, zijn we ook juridisch van de zaak Nieuw-Guinea af. Maar 
met ere? Zij die het akkoord van 1962 als een onder druk afgedwongen regeling 
accepteerden - tegen hun zin - behoeven zich deze vraag niet te stellen: bij 
dwang speelt de eer geen rol. Zij die echter het akkoord vanuit hun politieke 
verantwoordelijkheid tegenover de Papoea's als de - binnen de gegeven om
standigheden - best mogelijke oplossing aanvaardden, komen onder deze 
vraag niet uit. Voor de beantwoording ervan hebben zij evenwel aan de juri
dische context niet voldoende. Daarvoor moet eerst de politieke context grondig 
worden onderzocht. 

De politieke probleemstelling 

De politieke probleemstelling wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald 
door het feit dat Indonesie allerminst onbevooroordeeld staat tegenover de 
eventuele uitslag van de volksraadpleging. President Suharto heeft reeds onom
wonden verklaard dat een besluit tot verbreking van de banden met Indonesie 
als ,verraad" zal worden beschouwd. Dat is bepaald geen bijdrage te noemen 
tot een sfeer, waarin een vrije opstelling mogelijk is. 

Anderzijds kan worden vastgesteld dat Indonesie weinig heeft gedaan om 
de loyaliteit van de bevolking te winnen. Indien zelfs maar een gedeelte van 
de berichten die van tijd tot tijd ook bier te lande zijn doorgedrongen waar is, 
kan men zich voorstellen dat de bevolking van Nieuw-Guinea er weinig voor 
voelt om definitief de banden met lndonesie te continueren. Zeker onder het 
bewind van Sukarno werden de bepalingen van bet akkoord van New York, 
handelende over de rechten van de ingezetenen, met voeten getreden. Doch ook 
onder de regering-Suharto schijnt er ternauwernood enige vooruitgang in dit 
opzicht te zijn geboekt. 
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In het Iicht van deze omstandigheden lijkt het velen wellicht de beste oplos
sing dat gekozen zou worden voor slaking van de band en met Indonesie. W aar
om zou men een verhouding voortzetten, die, - tot op dit moment althans -· 
nog weinig hoopvols voor de bevolking heeft opgeleverd. Voordat men echter 
voor deze oplossing opteert, is het goed zich te realiseren wat de conse
quenties daarvan zullen zijn voor Nieuw-Guinea zelf. Uitgaande van het gunstig
ste geval, nl. dat Indonesie zich onmiddellijk zou terugtrekken, wat voor toe
komst staat er voor dit Nieuw-Guinea-los-van-Indonesie open? De door 
velen als een visioen gekoesterde droom van een Melanesische Federatie is - ik 
ben geneigd dr. Berghuis daarin gelijk te geven - voor de afzienbare toekomst 
een illusie. Australie, welks medewerking daarvoor in de eerste plaats nood
zakelijk is, zal zich wei wachten zich de vijandschap met de Indonesische buur
staat op de hals te halen. Volstrekte onafhankelijkheid voor Nieuw-Guinea moet 
- gezien de stand van de ontwikkeling - vrijwel onmogelijk worden geacht. 
Wat dat betreft zou Nieuw-Guinea een - weliswaar qua omvang enorme -
mini-staat zijn, die zich in het krachtenveld van de internationale verhoudingen 
zeker niet op de been zou kunnen houden. En wie zal zich het lot van deze 
Iemen reus aantrekken ? \Y/ie gedacht mocht hebben dat hier een nieuwe taak 
voor Nederland, dat immers indertijd zo fier de behartiging van de belangen 
der Papoea-bevolking beleden heeft, zou kunnen zijn weggelegd, zou zich lelijk 
verrekenen. Zelfs indien wij van de beste bedoelingen bezield zijn, zou dit 
als een ontoelaatbare vorm van neo-kolonialisme worden beschouwd en zouden 
nieuwe spanningen het gevolg zijn. 

Is dan tenslotte internationalisatie van Nieuw-Guinea en beheer door de 
Verenigde Naties geen mogelijkheid, zoals voorgesteld in het artikel van de 
heer Van der Schaft? Idealiter is het natuurlijk een prachtige constructie en 
zeker zal men zich- voor het geval de volksraadpleging voor Indonesie ongun
stig mocht uitvallen (iets waar merkwaardigerwijs niemand van de betrokke
nen serieus rekening mee schijnt te houden) - nu reeds enige denkarbeid in 
deze richting moeten getroosten, maar ongewild heeft de heer Van der Schaft 
het kernprobleem aangeroerd wanneer hij de bewoordingen van Oe Thant over 
UNTEA aanhaalt: ,A unique experience which has once again proved the 
capacity of the United Nations to undertake a variety of functions provided it 
receives adequate support from the member states of the organization." Deze 
steun van de betrokken !eden van de organisatie is nl. essentieel voor het wel
slagen van welke V.N. operatie dan ook. Als zij ontbreekt, is ook het optreden 
der V.N. tot mislukking gedoemd, omdat nu eenmaal, om Oe Thant nogmaals 
aan te halen, de organisatie niet meer kan zijn dan haar !eden haar doen zijn. 

W elnu, het ,gunstigste geval" waarvan wij tot dusver zijn uitgegaan zal zich 
naar aile waarschijnlijkheid niet voordoen. Gezien de uitlatingen van Indone
sische regeringszijde is het weinig aannemelijk dat Indonesie zich een negatieve 
uitslag zonder meer zou Iaten welgevallen. ,Verraad" accepteert men niet met 
een schouderophaal. Na wat mr. Idenburg daarover in zijn artikel heeft opge
merkt, behoef ik daar weinig over te zeggen. Prestige-overwegingen spelen 
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daarbij een belangrijke roL Indonesie meent zich een dergelijk gezichtsverlies 
niet te kunnen permitteren. Men kan deze overwegingen hoogst verwerpelijk 
achten, zij vormen de realiteit waarmee men omwille van het belang van de 
Papoea's wei degelijk rekening moet houden. Oat is de grondtoon van mr. !den
burgs conclusie dat ,ieder doordrijven naar een oplossing welke voor Indonesie 
niet aanvaardbaar is, in de eerste plaats rampzalige gevolgen zal hebben voor 
de Papoea's zelf." 

Nu kan men natuurlijk zeggen dat voortzetting van de huidige wijze van 
bestuur door Indonesie voor de Papoea's even rampzalig, zo niet rampzaliger 
gevolgen zal hebben. Maar dat is nu juist het punt, waarop de heer Idenburg 
tot handelen aandringt en waarbij de politieke verantwoordelijkheid, die Neder
land ook na 1962 ten aanzien van de Papoea-bevolking gehouden zou hebben, 
in het geding komt. 

Betekent een dergelijk standpunt echter niet het loslaten van, een miskenning 
zelfs van het bij verdrag gewaarborgde recht van zelfbeschikking? Daarvoor 
moeten we ons eerst even in de inhoud van dit recht verdiepen. Want omtrent 
dit zelfbeschikkingsrecht- wel de afgod van onze tijd genoemd- hebben zich 
zo langzamerhand opvattingen vaste voet verworven, die met het wezen van het 
beginsel dat eraan ten grondslag ligt, weinig meer gemeen hebben. 

Het beginsel van zelfbeschikking 
Het zelfbeschikkingsbeginsel in de moderne zin is afkomstig uit de koker 

van de Amerikaanse president Woodrow Wilson, die zich ertegen verzette dat 
in een vredesregeling na de eerste wereldoorlog weer grote bevolkingsgroepen 
op de gebruikelijke wijze als ,pionnen" over de landkaart zouden worden ge
schoven. Indien dat al zou moeten gebeuren, dan aileen met hun instemming. De 
kwintessens van zijn opvattingen is terug te vinden in zijn woorden: ,National 
aspirations must be respected, peoples may now be dominated and governed only 
by their consent. Self-determination is not a mere phrase. It is an imperative 
principle of action, which statesmen will henceforth ignore at their periL" Waar 
mogelijk moest dus bij territoriale verschuivingen een volksraadpleging plaats 
vinden, zoals dat inderdaad is geschied in bijv. Eupen-Malmedy, Silezie, 
Karinthie en in 1935 nog in het Saargebied. Overigens bleek ook reeds na de 
eerste wereldoorlog dat een dergelijke vergaande beleving van het zelfbeschik
kingsrecht niet te allen tijde mogelijk was. In de grote groep landen die uit 
de erfenis van de Oostenrijks-Hongaarse Donau-monarchie ontstonden, was een 
grensafbakening op grond van de etnische differentiaties niet mogelijk. De 
verschillende bevolkingen leefden in een nogal bont patroon door elkaar, met 
het gevolg dat in alle betrokken landen grote minderheden voorkwamen, die 
etnisch behoorden tot het stamvolk van een andere staat. Gold het zelfbeschik
kingsrecht nu niet voor deze minderheden? Om daarin te voorzien, heeft men 
in de periode van de Volkenbond zijn toevlucht genomen tot het systeem van 
de ,minderheidsverdragen", dat wil zeggen verdragen, waarbij de betrokken 
staten zich verplichtten deze minderheden bepaalde rechten toe te kennen, bijv. 
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onderwijs in de eigen landstaal, veelal culturele autonomic, etc. Het minder
heidsverdragen-systeem heeft slecht gefunctioneerd, omdat de Volkenbond door 
innerlijke zwakte de naleving ervan niet heeft kunnen verwezenlijken. Ik noem 
het dan ook slechts om duidelijk te maken dat van de aanvang af het zelfbe
schikkingsrecht niet is geldentificeerd met de vrije instemming van de betrokken 
bevolkingsgroepen ten aanzien van het staatsverband, waarvan zij deel zullen 
uitmaken. 

N a de tweede wereldoorlog is het vraagstuk van de zelfbeschikking met 
name een rol gaan spelen in het kader van de dekolonisatie en het is in deze 
periode gekomen tot een vergaande vereenzelviging ervan met het recht tot 
secessie, het recht van afscheiding en de vorming van een zelfstandige staat. In 
zekere zin is dat begrijpelijk, want de koloniale gebieden lagen doorgaans op 
grate afstand van de metropool en vorming van een eigen staatsverband was 
dus in veel gevallen niet aileen verwezenlijkbaar, doch veelal ook de enig 
mogelijke oplossing (niet altijd: men denke bv. aan Suriname en de Neder
landse Antillen). N aarmate echter in deze nieuwe staten zich minderheids
problemen voordeden en men van de zijde van deze minderheden een oplossing 
zocht in een voortgaande afscheiding en vorming van nieuwe staatsverbanden, 
bleek dat dit identificatie-proces ook deze nieuwe staten zorg began te baren. 
Met andere woorden, nadat zij het zelfbeschikkingsrecht als recht tot secessie 
hadden opgeeist tegenover de koloniserende mogendheid, weigerden zij dit 
recht toe te kennen aan groeperingen binnen de eigen grenzen die het opeisten 
(Katanga, Biafra). Tegenover het recht van zelfbeschikking, dat met de dekoloni
satie was uitgewerkt, wordt thans gesteld het beginsel van de territoriale inte
griteit. 

Het is duidelijk dat op deze wijze het zelfbeschikkingsrecht meer een vlag 
wordt die geen enkele lading dekt dan een rechtsbeginsel met materiele inhoud. 
Doch deze gang van zaken is onder meer veroorzaakt door de identificatie van 
het recht van zelfbeschikking met het recht op secessie. En het dient eerlijk te 
worden toegegeven dat een verdergaand afscheidingsproces in Afrika en Azie, 
waar de natie-vorming nog slechts in de kinderschoenen staat, catastrofale ge
volgen zou kunnen hebben. 

W aar het nu om gaat is dat we de zin van het beginsel van zelfbeschikking 
weer in het oog krijgen. Deze zin ligt er naar mijn mening in dat een volk 
of een bevolkingsgroep in de gelegenheid wordt gesteld om zijn eigen identi
teit te bewaren en verder te ontwikkelen. Als dat kan door vorming van een 
eigen staatsverband is dat prachtig, maar Iaten we ons goed realiseren dat dit 
niet de enige verwezenlijking van dit beginsel behoeft te zijn. Dit kan evenzo
goed op andere wijze gehonoreerd worden, indien binnen de staat de ver
schillende groeperingen in de gelegenheid worden gesteld hun eigen identiteit 
verder te ontwikkelen, bv. door hen faciliteiten te verlenen op het gebied van 
taal, onderwijs, culturele activiteiten, dan wei door de toekenning van interne 
autonomic. Ook daarvan zijn in de geschiedenis vele voorbeelden te vinden, 
die niet allemaal even geslaagd genoemd kunnen worden, maar die toch een 
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aanduiding geven in welke richting men het moet zoeken, wil het niet komen 
tot een steeds verdergaande verbrokkeling van een belangrijk gedeelte van de 
wereld. En het wordt de hoogste tijd dat men het in deze richting gaat zoeken 
en dat men zich weer gaat bezinnen op de werkelijke betekenis van het beginsel 
van zelfbeschikking. Want als men nalaat deze ,mindere" vormen van zelf
beschikking aan de verschillende bevolkingsgroepen ter beschikking te stellen 
en hun rechten miskent, zal ongetwijfeld te eniger tijd de roep om toekenning 
van het ,verdergaand" recht, het recht op secessie, opgaan. 

Nieuw-Guinea en het zelfbeschikkingsrecht 
Wat heeft het hier betoogde nu te maken met Nieuw-Guinea, waar immers 

het recht van vrije keuze bij verdrag is gegarandeerd en waar dus van een rech
tens erkend recht op uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht ook in de vorm 
van secessie kan worden gesproken? Wat dit laatste betreft, dat is zeker waar. 
Iedere beperking van de vraagstelling in dit opzicht zou in strijd komen met 
het akkoord van New York. De geraadpleegden moeten duidelijk de keus 
hebben tussen voortzetting dan wel verbreking van de banden met Indonesie. 
Wat ik slechts heb willen duidelijk maken is dat het laatste alternatief niet de 
gemakkelijke en ideale oplossing is, die velen zich daarvan voorstellen, zeker 
niet in de huidige politieke context. Doch dan komt het er op aan het eerste 
alternatief, dat evenzeer een verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht zou 
inhouden, meer inhoud te geven, in die zin dat daarvan een zekere aantrekkings
kracht kan uitgaan. Nu kan grif worden toegegeven dat Indonesie in dit opzicht 
nog weinig constructiefs tot stand heeft gebracht. En met evenveel recht kan 
worden gezegd dat het nu te laat is om dit alternatief nog aantrekkelijk te maken. 
Doch dat is niet de zaak waar het om gaat. 

Het is een merkwaardige zaak dat de discussie in Nederland zich meer heeft 
geconcentreerd random de vraag van de naleving van het akkoord dan om de 
vraag naar de consequenties van de naleving van het akkoord. Het eerste is een 
juridische, het tweede een politieke vraagstelling. Indien wij echter onze poli
tieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de Papoea's, die wij in de vijftiger 
jaren met veel verve beleden en van waaruit velen in 1962 het akkoord van 
New York acceptabel achtten, in 1969 nog ernstig nemen, wordt het zaak deze 
tweede vraag serieus onder ogen te zien. 

Nederland: afwachten of handelen? 
Een ding moet van te voren duidelijk zijn: Nederland en de Nederlanders 

dienen zich volstrekt te onthouden van directe belnvloeding van de keus der 
Papoea's voor het ene dan wei het andere alternatief. Zij, die- overigens vanuit 
de beste bedoelingen - de Papoea's adviseren in 1969 ,neen" dan wel ,ja" 
te antwoorden op de vraag of men de banden met Indonesie wenst aan te 
houden, handelen in strijd met de geest van het akkoord. Nog gevaarlijker is 
het kweken van een geest van verzet, voor het geval de keus anders zou uitvallen 
dan men zou willen, indien men niet tegelijkertijd duidelijk kan maken dat dit 
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verzet tot iets kan leiden. Wij kunnen en mogen niet meer beschikken over bet 
lot van de Papoea's. Dat is nu hun eigen zaak. 

W at wij echter wel kunnen en wat wij vanuit onze politieke verantwoordelijk
heid - als dat tenminste niet een leuze is geweest - ook moeten doen is bet 
gesprek voeren met Indonesie en niet zonder de Papoea' s over de consequenties 
van de naleving van het akkoord. Dat betekent dat wij moeten gaan spreken over 
de gevolgen van een eventueel ,neen". Daarmee kunnen wij wellicht help en 
voorkomen dat er een nieuw bloedbad zal ontstaan, waaraan de rest van de 
wereld zich weinig gelegen zal laten liggen, alle mooie verklaringen ten spijt. 
Dat betekent ook dat wij moeten gaan spreken over de consequenties van een 
eventueel besluit tot voortzetting van de banden met Indonesie. Wij kunnen 
aanbieden behulpzaam te zijn bij een door Indonesie op te stellen beleid, waarin 
aan de geheel eigen problematiek van West-Irian recht wordt gedaan en dat 
bet de Papoea's mogelijk maakt hun identiteit te bewaren en tot ontwikkeling 
te brengen. 

Betekent dit niet een bevoogding van Indonesie? Ik heb wel eens de indruk 
dat wij ten aanzien van onze vroegere koloniale gebieden last hebben van een 
,bevoogdingscomplex". Uit vrees dat enige activiteit onzerzijds als bevoogding 
zou kunnen worden uitgelegd, laten wij elk handelen maar achterwege. De beer 
Idenburg heeft reeds opgemerkt dater van Indonesische zijde wel degelijk aan
knopingspunten zijn geboden voor een dergelijk gesprek. Maar soms lijkt het 
er wel op, dat wij de uitgestoken hand van de andere zijde negeren met de 
opmerking: ,Aannemen zou bevoogding zijn." lets meer onbevangenheid in 
onze verhoudingen met de vroegere koloniale gebieden zou wel op zijn plaats 
zijn. De verhoudingen met Indonesie zijn gelukkig weer goed en deze behoeven 
niet te worden verslechterd, wanneer we erkennen dat ook voor Indonesie de 
zaak West-Irian een probleem is. Goede verhoudingen veronderstelt begrip voor 
elkaars moeilijkheden en de mogelijkheid daarover op niet-krampachtige wijze 
te praten. West-Irian is een stuk van beider verleden dat niet zonder meer 
kan worden weggewuifd. 

Ik wil niet met de nodige pathos beweren dat daarmee een nieuwe taak 
voor Nederland zou zijn weggelegd. Naar mijn mening gaat het eenvoudig om 
de laatste consequenties van ons beleid van de vijftiger jaren en van onze daaruit 
resulterende verantwoordelijkheid, die in 1962 niet werd afgesloten. 

We moeten ons realiseren dat, hoe ook de uitslag van de volksraadpleging 
zal uitvallen, daarvan spanningen en eventueel uitbarstingen van geweld bet ge
volg zullen zijn. Hoe deze spanningen tot oplossing worden gebracht, is in 
eerste instantie een zaak van Indonesie en de Papoea's. Hoe dit zal geschieden 
en Of dit zal geschieden kan echter mede afhankelijk zijn van de houding 
van Nederland. 
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door 

R. Gosker 

In de vergadering van bet College van Advies van dit najaar was niet de 
behandeling van een bepaald onderwerp aan de orde gesteld, maar werd ge
legenheid gegeven tot een zgn. ,brainstorming", waarbij een ieder vrij mocht 
uitspreken wat hij op dat moment in verband met de algemene politieke situatie 
meende te moeten zeggen. Ik meende van die gelegenheid gebruik te moeten 
maken om enkele algemene opmerkingen te maken. De redactie van AntiretJo
lutionaire Staatkunde heeft mij daarna verzocht mijn opmerkingen om te werken 
tot een artikel. Aan dit verzoek was ik bereid te voldoen. Deze bereidheid biedt 
mij trouwens de mogelijkheid enige nadere motiveringen in te voegen, van 
welke mogelijkheid ik gaarne gebruik maak. 

In de eerste plaats heb ik iets gezegd over de socialisten. 
Ik began met te verklarcn dat ik van de socialisten hield. Een van de debaters 

merkte later op dat dit niet meer was dan een redenaarstrucje. Eerst verklaren 
dat je waardering voor ze hebt, om ze daarna des te heviger te bestrijden. Dat 
zal inderdaad wei eens een methode zijn, die wordt toegepast. Maar het is mijn 
methode niet. 

Ik houd van de socialisten. Uiteraard op een bepaalde manier. Daar heeft 
misschien prof. H. P. G. Quack voor gezorgd met zijn De Socialisten, personen 
en stelsels. Prof. Quack is er in geslaagd bet ,menselijke" in de socialisten 
bloat te leggen. Hij heeft ze met ,liefde" getekend. Socialisten zijn maar niet 
politieke tegenstanders, die moeten worden bestreden- en ook al zijn ze dat, 
dan zijn ze dat waarachtig niet aileen. Ze zijn meer! Zij zijn mensen, zoals 
wij allemaal mensen zijn, op zoek naar de waarden van waarheid, schoonheid 
en recht en naar geluk van de medemens. Dan is de geschiedenis van de 
inteilectuele romanticus Ferdinand Lassaile een fascinerend sprookje. De manier 
waarop prof. Quack de Russische felheid beschrijft, waarmede een Bakounine 
op aile barricades van West-Europa vocht, wekt sympathie, maar dwingt tach 
ook weer niet tot navolging. Om altijd de duivel in je lijf te hebben is dunkt 
me ook geen pretje. Bekijk nu eens dat oerdegelijke !even van een Proudhon, 
wiens integriteit tach wel voor allen ,voorbeeldig" vast staat en van wiens werk 
veel te weinig notitie wordt genomen, omdat we aileen maar weten ,La propriete 
c' est le vol" en dan gooien we hem met alle anarchisten op een hoop. Marx 
was als persoon en mens niet bepaald vriendelijk. Zijn koel cynisme stoat af. 
Bewust van zijn scherp verstand is hij hautain. Das Kapital is niet te lezen. 
Ik heb het een paar maal geprobeerd maar ben er nooit helemaal doorgekomen. 
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Maar zijn liefde voor Jenny van Westphalen openbaart weer een menselijke 
kant, die toch ontroeren kan. Zo kan ik echt wel een poos doorgaan. Ik denk 
aan de welsprekendheid van Jean Jaures met zijn liefde voor de Franse cultuur 
en bet Franse vaderland. Ook aan dat merkwaardige boek ,La nouvelle armee". 
Ik denk aan de felle doorzettingskracht van Jules de Guesde, aan de kamerge
leerde, Kautsky- die op de dag van de revolutie in Berlijn volledig mislukte. 
Dat gaat ook op voor de Nederlandse socialisten, voor een Schaper, Vliegen, 
Troelstra, Duys, Drees, Suurhoff. En hoe komt dat nu? Door Quack? Zeker
maar bet is in bet algemeen zo dat de socialisten hun mensen ,aannemelijk" 
weten te maken. Het is een koud kunstje alle socialisten tegen elkaar uit te 
spelen en onder omstandigheden is het ook nuttig en nodig daar eens op te 
wijzen - als het moet op een duidelijke manier. 

De manier waarop de socialisten trouwens elkaar bestrijden en bestreden, is 
ook niet altijd even fraai. Bepaald zachtzinnig kun je ze niet noemen. Zij 
bevestigen misschien de politieke stelregel (men vergeve mij de onparlementaire 
uitdrukking): ,Je eigen luizen bijten het hardst". Maar juist omdat de onder
linge meningsverschillen zo fel en fundamenteel waren, krijgen ze allen een 
ereplaats in de beeldengalerij. 

De socialisten rich ten standbeelden op. Wij niet! Als aan een van onze 
prominente mensen gevraagd wordt: ,Wat heeft Groen van Prinsterer ons 
vandaag nog te zeggen ?", dan is bet antwoord: ,Mag ik het heel duidelijk 
zeggen? Is bet heel hard als ik zeg: Niets ... ?" Nu mag ik bet dan ook heel 
duidelijk zeggen: dat antwoord is ,dom, onbeschaafd, harteloos". De socialisten 
doen zoiets nooit! En dat is het misschien wat mij in hen aantrekt. Bij alle 
verschil - ook diepgaand, ook tragisch verschil - blijft de erkenning. Wij 
niet! Wij schamen ons over Colij n. Eigenlijk beter maar niet over praten! En 
Kuyper? Nou ja,- de jonge Kuyper, dat gaat nog. ,Architectonische kritiek". 
Dat is het positieve dat hij ons heeft bijgebracht, maar verder ... , vergeet bet 
maar! Een standbeeld? Het is bij een schamele poging gebleven. Stel je ook 
voor! En Colijn? Nu- voor het monument heeft prof. mr. P. J. Oud gezorgd. 
Het is er in ieder geval. En in zes kloeke de\en. De eerste dissertatie van de 
Vrije Universiteit moet nog komen. Al was die nog zo kritisch geweest -
als er maar een geleverd was! Maar neen! 

Daar schuilt een fout bij ons. Bij die ,ons" behoor ik zelf ook - om mis
verstand te voorkomen. Maar daarom juist! Ik mag de socialisten. En vooral 
omdat ze het zo goed bedoelen. Emotioneel uitgedrukt is het socialisme een 
schreeuw om rechtvaardigheid. Het verlangen naar een nieuwe en betere samen
leving. Dat wil ik ten voile honoreren. Niet in die zin dat onze volksgroep de 
schreeuw om rechtvaardigheid van de socialisten heeft gehoord en overgenomen. 
Daarvoor was het isolement der emancipatiebewegingen in de vorige eeuw te 
groot en daarvoor is het socialisme als georganiseerde groep in Nederland te 
laat opgetreden. Dr. Kuyper had de kleine luyden reeds wakker geschud en het 
sociale probleem duidelijk en onomwonden aan de orde gesteld voordat de 
socialisten er aan te pas kwamen. 
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Naar de formulering van Hendrik de Man is: ,het socialisme een streven 
naar een rechtvaardige cooperatieve ordening der maatschappij, gebaseerd op 
een afwijzend zedelijk oordeel over de rechtsgrondslag van de bestaande orde
ning en de wens de onrechtvaardigheid daarvan te overwinnen. W aar dit motief 
niet voorhanden is, is er geen socialisme". Het is lang geleden dat ik de 
Socialistische Idee kocht en las, het was voor 1940. Toen schreef ik er in de 
marge bij : ,is er ook geen christendom". Maar toen waren er nog geen christen 
radicalen. 

Zodra echter de socialisten terugvallen op de verenging van hun eigen 
ideologie en de consequenties daarvan, zodra zij het contact - de aanknoping, 
de verbinding, de relatie of hoe men het ook noemen wil - met de algemene 
cultuurontwikkeling ( cultuurproduktie zoals Hendrik de Man het noemt), ver
breken, en zij zich daarvan distantieren; zodra zij weigeren de noodzakelijke 
correcties van wat zij noemen de burgerlijke partijen te aanvaarden en in eigen 
ideologie te verwerken; zodra de ,natuurnoodwendigheid" van de oude Marx 
weer eens triumfeert over het ,reeel humanisme" van de jonge Marx, worden 
zij gevaarlijk en stellen zij zichzelf buiten het politieke spel. De grootheid van 
Drees en Suurhoff was juist daarin gelegen, dat zij van dit aanknopingspunt 
besef had den en daarnaar handel den. Met socialisten samenwerken, dat kan; 
onder bepaalde omstandigheden moet het - maar het kan niet altijd en onder 
bepaalde omstandigheden moet het juist niet. Burgerlijke partijen - wanneer 
men die terminologie wil accepteren ter onderscheiding van socialistische -
moeten en mogen niet samenwerken met socialistische partijen, wanneer de 
socialisten worden opgezweept door de kreten van het links radicalisme en het 
geschreeuw alluider wordt dat de bestaande structuren, waar dan ook, revolu
tionair omvergeworpen moeten worden. Op zichzelf reeds alleen daarom niet! 
Maar te meer niet zonder dat nuchter en duidelijk - weloverwogen en door
dacht - wordt verteld welke structuren daarvoor in de plaats komen. Of 
moeten we ons zonder meer gaan overgeven aan de permanente revolutie? 

Daar moet een christelijke partij voor terugdeinzen. Laat ik het anders zeggen. 
Daar zou een christelijke partij voor moeten terugdeinzen. Het heeft er tegen
woordig de schijn van dat oak in onze kring daartoe wordt opgeroepen. Dan 
moet men wei goed weten wat men doet en waar men mee bezig is. 

Ik laat nu de structuren van de samenleving b.v. in Zuid-Amerika of India, 
of waar dan oak, buiten beschouwing. Dat is het hoofdstuk der onderontwikkel
de gebieden. 

Het gaat om de structuren van de Nederlandse samenleving en met name 
over de sociaal-economische orde. Het lid van de Raad van State M. Ruppert 
heeft al opgeroepen tot werkstaking voor de medezeggenschap. De jonge De 
Gaay Fortman roept de arbeiders daarvoor naar de barricaden, want de ,schra
perige" maatschappij waarin wij leven is doodeenvoudig niet !anger te dulden. 
Prof. Roscam Abbing maakt ons duidelijk dat we een voorbeeld hebben te 
nemen aan het communisme. Dat kan ons veel leren bij de omvorming van de 
maatschappij. Want bij het communisme is de structuur goed, maar de uit-
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werking verkeerd. In het Westen is de structuur fout en het sociale beleid 
alleen maar een doekje voor het bloeden. Het doel van de sociale politiek 1s 
de arbeiders :wet te houden. 

Maar welke sociaal-economische structuur wil men dan? 
Medezeggenschap! 
Een groot woord wordt gelaten uitgesproken. Maar wat wordt er nu onder 

verstaan? Concreet omschreven. Het gaat vooralsnog om de idee medezeggen
schap. Vrijwel nooit over een concrete uitwerking of een nadere aanduiding 
van wat men nu precies duidelijk geformuleerd wenst. Maar ook een idee is 
belangrijk. Ik zal het niet ontkennen. Lees wat de jonge De Gaay Fortman 
daarover schrijft in Christen Radicaal. Daar ben ik het met nagenoeg alles eens. 
Dan zeg ik volmondig: ,dat zou een oplossing kunnen zijn - in die richting 
moeten we het sturen." Akkoord! nogmaals akkoord! Maar ik zie een lange 
moeizame weg om dat doel te bereiken. Oat gaat niet van vandaag op morgen. 
Daarvoor moet eerst aanknoping worden gezocht bij de vakbeweging. Daarvoor 
moet eerst de vakbeweging worden rijp gemaakt. En daarna de arbeider. Is er 
in de Nederlandse vakbeweging reeds overeenstemming over wat nu de mede
zeggenschap moet inhouden? Zelfs over het eerste begin, de benoeming van 
commissarissen, zijn ze het nog niet eens. Volgens het N.V.V. moet n.b. de 
S.E.R. de benoeming in handen krijgen. D.w.z. weer de toepassing van het 
verlicht despotisme ,alles voor de arbeiders maar niets door de arbeiders". 
Oat betekent weer versterking van de elite. Maar neen - de aanval wordt direct 
gericht op de particuliere onderneming, met name die. Niet het overheidsbedrijf 
(wordt de postbode geraadpleegd bij de maatregelen, die de P.T.T.-directie 
neemt?). En als er wat in de medezeggenschap zit, zou dat eerst bij de publieke 
bedrijven moeten worden geprobeerd, alvorens men het particuliere bedrijf zo 
zwaar in gebreke stelt. En dat geldt zeer zeker voor een politieke partij. Laat 
de overheid het voorbeeld maar geven- als werkgeefster dan altijd. Oat heeft 
de overheid wel meer gedaan. De C.A.O. is mede gegroeid uit voorwaarden 
voor de lonen, welke de gemeentelijke overheid stelde bij de aannemings
contracten voor het uitvoeren van werken. De kinderbijslagregeling is voor een 
goed deel door de overheid gestimuleerd, evengoed als de pensioenregelingen. 

Dit is geen doekje voor het bloeden. Dit is niet een politiek handigheidje. 
Laten de vakorganisaties, in die bedrijven waar ze zelf als werkgever op

treden, het voorbeeld geven. Ik denk aan het grote bedrijf van de sociale 
verzekering. Aan de zinloze verbrokkeling tussen bedrijfsverenigingen, raden 
van arbeid en ziekenfondsen enerzijds en de centralisatiezucht anderzijds. 

Hier is iets essentieels aan de orde! 
Want de particuliere onderneming wordt aangevallen. Waarom? Omdat de 

eigendoms- en de gezagsopvattingen bij de ondernemers niet deugen. Die zijn 
het, die de medezeggenschapsgedachte in de weg staan. De opvattingen bij de 
ondernemers moeten veranderen. Maar dan nogmaals de vraag: Waarom bij de 
overheidsbedrijven dan geen medezeggenschap? Daar is de produktie reeds 
maatschappelijk geworden. Daar kan de vervreemding van de arbeider geen rol 
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spelen. Daar spelen winstmotieven niet mee. Daar is de zaak rijp voor mede
zeggenschap. Maar daar is geen medezeggenschap! Waarom niet? En zo ergens, 
dan zou bet toch daar moeten worden geprobeerd. 

Medezeggenschap wordt niet verkregen door een vechtpartij op de barri
caden. Alleen door geduldig, vastbesloten, doelbewust werkzaam zijn in die 
bepaalde richting langs de weg van bet experiment bier en bet experiment daar, 
bet uitwisselen van de verkregen resultaten, bet zorgvuldig overwegen waarom 
bet bier is gelukt en waarom bet daar is mislukt. Oud-minister Veldkamp is 
helaas teruggekomen van zijn standpunt dat christelijke politiek betekent bet 
doordringen van de economische orde met ethische beginselen. Maar zo ergens, 
dan is deze doordringing juist op bet stuk van de medezeggenschap zo dringend 
nodi g. 

Medezeggenschap - daar ben ik v66r. 
De barricaden en de staking om de medezeggenschap, daar ben ik tegen. 

Dat keur ik om principiele redenen af. Ach, dat woord principieel! Ik keur 
bet af omdat de Bijbel mij zegt dat dit niet de weg is, niet de methode. En 
eerlijkheidshalve - ik begrijp bet van de christen radicalen ook niet goed. 
Ik zeg bet zonder spot; ze zijn zo vredelievend als bet op de buitenlandse 
politiek aankomt. Daarom weet ik met de christen radicalen zo moeilijk weg. 
Alleen, ze duwen mij in de conservatieve hoek. Nu is dat niet zo erg. Maar 
ik denk dat bet meer mensen zo gaat. Zo kwam De Gaulle in Frankrijk aan 
de meerderheid. Ik weet niet of dat de bedoeling van de christen radicalen is? 
.i\1aar dan schieten zij wel hun doel voorbij ! 

Ik schop niet zo tegen de bestaande structuren aan. 
De duizend en een dingen die er iedere dag in een gezin nodig zijn, zijn 

er ook. De wegen zijn aangelegd. Moet er een dokter komen dan roep je hem. 
Het is alles zo gewoon. Het wordt alles als zo vanzelfsprekend aanvaard. Maar 
daarom is bet nog niet gewoon en vanzelfsprekend. Er zijn ik weet niet hoeveel 
beroepen in Nederland. Maar er zijn ook altijd weer mensen voor te vinden, 
die nu uitgerekend bereid zijn dat werk te doen. Het loopt bier en daar wei 
eens spaak! Niet iedereen heeft plezier in zijn werk. Soms is er geen werk en 
dat is dan een probleem. Maar ik ben meer blij verwonderd over bet feit dat 
zoveel mensen een redelijke welvaartspositie hebben dan dat ik er over verbaasd 
ben dat er ook sociale wanverhoudingen zijn. Dat komt natuurlijk van mijn 
ietwat pessimistische mensbeschouwing. Ik geloof n.l. nog in de zondemacht, 
die verwoestend werkt in alle levensverhoudingen. Ik geloof ook nog in een 
overheid, die er is om der zonde wil. De overheid is er ter beteugeling van 
bet kwaad. Als alle mensen engelen waren was de overheid - de zwaard
dragende overheid - niet nodig. En bet uitbrekende kwaad wordt beteugeld. 

Maar als ik de menselijke natuur goed ken - d.w.z. als ik mezelf goed ken 
-- en me afvraag, wat doe ik met de geboden Gods, wat doe ik met de radicale 
eis van bet Evangelie, dan is mijn levensgang er een van avondmaal tot avond
maal en dan heb ik de schuldvergeving nodig. En als ik dan nog voor mij zie 
dat sadistengericht van de Duitse commandant in Buchenwald op de dag dat 
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we naar Nederland werden getransporteerd, en ik neem kennis van de moderne 
literatuur, en ik lees daarna opnieuw psalm 8, dan is er bij mij blijde verwon
dering over de wonderlijke manier waarop onze samenleving is ingericht. Een 
verbazing over het feit dat alles marcheert zoals het marcheert. Laat ik het 
anders zeggen - dan is er de toon van dankbaarheid, en het is die toon, 
die ik vandaag telkens mis. Natuurlijk - dat noemen we dan die vervloekte 
burgerlijke zelfvoldaanheid van de kapitalistische ,have's" die geen oog hebben 
voor de have nots. Nu, dat moet ook wei eens worden gezegd. Maar daarmede 
is niet alles gezegd. Ik voor mij geloof dat dit foeteren tegen de burgerlijke 
zelfvoldaanheid te ongenuanceerd gebeurt. En daar is het probleem mee gesteld. 

Er is dacht ik ook plaats voor die blijde verwondering en voor die dank
baarheid. 

Natuurlijk - daarom schop ik ook niet de particuliere onderneming tegen 
de schenen. Op de persconferentie bij de opening van de Jaarbeurs heeft drs. 
J. H. D. van der Kwast ook aandacht gevraagd voor de positie van de onder
nemer. Hij stelde hierbij met nadruk dat het vandaag in Nederland tot de 
goede gewoonten lijkt te behoren om in sociaal-economische vraagstukken niet 
de kant van de ondernemer te kiezen. Men wil de laatste zien als een zeer 
sterk materialistisch ingestelde figuur, die vooral belet moet worden veel te 
verdienen. De verdiensten van de ondernemer in het economisch gebeuren en 
zijn bijdrage tot de ontwikkeling van het nationaal inkomen worden als gewoon 
en vanzelfsprekend aanvaard. Hij wordt er immers goed voor betaald. 

Ik vind het onjuist onze samenleving te noemen de ,schraperige maat
schappij". Trouwens, Bas de Gaay Fortman doet er bij nauwkeurig lezen van 
zijn artikel veel van af. Maar de toon bevalt me niet. 

Wanneer ik bepeins hoe desolaat de janboel in Nederland was aan het eind 
van de oorlog, dan is er reden om niet alleen, maar toch ook de ondernemers 
in Nederland dankbaar te zijn voor de wijze waarop zij de zaak hebben aange
pakt. Dan hebben ze iets gepresteerd waarmee wij in Nederland allemaal ge
diend zijn. Oat sluit de kritiek niet uit. Daar gaat het niet om. Maar de 
waardering ontbreekt te veel. 

Zolang echter de christelijke politieke partij voorstaat een pluriforme econo
mische orde, waarin de particuliere onderneming een essentiele betekenis heeft, 
is het haar plicht er voor zorg te dragen dat die ondernemer ook in de politiek 
wordt erkend en gewaardeerd. De Anti-Revolutionaire Partij neemt nog altijd 
dit standpunt in. En terecht! Waarom anders het urgentieprogram voor het 
midden- en kleinbedrijf? Men kan democratisch zijn zoveel als men wil en 
voor medezeggenschap pleiten met alle kracht, voor investeringsloon etc. -
en ik wil wat dat aangaat een heel eind in deze richting. Maar dat kan op zijn 
minst op een fatsoenlijke manier. Dan zal men ook terdege aandacht moeten 
schenken aan het argument van de werkgevers, dat de verkregen winsten, die 
in het bedrijf zelf worden ge!nvesteerd, ten doel hebben de rentabiliteit van 
het bedrijf te versterken en daardoor de hogere lonen mogelijk te maken. Zoal 
niet direct, indirect maar daarom niet minder reeel deelt de arbeider mee. Men 
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moet er niet van uitgaan dat aile ondernemers aileen maar op ,winst" zijn 
belust, slechts bedacht op bet ongeremd streven naar de bevrediging van bet 
eigen belang. Alsof dit de economisch-politieke grondgedachten zijn van de 
schraperige maatschappij waarin wij !even. Wie bet zo stelt is onbiilijk. Er zal 
met de ondernemers wei eens een robbertje gevochten moeten worden, maar 
dan op de basis van bet ,sociale ondernemerschap". Natuurlijk zijn er verkeerde 
ondernemers. Misschien wei veel. Maar bepalen zij bet gehalte? Moet men 
perse altij d er van uitgaan dat een ondernemer een kwaadaardig individu is? 
Bij veel ondernemingen en met name bij de grote ondernemingen valt bet prive 
belang van de directeur niet meer samen met de belangen van de onderneming. 
De onderneming is een zelfstandigheid geworden met een eigen leven, eigen 
doelsteiling, eigen belangen. Men moet uitgaan van bet besef van verantwoor
delijkheid dat de particuliere ondernemer, vaak de directie van een onderneming, 
heeft. Men moet uitgaan van bet ,sociaal ondernemerschap". Doet men dat 
niet, dan zijn we nergens meer. Blijft aileen de harde strijd over. Blijft aileen 
de revolutie en de barricade. 

Dat bet Convent van Christelijke sociale organisaties - wie dan ook de 
schuld heeft, maar die zit niet aan een kant - na de oorlog niet uit de verf is 
gekomen, dat is een betreurenswaardige zaak. Ik wilde wei dat de kerk daar 
eens aandacht aan gaf. Zou bet zo vreemd zijn wanneer, nu deze zaak helemaal 
vastgelopen is, de generale synode van welke kerk dan ook, daar eens mee 
begon? Zou een breed samengesteld deputaatschap daarover niet kunnen 
rapporteren? Een breed deputaatschap, zo oecumenisch samengesteld als men 
maar wil, want aile kerken hebben er mee te maken! Kunnen deputaten voor 
,Kerk en bedrijfsleven" daar niet bet initiatief toe nemen? Behoort bet niet 
tot de taak van de kerk om, wanneer zij ziet dat christenondernemers en christen
arbeiders steeds scherper tegenover elkaar komen te staan in hard gevecht, 
ernstig te wijzen op de noodzakelijkheid dat zij zich samen beraden over een 
gemeenschappelijk in te nemen stand punt? Dat zou in ieder geval een terug
roepen zijn tot een christelijke manier van met elkaar omgaan voorzover bet de 
sociaal-economische structuur van onze Nederlandse samenleving betreft. Dan 
behoeven we ons met de structuren van andere landen niet zo luidruchtig te 
bemoeien. Er is in ons eigen land heus genoeg te doen. Als nu eens de 
christelijke sociale organisaties elkaar konden vinden in een gemeenschappelijk 
program? En als we dan eens als christenmensen met elkaar een voorbeeld 
konden stellen? Dan zouden ze ook vanuit bet buitenland kunnen komen kijken 
hoe we bet bier doen. Maar bet zal een moeizame arbeid zijn - dunkt mij. 
Is bet onbegonnen werk? AI brengen we er dan niets van terecht, misschien dat 
we dan wat meer bescheidenheid leren, wat minder ongenuanceerd op revolutie 
en omverwerping bij anderen aandringen, en wat minder fors spreken over 
evangelische radicaliteit. 

Daarmede ben ik als vanzelf bij de liberalen terecht gekomen. 
We zitten met de liberal en in een kabinet. Het is een kwestie van politieke 

zindelijkheid dat we ze als regeringspartners accepteren. Ik ben dankbaar voor 
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de uitspraak van mr. W. C. D. Hoogendijk: ,Indien je een afspraak maakt om 
samen in een kabinet te gaan zitten, dan moet je ook blijven meedoen en dan 
moet je bet binnen bet kabinet ook vier jaar met elkaar uithouden." 

Het is zulk een merkwaardige ontwikkeling in onze kring! Prof. Zijlstra, de 
leerling van Lieftinck, schuin aangekeken toen hij minister werd, zo vooruit
strevend, zo rood, heeft nu de samenwerking met de liberalen tot stand gebracht. 
Hij lijkt wel wat op Colijn. En Berghuis, de stoere Berghuis, de man van de 
Calvinistische wijsbegeerte, een rots waarop je kon bouwen, trapt Biesheuvel 
tegen de schenen en pleit voor de socialisten. Is het een wonder dat de ge
middelde antirevolutionair niet meer weet hoe hij bet heeft? 

Maar niet aileen uit een oogpunt van omgangsvormen is bet van betekenis 
over de samenwerking met de liberalen te spreken. Daar moet ook sprake zijn 
van een algemeen menselijke waardering. Ik houd van de socialisten, want ze 
bedoelen bet zo goed. Ik waardeer de liberalen, want zij zijn vaak beter dan ze 
zich voordoen. W aarom de liberal en als een boosaardig slag van mensen te 
beschouwen? Zij zijn anders dan de socialisten. De socialisten peinzen en 
dromen over een nieuwe en betere samenleving. Daarom moet ook de christelijke 
partij haar oor te luisteren leggen naar wat zij te zeggen hebben. De liberale 
ondernemer denkt allereerst aan de veel kleinere wereld van zijn bedrijf en 
daarna pas aan de samenleving als geheel. Vandaar zijn meer nuchtere en 
reele benadering van de vraagstukken. En dat is in wezen de spanning, waarmee 
we allemaal te maken hebben. 

Onze maatschappelijke welvaart, zoals deze sedert bet einde van de oorlog 
zich heeft ontwikkeld, bet feit dat Nederland van een handels- en landbouw
land zich tot een industrieel land heeft ontplooid (wat is dat gemakkelijk 
neergeschreven), is voor een groot deel te dank en aan bet regeerbeleid, maar 
voor een zeer groat deel ook aan de visie, de initiatieven en de bereidheid 
tot bet aanvaarden van risico's door de ondernemers. Er wordt geroepen om 
meer planning, om meer planmatigheid. Alweer - ik heb geen bezwaar. Maar 
hoeveel reserves zitten er in bet korte artikel van dr. W. Albeda? En wat die 
planning betreft: Denkt men nu werkelijk dat de ondernemers stil zitten? Het 
creatieve , entrepreneurial element" is echt geen vinding van mij. Maar bet 
komt altijd weer aan op de samenwerking van de overheid en bet bedrijfsleven; 
en in dat bedrijfsleven op de samenwerking van ondernemers en werknemers. 
Die samenwerking is de basis van de huidige economische structuur en van de 
nieuwe, waarnaar we moeten toegroeien en waaraan we moeten werken. 

Ten derde. Aan bet eind van de vorige eeuw - de socialisten kwamen er 
politiek gesproken nauwelijks aan te pas en hadden nog voor geen stuiver te 
vertellen - waren er Jiberale ministeries. Het bekendste is dat van Goeman 
Borgesius, Lely en Pierson. 

W elnu, de liberalen hebben op hun rekening staan: 

1. de V eiligheidswet; 
2. de Woningwet (zie bet artikel van Algra); 
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3. de Ongevallenwet; 
4. de Leerplichtwet; 
5. de Wet op de Arbeidsovereenkomst; 
6. de invoering van de inkomstenbelasting (Kuyper schreef daar een venij

nige driestar over, want dat betekende het begin van het communisme). 
Ik wil daar niet breed over uitweiden. Het zijn monumenten van een sociaal 

politiek beleid. We stonden aan het begin, wel te verstaan. Sommigen spreken 
daar smalend over. Het had allemaal zo weinig te betekenen. Anderen zeggen 
dat de drijfveer socialistenvrees was. Eerlijke beoordeling moet toegeven dat 
dit slechts ten dele waar is. Maar vergeten wordt, dat dit betekende de principiele 
doorbraak van een andere opvatting over de taak van de overheid ten aanzien 
van het sociaal-economische leven. Het roer wordt omgegooid. Een nieuw tijd
perk werd ingeluid. De liberalen hebben dat zelf gedaan. Ben ik nu een lof
redenaar van liberaal beleid? Omdat ik probeer eerlijk te zijn in het vellen van 
een oordeel? 

Na die periode is het verval van het liberalisme gekomen. Mede door deze 
koerswijziging veroorzaakt, viel de oppermachtige liberale partij uiteen. Maar 
na de tweede wereldoodog zijn de liberalen teruggekomen. Niet eclatant. Hun 
groei is langzaam maar gestadig. Zij herwinnen terrein. En als de christen 
radicalen hun zin krijgen gaan ze een grote toekomst tegemoet. Want wanneer 
de christelijke partijen uiteenvallen in een conservatieve en een vooruitstrevende 
groep, hetgeen sommigen en misschien velen schijnen te willen, dan komen de 
conservatieven onder leiding van de liberalen en de progressieven onder leiding 
van de socialisten. En ik waag geen voorspelling wie het dan bij de verkie
zingen wint. 

De Katholieken. Met de Katholieken zijn we door vele banden verbonden. 
Wij behoren doodeenvoudig bij elkaar. Hoezeer ook confessioneel gescheiden, 
en al betekende de reformatie een diepe breuk. Met betrekking tot de ethiek 
heeft de gereformeerde theologie eigenlijk nooit tot een eigen zelfstandige visie 
kunnen komen. Er is een bibliotheek volgeschreven over calvinisme en kapita
lisme, over Calvijn en het renteverbod, en desondanks stond Calvijns opvatting 
niet principieel tegenover het Katholieke standpunt. Het ,Leent zonder iets 
weder te hopen" stond voor beiden in de Bijbel en had voor beiden normatieve 
kracht. En politick is vooral een ethische aangelegenheid. Daarom moesten 
Katholieken en Calvinisten elkaar vinden in de emancipatie der beide volks
groepen - de eersten door Schaepman, de laatsten door Kuyper geleid. Er is 
vandaag de dag sprake van een ernstig gemis aan historisch besef. De jonge 
Kuyper heeft in de eerste periode van zijn optreden gemeend dat het calvinisme, 
eenmaal weer uit de slaap gewekt, opnieuw zijn stempel op de Nederlandse 
natie zou kunnen zetten en dat hij het zonder de hulp van Schaepman zou 
kunnen klaar spelen. Het eerste nummer van De Standaard - 1 april 1872 -
bevatte een herdenking van de Bloedbruiloft, die er niet om loog, en in die 
jaren was hij cr diep van overtuigd dat ,de klove nooit gedempt kan worden 
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die de kerk der hervormden van Rome scheidt". Ontzaglijk fel bijt hij tegen de 
Roomsen. Geen anti-papist? Nu, een anti-papist reageerde niet scherper. Maar 
hij komt er op terug. En later, veel later, doet hij een beroep op het ,stoelen 
op dezelfde wortel van het geloof'". Dan is er de coalitie. Daar mag je tegen
woordig niet meer een beroep op doen? Ik zou in vredesnaam niet weten 
waarom niet? Ik doe het wel! Het is tegenwoordig mode een beroep te doen 
op Marx en ... op Marcuse. Als je dat doet ben je pas goed bij de tijd. 
Marcuse! De naam van deze nieuwe ster aan het firmament wordt zo smeltend 
uitgesproken. Zelfs de studenten in Kampen worden bedwelmd door de wierook 
van zijn naam. 

Ik ben echter bereid een dierbaar verhaal op te haugen over Alphonse Marie 
Auguste Joseph Ariens en over Henricus Andreas Poels. Schaepman heeft een 
plaats in mijn hart. Ik heb respect voor Nolens. Ik waardeer Aalberse, die de 
wetten van Talma heeft uitgevoerd. Voor baron Van Wijnbergen h.::b ik altijcl 
sympathie gehad. Romme lag me niet zo. Waarschijnlijk omdat Colijn zulk een 
hekel aan hem had. Later heb ik hem meer gewaardeerd. W aarom nog meer 
namen te noemen? Ik hak niet zo op de parade der mannenbroeders, noch op 
de vertegenwoordigers van het rijke roomse leven. Men moet ze plaatsen in de 
tijd waarin ze leefden. Moet je dat de socialisten soms niet? En moeten we 
onszelf ook niet plaatsen in de tijd waarin wij leven? 

Er is mij gezegd dat ik niet zo romantisch over de katholieken moet spreken. 
Dit verwijt is onjuist. Want juist omdat de katholieken van vandaag zo anders 
zijn en zij nu veel meer begrip hebben voor wat er bij de protestanten leeft, 
juist daarom moeten wij politiek de contacten met hen versterken en is er veel 
meer aanleiding en reden toe dan tijdens de coalitie. Maar dan is dit het 
merkwaardige. Vroeger waren we kerkelijk gescheiden -nogal fel dacht ik. 
Maar politiek vonden we elkaar. Vandaag is het al oecumene wat de klok slaat. 
Alles wordt nieuw- alles wordt een. Maar nu zijn er antirevolutionairen die 
de katholieken, politiek gesproken, in de hoek schoppen en willen aanpappen 
met de socialisten. De KVP heeft het moeilijk. Bij de laatste verkiezingen 
verloor ze meer zetels dan ooit te voren. De politieke machtspositie van de 
katholieken gaat op een eind. De katholieken lopen niet langer aan de leiband 
van mijnheer pastoor. Het episcopaat geeft geen mandement meer uit. Nu blijkt 
dat de RKSP en de KVP eigenlijk nooit staatkundige organisaties zij n geweest. 
Kerkelijk zijn bij hen de moeilijkheden even groot, misschien nog groter dan 
bij ons. Politiek is dat zeker zo. 

Maar daarom juist mogen we hen niet in de steek laten. Zijn vrienden leert 
men in de nood kennen. Vandaag hebben we elkaar nodig. Vandaag moet 
vriendentrouw blijken. Ik pleit niet voor een gedeconfessionaliseerde CDU. Ik 
pleit voor een samenwerking op federatieve basis met behoud van de Dr. 
Kuyperstichting als ,calvinistisch" bezinningscentrum, met handhaving van de 
Dr. Schaepmanstichting voor de katholieken en wil men, de De Savornin Loh
manstichting van de CHU. Maar juist in deze tijd moeten de lijsten worden ge
combineerd. Als nu niet Rome en Dordt in de politiek samengaan, is er voor 
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de christelijke politiek geen toekomst. Het is doodeenvoudig een eis van 
,.,christelijk radicaal zijn" dat we samen optrekken. En als er op een punt 
duidelijkheid nodig is, dan is bet hier. 

Ik heb de indruk dat heel wat gereformeerde predikanten zitten te wachten 
op bet moment dat ze vrij en ongedwongen radicaal kunnen breken met de 
ARP. Nu kunnen ze dat met goed fatsoen voor de gemeente niet doen. Ik hoop 
dat ze daarvan teruggehouden worden en daarvan ook zelf welbewust terug 
zullen komen. Want op zondag met elkaar aan bet avondmaal zitten en de 
maandag daarop elkaar als liberaal en socialist te lijf gaan lijkt mij een onmo
gelijke zaak. Ik doe daarvoor een ernstig beroep op bet vermaan in de Filippen· 
zenbrief van Paulus. 

Dr. Buskes heeft eens in een debat met mij verklaard, dat hij gaarne met 
Colijn, als broeders samen, psalmen zou willen zingen, maar politiek stond hij 
nogal ver van hem af. Zijn eigen woorden herhaal ik maar niet. Naar mijn 
besef wordt dat een onverteerbaar brok kerkelijke onwaarachtigheid. Natuurlijk 
zijn er in de gemeente verschillen in inzicht, maar juist omdat we een gemeente 
zijn, moeten we desondanks bij elkaar blijven, en net zo lang met elkaar over
leggen - ook met elkaar worstelen - om als christenen samen op te trekken. 
Want politieke tegenstellingen eenmaal van bet christelijk levensbeginsel los, 
overdonderen bet zitten in dezelfde kerk. Als z6 de politiek in de kerk komt -
als een vrijblijvende zaak - is het trouwens met bet ,spreken" van de kerk 
ook fundamenteel gedaan. D.w.z. een synode kan dan wel wat beweren, maar 
luisteren doen aileen zij, die bet met de uitspraak eens zijn en de rest gaat 
rustig zijn gang en trekt er zich doodgewoon niets van aan. En dan ook terecht! 
Als we socialist moeten worden, dan allemaal. Als we liberaal moeten worden, 
dan allemaal. En daarom is bet beter antirevolutionair te blijven in federatief 
verband met de katholieken en de CHU. Maar dan ook allemaal! 

En wat bet zakelijk politiek verschil van inzicht betreft, heb ik nooit veel 
begrepen van de krokodillentranen die werden geschreid over de val van bet 
kabinet-Cals. Het had helemaal niet behoeven te vallen! Leg de motie van 
Roolvink maar rustig naast die van Schmelzer. Meer dan een nuanceverschil 
zit er niet in. Ook de motie-Roolvink zou voor bet kabinet aanvaardbaar zijn 
geweest. Men heeft de uitlatingen van Schmelzer niet vertrouwd, daar zat de 
oorzaak. Men heeft hem niet au serieux genomen. Als bet kabinet was blijven 
zitten was er niets gebeurd. Er worden wei eens meer moties aangenomen waar 
een kabinet zich niets van aantrekt. Tenzij de oppositie bereid en in staat is 
een nieuw kabinet te leveren. Tenzij de oppositie bet echt wil dat bet kabinet 
verdwijnt. Maar dat was niet bet geval. Dat werd duidelijk toen bet overgangs
kabinet werd gevormd door - o staatkundig monstrum - katholieken en 
antirevolutionairen, waarvan de eersten v66r, de laatsten tegen de motie stem
den. Dat werd duidelijk door bet kabinet-De Jong, dat er op volgde. 

Ik was zeer gelukkig met bet kabinet-Zijlstra. Door dat kabinet werd de 
eenheid in antirevolutionaire kring hersteld. V elen hebben graag weer a.r. 
gestemd ook in de hoop dat Zijlstra straks weer aan bod zou komen. De anti-
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revolutionaire winst is verklaard geworden door de nieuwe stijl. Ik weet dat 
zo net niet! W at men hoopt geiooft men gaarne. Maar het zou ook nog wei 
eens anders kunnen zitten. In ieder geval zou het goed zijn dat de partijleiding 
weet dat er nogal wat antirevolutionairen zijn die het eenzijdig lonken naar 
de PvdA niet zint. 

Wij bevinden ons in een moeilijke impasse. 
Er kunnen allerlei vervelende en nare dingen gebeuren. 
Maar een ding client men zeker te weten! Als de antirevolutionairen zonder 

katholieken met de socialisten samenspannen, dat er dan zeker een of andere 
vorm van CDU-samenwerking komt. 

En al doet maar de helft van de KVP en de heift van de ARP mee - al 
krijgt deze CDU maar 30 zetels - deze CDU zit altijd op de wip tussen 
liberalen en socialisten en blijft, hoe ook gedecimeerd, een beslissende factor 
in de Nederlandse politiek. De linkse concentratie kan het niet redden in 
Nederland. 

Daarom pleit ik er met aile kracht voor, dat het gesprek met de christen 
radicalen wordt voortgezet in breed verband en fundamenteel v66r er brokken 
worden gemaakt. Er is een crisis in de Anti-Revolutionaire Partij. Er zijn 
spijtstemmers! Er zijn ook verontrusten! De laatsten hebben de pers niet mee en 
komen niet voor de radio. Een brief aan het centraal comite heb ik wei eens 
beeindigd met de zinsnede ,We resign, we do not agree". We berusten, maar 
gaan niet akkoord! 

Na het bewuste partijconvent schreef De Telegraaf: ,De mannenbroeders zijn 
het eens, maar breek ze de mond niet open". En daarin had dat nare blad 
gelijk. Dr. Berghuis is misschien door de bocht. Maar veel antirevolutionairen 
zijn het niet met hem eens. Mits daarbij een ding goed duidelijk is. Niet omdat 
ze op voorhand v66r samenwerking met de liberalen zijn. Die zijn er waarschijn
lijk ook! Op hen ben ik niet gebrand. Maar omdat ze de christelijke politiek 
niet willen loslaten. Omdat ze de KVP niet in de kou willen laten staan. Berst 
de samenwerking met de KVP herstellen, zodat iedereen in Nederland weet 
waar we staan. Als de PvdA niet met de KVP in zee wil dan client zij duideiijk 
te weten dat ook wij de boot afhouden. Veei antirevolutionairen zullen het er 
bar moeilijk mee hebben wanneer de ARP zonder de KVP met de PvdA in 
zee zou gaan. Ik geioof dat we ons wei tweemaal mogen bedenken voor die 
stap wordt gedaan. Want dat zou dan wei eens het breekpunt kunnen zijn. 

,Hebben de christenen voor de moeilijke problematiek, waarvan ik hierboven 
een beknopte inventarisatie trachtte te geven een specifieke eigen oplossing? 
De praktijk leert dat dit niet het geval is." Wat bedoeit ons Eerste Kamerlid 
W. Albeda daarmee? Wanneer zij samen met een program komen, komen ze 
met iets. Wat het dan ook zij! En wanneer zij christenen zijn, dan zal dat ook 
openbaar worden. Hoe dan ook! Tenzij zij elkaar in de politiek niet meer als 
christen erkennen, noch herkennen. Zet dan de zaak van het ,christen zijn" 
maar in het panopticum. Splijt dan de boei maar open in liberalen en socialisten 
- in conservatieven en progressieven. Dan krijgen we de oude situatie weer 
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van v66r 1872, toen conservatieven en liberalen afwisselend aan de macht waren. 
Dan kunnen we weer geregeerd worden met de ,onduidelijkheid" van de 
politiek. Met conservatieven, die het progressieve program uitvoeren en pro
gressieven, die uit lijfsbehoud moeten doen wat de conservatieven wensen. 

En de kerk maar proberen beide vechtenden aan een avondmaal te houden. 
Daar wordt dan alles zalvend verzoend. 
Zoals in de doorluchte negentiende eeuw. 
W at zei de kerk toen ? N iets ! 
Ze kon ook niets zeggen! 
Bovendien, er was geen klankbodem! 

* 
HERZIENING WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN 

door 

Drs. J. J. Ramondt 

Het advies van de Sociaal-Economische Raad betreffende de uitbreiding van 
de bevoegdheden van de ondernemingsraden is geen opwekkende literatuur. 
Op teleurstellende wijze wordt (in de beoordeling van de praktijk van de 
ondernemingsraden en in de ,Algemene toelichting op de voorgestelde wets
wijzigingen") voorbijgegaan aan de wezenlijke oorzaken die tot nu toe in vele 
gevallen het functioneren van de ondernemingsraad belemmerden of tot een 
aanfluiting maakten. Deze foute start wordt ook niet goed gemaakt in de reeks 
van veranderingen die als vernieuwingen aangeprezen worden, maar waarvan 
het merendeel het niveau van vernieuwing niet haalt. Er moet dan ook stevig 
aan getwijfeld worden of omzetting van dit advies in een wettelijke regeling 
inderdaad de realisering van een werkelijke inspraak van de werknemers in de 
diverse beleidsonderdelen van de bedrijfsvoering tot stand zal kunnen brengen. 
Niet omdat iedere wet zijn waarde in de praktijk moet bewijzen, maar omdat 
de wet te weinig mogelijkheden biedt om die inspraak tot stand te laten komen. 

Oorzaken van feilen in bet verleden 
Het advies voert als oorzaken voor een minder goed functioneren in het 

verleden een tweetal factoren aan, namelijk dat in de uitgangspunten van de 
oude wet op de ondernemingsraden het accent teveel gelegen zou kunnen 
hebben op de gedachte dat werkgevers en werknemers uitsluitend gemeenschap
pelijke belangen hebben (de gemeenschapsideologie) en ten tweede dat onvol
doende rekening is gehouden met de kwetsbaarheid van de positie van werk
nemersleden in de onderhandelingssituatie binnen de O.R. In de uitwerking 
van het advies worden inderdaad enige zinnige voorstellen gedaan om die 
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afhankelijkheid minder groot te maken, bv. de bepaling dat de dienstbetrek
king van een O.R.-lid tot twee jaar na zijn zittingsperiode in de O.R. niet 
vanwege de werkgever opgezegd kan worden, tenzij er dringende redenen zijn. 
Voor Nederlandse verhoudingen is dit op zichzelf een verbetering, maar we 
moeten wel bedenken dat deze bepaling in andere landen reeds lang bestaat. 
In plaats van vernieuwing wordt aileen maar een achterstand ingehaald. 

De gemeenschapsideologie wordt in de voorbeschouwingen enigszins gerela
tiveerd, maar dit vindt nauwelijks zijn uitdrukking in de voorgestelde wets
artikelen. Erkenning van zowel bet bestaan van gemeenschappelijke als tegen
gestelde belangen zou onder meer in moeten houden een nuancering van de 
zelfstandige functie van de ondernemer. De gedachte dat aan hem steeds weer 
de beslissing gelaten moet worden is strijdig met de erkenning van bet bestaan 
van tegengestelde belangen. 

Ten aanzien van de analyse van bet verleden moet ook de vraag gesteld 
worden of met de bovengenoemde punten inderdaad de meest belangrijke 
factoren aangegeven zijn die het gebrekkig functioneren kunnen verklaren. Ik 
meen van niet. Veeleer ligt bet gebrekkig functioneren in bet verleden daaraan 
dat de bevoegdheden van de raad een te klein en bovendien te onbelangrijk 
terrein van de totale bedrijfsvoering bestreken, dat er mede daardoor te weinig 
verband bestond tussen bet beleid van de ondernemingsraad en bet beleid van 
andere beleidsorganen en uitvoerende groepen in bet bedrijf. Zowel in zijn 
relatie tot allerlei groeperingen in bet bedrijf, als in de regeling van bet terrein 
van competenties is de O.R. vanaf bet begin een perifere aangelegenbeid ge
bleven. De O.R. is dan ook niet tot bloei gekomen omdat er steeds over de 
kantine, de toiletten e.d. gesproken werd, veeleer is bet tegendeel bet geval. 
Juist omdat de bevoegdheden nauwelijks verder reikten dan dergelijke perifere 
zaken, kon de O.R. zich niet ontwikkelen. Daarover is in belangrijke mate de 
ondernemingsleiding aansprakelijk te stellen. Kennelijk heeft de bezetting van 
de belangrijkste functies in de ondernemingsraad, nl. die van voorzitter en als 
regel die van secretaris, veel invloed gebad op de samenstelling van de agenda. 
Tal van onderwerpen waarover de O.R. mag praten zijn daardoor zelden of 
nooit aan de orde gesteld. 

Een ernstige tekortkoming in bet huidige advies betreft de boven al aange
roerde kwestie dat er geen duidelijke relatie gelegd wordt tussen de onder
nemingsraad en de directe inspraak in afdelingen en wenselijk te achten andere 
niveaus van gedemocratiseerde besluitvorming, bv. een paritair samengestelde 
raad van commissarissen. In dit verband moet gewezen worden op een studie 
over deze problematiek, van de hand van Van Gorkum.1 Deze studie die n.b. in 
SER-verband verricht is, gaat in de slotanalyse in op de onderlinge afbankelijk
heid van niveaus van inspraak. Resultaat van deze analyse is onder meer de 

1 G. H. van Gorkum: Industriele democratie op het niveau van de onderneming. 
Den Haag 1967. 
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formulering van een zgn. ,convergentiehypothese", namelijk dat in de praktijk 
zich allerlei ontwikkelingen voordoen die leiden tot nieuwe vormen van mede
zeggenschap, ook in die fasen van het beleid waar de vakbeweging of de werk
gevers die aanspraak aanvankelijk niet wilden. Zo zou men dit voor Engeland 
aan kunnen wijzen in het feit dat er naast allerlei vormen van inspraak aan de 
voet van het bedrijf nu ook sprake is van ,joint consultation committees". In 
Duitsland worden er allerlei pogingen gedaan om de inspraak door middel van 
bv. de paritaire samengestelde raden van commissarissen te koppelen aan grotere 
inspraakmogelijkheden aan de voet van het bedrijf. De conclusie is dat organen 
van inspraak in elkaar grijpen en elkaar nodig bebben. De analyse van Van 
Gorkum vindt versterking in de Joegoslavische praktijk van bedrijfsvoering. 
Daarin is systematisch rekening gehouden met deze interdependentie van de 
gedemocratiseerde beleidsorganen. 

Met dit gegeven wordt in het advies niet of nauwelijks rekening gebouden. 
Ten aanzien van de afdelingen is er artikel 11 lid 5 waarin gezegd wordt dat 
ook afdelingen met eigen kandidatenlijsten kunnen komen, en in de gedachte 
dat er in de ondernemingsraad gesproken zou kunnen worden welke mogelijk
heden er zijn om in de afdelingen bet werkoverleg te bevorderen. Het is jammer 
dat de formulering vrijblijvend is. Men zou zich bijvoorbeeld de bepaling voor 
kunnen stellen dat de ondernemingsraad beslist in die gevallen dat in het 
afdelingsoverleg men geen overeenstemming kan bereiken. Voorwaarde is dan 
natuurlijk wei dat er in de afdelingen ook door de arbeiders bepaalde beslis
singen genomen moeten kunnen worden. Zo lang dat niet bestaat is aan de 
ondernemingsraad een belangrijke voorwaarde voor bet functioneren ontnomen. 

In het advies wordt ook nauwelijks een relatie gelegd met een ander beleids
orgaan dat momenteel sterk in de aandacbt staat van de discussie over de mede
zeggenschap, namelijk de raad van commissarissen. Er is de bepaling dat, indien 
daartoe een meerderheid van de ondernemingsleden de wens te kennen geeft, 
er een vergadering gehouden kan worden met een of enkele commissa
rissen. W at er in die vergadering besproken zou kunnen worden en hoe de 
onderlinge competenties geregeld zullen zijn, daarover laat de wet zich niet uit. 
Enkele richtlijnen zou men tocb mogen verwachten, bijv. dat de raad van 
commissarissen verantwoording aflegt van het door haar gevoerde beleid en 
dat de O.R. de bevoegdheid heeft al of niet akkoord te gaan met die verant
woording, annex de bevoegdbeid tot het treffen van bepaalde maatregelen. 2 

Had men daaraan gedacht, dan zou men zowel op de democratische tour gezeten 
hebben en zou ook de zelfstandige functie van de ondernemer geen dominerende 
plaats gekregen hebben. Tegenover de zelfstandige functie van de ondernemer 
staat nu al te zeer de ( overigens niet geuite) onzelfstandige functie van de 
ondernemingsraad. 

De adviseurs zeggen dat zij zelf ook liever gewacht hadden met het uit-

2 Een en ander veronderstelt uiteraard een wijziging van de Wet op de Naamloze 
Vennootschap. Wij komen daar aanstonds op terug. 
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brengen van dit advies tot de andere commissie klaar zou zijn met haar advies 
over de taak en samenstelling van de raad van commissarissen. Men heeft aan 
deze wens geen gevolg gegeven, omdat anders de invoering van de nieuwe wet 
op de ondernemingsraden nog langer op zich zou laten wachten. Men mag 
aannemen dat er tussen de commissies overleg geweest is en dat er in principe 
overeenstemming bestaat over elkaars adviezen. Het zou immers toch al te dwaas 
zijn dat men een wet op de ondernemingsraden gaat invoeren waarin nauwelijks 
iets gezegd wordt (laat staan in democratische zin) over de relatie onder
nemingsraad en raad van commissarissen, terwijl de andere commissie gaat 
adviseren om de taak van de raad van commissarissen te verzwaren en tevens 
zou stellen dat de ondernemingsraad het recht moet krijgen om de raad van 
commissarissen enkele malen per jaar ter verantwoording te roepen en een 
benoemingsrecht moet krijgen ten aanzien van de leden van de raad van 
commissarissen. 

De SER-commissie die zich bezig houdt met de verandering van het vennoot
schapsrecht zal dan ook geen belangrijke aanbevelingen gaan doen inzake de 
democratisering van de onderneming. Verwacht mag worden dat de SER
adviezen inzake de verandering van de Wet op de Ondernemingsraden aange
nomen zullen worden door de Staten-Generaal en de regering en dat deze wet 
gaat functioneren als een afweermiddel tegen ingrijpende veranderingen in de 
ondernemingsstructuur. Vanuit dit perspectief is het minder goed te begrijpen 
dat men van vakbondszijde nogal enthousiast is over dit SER-advies en verder 
nogal wat verwacht van de SER-commissie inzake de vernieuwing van het 
vennootschapsrecht. 

De zelfstandige functie van de ondernemer 
In het voorgaande heb ik al enkele bedenkingen geuit tegen deze bepaling. 

Steeds weer komt men in de voorstellen deze zelfstandige functie tegen, als een 
mogelijkheid om zaken in de O.R. niet aan de orde te stellen. Van Gorkum 3 

merkt hierover nog op: ,Het ware reeler geweest de bewijslast om te draaien 
(als men dan toch de zelfstandige functie van de voorzitter gehandhaafd 
wenste te zien) en de ondernemer te laten aantonen waarom bepaalde zaken 
niet in de O.R. aan de orde mogen komen." 

Het aantal artikelen waarin de bepaling voorkomt dat rekening gehouden 
client te worden met de zelfstandige functie van de ondernemer is niet gering. 
Taak en bevoegdheden van de ondernemingsraad spelen zich af tegen de achter
grond van de zelfstandige functie van de ondernemer. In de toelichting luidt 
dit als volgt: ,Het houdt in dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de 
in de ondernemingsraad aan de orde komende aangelegenheden, het onder
nemingsbeleid betreffende, niet bij dit college berust, doch bij de ondernemer." 
Niettemin is er ruimte voor discussie. Voorzover men in de discussie geen 

3 P. H. van Gorkum, SER-advies ondernemingsraden onder de maat; Beroep en 
roeping, dec. 1968, pag. 93. 
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overeenstemming kan bereiken, kan men het hogerop zoeken bij een door de 
bedrijfscommissie in te stellen arbitragecommissie. Men kan ook zeggen dat, 
voorzover de gekozen ondernemingsraadsleden zich werkelijk kritisch gaan 
opstellen dit in de praktijk er wel eens toe zou kunnen leiden dat de belang
rijkste processen zich zullen gaan afspelen niet in de ondernemingsraad maar 
in allerlei arbitragecommissies. Een vraag is dan of jewel de meest doorzichtige 
constructie gekozen hebt om arbeiders werkelijk inspraak te geven. 

Het is de vraag of het reeel is te zeggen dat een klemtoon op de zelfstandige 
functie van de ondernemer er toe zalleiden dat de meeste processen zich buiten 
de ondernemingsraad zullen gaan afspelen. Men kan zich ook voorstellen dat 
reeds de suggestie om beroep aan te gaan tekenen de ondernemer er toe zal 
bewegen toegeeflijker te zijn. Met andere woorden, in de praktijk zullen de 
scherpe kantjes van de zelfstandigheid van de ondernemer wel afgeslepen 
worden. Afgezien van het feit dat het verleden tot dit optimisme in veel ge
vallen geen aanleiding geeft, kan men zich afvragen waarom in het advies daar 
niet alvast rekening mee gehouden is, door de bevoegdheden van de onder
nemingsraad metterdaad ruimer te stellen. 

Het is begrijpelijk dat je met een wettelijke bepaling niet de verhoudingen 
grondig kunt veranderen. Men kan zich echter voorstellen dat aan de onder
nemingsraad de beslissingsbevoegdheid toegekend zou worden over het perso
neelsbeleid of onderdelen daarvan. In dat geval zou de ondernemer, mits hij 
kan aantonen en waar maken dat de beslissing onjuist is, zich neer moeten leggen 
bij de beslissingen van de ondernemingsraad. 

Ik geloof dat we niet al te optimistisch mogen zijn over de invloed die van 
het beroepsrecht zal uitgaan op de democratische houding van de ondernemer. 
In de praktijk zal het niet aantrekkelijk zijn om iedere keer weer met het 
beroepsrecht te dreigen. Men zal al gauw als querulant te boek staan met alle 
controleprocessen die daaraan vast zitten, als ,je moet het niet zo nauw nemen", 
,het is een beetje verkeerd gespeeld maar de bedoeling is toch goed", etc. 
Bovendien zal de neiging om het aantal vergaderingen boven het wettelijk 
verplichte aantal van vier per jaar te brengen er niet door worden vergroot. 
Terloops zij opgemerkt dat reeds het geadviseerde wettelijk minimum betref
fende de vergaderfrequentie er op wijst hoe perifeer de ondernemingsraad nog 
steeds gezien moet worden. Men mag immers niet aannemen dat men met vier 
vergaderingen (of wat meer) wezenlijk invloed kan uitoefenen. 

Overleg of belangenbehartiging 
In de omschrijving heet het dat de ondernemingsraad een orgaan van overleg, 

advies, informatie en communicatie is, wat zich zal afspelen met inachtneming 
van de belangen van allen die in de onderneming werkzaam zijn. Hierdoor is 
de onduidelijkheid gehandhaafd die het functioneren van de O.R. tot nu toe 
steeds omgeven heeft. Is de ondernemingsraad een orgaan van overleg en advies 
Of is de O.R. een orgaan van belangenbehartiging? In de praktijk heeft veelal 
de discussie over onderwerpen die niet zozeer de belangen van de arbeiders 
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raken de boventoon gevoerd. Dit verklaart weer dat die arbeiders die de O.R. 
als orgaan voor belangenbehartiging zien (blijkens het C.O.P.-rapport ,industri
ele democratie op het niveau van de onderneming zo' n 50 %) weinig belang
stelling tonen voor de ondernemingsraad. 

Hier komt overigens om de hoek dat ook de vakbeweging bij mijn weten 
er nooit een punt van gemaakt heeft om het C.A.O.-overleg in te brengen in de 
ondernemingsraad. Men zou zich voor kunnen stellen dat de vakbeweging, die 
toch steeds zegt de arbeiders te willen Iaten meebeslissen e.d. in het bedrijf, er 
een punt van zou maken om het resultaat van haar onderhandelingen ook goed 
te laten keuren door de ondernemingsraad. 

Hier wreekt zich het feit dat de vakbeweging ook nog niet rijp is om de 
eigen organisatie verder te democratiseren. Deze instelling komt ook naar voren 
als het erover gaat wie de kandidatenlijsten voor de ondernemingsraad mogen 
opstellen. Hoofdgedachte is dat dit de vakbonden zijn. Er is ook een mogelijk
heid dat werknemers los van de vakbonden met een kandidatenlijst uitkomen. 
De vakbondsvertegenwoordigers willen de bepaling opgenomen zien, dat vak
bondsleden van dat recht uitgesloten zijn. De motivering van de vakbonds
adviseurs is dat hun leden van de vakorganisaties gebruik moeten maken om 
invloed uit te oefenen op de kandidatenlijsten. Het ondemocratische trekje 
schuilt mijns inziens hierin dat de vakbondsleden het recht misgund wordt om 
uit te maken welke procedure zij zelf willen en dat het apparaat zich daar maar 
aan moet aanpassen. 

Conclusie 
De adviezen van de SER-commissie beogen niet een verandering te brengen 

in de oppervlakkige positie die de ondernemingsraad inneemt. Dit uit zich in 
zowel het feit dat er geen duidelijke relatie gelegd wordt met andere mogelijke 
vormen van gedemocratiseerde besluitvorming in de onderneming, als in het 
feit dat het terrein van bevoegdheden waarop de O.R. zou kunnen opereren te 
smal en onbeduidend gehouden wordt. Voorts rekent het advies niet af met 
enkele onduidelijkheden die in het verleden het overleg in de ondernemingsraad 
maar al te vaak gefrustreerd hebben. 

Zet men de zelfstandige figuur van de ondernemer, het beperkte terrein van 
bevoegdheden en allerlei vaagheden even buiten haakjes, dan moet gezegd 
worden dat de adviezen grotere mogelijkheden bieden aan arbeiders, hun 
vertegenwoordigers en vakbondsbestuurders tot een vergroting van het terrein 
van invloed. Het is dan toch maar zo dat de O.R.-leden niet meer met ontslag 
bedreigd kunnen worden en dat de vakbond op uitnodiging van een meerder
heid van de raad een voet tussen de deur kan krijgen. Het is dan ook aan hen 
om waar te maken wat er mogelijk is. Eigenlijk is daarmee niets nieuws gezegd. 
Machthebbers zijn als regel te zeer gepreoccupeerd met hun machtspositie om 
zich voor een democratisering van hun machtspositie in te zetten. 

* 
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door 

Prof. Dr. W. Albeda 

Einde van de toevallige eeuw 
Deze zomer werd ik door de Amerikaanse regering uitgenodigd een bezoek 

aan dit land te brengen. Gedurende zes weken heb ik dit immens grate land 
in verschillende richtingen doorkruist. Hoewel ik mij daar niet speciaal gewijd 
heb aan de verkiezingen, - mijn voornaamste belangstelling ging uit naar de 
problematiek van de armoede en de problematiek van het rassenvraagstuk -
kon ik ook de verkiezingen mijn aandacht wijden. 

W at is het belang van de Amerikaanse verkiezingen voor ons? W aarom wordt 
er door ons zoveel over gesproken, hoe komt het, dat wij er deze keer zoveel 
meer aandacht aan besteed hebben dan andere keren? Het ligt natuurlijk voor 
de hand als antwoord te geven, dat de Verenigde Staten de machtigste natie 
zijn van de wereld op dit moment. Het belangrijkste land van het Westen en 
waarschijnlijk het machtigste land van de wereld. Door de Amerikaanse ver
kiezingen is daarom een der bepalende factoren voor de komende vier jaren 
vastgesteld. Dit is een eerste reden. Er is nog een tweede reden, waarom de 
verkiezingen dit jaar zo bijzonder belangrijk waren. 

Op de laatste dag, die ik in Amerika doorbracht had ik een gesprek met de 
bekende Amerikaanse schrijver Robert Theobald, zoals bekend Engelsman van 
geboorte. De heer Theobald vroeg mij wat ik vond van de situatie in de 
Verenigde Staten. Ik was toen betrekkelijk pessimistisch. Na het horen van aile 
verhalen over armoede, na ghetto's en krottenwijken gezien te hebben en na 
gesproken te hebben met negerleiders en de ,black man in the street" vroeg 
ik me eenvoudig af of Amerika wei in staat zou zijn om zijn problemen van 
vandaag te boven te komen. 

De heer Theobald troostte mij eigenlijk nauwelijks. Dit is, zei hij, de reden 
waarom ik als Engelsman in de Verenigde Staten wil blijven om hier te doen 
wat ik kan. Ik ben bang, dat deze grate natie een nieuwe burgeroorlog tegemoet 
gaat of beter, al bezig is aan een nieuwe burgeroorlog. Van hem kreeg ik een 
studiemap voor een conferentie, die deze zomer gehouden is, de zogenaamde 
Info Sixty Eight (Informatie 1968), waaruit ik dit citaat knipte naar aanleiding 
van de moord op Robert Kennedy: ,Het staat vast, dat, gegeven de extreme 
spanningen in de Verenigde Staten, de verkeerde voorstellingen, de halve 
waarheden en de beledigingen van de normale verkiezingscampagne ons land 
zouden kunnen vernietigen." Echter: ,Het is even duidelijk, dat het onmogelijk 
is geen politieke discussie te hebben, want er is urgente noodzaak een cultuur 

1 Verslag van een causerie, gehouden voor de ARJOS.bijeenkomst te Bedum op 
6 december 1968. 
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en een samenleving uit te vinden", ik onderstreep die woorden ,uit te vinden", 
,voor de nieuwe wereld die we zo snel binnentreden." 

De vraag rijst: wat is die nieuwe wereld? Enkele jaren geleden heeft de 
katholieke journalist Michael Harrington een boek geschreven onder de titel: 
The other America, Het andere Amerika, waarin hij een paar feiten heeft Iaten 
spreken over de armoede in bet rijkste land van de wereld. Dat boek heeft veel 
mensen de ogen geopend voor de situatie, waarin Amerika leeft. Harrington 
heeft later een boek geschreven getiteld ,De toevallige eeuw" 2• De centrale 
stelling van Harrington is deze: De Verenigde Staten zijn onvoorbereid, als bet 
ware per ongeluk, bet grootste en rijkste land ter wereld geworden. Het is per 
ongeluk en onvoorbereid na de tweede wereldoorlog in de grootste technolo
gische ontwikkeling van aile tijden terecht gekomen. Amerika, zegt Harrington, 
heeft eigenlijk zijn hele geschiedenis lang zonder een duidelijk daarop gerichte 
inspanning een ontwikkeling doorgemaakt, die bet zeer snel grate welvaart bracht, 
en die bet maakte tot een van de interessantste democratieen van de wereld. 

Maar bet ging allemaal toevallig, bet ging ,accidentally". Eigenlijk is bet 
vertrouwen, dat dit ,toevallig" door kan blijven gaan, bet vertrouwen dat zonder 
een daarop gericht beleid, zonder de constructie van de veranderingen, reeds is 
geschokt in de dertiger jaren, in de verschrikkelijke crisisperiode. Maar na de 
tweede wereldoorlog scheen tach weer ,toevallig", zonder een daarop gericht 
beleid, die ontwikkeling zich voort te zetten. De laatste jaren is men echter 
geconfronteerd met een nieuwe situatie. De veranderingen die de Verenigde 
Staten thans doormaken zijn zo ingrijpend en zo snel, dat de toevallige eeuw, 
the accidental century, over is. En bet lijkt me goed om enkele aspecten daarvan 
te behandelen. 

De V.S. als wereldmacht 
De tweede wereldoorlog maakte de Verenigde Staten tot de politieagent van 

de wereld. De Verenigde Staten erfden de wereldmacht en zelfs de politieke 
filosofie van de Britten. Een filosofie, die men onder woorden zou kunnen 
brengen als volgt: tracht te voorkomen, dat de grootste landmacht op bet 
euraziatische continent dat continent geheel beheerst. Uit deze politieke filosofie 
kunnen de prioriteiten van bet Amerikaanse na-oorlogse politieke beleid als 
volgt worden omschreven: 

1. de detente. Hoe komen wij tot een modus vivendi met de Sowjet-Unie, 
hoe kunnen wij komen tot een regulatie, tot een normalisering van onze 
verhoudingen met de Sowjet-Unie; 

2. hoe realiseren wij een Europese integratie; 
3. hoe komen wij tot een politieke regeling voor Zuid-Oost-Azie; 
4. hoe kunnen wij bet Amerikaanse continent vrijwaren voor bet commu

nisme; waaruit de politieke en economische blokkade van Cuba is voort
gevloeid. 

2 The accidental century, Pelican 1966. 
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Het gevolg van dit beleid is geweest: In de eerste plaats een sterke militaire 
presentie van de Verenigde Staten in Europa en Zuid-Oost Azie, en in de tweede 
plaats bet verschaffen van militaire bijstand aan aile Ianden, ongeacht hun 
politieke regime, die zich willen verzetten tegen de Sowjet-Unie. Ik zeg met 
nadruk tegen de Sowjet-Unie, niet tegen het communisme, omdat de Verenigde 
Staten bereid zijn ieder land te steunen dat zich verzet tegen de Sowjet-Unie. 
In de derde plaats is er dan bet programma van economische bijstand, zoals dat 
begonnen is met bet Marshall-plan ( dat bet grootste geweest is dat ooit enig 
ander in de geschiedenis voordien op zich genomen heeft). Een program, 
dat men voortgezet heeft in de vorm van de alliantie voor de vooruitgang, 
waarmee de Zuid-Amerikaanse Ianden geholpen worden, een programma van 
bijstand aan Afro-Aziatische Ianden enzovoorts. Altijd in bet kader van deze 
grate prioriteiten. 

Dit beleid nu, is de laatste jaren uitgelopen op een aantal tegenslagen, waar
van de grootste de Vietnamese oorlog is geweest. De Vietnamese oorlog kostte 
in de eerste jaren ongeveer 10 miljard dollar per jaar en op dit moment meer 
dan dertig miljard dollar per jaar. Stel daar tegenover, dat de Verenigde Staten 
de laatste jaren aan totale ontwikkelingshulp drie miljard dollar per jaar 
verschaften en dat dit jaar het Congres een programma geaccepteerd heeft dat 
kleiner was dan welk programma ook van na de oorlog, namelijk een program 
van twee miljard dollar per jaar. 

Oat alles bij een nationaal inkomen van de Verenigde Staten van ongeveer 
700 miljard dollar. Oat betekent dus, dat de Verenigde Staten op dit moment 
ongeveer 4 lj2% van hun nationaal inkomen besteden aan de oorlog in Vietnam. 
Men zou bet ook kunnen stellen tegenover het wereld inkomen. De westelijke 
wereld heeft een nationaal inkomen in totaal van ca. 1250 miljard dollar, waar
van per jaar dertig miljard besteed wordt aan de oorlog in Vietnam. 

De interne problemen: armoede en ras 
In de tweede plaats zijn er nationale symptomen van mislukking. Er zijn een 

aantal symptomen, nationaal, van een samenleving die z'n problemen niet meer 
aan kan. In de eerste plaats de armoede en wat men in Amerika altijd pleegt 
aan te geven als bet ,urban-problem", bet probleem van de grote steden. Ik 
kan volstaan met wat feiten op te sommen. 

In bet rijkste land van de wereld leeft een vijfde van de bevolking zoals 
dat beet on welfare, dat krijgt dus op de een of andere manier bijstand van de 
regering. Men verwacht, dat dit in 1970 ongeveer een kwart van de bevolking 
zal betreffen. De armoede is maar niet een sprookje, de armoede is een feit. 
Harrington zegt in zijn The other America, dat ongeveer twintig tot vijfentwintig 
procent van de Amerikaanse bevolking arm is, dat wil zeggen, dat men een 
inkomen heeft per vier personen, dat lager is dan 3500 dollar. Te vergelijken 
met in Nederland een besteedbaar inkomen van misschien 8 a 9000 gulden, 
waarbij wij dan wei moeten denken aan de heel andere levenswijze in veel 
staten. Oat betekent, dat deze twintig a vijfentwintig procent van de Ameri-
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kaanse bevolking onvoldoende is gehuisvest, in toestanden zoals je ze in 
Nederland bijna niet meer ziet, onvoldoende medische hulp heeft, onvoldoende 
voedsel heeft en in elk geval onvoldoende kansen heeft om door onderwijs en 
ontwikkeling zichzelf te verbeteren. Dat betreft dus een veertig a vijftig miljoen 
mensen in de Verenigde Staten. Daarbij komt dat het welfare-systeem (het 
systeem van sociale zekerheid) bijzonder bureaucratisch is opgesteld en zo 
georganiseerd is dat veel initiatief bij de mensen die van welfare leven wegge
nomen wordt. Daar is de problematiek van de migrerende landarbeiders. De 
landarbeiders die van de ene staat naar de andere trekken, die gedeeltelijk uit 
het buitenland, uit Mexico, komen, die geen vakverenigingen hebben, die niet 
gesteund worden en die zeer lage inkomens hebben. Van de armen in de VS 
is een kwart a eenvijfde vijfenzestig jaar of ouder, terwijl een derde van de 
armen jonger is dan achttien jaar. Een kwart van de armen zijn negers, dat 
wil dus zeggen dat er twee keer zoveel in verhouding arm zijn van de negers, 
als van de totale bevolking. De industrie heeft altijd vele ongeschoolden opge
nomen. De Amerikaanse industrie is na de landbouw thans in de fase van het 
uitstoten van arbeidskrachten gekomen. Het gevolg daarvan is, dat de mc:este 
mensen thans moeten worden opgenomen door de dienstensector. Ook de 
dienstensector vraagt nog vrij veel betrekkelijk ongeschoolde mensen. Echter, 
terwijl de industrie kon werken met praktisch ongeletterde mensen (onder de 
zwarte en arme bevolking is toch nog altijd een vrij groot percentage van mensen 
die als het er op aankomt ongeletterd zijn) vraagt de dienstensector een ander 
soort ongeschoolden, ongeschoolden die kunnen lezen en schrijven, en de taal 
functioned kunnen gebruiken. 

De armoede is niet aileen een probleem van negers, maar het is wel sterker 
een probleem van negers dan van blanken. Het is ook niet aileen een probleem 
van steden. Er zijn hele gebieden in de VS (bijvoorbeeld de arme blanken van 
Appalachia, een groot gebied, waar zeer veel armoede wordt geleden door de 
kleine boeren). Harrington vat zij n bevindingen sam en met deze woorden: 
,Het is een monsterlijk voorbeeld van onnodig lijden in de meest progressieve 
samenleving van de wereld." 

Het rassenvraagstuk is zeer nauw gelieerd met het probleem van de armoede. 
Amerika is, hoe men het ook keert of wendt, een racistische samenleving. Men 
ontmoet zeer veel mensen met zeer verlichte ideeen, in Amerika. Maar als het 
er op aankomt is er in de Amerikaanse samenleving in de praktijk een ,apart
heid", die zich niet zo veel onderscheidt van de apartheid in Zuid-Afrika. 
Alleen is er dit belangrijke verschil, dat er hier een overheid is die probeert 
apartheid overal waar dit mogelijk is tegen te gaan. Het is echter duidelijk 
dat wetgeving slechts een probleem van deze problematiek kan oplossen. 

De Amerikaanse negers zijn in zeer grote aantailen van de zuidelijke Ver
enigde Staten naar de noordelijke getrokken. Enkele cijfers: van 1940 tot 1967, 
dus in 27 jaar, trokken vier miljoen negers van het agrarische zuiden naar het 
stedelijke noorden; aileen in de periode 1950-1965 waren dat anderhalf mil
joen. Er is dus sprake van een versnelde exodus van zwarten van het agrarische 
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zuiden naar het stedelijke noorden. Deze mensen waren over het algemeen 
slecht opgeleid, ze hadden een slechte gezondheid, ze waren arm, ze waren 
ondervoed. Zij moesten uiteraard in de steden van het noorden een wooing 
vinden. Er werd praktisch niet gebouwd voor lagere inkomensgroepen. Maar 
,gelukkig" was het zo, dat de Amerikaanse nieuwe middenstand bezig was met 
te verhuizen van de oude centra naar de buitenwijken. Met als gevolg dat de 
centra van de Amerikaanse steden ghetto's geworden zijn voor de zwarte be
volking. Omdat deze mensen noodgedwongen met twee, drie gezinnen in 
woningen trokken waar vroeger een gezin huisde, kan men zich voorstellen, 
dat in een minimum van tijd een betrekkelijk ,nette" buurt tot krottenwijk 
geworden is. In Amerika ontbreekt eigenlijk de echte woningwetbouw, zoals 
wij die kennen. In Atlanta, Georgia, vertelde men mij trots, dat zij een hoog 
percentage gesubsidieerde woningbouw hadden. Toen ik vroeg, hoeveel procent 
dat dan wel was, bleek dit 7 procent van de totale woningbouw te betreffen 
en dat was zeer hoog voor het zuiden. Nieuwe woningbouw is vooral woning
bouw voor de middengroepen in de buitenwijken. 

De negers worden veelal samengedrongen in oudere woningen, in de centra. 
W at is de positie geweest van de kerken ten opzichte van die hele problematiek? 
Op dit punt was mijn ervaring zeer teleurstellend. Ik sprak een negerpredikant, 
die mij zei: ,zondagmorgen elf uur is het het meest gesegregeerde uur in de 
Verenigde Staten", want de kerken zijn scherper gescheiden naar blank en 
zwart dan elke andere instelling in de VS. In de VS trof ik eigenlijk hetzelfde 
verschijnsel, dat ik ook in Zuid-Afrika aangetroffen heb, dat naarmate de men
sen meer kerkelijk zijn en vooral naarmate de mensen meer orthodox zijn, het 
racisme duidelijk sterker is. De Amerikaanse staten in het zuid-oosten, zijn zowel 
centra van de christelijke orthodoxie als centra van racisme. Afgezien van 
spectaculaire uitzonderingen, die dan ook op de televisie komen en in de krant, 
heeft de kerk getoond bijzonder weinig betekenis te hebben voor de hele pro
blematiek van armoede en ras. Toen ik mijn zegsman vroeg of het dan niet zo 
was dat de Amerikaanse negerkerken in deze zin een uitzondering gevormd 
hebben, dat zij de leiding genomen hebben in de civil rights movements, werd 
dit krachtig ontkend. Hij stelde: er is geen sprake van dat de Amerikaanse 
negerkerken voorop staan bij de beweging voor burgerrechten. De kerken heb
ben zich veelmeer aangesloten bij de algemene tendentie zich meer zorgen te 
maken over gezag en orde dan over de problematiek van de burgerrechten. De 
regeringen van Kennedy en Johnson hebben meer gedaan voor zowel de burger
rechten als de armoede dan voorgaande regeringen. Kennedy introduceerde de 
A.R.A., een wet voor regionale ontwikkeling, een wet die indertijd door Eisen
howers veto was getroffen. De A.R.A. heeft veel gedaan voor de ontwikkeling 
van het Amerikaanse zuid-oosten. Het Johnson-bewind was actiever, het had in 
elk geval meer succes dan het bewind van Kennedy bij het in gang zetten van 
acties tot bestrijding van de werkloosheid. 

Ik kan voorts wijzen op de ,Public Works and Economic Development Act", 
die over de gehele VS veel bijgedragen heeft tot krotopruiming en ontwikkeling 
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in het algemeen. Toch krijgt men het gevoel en ik werd daarin versterkt toen 
ik gesproken heb met de leiding van de Amerikaanse vakbeweging, dat bet 
probleem in bet algemeen in de VS is onderschat. Men heeft gedacht het pro
bleem met een aantal ,foefjes" op te lossen. Men heeft teveel een verspreide 
aanpak van bet probleem gehad, men heeft niet een geconcentreerde aanval 
gedaan op bet probleem van armoede, huisvesting en werkloosheid. 

De Amerikaanse economist Galbraith heeft indertijd gesteld, dat er in de VS 
een te geringe ontwikkeling is van de openbare diensten. Er zou geweldig veel 
gedaan kunnen worden aan bet armoede-probleem, wanneer men de problema
tiek van krottenbouw, onderwijs, bet tegengaan van de vervuiling van de straten, 
bet stichten van gebouwen voor recreatie, voor buurtwerk e.d. geconcentreerd 
zou willen aanpakken. 

Volgens een schatting van de A.F.L.-C 10 zou er ruimte zijn voor een miljoen 
meer mensen in overheidsdienst in de genoemde werkzaamheden op korte ter
mijn, terwijl ze op langere termijn werk verschaffen voor meer dan vier miljoen 
mensen in dienst van de overheden zowel op federaal als stedelijk niveau 3

• 

Humphrey heeft tijdens de verkiezingscampagne met kracht gepleit voor wat 
hij een ,Marshall-plan voor de steden" noemde, dat wil zeggen een sterke ge
concentreerde aanpak met een omvang die zou doen denken aan bet Marshall
plan. 

Nixon heeft bet pleit gevoerd voor de conservatieve oplossing: geef belasting
faciliteiten aan particuliere ondernemers die bereid zijn bedrijven te beginnen 
in de ghetto's. Dit zou er in laatste instantie op neer komen, dat de ghetto's 
als zodanig zouden blijven bestaan. Daar komt dan natuurlijk bij, dat de negers 
weinig en dan nog onderling verdeelde leiders hebben; voor een groot deel zijn 
de mensen die we ontmoeten als negerleiders door zichzelf benoemd. 

Black Power 
Er is de laatste jaren bij de negerbevolking een duidelijke verschuiving. Een 

verschuiving naar radicaal-links. Terwijl men vroeger, zelfs vijf, zes jaar ge
leden, nog sprak over integratie wordt op bet ogenblik steeds meer de nadruk 
gelegd op, wat men positief zou kunnen noemen de zwarte identiteit en nega
tief een vrijwillige segregatie. Men heeft bet in Nederland ook gezien op de 
televisie, negerkinderen die opgeleid worden (afgericht worden zou ik bijna 
zeggen) vanuit de gedachte: schaam je niet voor je zwarte huid, wees er trots 
op dat je neger bent. Die programma's, waarbij men jongetjes van vijf, zes jaar 
de vraag stelde, die wat pathetisch klinkt: Are you a boy? Antwoord: No. I am 
a man (Nee, ik ben een man), opdat ze maar leren, dat ze niet meer accepteren 
dat ze, als iedere neger in bet Amerikaanse zuiden, aangesproken zouden wor
den met ,boy". Dan die vraag: are you an American? No. I am a Afro-Ameri
can. De idee wordt er in gehamerd: wees er trots op dat je neger bent. Wat 
men ook in de straten van New York en San Francisco ziet, is dat de neger 

3 Zie: The American Federationist - oktober 1967. 
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meer en meer probeert ook in zijn kleding zijn eigen identiteit tot uitdrukking 
te brengen. Men draagt de ,African look", de Afrikaanse stijl, die natuurlijk 
weinig met Afrika te maken heeft, maar die veel beter past bij negers dan bij 
blanken. En gelukkig begint de afschuwelijke reclame in de VS voor alle moge
lijke middeltjes om de huid wat te bleken waardoor je een mooie blanke huid 
zou krijgen wat af te nemen. 

Overigens is de verkoop van die artikelen in Zuid-Afrika nog steeds bijzonder 
belangrijk ondanks het feit dat de apartheidspolitiek geen segregatie, maar gelijk
heid wil brengen. Ik geloof dat bet goed is, als Amerikaanse negers inzien, dat hun 
eerste ideaal niet kan zijn te worden als blanken, maar dat hun eerste ideaal 
moet zijn zich bewust te zijn van en trots te zijn op het feit dat zij negers zijn. 

Daarbij komt dan de gedachtengang, dat een te vroege integratie gevaarlijk 
is. Men heeft te veel en te vaak gezien dat mensen die uit de negerbevolking 
naar boven kwamen, door de blanke machthebbers direct geaccepteerd werden. 
Dan krijgt men bet verschijnsel, dat men in de VS ,token-integration" noemt 
( schijn-integratie). Ik herinner mij, dat ik uitgenodigd werd op een bijeen
komst van de Rotary in Denver (Colorado), daar zaten we met circa 150 men
sen. Toen ik, want zo word je in zo'n land, rondkeek hoeveel negers daar nu 
bij aanwezig waren, zag ik er twee. Mijn begeleider had gezien dat ik rondkeek. 
Hij zei: maak je geen zorgen, wij zorgen altijd wel dat er een of twee negers 
zijn, dan kan niemand zeggen dat wij apartheid bedrijven. 

Het is duidelijk dat onder zulke omstandigheden enkel bet feit dat ze als lid 
geaccepteerd worden hen scheidt van hun rasgenoten. Het gevolg is, dat men 
meer en meer is gaan zeggen: wij moeten niet in de eerste plaats integratie 
hebben, wij moeten in de eerste plaats een machtspositie hebben en dan pas 
kunnen wij gaan spreken over integratie 4

• Er moet geen integratie plaatsvinden 
voordat de machtspositie is opgebouwd. Eigenlijk is dat precies dezelfde positie 
als van de blanken in Zuid-Afrika, die ook eerst hun machtspositie volledig 
veilig willen stellen voordat ze ooit zouden willen gaan praten over integratie. 
De Amerikaanse negers zijn bijzonder bang dat integratie zonder het eerst op
bouwen van black power zou leiden tot bet ontwikkelen van een zwart leider
schap, dat helemaal ten dienste staat van de blanke machthebbers. 

De Amerikaanse negers hebben, voorzover ze politiek bewust zijn en dat is 
maar bij een minderheid bet geval, een andere kijk op de wereld dan de blan
ken. Overigens een kijk op de wereld die veel meer doet denken aan de visie 
die men bier in West-Europa vindt. Bij de negers is er een sterke reactie tegen 
Vietnam. Er is veel duidelijker dan in andere kringen van de VS een kritiek op 
de ontwikkeling van bet kapitalisme. Je vindt bij de Amerikaanse neger veel 
sterker de kritiek op bet kapitalisme en de aantasting van de grondslagen van 
bet kapitalisme. Je vindt een zekere sympathie voor Castro en bet is geen wonder 
dat een soort guerilla zich in de steden ontwikkeld heeft, dat heeft te maken 
met ideeen, die daar achter zitten. 

4 Stokely Carmichael & Charles Hamilton, Black Power. Vintage book 1967. 
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Onderwijs 
Ik sprak dus over de politiek van armoede en ras. Eigenlijk is hiermee de 

problematiek van bet onderwijs gelieerd. Ik kan zeggen dat bet onderwijs in de 
ghetto's op een zeer laag peil staat. Het onderwijs bleek in de ghetto's bepaald 
niet in staat te zijn de ellendige situatie te doorbreken dat de armen, doordat 
ze hun kinderen niet door kunnen laten leren, ook weer kinderen hebben die 
ook weer arm zijn. Om een cijfer te noemen: Harrington zegt, dat in Harlem 
1% van de Amerikaanse jeugd naar bet College gaat. 

Een ander punt van verontrusting in brede kringen is de universiteit die te
zeer vervlochten is gebleken met bet establishment. Die samen wilde werken 
met de regering Johnson, ook wanneer bet ging over de ontwikkeling van be
paalde nieuwe wapens voor de oorlog in Vietnam. De zeer snelle ontwikkeling 
van de VS heeft uiteraard bet generatieprobleem van Amerika gesterkt. Er is 
natuurlijk altijd en onder aile omstandigheden een generatieprobleem, maar de 
snelle verandering in de na-oorlogse VS heeft dat generatieprobleem in sterke 
mate scherpte gegeven. Van de zijde van de jeugd wordt er voortdurend op 
gewezen dat de veranderingen zo snel gaan. Die snelle verandering dringt snel 
door in verband met het bombardement van informatie, waaraan iedere Ameri
kaan nog sterker dan iedere Nederlander bloot staat. De jeugd neemt die in
formatie sterker en meer alert op dan de ouderen en heeft een andere optiek dan 
de oudere generatie. 

Ik heb nogal wat gesprekken gehad (maar ik geef direct toe dat ze helemaal 
niet representatief kunnen zijn, want ik heb maar heel weinig mensen ge
sproken). Ik heb gesproken met jongelui, blanken en zwarten, overigens tot in 
de meest exotische kelders van San Francisco, en wat mij daar bijzonder krachtig 
werd duidelijk gemaakt zowel door zwarte als door blanke jongeren was: bet 
is niet zozeer protest, bet is veel meer de teleurstelling. De teleurstelling over 
de wereld, die de ouderen gemaakt hebben ondanks de geweldige kansen die 
de techniek en de welvaart ze geschonken heeft. 

Ik was in San Francisco bij een clubje van jonge negers, die mij vroegen een 
uiteenzetting te geven over de problematiek van de arbeidsbemiddeling. De 
jongelui hadden bet gevoel, dat de blanke arbeidsbureaus vaak niet in staat 
waren hen op te vangen en ze hadden dus, een beetje pathetisch en een beetje 
zielig ook eigenlijk, een eigen bureautje opgericht voor arbeidsbemiddeling. 
VI at me opviel was, dat men met zoveel kracht protesteerde tegen bet leger. 
Het leger geleid door ouderen, waarin de jongeren wel risico mochten lopen, 
maar geen verantwoordelijkheid mogen dragen. Jongeren, die wel gevraagd 
worden hun leven te geven voor Amerika en Vietnam en die nog niet mogen 
kiezen. 

Verkiezingen in een verwarde situatie 
Ik geef toe, het is allemaal maar fragmentarisch, maar het geeft toch een 

beeld van het Am erika, dat de verkiezingen in moest gaan. De Amerikaanse kiezer 
werd gebombardeerd met tegengestelde adviezen van links en rechts. Het is 
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niet zo dat er alleen in Amerika onrust is, er is onrust in de hele wereld. In de 
VS vind je links en rechts een grate onvrede over Vietnam en over de gehele 
positie van de VS in de wereld. Die onvrede is er ook bij de gematigd conser
vatieve nieuwe middenstand, de middenklasse, al die bijzonder aardige, harte
lijke, bijzonder intelligente en erg plezierige mensen, die iedere buitenlander 
zomaar thuis vragen en waar j e mag eten en drinken en zo en die elke vraag van 
je willen beantwoorden en die je bovendien bombarderen met vragen over Europa. 

Ik heb eigenlijk in Amerika, en ik heb vrij veel mensen gesproken, slechts 
een man gesproken, die vond dat ze door moesten zetten in Vietnam en dat 
Amerika dat maar eens snel moest beeindigen, zonodig met atoombommen, 
maar dat was dan ook een Nederlandse immigrant. Maar verder moet ik vast
stellen, dat men zowel links als rechts grate onvrede heeft over Vietnam. 

Naar mijn gevoel heeft men echter onvrede over Vietnam om een verkeerde 
reden. Er is een geweldige teleurstelling in Amerika over de reactie van de 
rest van de wereld op alle offers die het Amerikaanse volk zich heeft getroost. 
Men heeft geweldig veel geld uitgegeven aan de Marshall-hulp. Men heeft 
geweldig veel geld gegeven aan de ontwikkelingslanden. V eel meer dan welk 
ander land ook naar verhouding, misschien met uitzondering van Frankrijk. 
Men heeft geweldige militaire bijstand gegeven aan alle mogelijke landen in 
de wereld. Men heeft enorme kapitalen besteed in Vietnam en wat is het ge
volg? Het gevolg is aileen maar, dat men overal in de wereld demonstreert en 
zegt ,Yankee go home". De Amerikanen hebben het gevoel ,wij hebben om 
de wereld veilig te maken voor democratic, om iets van onze welvaart te sprei
den over de wereld, het Marshall-plan gehad, soldaten gestuurd, overal waar 
maar de welvaart en de veiligheid bedreigd werd, we hebben onze eigen mensen 
naar Vietnam gestuurd, wij geven dertig miljard per jaar uit aan Vietnam en 
wat gebeurt er? Niemand is dankbaar, iedereen scheldt ons bovendien uit, ai
leen omdat we het zo goed wilden doen". Men heeft de neiging te stellen: als 
de wereld dat dan wil, laat de wereld dan maar barsten. 

Daarmee gaat natuurlijk gepaard de plotselinge realisering, dat men in het 
eigen land helemaal niet een ideale samenleving heeft opgebouwd. Er is ge
weldige verontrusting over de zich hier en daar werkelijk tot een burgeroorlog 
ontwikkelende situatie in de Amerikaanse steden. Het gevolg van dit alles is 
wat men kan noemen de ruk naar rechts van de gedesillusioneerde burger, die 
het gevoel heeft dat, ondanks al het geld dat ze geofferd hebben voor al de 
internationale programma's, de hele rest van de wereld ze boos aankijkt, en 
ondanks alles wat er aan geld gegeven is voor krotopruiming e.d., de negers 
net doen also£ er helemaal niets gebeurde in de VS. Het gevolg is een sterke 
ruk naar rechts zoals die trouwens ook internationaal te zien is, een ruk naar 
rechts die ongetwijfeld is versterkt door het optreden van de Russen in Tsjecho
Slowakije (voorzover die er eigenlijk geen symptoom van is). Het gevolg is een 
stemming in de VS, die aldus gekwalificeerd is door Moynthan (die het rapport 
geschreven heeft over het ras- en armoedevraagstuk): ,nooit hebben het natio
nale instinct en de nationale behoeften zo duidelijk uiteen gelegen". 
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De moeilijke keuze 
In die stemming moesten de arme Amerikaanse kiezers hun keuze bepalen, 

waarbij ze slechts de keuze hadden tussen Humphrey en Nixon. Humphrey was 
in sterke mate getekend door zijn ,medeplichtigheid" aan bet beleid van 
Johnson. Die regering-Johnson, die bet great-society plan opgezet had tegen de 
armoede en die in veler ogen aileen maar bereikt had, dat er meer ellende was 
in de steden en grotere rellen dan ooit tevoren. Humphrey was dus in sterke 
mate door de Johnsonregering getekend. Van Nixon kan men veel zeggen, 
maar niet dat hij nu een duidelijk alternatief heeft voor de politick van Johnson. 
Nixon werd gekozen met een meerderheid van maar 250.000 stemmen op een 
aantal van 68 miljoen stemmen. 

De dreiging van Wallace 
Het meest verontrustende is, dat een man als Wallace tach nag kans zag in 

een aantal staten een meerderheid te behalen. Hij won de verkiezingen in 
Mississippi, Georgia, Louisiana, Alabama. Allemaal goed orthodoxe staten. 
Vele half geschoolde en geschoolde blanke arbeiders hebben bet gevoel dat ze 
direct bedreigd worden door de opkomst van de negers. Zij zien concurrentie 
op de arbeidsmarkt. De negers zijn juist bezig om hun beroepen in grater ge
tale te bereiken. Deze blanke arbeiders zijn in sterke mate racistisch en zien 
in Wallace een grate helper. Tach moet vermeld worden, dat toen de ver
kiezing er was, de arme blanken in de steden in vrij grate aantallen zijn over
gegaan op Humphrey. Humphrey die in sterke mate steun had van de Ameri
kaanse vakbeweging. 

Misschien heeft Wallace's optreden tach een positief effect gehad; de negers 
stemden in vrij grate getale en hadden Humphrey bijna aan een verkiezings
zege geholpen. Het blijft overigens een zeer tragische zaak, dat tach maar 83% 
van de negers zijn stem uitbracht, tegen 90% bij vorige verkiezingen toen ze 
doodsbenauwd waren voor Goldwater. De negers hadden, zeggen sommigen, 
als ze in grotere getale opgekomen waren, Humphrey de verkiezingen kunnen 
doen winnen. Dit is een duidelijk bewijs van de stelling, die ook te lezen is 
in bet bock ,Black Power", dat veel negers hun politieke kansen nog niet zien. 
De aantallen ontliepen elkaar dus bijzonder weinig. Men had naar algemeen 
gevoelen eigenlijk geen keus. Het onbehagen over de regering-Johnson was 
groat. Maar ook de weerzin tegen Nixon was vrij algemeen. 

Wat gaat Nixon brengen 
De vraag rijst, wat betekent eigenlijk de verkiezing van Nixon. Ik heb u al 

gezegd, dat Nixon nu niet direct een bijzonder duiclelijke figuur was in de ver
kiezingsstrijd, men zou kunnen zeggen, hij is boven alles een opportunist. 
Nixon zal geneigd zijn vooral te steunen op de brede Amerikaanse midden
klasse. De Amerikaanse gezeten burger in de buitenwijk zal geneigd zijn sterk 
de nadruk te leggen op wet en gezag. Hij zal eerder ijveren voor een sterke 
politic, dan voor een belangrijk programma van krotopruiming. De stelling 
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van Nixon was: geen vooruitgang zonder orde. Terecbt stelde burgemeester 
Lindsay van New York bier tegenover: geen orde zonder vooruitgang. Nixon zal 
naar alle waarscbijnlijkbeid ten aanzien van de financien een conservatief beleid 
voeren. Hij zal zicb in sterke mate laten inspireren door de vrees voor inflatie. 

Internationaal gezien zou men volgens adviseurs van Nixon kunnen ver
wacbten dat bij in de eerste plaats geneigd zal zijn vrij snel te komen tot een 
gesprek met de westelijke !eiders over de voorbereiding van een topconferentie 
met de Sowjet-Unie. Na zijn debat in de keuken met Cbroestsjev in 1957 beeft 
bij nog steeds sterk vertrouwen in de mogelijkbeid om met de Sowjet-Unie tot 
enig vergelijk te komen. Hij zal ongetwijfeld streven naar een snelle beeindiging 
van bet Vietnam-conflict. Zoals ik al zei, alle groepen in de VS zij n voor een 
snelle beeindiging van bet Vietnam-conflict. Nixon zal ongetwijfeld pleiten 
voor een bandbaven van de militaire presentie in Zuid-Oost-Azie, ook als de 
Vietnamese oorlog over zal zijn, maar bij zal afwijzend staan tegenover nieuwe 
verplicbtingen. Men is in de VS in bet algemeen moe van bet idee dat Amerika 
de politieagent van de wereld zou moeten zijn. De ellende is natuurlijk dat 
Amerika zo groot is en zo macbtig dat er geen andere politieagent in de wereld 
denkbaar is. Te vrezen is dat Nixon de hulpverlening enger zal binden aan 
defensie als bijbedoeling. Men neemt aan, dat hij Israel wei zal blijven steunen 
en dat hij de Cubaanse blokkade zal willen handhaven. Het is verontrustend, 
dat hij zich uitgesproken heeft voor het streven naar herstel van de positie van 
bet begin van de vijftiger jaren, toen Amerika duidelijk sterker was dan de 
Sowjet-Unie. Volgens sommigen is Nixon een zo grote opportunist dat hij 
waarschijnlijk bereidheid zal tonen tot zeer belangrijke concessies om de Sowjet
Unie tot topconcessies te bewegen. 

De internationale positie van de VS zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor 
de internationale situatie. Als de Vietnamese oorlog werkelijk zou worden be
eindigd dan kan dat een vermindering van defensielasten betekenen met gauw 
15 a 17 miljard dollars. Het is niet uitgesloten, dat dit hier en daar werkge
legenheidsproblemen zal gaan geven. Dit zal weer ten gevolge hebben dat de 
pressie van de Amerikaanse zakenlieden om beschermende maatregelen tegen 
de concurrentie uit het buitenland versterkt zal worden en gevreesd moet worden 
dat de periode zoals die ingeluid is, de Kennedy-ronde, achter ons ligt. 

Amerika zal straks sterker dan ooit streven naar een sluitende betalingsbalans 
en bijgevolg is te vrezen, dat men nog verder zal gaan snijden in ontwikkelings
hulp. Ik heb in Amerika voor verschillende groeperingen gesproken, voor 
studenten, ook voor kerkelijke groeperingen. Overal trof ik een grate onver
schilligheid aan ten opzichte van de hele zaak van de ontwikkelingshulp. W eini
gen wisten eigenlijk wat de Unctad-conferentie geweest was en men was 
verbaasd toen ik zei dat men in de Nederlandse kerken hiermede actief bezig 
was geweest. Niemand was erg onrustig over het feit, dat bet huidige ontwik
kelingsprogram een van de kleinste is van de geschiedenis ( op het ogenblik 
beneden de twee miljard dollar). Te vrezen is dat Nixon als hij daar behoefte 
aan gevoelt nog verder zal gaan snijden in dat program. 
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Ik heb reeds gezegd, dat hij geneigd zou zijn de ghetto's vooral te ontwik
kelen door belastingsteun aan ondernemers die daar willen gaan werken. En 
een van de andere nare punten is voorts, dat hij gepleit heeft voor meer 
bevoegdheden voor staat en gemeenten. Dat klinkt altijd interessant, maar meer 
bevoegdheden voor staat en gemeenten betekent, dat er minder kansen zijn om 
staten en gemeentebesturen op de vingers te tikken, wanneer zij al te racistisch 
optreden. 

Er is een troost: de mogelijkheid van een principiele wending in het hele 
Amerikaanse beleid is gering. De Amerikaanse regering is een grote apparatuur, 
zeer veel beleidspunten worden eenvoudig gedicteerd door de internationale 
situatie. Het is ook andere presidenten gebleken, dat het veel gemakkelijker is 
in de verkiezingstijd veranderingen te bepleiten dan na de verkiezingen ver
anderingen door te zetten. 

Een griezelig punt vinden vele mensen de komende vice-president, de heer 
Agnew. Agnew was een tamelijk onbekende figuur, hij was goeverneur van 
Maryland. Overigens blijkt uit "Time" dat zijn rassenpolitiek bepaald redelijk 
werd geacht. Zijn reactie op de moord op Martin Luther King heeft bij vele 
mensen verontrusting gewekt omdat hij zijn eerste waarschuwing richtte tegen 
de negers, van wie hij vond dat ze eigenlijk te agressief waren opgetreden. 
Zijn beleid ten aanzien van de sociale voorzieningen in Maryland was volgens 
deskundigen goed. Hij heeft de uitkering van de welfare in stad en platteland 
gelijkgesteld om daarmede de veel te grote vlucht van het platteland naar de 
steden tegen te gaan. Aan de andere kant was hij zeer hard in zijn optreden 
in verband met opstootjes. En hetgeen de meeste mensen aan het schrikken 
gebracht heeft was, dat hij gedurende de campagne de ene enormiteit na de 
andere verkondigde en dat Nixon een groot deel van zijn politieke speeches 
moest gebruiken om weer goed te maken wat Agnew de vorige dag bedorven 
had aan vreemde opmerkingen die hier en daar de opmerkingen van Wallace 
in kracht nabij kwamen. 

Besluit 
Het karakter van de tweede helft van de twmhgste eeuw is dat van ver

andering, aldus Theobald in ,Info '68". Gevolg van die verandering is dat 
oude hierarchieen aan het wankelen raken. W at wij vandaag bel even is het 
einde van privileges en het einde van autoriteit en gezag dat in zichzelf rust. 
Autoriteit moet, wil het vandaag aan de dag geaccepteerd worden, gebaseerd 
zijn op bekwaamheid en initiatief. En we zien daarom in de hele wereld onrust, 
een onrust die de oude hierarchieen aan het wankelen brengt. Men kan zowel 
het optreden van de studenten in Parijs als dat van de negers in de VS, als dat 
van de Tsjechen tegenover de Sowjet-Unie symptomen noemen van dezelfde 
ontwikkeling, symptomen van het verzet tegen een verouderde hierarchie, die 
de verandering niet aan kan en eigenlijk niet aan wil. Onder die omstandig
heden kan men zeggen, dat het al veel is dat de Amerikaanse kiezers bij de 
huidige ruk naar rechts Wallace niet kozen, maar Nixon. Er blijft echter een 
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nsrco. Heel veel Amerikanen die ik gesproken heb, vooral mensen uit bet 
Amerikaanse zuiden, hebben me gezegd: deze verkiezingen zijn nog niet zo 
gevaarlijk. Deze verkiezingen zullen Of betekenen dat Nixon wint, Of dat 
Humphrey wint. Nixon is een opportunist, wat als voordeel heeft dat hij bereid 
zal zijn om als dat nodig is zijn koers te wijzigen. Maar, zeiden zij, de volgende 
verkiezingen zijn de gevaarlijke verkiezingen. Wat zal er gebeuren als Nixon 
toch een conservatief beleid gaat voeren, als Nixon de burgerrechten op een 
zacht pitje zet, als hij niet bereid zal zijn met een werkelijk grote en geconcen
treerde aanpak te beginnen van het probleem van de steden, van het probleem 
van de armoede, van de achterstand van de negers? Zal er dan niet een ver
harding komen van de beide fronten, zullen er dan niet nog meer onlusten 
komen in de steden en ligt bet dan niet zo, dat er dan voor Wallace kansen 
aanwezig zijn? Wallace heeft een verontrustend grote aanhang en spreekt 
bijzonder veel blanken in sterke mate toe. Het racisme in de VS is een factor 
die niet zonder meer uit te wissen is. 

* 
BOEKBESPREKING 

Dr. H. J. Scheffer, November 1918. Journaal van een revolutie, 
die niet doorging, Amsterdam 1968. 

De Oktober-revolutie in Rusland in 1917 is na een halve eeuw overal ter 
wereld op velerlei wijze herdacht. Aan de revolutie van 1918, die in Duitsland 
wel en in Nederland niet doorging, is een halve eeuw later in Nederland weinig 
aandacht geschonken. Sommige grote bladen hebben er zelfs geen enkel artikel 
aan gewijd. (In de NRC verscheen een belangrijk artikel van Dr. Drees, die 
een insider was). In Leeuwarden werd een reunie gehouden, waar de Friese 
vrijwilligers, die i.n 1918 naar Den Haag togen, voorzover nog in leven en tot 
vergaderen in staat, aanwezig waren. 

En dan is er het boek van Dr. Scheffer, een uitgave van de Arbeiderspers. 
Er was al heel wat over deze revolutiepoging gepubliceerd, met name van 

socialistische zijde. Troelstra handelt uitvoerig over deze periode in zijn Gedenk
schriften, Schaper in zijn Ben eeuw van strijd, Vliegen in Die onze kracht ant
waken deed. Daarnaast en daartegenover staan drie boeken, vlak na de revolutie
poging geschreven, door tegenstanders van deze poging, nl. G. G. van As, 
N ovemberalarm, J. B. Bomans, Troelstrd s avontuur en de katholieken, en D. 
Hans, Troelstra en de revolutie. 

Verder moet worden vermeld Als 't moet, november 1918 en de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm, bet gedenkboek van de BVL, dat in 1959 verscheen. 

Het boek van Scheffer heeft daarnaast en daarna een eigen belangrijke be
tekenis. Met name, omdat de schrijver de beschikking had over vele archivalia, 

99 



BOEKBESPREKING 

o.a. de notulen van de vergaderingen van het partijbestuur van de SDAP, en 
van die van de socialistische Kamerfractie, de aantekeningen van Minister 
Aalberse, gemaakt op verzoek van Ruijs de Beerenbrouck, en die belangrijk 
meer bieden dan de summiere notulen van de ministerraad, het dagboek van 
C. A. van W oelderen, kapitein bij de militaire inlichtingendienst, enz. Al deze 
brannen en vele andere worden in het boek vermeld. 

De feiten zijn in hoofdzaak voldoende bekend en worden in deze bespreking 
slechts kart gereleveerd. Op 14 oktober 1918 maakte president Wilson bekend, 
dat de oorlog aileen kon worden beeindigd door volledige capitulatie van 
Duitsland, op 31 oktober began de revolutie in Oostenrijk-Hongarije, op 4 
november began de muiterij op de Duitse vloot en werden in de Duitse Hanze
steden Arbeiders- en Soldatenraden opgericht, op 9 november maakte Rijks
kanselier Max van Baden de traonsafstand van Keizer Wilhelm bekend en 
werd de socialist Ebert Rijkskanselier, en op zondagmorgen 10 november kwam 
de Duitse Keizer bij Eysden over de grens om in Nederland asiel te zoeken. 

En dan komen de vier grate, spannende dagen in Nederland: op maandag
avond 11 november, de dag van de Duitse capitulatie worden in Rotterdam 
van socialistische zijde grate volksvergaderingen gehouden, waar Troelstra en 
Heykoop de revolutie aankondigen; op dinsdag 12 november houdt Troelstra 
zijn revolutionaire rede in de Tweede Kamer, door Heykoop te Rotterdam aan
gekondigd, waarin het aftreden van de Regering wordt geeist; op 13 november 
worden militaire maatregelen genomen, o.a. mobilisatie van de vrijwillige land
storm en stromen vele gezagsgetrauwe militairen naar Den Haag; op 14 
november retireert Troelstra en verklaart per interruptie tijdens een rede van 
mr. Dresselhuys, nimmer van een ,staatsgreep" te hebben gesproken. ,De heren 
hebben zich een paar dagen opgewonden over voorstellingen, die volstrekt niet 
beantwoorden aan hetgeen in deze Kamer door mij uitdrukkelijk is gezegd." 
Daarmee was de revolutie die op maandag en dinsdag was aangekondigd, op 
donderdag afgelast. 

Het boek van Scheffer geeft ons veel documentatie. Wij krijgen in de eerste 
plaats een beeld van de situatie in de SDAP, waar de meningen verdeeld waren. 
Sommigen wilden de gespannen nationale en internationale situatie gebruiken 
om met kracht sociale en politieke hervormingen te bevorderen, maar langs de 
wettige weg; anderen dachten er over, dat de tijd gekomen zou zijn, om via de 
revolutie tot een andere orde van zaken te komen. De meerderheid van het 
partijbestuur en van het bestuur van het NVV was tegen de revolutie. Traelstra 
heeft gesproken en gehandeld in duidelijke afwijking van wat het partijbestuur 
voorstond. 

Wij krijgen ook een beeld van de houding van de Regering. Bij haar was 
soms een bepaalde onzekerheid. Niet in die zin, dat zij abdicatie of aftreden 
overwoog, maar wel omtrent de te nemen maatregelen. Anderen hebben haar 
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aangespoord en gestuwd. Daarbij had men zo weinig ,ervaring" op het gebied 
van revolutionaire bewegingen, dat maatregelen, die naar ons besef bijzonder 
voor de hand lagen, werden verzuimd. Het radio-station Scheveningen was 
zonder bewaking, het paleis Noordeinde eveneens. Het valt moeilijk uit te 
maken, of er ministers waren, die aarzelden of zwak waren. De aantekeningen 
van Aalberse wijzen op Heemskerk als de man van de grootste aarzeling, die 
door anderen, o.a. Aalberse en Idenburg, werd weerstaan. Volgens (nog) niet 
uitgegeven aantekeningen van Wittert van Hoogland zou Idenburg de zwakste 
figuur in het kabinet zijn geweest. Maar deze aantekeningen blijken op ver
schillende punten niet betrouwbaar. Vast staat, dat de heer Duymaer van Twist 
in deze dagen een stuwende kracht was en in contact stond met de kamerleden 
Vander Molen, Treub, Schokking, Van Lennep en met de ministers Heemskerk 
en Idenburg. Van Duymaer van Twist was het plan afkomstig betrouwbare 
dienstplichtigen uit het Noorden en Zuiden te vragen, vrijwillig onder de 
wapenen terug te keren, en dit plan werd aan de Regering voorgelegd en door 
haar goedgekeurd. 

En hier stuiten wij op een ernstig manco in het boek van Scheffer. Hij 
schijnt van deze actie niets te weten. Hij citeert wel een enkele keer Als 't moet, 
maar in zijn gehele boek komt de naam van Duymaer van Twist maar eenmaal 
voor, met de onjuiste vermelding, dat hij lid van de Eerste Kamer was en met 
een foutieve voorstelling van zaken, waarbij het oproepen van de vrijwilligers 
niet wordt vermeld, maar wel het oprichten van burgerwachten, wat toen niet 
aan de orde was. 

De revolutie-poging van Troelstra leidde tot een golf van actie en verzet 
door het gehele land. Overal trokken boodschappers rond, om gedemobiliseerde 
militairen te porren en die oproep vond gehoor. Aileen zij, die het zelf hebben 
meegemaakt, weten hoe vastberaden de stemming was van de mannen, die toen 
naar Den Haag gingen. Op donderdag 14 november om half twaalf kwam de 
eerste exprestrein uit leeuwarden Den Haag binnen met 600 vrijwilligers. Dr. 
Croles, voorzitter van het Provinciaal Comite van de ARP in Friesland, had 
ze doen oproepen. 

Wij vinden het een uitermate vreemde zaak, dat de heer Scheffer van al deze 
activitei::en niets vermeldt, terwijl ze allemaal staan geboekstaafd in Als 't moet. 
Voor deze vreemde omissie had een verklaring kunnen zijn, dat de schrijver 
Als 't moet niet zou hebben gekend, maar hij citeert het meer dan eens. De 
weglating van vrijwel alles, wat met het oproepen en de komst van deze 
duizenden vrijwilligers te maken heeft, moet dus bewust zijn gebeurd om een 
redcn nn niet-wetenschappelijke aard. 

Intussen komt Scheffer wel tot de conclusie, dat de Regering op tijd het 
nodige heeft gedaan, om de orde en het gezag te handhaven. 

Troepen, die nog onder de wapenen waren, zijn geconcentreerd, met name 
in Rotterdam, waar de revolutie zou beginnen. En minister De Vries is naar 
Rotterdam gegaan in opdracht van het kabinet om burgemeester Zimmermann, 
die mentaal al had gecapituleerd voor de revolutie, te zeggen, dat het zijn plicht 
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was, de revolutie te weerstaan en niet met haar te pacteren. 

Hoe moeten wij nu de revolutiepoging van Troelstra beoordelen? Zij was 
ernstig bedoeld. Er is geen sprake van, dat de uitspraken van Troelstra verkeerd 
zijn begrepen. Ook is het onjuist, te menen, dat hij eerst tot deze plannen kwam, 
toen de Keizer naar Nederland was gevlucht. AI een week eerder dacht hij in 
die richting en had daartoe een manifest opgesteld, dat evenwel onvoldoende 
instemming vond bij bet partijbestuur. 

Henri Polak wijst op bet dualisme in de persoonlijkheid van Troelstra: 
enerzijds een koele denker en een bekwaam parlementarier, en aan de andere 
kant een licht ontvlambaar romanticus. Daarom is hij volgens Polak ongeschikt 
als !eider. Dr. Ri.iter in zijn dissertatie over de spoorwegstaking van 1903 con
stateert evenzeer dit dualisme, maar wijst er op, dat hij daardoor de aangewezen 
leider was voor de SDAP, omdat die zelf evenzeer dualistisch was. 

Troelstra is niet door de gebeurtenissen van de eerste tien dagen van novem
ber 1918 revolutionair gezind geworden, hij was bet, en had bet in de voor
gaande weken op verschillende partijvergaderingen niet onder stoelen of 
banken gestoken. 

Voorts was hij uitgesproken republikein. Zijn optreden in 1908, nadat minis
ter Heemskerk in de Tweede Kamer mededeling had gedaan, dat H.M. de 
Koningin in verwachting was, gaf daarvan duidelijk blijk. Hij achtte de ge
boorte van een troonopvolger uit bet Huis van Oranje geen gewenste zaak, had 
liever dat bet huwelijk van de Koningin kinderloos bleef en gaf dat onom
wonden te kennen. Want - als bet Oranjehuis in de rechte lijn uitstierf, zou 
er wei volgens de toen geldende bepalingen een opvolger komen uit de Duitse 
zijlinie van bet huis Nassau, maar met de echte populariteit van bet Koninklijk 
Huis zou bet dan afgelopen zijn en dus was men dan een stap verder op weg 
naar de republiek. 

Ten slotte - Scheffer wijst daar terecht op - was Troelstra uitgesproken 
Duitsgezind en hadden vooral de Duitse socialisten zijn sympathie. De rode 
vlag op bet Rijksdaggebouw, dat was voor hem als bet ware een teken, ook 
voor Nederland. 

Maar dat laatste heeft een verdere strekking. De Duitse revolutie slaagde 
gemakkelijk, doordat niemand zich verzette. Als in een stad een raad van 
arbeiders en soldaten werd gevormd, dan droegen de gezagsdragers bijna gretig 
bet gezag over aan deze nieuwe macht. Troelstra dacht, dat het in Nederland 
net zo zou gaan. Hij dacht niet aan revolutionair geweld, een soort Bastille
bestorming, maar verwachtte, dat bet bestaande regime vanzelf in elkaar zou 
zakken, als de socialisten de capitulatie eisten. Toen hij zich daarin vergiste, 
was hij uitgepraat. 

Maar dat hij zich vergiste, kwam niet alleen door zijn romantisch gevoel. 
Rotterdam heeft hem die overtuiging in sterke mate bijgebracht. Burgemees

ter Zimmermann had de socialistische !eiders Brautigam en Heykoop tot een 
gesprek uitgenodigd, en daarbij was hij van de veronderstelling uitgegaan, dat 
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de gebeurtenissen in Duitsland ook zouden leiden tot grote veranderingen in 
Nederland. De socialistische !eiders hadden de indruk dat hij hun de sleutels 
van de stad reeds aanbood. Zimmermann heeft dit later wei ontkend, maar 
het kabinet wist, hoe de zaken stonden en zond minister De Vries daarom 
naar Rotterdam. 

Er is reden, te wijzen op een merkwaardig detail. Volgens de aantekeningen 
van Brautigam zou de burgemeester tot Heykoop en hem onder meer hebben 
gezegd, dat de revolutie niet kon gekeerd worden ,door een vlag bij Zevenaar". 
En op de beruchte vergadering op maandagavond 11 november zei Heykoop: 
,Is er onder de bezittende klasse een, die denkt, dat de revolutie bij Zevenaar 
aan de grens omkeert? De revolutie moet door, slaat Zevenaar over, komt in 
Rotterdam terecht." En Zimmermann en Heykoop brachten er dus de grens bij 
Zevenaar aan te pas, maar Zimmermann het eerst. 

Er was meer. De NRC publiceerde in het avondblad van 11 november een 
artikel, dat de revolutie in de kaart speelde en kon worden opgevat als een 
capitulatie. Troelstra kende dat artikel toen hij 's avonds in Rotterdam sprak, 
en zei er het zijne van. Hij ontdekte daarin de ,zeer verstandige opvatting, 
dat de bourgeoisie zich niet enkele veeren, maar haar slagpennen moet laten 
uittrekken, en daarbij hetzelfde zoetsappige gezicht moet zetten als bij het 
schrijven van dit hoofdartikel." 

Hoe sterk de gedachte, dat in Rotterdam alles bezig was te capituleren, 
ingang vindt, blijkt uit de volgende merkwaardige mededeling in Als 't moet: 
in de loop van de 12de november meldde zich bij de burgemeester van Dor
drecht, H. J. Wichers, de eerste luitenant J. A. J. Jansen Manenschijn, comman
dant van een compagnie wielrijders van de vrijwillige landstorm, die aanbood, 
zijn 400 mannen op te roepen enter beschikking van de burgemeester te stellen. 
Maar de burgemeester van Dordrecht antwoordde op de dag, dat Troelstra in 
de Kamer sprak: ,In Rotterdam is alles ook al beslist. Ik kan uw mannen niet 
gebruiken. Het zou slechts aanleiding geven tot wanorde en bloedvergieten." 

Terecht schenkt Scheffer ook de nodige aandacht aan de houding van De 
Telegraaf. De hoofdredactie van dit blad eiste in die dagen het aftreden van 
het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck, niet eens, maar herhaaldelijk. En zij stelde 
zich met Vliegen in verbinding met het aanbod, de revolutie te steunen, als 
aan een bepaalde politieke eis werd voldaan. Welke die eis was, is door de 
heer Vliegen niet vermeld, maar uit de inhoud en instelling van De Telegraaf 
laat zich die gemakkelijk afleiden. De Telegraaf was fel anti-Duits en nam 
het Troelstra hoogst kwalijk, dat die zoveel sympathie had voor Duitsland en 
met name voor de Duitse socialisten. Een republiek Nederland was aileen 
aanvaardbaar voor De Telegraaf, als niet Troelstra, maar uitgesproken Frans
gezinden als Vliegen de leiding zouden hebben. 

Het geschiedverhaal van Scheffer is in vrij sterke mate geconcentreerd rond
om de activiteiten van en de spanningen in de SDAP. De door hem gebruikte 

103 



BOEKBESPREKING 

archivaiia Ieiden daartoe enigszins. Hij schenkt wei aandacht aan de contra
actie, maar heeft daarvan ( zie boven) een van de beiangrijkste sectoren vrijwei 
geheei genegeerd. Toch komt uit zijn verhaai wei naar voren, weik een zegen 
bet in die dagen voor Nederland was, dat er zoveel confessioneie organisaties 
bestonden, die duidelijk kleur bekenden en de revolutie afwezen. De R.K. en 
de Prot. Chr. vakbeweging speelden daarbij een grote rol. (De neutrale orga
nisatie van onderofficieren bracht bet niet verder dan bet uitspreken van de 
wens, dat haar leden zich in de beslissende dagen waardig zouden gedragen). 

Toen de beer Scheffer na de verschijning van zijn boek door de Vara werd 
gei"nterviewd, voorzag de Vara die uitzending van enig commentaar in woord 
en beeld. Daarbij werd opnieuw de suggestie gewekt, dat de Regering de 
populariteit van Koningin Wilhelmina zou hebben geexploiteerd om stemming 
te maken. De huldiging op het Malieveld en daarna in andere steden werd als 
bewijs aangevoerd. 

Maar uit de stukken blijkt, en Scheffer heeft dat terecht geconstateerd, dat 
de zaken enigszins anders lagen. De Koningin stelde er prijs op, persoonlijk 
naar voren te komen en de ministers hebben haar wensen afgeremd. (Het Volk 
schreef in die dagen smalend van de Oranjegriep, in zinspeling op de Spaanse 
griep, die toen ons volk teisterde). 

Ik kom tot een samenvatting. Het boek van Scheffer is een uitstekend ge
documenteerd boek. Het is de eerste beschrijving van de mislukte revolutie
poging, die berust op uitgebreid en conscientieus bronnenonderzoek. Behoudens 
een duidelijk tekort verdient het boek grate waardering, oak - en niet het 
minst- om zijn objectiviteit. 

Het boek is bovenal leerzaam, wat betreft de persoon en de posrtle van 
Troelstra. Topfiguren in de SDAP hielden hun hart vast om zijn onbereken
baarheid en impulsiviteit, maar bij de massa van zijn partij was hij een bijna 
mythische figuur, die zij adoreerden en die adoratie bleef liefde en vertrouwen 
insluiten. Dat begrepen oak degenen, die weigerden hem in zijn avontuur te 
volgen en zij hebben daarom van hun bezwaren zo weinig mogelijk naar buiten 
doen blijken. In tweeerlei zin was dit tactiek: de eenheid van de partij moest 
bewaard blijven en hun eigen positie zou wankel worden, als zij zich openlijk 
tegenover Troelstra stelden. Daarom werd nag al een en ander van de toen 
gerezen bezwaren bewaard voor later, voor gedenkschriften. 

A. Algra 

* 
PERSON ALIA 

R. Gosker; voorzitter Raad van Arbeid Zwolle. 
Drs. ]. ]. Ramondt; wetenschappelijk ambtenaar Vrije Universiteit (bedrijfssociologie). 
Prof. Dr. W. Albeda; hoogleraar sociaal-economisch beleid aan de soc. faculteit van de 
NEH te Rotterdam; lid van de Eerste Kamer. 
H. Algra; hoofdredacteur Friesch Dagblad; lid van de Eerste Kamer. 
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door 

Dr. A. C. de Ruiter 

In Anti-Revolutionaire Staatkunde van mei 1968 constateerde mr. Hollander, 
dat het stuk dat hij met vijf anderen een jaar tevoren in hetzelfde tijdschrift 
publiceerde, aan zijn doel heeft beantwoord. Het heeft immers, zoals de opzet 
was, bijgedragen tot de discussie over de christelijke politiek en de christelijke 
partijvorming. Als bedoeld wordt, dat het oorspronkelijke artikel heel wat 
reacties heeft opgeleverd, heeft Hollander stellig gelijk. Maar eerlijk gezegd 
geloof ik niet dat de standpunten veel dichter bij elkaar gekomen zijn. Eerder 
krijgt men de indruk, dat de deelnemers aan het ,gesprek" weinig contact met 
elkaar hebben en dat ze ,op verschillende golflengten" aan het redeneren zijn. 

Ik heb mij bij de lezing van de diverse stukken meermalen afgevraagd, hoe 
het tach komt dat de discussie zo moeizaam en onbevredigend is. Een van de 
oorzaken is, geloof ik, dat Hollander en de zijnen allerlei fundamentele be
grippen die in de discussie een rol van betekenis spelen met een heel nieuwe 
inhoud vullen. Het spreekt vanzelf dat het aan de helderheid van het gesprek 
niet ten goede komt, wanneer men aan twee kanten dezelfde termen gebruikt 
maar er een wezenlijk andere be~oekenis in legt. 

Een voorbeeld van dit verschijnsel is het begrip politiek. Volgens het ge
wone spraakgebruik heeft dat alles met de staat (polis) te maken, maar ik lees 
nu dat politiek is: ,alles wat tracht de ontwikkelingen (in de wereld en in de 
samenleving) te be!nvloeden en instellingen en structuren te scheppen waarin 
de mensen van vandaag en morgen kunnen samenleven en samenwerken." 

Het lijkt mij toe, dat het hier gaat om taken, die de competentie van de 
statelijke overheden voor een belangrijk deel te boven gaan. 

Oat - om een tweede voorbeeld te noemen - de term revolutie de laatste 
jaren een steeds vagere inhoud heeft gekregen, is een bekend feit, 1 maar dat 
het vertrouwde begrip anti-revolutionair nu gelezen zou moeten worden als 
,anders revolutionair" - zoals Albeda op het voetspoor van Hoogendijk be
pleit - kan hoogstens als een soort grapje acceptabel zijn. 2 

Een laaJ:ste voorbeeld is de manier waarop over het Koninkrijk Gods ge
sproken wordt. Oat is - althans volgens Hollander - niet meer het Rijk van 

1 Zie hierover bv. het recente boek van Verkuyl en Schulte Nordholt, Verantwoorde 
revolutie, blz. 83 e.v. 

2 Overigens geloof ik wel, dat de naam ,anti-revolutionair" vooral in internationaal 
verband zoveel misverstand wekt, dat de tijd gekomen is om een betere naam voor de 
partij te vinden. 
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God, maar: de stad van de mens. Een opvatting, die ontleend is aan de Ameri
kaan Harvey Cox, van wie Roscam Abbing gezegd heeft dat hij de Bijbelse 
noties verregaand vertaalt, transponeert en vaak ombuigt. 3 

In het vlak van de fundamentele betekenisverandering ligt m.i. ook de manier 
waarop Hollander en Albeda met het Bijbelse gebod van de naastenliefde 
omgaan. Ook na de jongste verdediging van Albeda kan ik bet niet anders 
zien dan dat dit woord door de auteurs uit zijn schriftuurlijke context wordt 
gehaald en vervolgens met een nieuwe, hoofdzakelijk politieke, inhoud opge
vuld. In de Bijbel heeft naar mijn overtuiging de naastenliefde betrekking op 
de afzonderlijke medemens-in-nood. De Franse protestantse auteur Jacques 
Ellul - niet de eerste de beste: hij werd, naar ik meen in 1965, eredoctor aan 
de Vrije Universiteit- merkte al op, dat de nieuwe visie op de naastenliefde 
een revisie van de Bijbelse inhoud betekende. Het gaat volgens Ellul in bet 
gebod van de naastenliefde niet om mensen-als-zodanig, zelfs niet om een 
meervoud van naaste, maar om bet enkelvoud: uw naaste. En nog een woord 
van Ellul dat de overdenking waard is: de liefde op lange afstand is een 
idealisme, waarmee men de realiteit van de liefde die Christus van ons ver
langt, ontvlucht. 4 

Natuurlijk verlangt de individueel getinte ethiek, die haar schriftuurlijke 
basis in het gebod van de naastenliefde vindt, haar complement in een sociale 
ethiek. Ik ben dat volledig met Albeda eens, en met Kuitert op wie hij zich 
beroept. Ik kan dan ook van harte Kuitert's stelling onderschrijven, dat de 
- schaarse - sociaal-ethische aanwijzingen die in de Bijbel te vinden zijn 
(bij Paulus bv.; en in bet Oude Testament het Sabbatsjaar en bet Jubeljaar e.d.) 
ons niet zoveel meer zeggen omdat de structuur van onze samenleving zo totaal 
anders is dan die van het oude Israel. Daarom kan Kuitert ook terecht zeggen: 
Wanneer de Bijbel ons voor de sociale ethiek vrijwel geen directe maar aileen 
indirecte aanwijzingen biedt komt bet des te meer aan op ge!nspireerde mensen 
die de dienst aan de instituten weten om te toveren voor zichzelf en anderen 
tot dienst aan de Heer. 5 

Mijn bezwaar tegen het oorspronkelijke artikel van Hollander c.s. gold op 
dit punt aileen het feit, dat bet gebod van de naastenliefde volkomen verpoli
tiekt en daarmee gedenatureerd werd. 6 Ik geloof dan achteraf ook, dat ons 

3 Wending, april 1968. Lezenswaard is ook het, in hetzelfde nummer van Wending 
opgenomen, artikel van mr. H. van der Flier: een van de eerste dingen die hem bij de 
lezing van The Secular City was opgevallen, was de ,opvallend slechte fundering waarop 
dit gebouw is opgetrokken." V gl. ook H. Berkhof, op wie Cox de indruk maakte ,de 
eschatologie in futurologie te Iaten opgaan en dan nog wel in een futurologie van een
zijdig optimistische strekking." Gegronde verwachting, biz. 82. 

4 Fausse presence au monde mod erne ( 1965). 
5 Sociale ethiek en geloof in Jezus Christus, biz. 34. Zie over de uitgangspunten van 

de sociale ethiek ook Bannings boekje Sociale ethiek (1949, later herdrukt). 
6 Intussen heeft Albeda, als ik het goed begrepen heb, van ongedachte kant steun 

gekregen. B. Zijlstra, die in sept. jl. aan de Vrije Universiteit onder Dooyeweerd promo-
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meningsverschil - en in zoverre heeft de discussie dan toch misschien enige 
verheldering gebracht - voor een belangrijk deel op een misverstand berust. 
In de praktijk maakt het immers niet veel uit of een christen aan politiek doet, 
gedreven door de liefde tot zijn naaste dan wel uit hoofde van andere legitieme 
motieven. Heel wat belangrijker is de vraag, waar het in de politiek in feite 
om moet gaan, wat haar inhoud, doel en richting is en hoe zij gerealiseerd 
client te worden. 

Als ik in dat verband Hollander (en menigeen met hem) hoor zeggen dat 
het in de politiek moet gaan om een nieuwe samenleving, om de bouw van een 
nieuwe maatschappij - dan rijst bij mij de vraag of we daarmee niet aileen 
veel te ver, maar ook verkeerd grij pen. Want als de politici in aile ernst een 
nieuwe maatschappij willen bouwen, dan zullen ze dat, gezien de geringe 
geneigdheid van veel mensen om gewillig mee te werken, nooit kunnen doen 
zonder te beschikken over een strakke en straffe leiding, die op z'n minst in 
de richting van een totalitair regiem gaat. Maar moet dan niet gevreesd worden 
dat we met die nieuwe samenleving van de regen in de drop terecht zullen 
komen? 

Er valt in het politieke bedrijf geweldig veel te doen. Ministers en volks
vertegenwoordigers hebben hun handen vol aan problemen, die varieren van 
de leerlingenschaal bij het kleuteronderwijs via het telefoongeheim en de lucht
verontreiniging tot ontwikkelingshulp en Leopard-tanks. En op de achtergrond 
van al deze en honderd andere zaken ligt het verlangen om te komen tot een 
leefbare wereld, een maatschappij waarin vrede, recht en vrijheid heersen en 
waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan. 

Wil men die samenleving met het Bijbelse woord ,sjaloom" karakteriseren, 
ik vind het een welkome verrijking van ons politiek taalbezit. Mits men er niet 
mee bedoelt dat het toekomstig heil, dat God voor de mensen heeft bestemd, 
de nieuwe aarde waarop gerechtigheid en vrede zullen wonen, door onze 
politieke activiteit tot stand zal worden gebracht. 7 Want dat lijkt me even 
onbijbels als irreeel. Onvolmaakte mensen - en die zijn helaas in deze ,be
deling" niet weg te denken - zullen immers nooit een volmaakte samenleving 
kunnen stichten en in stand houden. 

Onze politieke opdracht is naar mijn overtuiging nuchterder en alledaagser 
dan Hollander en zijn medestanders het laten voorkomen; hoezeer wij ook ge
inspireerd moeten zijn door het komende rijk van God, waarnaar we wachtend 

veerde, heeft nl. aan zijn proefschrift de stelling toegevoegd: de opvatting dat christelijke 
sociale en politieke actie geen uitdrukking zou zijn van het centrale religieuze gebod van 
de naastenliefde berust op een misvatting van de wijsbegeerte der wetsidee. 

7 ,Wij kunnen hoogstens een heilstaat oprichten volgens de een of andere ideologie, 
maar waarschijnlijk zal dat niet meer worden dan een andere maatschappijvorm waarin 
hetzelfde mensenleed en mensengeluk zich afspeelt als de eeuwen door het geval is ge
weest." (Dr. G. Ubbink, Kanttekeningen bij modern christendom, blz. 136.) 
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en haastend - om met Verkuyl te spreken 8 - uitzien. Dat zal wellicht tot 
gevolg hebben dat er bepaalde ,structuren" en ,instituten" moeten verdwijnen. 
Maar dan zal wei concreet aangegeven moeten worden waarom bet precies 
gaat en wat ervoor in de plaats moet komen. W aarbij dan ook de vraag naar de 
bevoegdheid tot die radicale maatregelen niet buiten beschouwing zal kunnen 
blijven. 

Want bij al die politieke arbeid, die zich eventueel zal afspelen binnen een 
vernieuwde politieke constellatie, zal de realiteitszin niet mogen ontbreken. De 
onvoorstelbare technische vooruitgang mag ons niet zo biologiseren, dat we de 
ruimtevaart als de normale manier van menselijk Ieven gaan zien: die is nog 
altijd met de beide benen op de grond. 

s V erantwoorde revolutie, biz. 70. 
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BEW APENINGSWEDLOOP TUSSEN DE V.S. VAN AMERIKA EN DE 
SOWJET-UNIE IN HOGER TEMPO? 

Opmerkingen over de invloed van de opbouw van raketafweerstelsels 
op de huidige militair-politieke verhoudingen 

door 

Mr. J. Hollander 

Het - wankel - evenwicht in militaire macht tussen Amerika en Rusland 
- dat nog steeds als de stevigste grondslag voor de vrede tussen deze twee 
wereldkrachten wordt gezien - is sinds kort in beweging gekomen. W at is 
er aan de hand? 

Tot nu toe berustte het ,evenwicht der verschrikking" zoals het wei genoemd 
werd, op het vermogen van beide partijen om een aanval te doen met raketten 
met een zeer groat verwoestende uitwerking; wat hen er van weerhield dit te 
doen - aldus de theorie van het verschrikkingsevenwicht - was de zekerheid, 
dat de tegenpartij na het invangen van de eerste slag niet zodanig geleden zou 
hebben dat hij niet meer in staat zou zijn vrijwel onmiddellijk terug te sla:tn. 
Beide partijen tach hebben hun nucleaire aanvalswapens zodanig opgesteld (in 
ondergrondse bunkers, op duikboten en in vliegtuigen die elkaar aflossend, 
voortdurend in de Iucht zij n) en in zulke hoeveelheden, dat het de aanvaller 
onmogelijk is in een klap het gehele wapenarsenaal van de ander te vernietigen. 
Ook de aanvaller kan er zeker van zijn dat hij geweldige verliezen aan mensen
levens zallijden en grate verwoestingen zal ondergaan; deze ,assured destruc
tion", deze gewisse vernieling, zal hem zich wei doen bedenken voor hij werke
lijk tot de aanval overgaat. 

In deze strategie zijn het dus de aanvalswapens die, mits in zekere overvloed 
aanwezig en zo onkwetsbaar mogelijk opgesteld, tevens de beste verdediging 
vormen. Deze opvatting werd tot voor kart blijkbaar zowel door Rusland als 
Amerika als juist aanvaard, immers geen van beiden had een verdedigings
stelsel tegen raketten opgebouwd. Van Amerikaanse zijde was de Russen zoveel 
als te kennen gegeven, dat zolang zij geen raketverdedigingsstelsel zouden 
opbouwen, de Amerikanen dit ook niet zouden doen. 1 

In Amerika leek men van mening te zijn, dat in feite de ontwikkeling van 
de wapentechniek tot een zekere mate van stilstand was gekomen. W eliswaar 

1 Aldus Richard J. Whalen, verbonden aan het Georgetown University Center for 
Strategic Studies, in zijn artikel ,The shifting equation of Nucleair Defense" - Fortune, 
June 1, 1967. 
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werd er nog veel speur- en ontwikkelingswerk gedaan, maar dat was langzamer
hand meer op verfijning van de bestaande wapens dan op bet ontwerpen van 
geheel nieuwe gericht. Daarbij kwam, dat getalsmatig de Amerikanen een aan
merkelijk wapenoverwicht op de Russen hadden (in grote raketten ruim 3 tegen 
1), wat bet gevoel gerust te kunnen zijn nog versterkte. 

Ongeveer twee jaar geleden werd deze rust verstoord. In de eerste pl<tats 
doordat de Russische jaarproduktie van intercontinentale raketten van ongeveer 
30 a 40 in 1962 bleek te zijn gestegen tot 110 a 120 in 1966. Volgens de meest 
recente inlichtingen beschikt Rusland thans over 1050 intercontinentale raketten, 
terwijl er nog ongeveer 250 in aanmaak zijn (Amerika bezit er 1628).2 Hier
door is bet Amerikaanse wapenoverwicht van 3 op 1 reeds teruggevallen tot 
minder dan 2 op 1, terwijl de ontwikkeling wijst in de richting van een wapen
et1enwicht. 

Ten tweede deden zich belangrijke ontwikkelingen voor in de wapentechniek 
en de wapentechnologie.3 Oak bier blijkt weer dat de kennis en kunde van tal 
van wetenschapsmensen en technici grote invloed hebben op de strategie en 
politiek die men kan - en vaak moet - voeren. Doet zich in de wapentechniek 
of technologie een nieuwe vinding of een nieuwe mogelijkheid voor, dan is men 
gedwongen daarop een antwoord te vinden, er in zijn strategie rekening mee te 
houden. 

Hoe is de stand van zaken? Bij de beschouwing daarvan moet bedacht worden 
dat niet alleen de aantallen raketten maar ook de soort en hoedanigheden van 
een raket groot gewicht in de schaal leggen. 

De nieuwe ontwikkeling die zich voordoet is dat men nu in staat is met een 
raket verschillende atoombommen te vervoeren, die elk op afzonderlijke, ver 
van elkaar liggende, doelen gericht kunnen worden. De ontwikkeling van deze 
meervoudig geladen en gerichte raket (in de Amerikaanse terminologie MIRV, 
multiple individually targeted re-entry vehicle) heeft grote invloed op de 
strategie. Daardoor wordt niet aileen bet aantal raketten van belang, maar ook 
hun ,laadvermogen". W eliswaar hebben de Amerikanen een numeriek over
wicht in de raketten op de Russen, maar de Russische raketten hebben gemid
deld een aanmerkelijk boger laadvermogen ( ongeveer 7 megaton tegen de 1 

megaton van verreweg de meeste Amerikaanse raketten). Bekend is dat de 

2 De V.S. beschikken over 950 11Minute-man" raketten (van 1 megaton), die verspreid 
over geheel Amerika in ondergrondse bunkers staan opgesteld en hestand zijn tegen tref
fers tot 1 megaton buiten een straal van ± 1 km, 54 "Titan II" raketten (van 10 me
gaton), 656 Polarisraketten, opgesteld op 41 atoomonderzeeers, waarvan er steeds ten
minste 30 op zee zijn, 680 lange afstand bommenwerpers van het type B 52 en B 58, die 
atoombommen kunnen afwerpen. Aan de verbetering van dit arsenaal wordt voortdurend 
gewerkt. Bij de afschrikking van de mogelijke vijand behoort ook dat men ,zijn spieren 
toont'". Vandaar dat Amerika geen geheimhouding betracht t.a.v. soort en aantal van zijn 
raketten. (Deze en andere gegevens in dit artikel werden o.m. ontleend aan Newsweek, 
The Economist en de Nieuwe Rotterdamse Courant.) 

3 Met ,techniek" wordt in dit artikel bedoeld: de kunde om iets te maken; met 
,technologie" de kennis en het inzicht om techniek toe te passen. 
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Russen proeven hebben genomen die er op wijzen dat ook zij bezig zijn een 
MIRV te ontwikkelen; technisch is dit voor hen een zeer voor de hand liggende 
methode om bet Amerikaanse overwicht in aanvalsraketten te verkleinen. 

Ten derde wezen foto-opnamen van verkenningssatellieten uit, dat de Russen 
een raketafweer aan bet opbouwen zijn. Deze ontwikkelingen doen de weeg
schaal van de macht, die tot nu toe naar de Amerikaanse zijde doorwoog, meer 
doorslaan naar de Russische kant. De Russen immers kunnen door de toename 
van hun aantal aanvalsraketten niet aileen de Amerikanen een zwaardere eerste 
slag toebrengen en daardoor de Amerikaanse mogelijkheid tot terugslaan ver
kleinen (de ,gewisse vernieling" wordt dus minder gewis), maar bovendien 
zou hun raketafweer nog een groat deel van de Amerikaanse terugslag kunnen 
opvangen. 

,Zouden de Sowjets gaan geloven dat hun raketafweer, gekoppeld aan een 
atoomaanval op de Verenigde Staten, de schade die de Sowjet Unie zou op
lopen, zou beperken tot een peil dat voor hen aanvaardbaar is - wat dat peil 
dan ook maar mag zijn -, dan zou onze macht niet !anger afschrikwekkend 
zijn, en is de belangrijkste grondslag voor onze veiligheid vervallen", aldus de 
voorzitter van de Amerikaanse Verenigde Chefs van Staven, generaal Earle 
G. Wheeler. 

Drie factoren brengen dus bet machtsevenwicht in beweging: bet aantal 
raketten, bet laadvermogen van raketten en de bouw van raketafweerstelsels. 

Problemen rond raketafweer 
Zowel Rusland als Amerika speuren al jaren lang naar middelen en methoden 

om een afdoende verdediging tegen atoomaanvallen op te bouwen. De tech
nische vraagstukken die moeten worden opgelost zijn zeer ingewikkeld. 

a. In 1958, toen Amerika voor bet eerst atoomexplosies op grate hoogte 
teweeg bracht, ontdekte men dat deze verstorend werkten op radio- en radar
verbindingen en op grate hoogte ,gordels" van geladen deeltjes veroorzaakten. 
Zou men er in slagen deze gordels van voldoende omvang en dichtheid te 
maken, dan zou bet wellicht mogelijk zijn een soort ,schild" te scheppen, waar
tegen vijandelijke aanvalsraketten zouden ,afketsen", omdat de geladen deeltjes 
deze onklaar zouden maken. Praktisch bleek dit niet te verwezenlijken. Wei 
echter zouden deze gordels een raketafweerstelsel kunnen belemmeren bijvoor
beeld wat betreft een tijdige waarschuwing van de aanval, bet scherp onder
scheiden van echte en ,onechte" raketten of andere afleidingsmiddelen, de 
ongevoeligheid voor vijandelijke stoormiddelen (iedere aanvalsraket is uitgerust 
met een aantal ,penaids" - penetration aids - hulpmiddelen om door de 
vijandelijke defensie te dringen als bijvoorbeeld radar-,verwarrende" metalen 
deeltj es, , ,loze'' atoombommen). 

b. Een ander probleem is op welk punt men de vijandelijke aanvalsraket 
kan onderscheppen. Hoe eerder na de lancering hoe beter, uiteraard. Maar dat 
betekent dat het onderscheppen moet plaats vinden buiten de atmosfeer, juist 
in een omgeving waarin men de gevolgen van grate atoomontploffingen nog 
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weinig kent. Sinds het verdrag tegen atoomproeven van 1963 worden er geen 
,bovengrondse" proeven meer genomen. In 1961-62 nog, nadat er reeds een 
tijdlang een feitelijke opschorting van proeven had bestaan hebben de Russen 
onverwachts een reeks explosies binnen en buiten de atmosfeer teweeggebracht, 
waaraan zij nu vermoedelijk een technische en technologische voorsprong ont
lenen. Bekend is dat binnen de atmosfeer vooral gezocht moet worden naar 
wapens die luchtdruk en hitte veroorzaken; daarbuiten echter zal alleen straling 
nog werkzaam kunnen zijn, omdat er geen atmosfeer is waarin luchtdruk kan 
worden opgewekt. 

c. Tenslotte moet een raketafweer zo dicht zijn, dat bet ook een salvo van 
vijandelijke raketten weet op te vangen, en zo ,produktief", dat bet ook een 
aantal snel op elkaar v-olgende salvo's kan verwerken, indien de tegenstander 
zou trachten bet verdedigingsstelsel te , verzadigen". 

Russische en Amerikaanse raketafweer stelsel 
Hoeveel afweerraketten van welke hoedanigheden de Russen bezitten is -

althans officieel- niet bekend. Tijdens 1 mei-parades zijn te Moskou weliswaar 
afweerraketten vertoond, maar steeds in omhulsels. Over hun kwaliteit pochte 
enkele jaren geleden Sowjet premier Kroetsjew reeds dat zij ,een vlieg in de 
wereldruimte konden raken" en de gouverneur van de Russische militaire aca
demie, generaal Pavel Koerotskin beweerde, dat vijandelijke raketten Rusland 
niet zouden bereiken. Kort daarna echter verklaarde de onder-minister van 
defensie Vasili Tjoeikov: ,Er zijn thans nog geen middelen die ooze steden en 
belangrijkste doelen volledig kunnen beveiligen tegen vijandelijke massale ver
nietigingswapens". 

lntussen is bet zo goed als zeker dat Rusland een raketafweer heeft opge
bouwd, bekend geworden als de ,Tallinn-linie", zo genoemd naar de stad in 
Estland, waar de eerste raketafweerstellingen waargenomen zijn. Deze linie 
loopt waarschijnlijk door de Baltische landen en langs de Russische noordgrens 
en dient om op bet land gestationeerde Amerikaanse raketten die over de 
Noordpool geschoten zouden worden, te ondervangen. Vermoed wordt dat er 
een soortgelijke linie in Zuid-Rusland wordt aangelegd tegen vanuit de Middel
landse Zee en Turkije gelanceerde raketten, terwijl een bijzondere verdedigings
gordel rood Moskou zou zijn gelegd. Tenslotte zijn er aanwijzingen van een 
linie ten oosten van de Oeral, die tegen China zou zijn gericht. 

Hoeveel onzekerheid er ook bestaat ten aanzien van aard, omvang en graad 
van ontwikkeling van de Russische raketafweer, toch meende de Amerikaanse 
minister van defensie, McNamara, in een verklaring die hij in januari 1967 voor 
bet Amerikaanse Congres aflegde: , ... wij moeten er vooralsnog bij de opzet 
van onze strijdkrachten van uitgaan dat de Russen een of ander raketafweer
stelsel rood hun belangrijkste steden zullen hebben in bet begin van de zeven
tiger jaren". Het is bekend dat McNamara de Russische raketafweer zeer seep
tisch bezag, en er een tegenstander van was dat de Amerikanen zelf een raket
afweer opbouwen. 
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Op papier beschikken de Amerikanen wei over een dergelijk systeem, het 
zgn. ,Nike X-system", een stelsel opgebouwd uit twee soorten raketten, Spartan 
en Sprint, gericht en bestuurd door hoogontwikkelde radar en computers. De 
Spartanraket is bestemd om de vijandelijke raket buiten de atmosfeer te onder
scheppen en met zijn straling onschadelijk te maken, terwijl de Sprint raketten 
die door de Spartan zijn gemist binnen de atmosfeer tot ontploffing moet 
brengen. W at is er tegen - of v66r - om een raketverdedigingssysteem op 
te bouwen? 

Amerikaan.re en Russische opvattingen over raketafweer 
Een raketafweerstelsel heeft drie nadelen: bet is nooit volledig ondoordring

baar te maken, bet dwingt tot bet opzetten van een uitvoerige bescherming van 
de burgerbevolking, voornamelijk door schuilkelders, om de gevolgen van de 
binnen de dampkring tot ontploffing gebrachte vijandelijke raketten te ont
gaan, en tenslotte is bet bij zonder kostbaar. 

Penaids, MIRV's en achtereenvolgende salvo's zullen een afweerstelsel zeker 
in voldoende mate doorbreken en de dan aangerichte verwoestingen zijn nog 
zo (onaanvaardbaar?) hoog dat bet nut van de afweer betwijfeld mag worden. 

Bij een totale atoomoorlog tussen Amerika en Rusland zouden volgens 
Amerikaanse berekeningen 120 van de 200 miljoen Amerikanen onmiddellijk 
worden gedood, indien er geen Nike X-afweersysteem met bijbehorende schuil
gelegenheden zou zijn opgezet. Een dergelijk afweersysteem zou weliswaar in 
eerste aanleg dit aantal doden kunnen terugbrengen met 30 a 40 miljoen. Maar 
als de Russen op de opstelling van de afweer zouden reageren met een uit
breiding en verbetering van hun aanvalsraketten die de verdediging dan vrijwel 
zeker zouden doorbreken, dan zou bet uiteindelijke aantal doden toch weer op 
120 miljoen geschat moeten worden. Het enige dat met bet opzetten van een 
raketverdedigingsstelsel zodoende wordt bereikt, is dat bet de bewapenings
wedloop sterk versnelt en een geld- en energieverslindende inspanning vraagt, 
zonder dat het de beide supermachten ook maar iets meer veiligheid en zeker
heid biedt. Zo redeneerde McNamara en daarom heeft president Johnson des
tijds dan ook de Russische premier Kosygin gevraagd te willen onderhandelen 
over een wederzijdse afspraak geen raketafweersysteem op te bouwen. Premier 
Kosygin heeft daar voorzichtig op gereageerd: Rusland is wei bereid om van 
gedachten te wisselen over de voorkoming van een hernieuwde bewapenings
wedloop, maar dan niet aileen over verdedigings-, ma.ar ook over aanvalswapens. 
Begrijpelijk! Zoals hiervoor werd vermeld zijn de Russen in verhouding tot de 
Amerikanen onderbewapend wat intercontinentale aanvalsraketten betreft en zij 
kunnen dus moeilijk de afschaffing van hun raketafweer overwegen zonder dat 
de Amerikanen bereid zouden zijn om hun aanvalsoverwicht ter discussie te 
stellen. Waarschijnlijk hebben de Russen met hun raketafweer reeds nu een 
wijziging te hunnen gunste in de atoomwapen-verhouding met Amerika teweeg
gebracht en zijn zij wei bereid over de hoogte van de gehele bewapening te 
praten, zonder dat daarbij echter die verhouding weer in hun nadeel gewijzigd 
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mag worden. Daar komt bij, dat de Russen, die in de loop der geschiedenis 
herhaaldelijk aan vijandelijke invallen hebben blootgestaan, hoge waarde hech
ten aan verdedigingsstelsels en er van uit gaan dat daarvoor geen middel onbe
proefd moet worden gelaten. Dit in tegenstelling tot Amerika, dat zich nooit 
tegen een buitenlandse aanvaller behoefde te verdedigen, en wiens strijdkrachten, 
strijdmiddelen en strijdwijzen steeds een sterk op de aanval gericht karakter 
hebben; in dit verband past ook de Amerikaanse opvatting van een korte oorlog 
met een snelle en volledige overwinning. Ook in hun gedachten over atoom
strategie stellen de Amerikanen bet nog vaak voor, dat de oorlog eigenlijk in 
enkele uren beslist zal zijn, wanneer bet tot een volledige atomaire krachtmeting 
komt. In zo'n voorstelling is er voor een verdedigingsstelsel weinig plaats. 

De Russen daarentegen denken- nog afgezien van de vele gevallen waarin 
niet alle atoomkrachten volledig in de strijd geworpen zullen worden, maar er 
sprake is van oorlogen waarin weinig of in bet geheel geen atoomwapens ge
bruikt worden - de Russen dan, denken ook in bet geval van een met alle 
atoomkrachten gevoerde oorlog juist niet dat bet in bet algemeen een korte 
oorlog zal zijn.4 Uit hun strategische opvattingen blijkt duidelijk dat zij van 
oordeel zijn dat ook na een zware atoomaanval er toch nog overlevenden zullen 
zijn die de verdediging van hun gebied zullen opvatten met alle middelen waar
over zij dan nog beschikken. W el beseffen zij dat de eerste fase van een der
gelijke oorlog beslissend is: die moet men trachten te winnen, althans in geen 
geval verliezen. Daarna zullen ,conventionele" strijdkrachten aan de ontwikke
ling waarvan de Russen dan ook nog grote waarde hechten 5 een belangrijke rol 
gaan spelen. In dit denken past bet opbouwen van verdedigingsstelsels zeer wel. 

Hoe reageren? 
Wat moet Amerika doen, nu de Russen bezig zijn een raketafweerstelsel op 

te bouwen? McNamara was van mening dat men niet als reactie hetzelfde moet 
doen, maar moet vertrouwen op de overmacht en doordringingskracht van de 
Amerikaanse aanvalsraketten, die, omdat zij de Russische raketafweer van min
der waarde maken, toch hun volle gewicht in de weegschaal der afschrikking 

4 Zie bet Russische handboek Military Strategy-Soviet doctrine and concepts, 
Marshall V. D. Sokolovsky e.a. Engelse uitgave F. A. Praeger, New York-London met 
voorwoord van Raymond L. Garthoff. Garthoff wijst er op dat er blijkens dit boek toch 
ook wel een school in Rusland is, die in termen van een korte oorlog denkt. De lange
oorlog theorie schijnt echter de overhand te hebben. 

Overigens is bet i.v.m. ons onderwerp opmerkenswaard dat in dit boek dat in 1962 in 
Moskou werd gepubliceerd, reeds gesteld wordt: ,In ons land is bet vraagstuk raketten 
tijdens hun vlucht onschadelijk te maken met succes door de Sowjet wetenschap en tech
nologie opgelost. Daardoor is bet heel goed mogelijk geworden een onkwetsbaar raket
afweerstelsel op te bouwen" (blz. 297 a.w.). 

5 Dit is ook gebleken uit de zeer moderne en hoogontwikkelde conventionele Russische 
wapens, tanks en vliegtuigen die de Israeli's in hun laatste Sina!-veldtocht op de Egypte
naren buit maakten. 
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blijven behouden. Generaal Wheeler daarentegen was er voorstander van zo 
spoedig mogelijk een raketafweerstelsel op te bouwen: ,Een van beide landen 
zal, in geval van een totale atoomoorlog er waarschijnlijk bet best afkomen en 
de extra 30, 40 of 50 miljoen Amerikanen die gespaard zouden blijven, zijn 
daarom in ieder opzicht van betekenis", aldus zijn redenering voor de Senaats
commissie van de Strijdmachten. 

De Senaat zelf heeft reeds uitgesproken met bet onderzoek voor en de op
bouw van een verdedigingsstelsel te beginnen, in de eerste plaats omdat bet 
nog onzeker is of en zo ja, met welk resultaat er met de Russen over raket
vermindering onderhandeld kan worden, en in de tweede plaats omdat com
munistisch China als atoommacht een snelgroeiende dreiging vormt. 

Tegenstanders 6 wezen erop dater geen enkel verdedigingsmiddel is, waar
tegen geen succesvol aanvalswapen kan worden ontwikkeld - en omgekeerd -
zodat men met de opbouw van raketafweer aileen maar harder begint te lopen 
in een toch al nooit eindigende wapenwedloop. De kosten van een raketdefensie
stelsel zijn zeer hoog, terwijl bet ontwikkelen van een aanvalswapen, dat een 
bepaalde verdediging moet kunnen doorbreken verhoudingsgewijs goedkoper 
schijnt te zijn. Bovendien zou men in de Verenigde Staten binnenslands grote 
politieke moeilijkheden krijgen indien men slechts een verdedigingsstelsel rond 
belangrijke steden en militaire instailaties zou aanleggen en de rest van bet 
land onbeschermd zou laten. In Amerika zou men dus aileen maar een bet 
gehele land omvattend defensiestelsel kunnen bouwen. 

Voorstanders, als b.v. Wahlen, bepleitten dat ook een beperkt verdedigings
stelsel zijn waarde heeft. Het zou bet ,evenwicht der afschrikking" weer her
stellen, bet zou bet ontstaan van een oorlog kunnen voorkomen doordat bet een 
per ongeluk afgeschoten raket kan ondervangen, bet zou de Chinese dreiging 
voorlopig aanmerkelijk verminderen en bet zou bondgenoten en tegenstanders 
beiden doen zien, dat Amerika zijn leiderschap en machtsoverwicht in alle op
zichten handhaaft. 

Mogelijke ontwikkelingen 
Welke ontwikkelingen zijn nu de eerstkomende jaren denkbaar, wat lijkt de 

meest waarschijnlijke en wat zijn de gevolgen ervan? 
1. Amerika en Rusland zien er beiden van af een raketafweer op te bouwen; 
2. Amerika bouwt geen raketafweer op, hoewel Rusland dit wel doet (bet 

omgekeerde lijkt zeer onwaarschijnlijk); 
3. Amerika en Rusland bouwen samen een raketafweer op, die echter niet 

tegen elkaar maar tegen China is gericht; 

6 Zo bv. prof. Freeman ]. Dyson, een in de V.S. werkzaam Brits natuurkundige, die 
vanuit zijn technische kennis omtrent raketafweer, de politieke en strategische gevolgen 
ervan uiteen zet in een artikel Defense against ballistic missiles in het Bulletin of the 
atomic Scientist (June 1964) - overgenomen in de bundel Problems of National Stra
tegy - samengesteld door prof. Henry A. Kissinger - uitgave F. A. Praeger, New York
Washington-London 1965. 
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4. Amerika zowel als Rusland bouwen een raketafweer op. 

ad 1. (Am erika niet, Rusland niet). De Amerikaanse diplomatie was er op 
gericht deze toestand te bereiken. Zou dit lukken dan zouden er immers in het 
wereldmachtsevenwicht geen verschuivingen ontstaan. Amerika zou de meerdere 
blijven van Rusland, terwijl ook de Franse, Engelse en Chinese atoomwapens 
dezelfde betekenis zouden houden die ze nu hebben. 

Tenzij Amerika bereid zou zijn niet aileen geen raketafweer op te bouwen 
maar oak zijn aanvalsoverwicht te verminderen - en dat lijkt vooralsnog niet 
erg aannemelijk - lijkt het weinig waarschijnlijk dat deze ontwikkeling zich 
zal voordoen. Rusland is immers juist aan de opbouw van een raketafweerstelsel 
begonnen om Amerika het machtsevenwicht te ontwringen. ,De bouw van een 
afdoend raketafweerstelsel maakt het de staat mogelijk zijn verdediging vooc
namelijk afhankelijk te doen zijn van eigen krachten en niet aileen van weder
zijdse afschrikking, dat wil zeggen van de goede wil van de tegenpartij", aldus 
de Russische militaire commentator generaal N. Talensky.7 

ad 2. (Amerika niet, Rusland wel). Dit is een ontwikkeling die McNamara 
zeer wel aanvaardbaar achtte, mits de Amerikaanse aanvalswapens, door aantal 
en hoedanigheid, de Russische afweer in feite van weinig waarde maken. Hoe 
redelijk deze opvatting ook was, McNamara kon de druk die en door het 
militaire opperbevel en door tal van politici (om van belanghebbende industrieen 
nog maar te zwijgen) werd uitgeoefend om tegenover het Russische oak een 
eigen verdedigingssysteem te stellen, niet weerstaan. 

Oak al niet, omdat er op werd gewezen, dat er niet aileen een Russische, 
maar ook een Chinese dreiging bestaat. China immers zegt een atoomoorlog 
niet te vrezen. Als men de Chinezen op hun woord mag geloven, betekent dit, 
dat zij de Amerikaanse afschrikking niet ernstig nemen en dus, mocht het hun 
passen, een atoomaanval op Amerika durven te doen. De Amerikaanse atomaire 
tegenaanval zouden zij, aldus de Chinezen, in hun grate land en geweldige 
bevolking wel kunnen ,opvangen". Tegen deze Chinese dreiging wilde ook 
McNamara wel een verdedigingsstelsel opbouwen, dat volgens hem dan een 
,licht" stelsel kon zijn, omdat de Chinese atoomwapens verhoudingsgewijs nog 
weinig in aantal en van beperkte mogelijkheden waren.8 Het is echter zeer de 

7 Aldus aangehaald door Wahlen. 
8 Een dgl. Iicht afweerstelsel, afgestemd op de Chinese dreiging, zou wellicht ook 

aantrekkelijk zijn voor India en andere Aziatische Ianden, die zich tegenover het met 
atoombommen bewapende China uiterst kwetsbaar voelen. Vooral in India neemt de 
stroming die een eigen atoombom wenst in kracht toe. Indien zij zouden beschikken over 
een raketafweer die tegen China als afdoend mag worden beschouwd, dan zouden deze 
Ianden er misschien toe gebracht kunnen worden van eigen aanvalsraketten af te zien -
wat goed past in het Amerikaans-Russische streven tegen verdere verspreiding van-1Zern
wapens - terwijl zij zich dan tach voor een goed dee! aan het Chinese machtsoverwicht 
kunnen ontworstelen. 
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vraag of de Amerikanen slechts met een Iichte verdediging tegen China ge
noegen kunnen nemen, terwijl de Russen een ,zware" zouden hebben, die ook 
tegen China, maar vooral tegen Amerika gericht is. 

ad 3. (Amerika en Rusland samen tegen China). De mogelijkheid van een 
Iichte, anti-China-afweer heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, 
Dean Rusk, er destijds toe gebracht bet denkbeeld te opperen dat Rusland en 
Amerika dit in onderling overleg ieder voor zich zouden doen, en geen van 
beide een zware afweer tegen elkaar zou opbouwen. Daardoor wilde Rusk ver
moedelijk bereiken dat bet huidige machtsevenwicht langs bet ,Atlantische 
front" wordt gestabiliseerd, terwijl langs bet ,Pacific front" de mogelijke, 
(eventueel zelfs gezamenlijke) vijand China beter in bedwang kan worden 
gehouden. Het lijdt weinig twijfel, dat de Russisch-Chinese tegenstelling zo 
oud en diep is, 9 dat de Russen niet zullen aarzelen - zoals verkenningen 
trouwens al schijnen te bevestigen - zich tegen de Chinezen te bewapenen. 
Of zij aan de andere kant reeds zo'n vertrouwen in Amerika en de daarmee 
verbonden Ianden hebben, dat zij er daarom van zouden afzien een tegen bet 
Westen gerichte raketafweer op te bouwen, is zeer onwaarschijnlijk. De Russen 
zullen hoe dan ook, eerst de Amerikaanse overmacht willen doen veranderen 
in een machtsevenwicht waarbij zij tenminste evenveel gewicht in de schaal 
kunnen leggen als de Amerikanen. Een raketafweerstelsel is daartoe een middel. 
Maar bovendien is bet niet aileen Amerika dat over aanvalsraketten beschikt, 
maar ook het moeilijk berekenbare Frankrijk, dat nog steeds van grote daden 
droomt, bet onzekere Engeland en in de toekomst mogelijk - Ruslands schrik
beeld - bet sterke en groeiende West-Duitsland. Juist met een goede raket
afweer zou Rusland de dreigit;g van deze tweede-rangs-atoommogendheden 
sterk kunnen verminderen. Zouden zij de Russische afweer immers met een 
eigen afweer willen beantwoorden dan wei hun aanvalswapens steeds weer een 
op de Russische afweer afgesteld doordringingsvermogen geven, dan zullen 
zij waarschijnlijk spoedig bet ogenblik bereiken dat deze wedloop hun krachten 
te boven gaat. 

ad 4. (Amerika zowel als Rusland). Alles overwegende moest men wei tot 
de conclusie komen dat ook Amerika tot de opbouw van een raketafweerstelsel 
moest overgaan. Onder president Johnson werd er dan ook mee begonnen. 
Zodra president Nixon zijn ambt aanvaardde liet hij de opbouw echter stoppen, 
om zijn ambtsperiode met een gebaar van vredeswil te kunnen beginnen. Zijn 
minister van defensie, Melvin Laird liet echter in februari van dit jaar in de 
Senaatscommissie van buitenlandse betrekkingen reeds een waarschuwend geluid 
horen: de Russische voortgang met de bouw van een raketafweerstelsel en de te 
verwachten ontwikkeling van Chinese aanvalsraketten, zou Amerika wei eens 

9 Zie Peking und Moskau, Klaus Mehnert, Deutsche Verlag Anstalt GmbH, Stuttgart 
1962. 
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kunnen dwingen de bouw van hun raketafweer te hervatten. Een verheviging 
van de wapenwedloop lijkt daarom de komende jaren te verwachten. (Trouwens 
ook als Amerika geen raketafweerstelsel zou opbouwen, maar bet zou zoeken in 
de voortdurende uitbreiding en verbetering van bet doordringingsvermogen van 
zijn aanvalsraketten, betekent dit eveneens een bewapeningswedloop.) 

De twee machtige superstaten zullen nog meer macht ontvangen, van de reeds 
machteloze rest van de wereld zal ook die macht afgenomen worden die zij nog 
menen te bezitten. Want bet is niet aileen hun overweldigende atoommacht, 
maar ook de ruimtevaart die aileen voor Rusland en Amerika is weggelegd, hun 
uitgebreide en sterke ,conventionele" strijdkrachten, hun overvloed in mensen 
en grondstoffen en bet vermogen deze doeltreffend te organiseren, hun kennis 
en kunde die deze beide wereldmachten ver boven de rest van de wereld doen 
uitsteken. 

Van deze twee is Amerika tot nu toe nog in vele opzichten de machtigste. 
De Russische ,inhaal"-pogingen zijn echter niet zonder gevolg en de groeiende 
macht van de Sowjet-Unie wordt ook steeds meer voelbaar in de wereldpolitiek. 
Wordt die politiek ten aanzien van Amerika en zijn Westerse bondgenoten op 
bet ogenblik met een zekere mildheid en openheid gevoerd, in Afrika, Azie, 
Latijns-Amerika, bet Midden-Oosten, op de wereldzeeen, in de wereldruimte 
streeft Rusland naar uitbreiding van invloed en macht. Het zal goed zijn bij de 
toenaderingspolitiek tussen Amerika en Rusland, die vooral in Europa door (of 
met?) hun wederzijdse bondgenoten wordt bedreven - en die op zichzelf 
toegejuicht moet worden - deze wereldomvattende vaak stille en trage machts
strijd niet uit bet oog te verliezen. De Sowjet-Unie dreigt geleidelijk maar ge
staag militair even machtig als de Verenigde Staten te worden, en zij zal zich 
in die strijd dienovereenkomstig gaan gedragen! 

W at gaat het ons aan? 
Het is wel duidelijk, dat door de ontwikkelingen in de wapentechniek en 

-technologie Ettropa steeds verder verwijderd raakt van een mogelijkheid ooit 
weer een geheel eigen machtsrol op bet wereldtoneel te spelen (de mogelijkheid 
een rol op cultureel, technisch, economisch en wetenschappelijk terrein te spelen 
blijft uiteraard aanwezig al spelen ook op deze terreinen de machtsverhoudingen 
mee). Zelfs al zouden de W est-Europese land en tot nauwere politieke en mili
taire samenwerking komen, dan nog lijkt bet - afgezien of bet dichtbevolkte 
en verhoudingsgewijze kleine gebied daarvoor mogelijkheden zou bieden -
weinig waarschijnlijk dat bet een atoommacht, raketafweer en militaire ruimte
vaart zou kunnen opbouwen en in stand houden, die tegen de Amerikaanse en 
Russische zou zijn opgewassen. 

Ook de kans dat West- c.q. Oost-Europa door de beide supermachten van een 
raketafweerstelsel zouden worden voorzien lijkt niet groot. Zou een zijde dit doen 
dan zou de andere bet moeilijk kunnen nalaten, terwijl bet noch voor Rusland, 
noch voor Amerika een betere beveiliging zou bieden. De invloedssferen in 
Europa zijn duidelijk afgebakend; bet machtsevenwicht ter plaatse is voor wat 
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Rusland en Amerika betreft uitgewogen. Europa is een stukje ,rustig" grens
gebied geworden in de wereldomspannende aanrakingslijnen tussen hen beiden. 

Moet West-Europa niet vrezen, dat bet als ,ruilobject" gebruikt kan worden 
door Am erika, om elders in de wereld van Rusland concessies te krijgen? Zou 
Europa zichzelf kunnen hervinden door Oost- en West-Europa samen te smelten 
tot een Europa, dat zich dan ten opzichte van Rusland en Amerika neutraal 
verklaart? 

Met welke middelen de Europeanen dergelijke ontwikkelingen ook zouden 
will en tegenhouden of bevorderen, de militaire macht van (de verschillende 
nationale strij dkrachten in) Europa zal er maar zeer weinig toe kunnen bij
dragen. 

Voor een land als bet onze, dat zelfs binnen Europa tot de kleine behoort 
een reden temeer om zich voortdurend af te vragen hoeveel geld, energie en 
mankracht werkelijk zinvol is in zijn strijdkrachten te steken.10 

10 Zie ook mijn artikel Landsverdediging en dienstplicht in A.R. Staatkunde, juni 
1966. 
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door 

A. A. Munster 

Inleiding 
Het gebeurde in de 18de eeuw, dat de ongelovige Frederik de Grote aan een, 

om zijn vroomheid bekende, een hoge rang bekledende militair vroeg: ,En kunt 
u mij een bewijs van bet bestaan van God leveren ?" Het antwoord luidde: 
,Sire, de Joden." 

Enige jaren geleden schreef de bekende journalist Huizinga, dat bet in de 
wereldgeschiedenis nog nooit is voorgekomen, dat een volk, na eeuwen uit zijn 
land te zijn verdreven, opnieuw naar zijn oude land terugtrok en een nieuwe 
staat stichtte. Het herstel van Israel beschouwde Huizinga als een wonder. 

Levisson, een Jood, verklaarde, dat bet Joodse volk volgens aile verstande
lijke gronden en overwegingen reeds sedert eeuwen niet meer had behoren te 
bestaan en dat de Staat Israel op tientallen momenten van zijn geschiedenis 
ineen had mor:ten storten. In Israel is bet gezegde bekend: ,Wie niet aan won
deren gelooft is geen realist." W onderlijk is bet ook te zien, hoe soms felle 
tegenstanders der Joden de baan voor de terugkeer vrijmaakten. Uit de nood is 
bet Zionisme geboren en onafscheidelijk verbonden aan de naam Herzl. 

Theodor Herzl 
Herzl zag in 1860 in Boedapest bet levenslicht. Later werd hij journalist in 

Wenen. Het Joodse vraagstuk liet hem niet onberoerd. Oorspronkelijk gaf hij 
de voorkeur aan assimilatie, dat wil zeggen vermenging van Joden met anders
denkenden. Zelfs verklaarde hij aan een Amerikaanse diplomaat, dat de Joden 
zich maar allen moesten laten dopen; dan waren zij van de last van het anti
semitisme af. 

Toen werd Herzl naar Parijs gezonden om bet proces Dreyfus te verslaan. 
De militair Dreyfus, een Jood, was beschuldigd van landverraad. Herzl hoorde 
de kreten: ,Sla ze dood, die Joden." En zoiets nog wei in Frankrijk! Herzl 
veranderde van mening. Geen assimilatie, maar een apart nationaal tehuis voor 
Joden. Hij gaf een getuigschrift uit ,Der Judenstaat", waarin echter niet meer 
van Zion en evenmin over Hebreeuws werd gesproken. Herzl deed meer. Hij 
stichtte de Zionistische beweging en trok naar tal van landen om rijke Joden 
te bewegen geld te geven om arme Joden in staat te stellen zich in Palestina te 
vestigen. Hij wilde door middel van invloedrijke kringen druk op de Turkse 
regering uitoefenen om deze te bewegen haar toestemming te geven voor land
aankoop door J oden in Pales tina. Vorsten en staatslieden werden door hem 
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bezocht. Hij stierf, uitgeput door zijn drukke arbeid en arm, in 1904. Zijn geld 
had hij voor de grate zaak ingezet. Een hopeloze zaak? 

In 1897 had hij op het Zionistische congres geprofeteerd, dat binnen 5 jaar, 
uiterlijk 50 jaar, een Joodse staat zou zijn gesticht. In 1947 werd het voorstel 
tot stichting van Israel op de algemene vergadering der Verenigde Naties aan
genomen. Herzl gaf de wens te kennen, dat zijn gebeente naar de nieuwe staat 
zou worden vervoerd. Men heeft aan zijn wens voldaan. Herzl was de profeet, 
die zijn volk hetland zelf niet heeft mogen binnenleiden. De man, die als Ieider 
bij de intocht op zou treden was W eizmann. 

Chaim W eizmann 
Weizmann werd in 1875 in een middenstandsgezin te Motof in West-Rusland 

geboren. Hij bezocht het gymnasium te Pinsk. Daar werd zijn liefde voor de 
scheikunde opgewekt. In zijn toekomstige politieke loopbaan zou deze belang
stelling voor de scheikunde van grote betekenis blijken. Er ontwikkelde zich te 
Pinsk, een plaats met een overwegend Joodse bevolking, nog een andere liefde 
bij Weizmann. Pinsk werd namelijk een der centra van een nieuwe beweging: 
,De vrienden van Zion", metals doel onder meer de aanmoediging van Joodse 
kolonisatie in Palestina. Hij werkte geestdriftig mee. Belangstelling voor schei
kunde en liefde voor Zion bleken de krachten te zijn, die zijn Ieven hebben 
gestuwd en hem geschikt hebben gemaakt voor de uitvoering van zijn levenstaak. 

Voor de Russische Joden waren intussen moeilijke tijden aangebroken. De 
liberale Csaar Alexander II was in 1881 vermoord. Prompt kwam de reactie 
opzetten. De wetten op de Joden werden verscherpt. In sommige steden werden 
programs georganiseerd, waarbij Joden werden vermoord of gewond, terwijl 
Joodse winkels werden geplunderd. Schrik en afgrijzen onder de Joden. Velen 
emigreerden naar Amerika, anderen trokken naar Palestina (de eerste alya
opgang). Zij waren de pioniers. Zoals Mozes aan het Egyptische hof zijn op
leiding genoot, ging W eizmann naar het toen reeds sterk anti-semitische Duits
land, o.a. naar Berlijn, om chemie te studeren. Zijn belangstelling ging zowel 
naar zijn studie als naar Zion uit. In Berlijn studeerde een groot aantal Rus
sische Joden. Toen verscheen als een donderslag uit een heldere hemel de 
brochure van Herzl. V erschillende rabbij nen in Duitsland begroetten het ge
schrift met spot en wrevel. Voor Weizmann en tal van andere Russisch-Joodse 
studenten was het geschrift een openbaring. ,Der Judenstaat" wees de weg. 
Op voor het Zionisme! ! 

W eizmann werkte geestdriftig voor de Zionistische beweging. Hij verviel 
echter niet in de fout van vele Joodse studenten, die, meegesleept door hun 
politieke idealen, hun studie verwaarloosden. Na enige jaren studie verliet hij 
Berlijn om in Freiburg verder te studeren en te promoveren. In het niet ver 
van Freiburg gelegen Bern, de hoofdstad van Zwitserland, was een zeer grote 
Russisch-Joodse studentenkolonie. De Russische Joden studeerden vaak in het 
buitenland, omdat slechts een beperkt aantal Joden in Rusland mocht studeren. 
W eizmann nam te Bern deel aan het studentenleven. Bern was ook een centrum 
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van de uit Rusland geweken Bolsjewiki. Lenin woonde destijds in Zwitserland; 
Trotsky vertoefde er vaak. Trotsky was volbloed Jood; van Lenin beweert 
Assendowsky, dat in het voorgeslacht van Lenin J oods bloed zou voorkomen. 
Het uiterlijk van W eizmann vertoonde zoveel overeenkomst met dat van Lenin, 
dat Weizmann meermalen voor Lenin werd aangezien. De Russische Joodse 
studenten stonden zeer sympathiek tegenover de revolutionaire beweging en 
bewonderden bovenal haar ]eiders. Deze Marxistische onverdraagzame revolu
tionaire !eiders legden echter een diepe verachting voor het Zionisme aan de 
dag. Het aantal Zionistische studenten was zeer gering. Het kwam tot een 
treffen. De Zionisten nodigden sprekers uit van buiten, waaronder Martin 
Buber. Een vergadering werd belegd, welke 2 dagen en 3 nachten duurde. Het 
resultaat was, dat 180 studenten zich bij de Zionistische beweging aansloten. 
Dit feit vond zijn weerklank in een 12 tal andere centra in het Westen. Het 
Zionisme groeide. Een strijd tussen het Zionisme en het op de leer van Marx 
gebaseerde communisme werd hier geleverd. Marx was volbloed Jood. In fi
guurlijke zin zou men dus kunnen zeggen, dat het communisme deels - niet 
geheel - gegrond is op J eruzalem, althans op de leer van een zoon van Israel, 
die afgevallen was van het Joodse geloof. Indien Rusland niet communistisch 
geworden zou zijn, ware het misschien menselijkerwijze gesproken, mogelijk 
geweest, dat reeds in 1922 Palestina een Joodse meerderheid zou hebben gehad. 
De communisten verboden zowel geldzendingen als de emigratie. De ontwikke
ling van Palestina werd hierdoor aanzienlijk vertraagd. 

Oeganda 
In het begin dezer eeuw woedden in Rusland wrede programs, mede door 

de Grieks-Katholieke Kerk gesteund. Tal van Joden werden het slachtoffer. De 
Joden lieten zich echter niet meer, zoals in het verleden, weerloos afslachten. 
Zij boden verzet. Opnieuw emigratie, deels naar Palestina. Deze Russische 
Joden zouden straks een belangrijke rol spelen in de Joodse verzetsbeweging. 

Roemenie dreef duizenden Joden het land uit. De Engelse regering wilde 
wat doen. Zij bood Oeganda in Afrika de Joden als toevluchtsoord aan. Op een 
Zionistisch congres werd de zaak besproken. Op een Joods congres kan het 
stormachtig toegaan. Twee Joden, drie meningen. Het debat was stormachtig. 
Herzl was v66r het plan; Weizmann fel tegen. Na de stemming bleek een 
kleine meerderheid v66r bestudering van het plan, doch juist de bedreigde 
Joden, bijvoorbeeld uit Rusland, wilden in meerderheid niet. Zij wilden aileen 
maar Palestina. Het waren ghetto-Joden. In Rusland was namelijk aan de meeste 
Joden een deel van het land als hun gedwongen verblijfplaats aangewezen, zij 
het dan, dat daar ook andere Russen woonden. Toen Herzl voor het eerst met 
de Russische Joden in aanraking kwam ontdekte hij veel meer intellect dan hij 
had verwacht en daarbij geen zweem tot assimilatie. ,Toen wij hen zagen be
grepen wij waar onze voorvaderen de kracht hadden gevonden om stand te 
houden in de donkerste tijden." 

Isaiak Berlin schreef over het opkomend Zionisme in Rusland en Polen ,dat 
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dit als de staf van Aaron ineens was gaan bloeien." Hij meende, dat de Joodse 
gemeenschap, met haar tradities, als de Ark van het verbond, van Jeruzalem 
via Centraal Europa naar Polen en Rusland was gegaan, daar was gebleven en 
nu naar Israel terug is gekeerd. ,De westerse Joden leefden misschien geluk
kiger, maar minder interessant. Zonder de Russische en Poolse Joden geen 
staat Israel." 

Naar de Balfourverklaring 
Het Zionisme liet W eizmann echter niet los. In Engeland zocht hij contact 

met politici, geleerden en met Joden van allerlei stand. Hij propageerde het 
Zionisme. Een zijner Joodse vrienden, een vurig aanhanger van het Oeganda
plan, bracht hem met Balfour in aanraking, die op het verkiezingspad was. 
Balfour, een gelovige protestantse Schot, zou, dacht de vriend, W eizmann wel 
van zijn waandenkbeelden genezen. Het liep anders uit. Tijdens het gesprek 
vroeg Weizmann: ,Mr. Balfour, indien u Parijs aangeboden kreeg, zou u dan 
het aanbod accepteren ?" ,Neen, wij hebben Londen" was het antwoord. ,Maar 
wij Jeruzalem, zei Weizmann, toen Londen nog een moeras was." ,Zijn er veel 
Joden, die er zo over denken ?" Weizmann antwoordde: ,miljoenen." Balfour 
verklaarde hierop: ,Dan zult u eenmaal een grote macht vormen, maar ik ont
moet altijd Joden, die er anders over denken." Het eerste contact was gelegd. 
Een moeizame strijd zou volgen. Er waren immers ook nog ,die andere Joden." 

1914, de eerste wereldoorlog. De Engelse regering profiteerde van een be
langrijke uitvinding van W eizmann op het gebied van ontplofbare stoffen. De 
waardering was groot en het contact met de autoriteiten werd hierdoor voor 
Weizmann, mede omdat hij tijdens de oorlog uit Manchester naar Londen ver
huisde, vergemakkelijkt. Hij zette naast zijn wetenschappelijk werk zijn arbeid 
voor het Zionisme voort. In maart 1915 bleek het Engelse ministerie bereid op 
de vredesconferentie het initiatief te willen nemen om voor te stellen, over te 
gaan tot de stichting van een Joodse staat. Tevens wilde echter de Engelse 
regering voorkomen, dat een vreemde mogendheid zich met de nieuwe staat 
in zou laten. Weizmann en zijn vrienden vonden deze situatie dubbelzinnig. 
Indien Engeland Israel zou willen bijstaan zagen zij liever Palestina als een 
Engels protectoraat. De Zionisten bezaten wellicht geen voldoende vertrouwen 
om een onafhankelijke staat zonder meer aan te durven. W eizmann diende in 
1917 een concept bij de Engelse autoriteiten in voor een nationaal tehuis voor 
de Joden. Vrije immigratie werd in het stuk gesteld. Nu kwam de zaak in open
bare discussie. Een kleine, maar invloedrijke, groep Joden verzette zich hevig. 
De Joden bestookten de Engelse pers met ingezonden stukken. Weizmann en 
zijn vrienden zetten in een adres aan Balfour, die intussen minister van Buiten
landse Zaken was geworden, hun standpunt uiteen. De Joodse minister van 
India in het Engelse kabinet, Montagu, fel anti-Zionist, zag kans de zaak te 
vertragen. De Engelse regering wist niet wat te doen. Er kwam een compromis
voorstel uit de bus hetwelk aan 4 pro en 4 anti Zionisten werd voorgelegd. 
Het compromis-voorstel werd in 1917 aanvaard. Het compromis betekende een 
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verzwakking van bet oorspronkelijke voorstel van W eizmann. Deze verzwakking 
was aan bet optreden van Montagu te wijten. 

Bij tal van christelijke staatslieden, waaronder Churchill en Daniel Smuts, 
vond Weizmann, naar uit zijn werk In dienst van mijn volk blijkt meer begrip 
voor bet Zionisme dan bij verschillende invloedrijke Joden. Deze Joden wilden 
geen Joodse staat. Zij zagen deze staat als een bedreiging voor hun positie in 
bet Westen. 

Wij constateren dus bet merkwaardige feit, dat Israel gesticht is tegen de wil 
van verschillende invloedrijke Joden, zowel in Engeland en Rusland als in 
Frankrijk en Amerika, want ook in Rusland waren rijke Joden, die tegenstanders 
waren van een nieuw nationaal toevluchtsoord. En toch zou de nieuwe staat 
komen. 

Naar Palestina 
In hetzelfde jaar van de Balfourverklaring veroverde de Engelse generaal 

Allenby Palestina op de Turken. De Turkse heerschappij had - zij het niet 
onafgebroken- op de kop af 400 jaar geduurd. Weizmann vertrok in 1918 
naar Palestina om het Balfourplan voor te bereiden. Sedert de verwoesting van 
Jeruzalem waren er altijd Joden in Jeruzalem geweest. Hun lot was afwisselend 
betrekkelijk gunstig, doch soms ook zeer slecht. Zo hebben bijvoorbeeld de 
Kruisvaarders tal van Joden vermoord. 

Weizmann had tijdens zijn verblijf in Palestina een onderhoud met Koning 
Feisal van Transjordanie, de grote !eider van alle Arabieren in hun opstand 
tegen de Turkse sultan. Het onderhoud had plaats in Feisal's hoofdkwartier. 
De begroeting was zeer hartelijk tussen de afstammelingen van Abraham; de 
een, Weizmann, van Abraham's zoon Izaac, de ander van Ismael. Feisal hechtte 
aan een goede samenwerking tussen Joden en Arabieren voor bet gehele 
Midden-Oosten grote waarde. Hij meende, wat hij verklaarde. Door intriges 
zou Feisal straks uit Palestina worden weggewerkt ... 

W eizmann had eveneens een veelbelovend onderhoud met de Moefti, de 
geestelijke !eider der Mohammedanen, te Jeruzalem. Deze Moefti zou echter 
spoedig daarop worden opgevolgd door de beruchte grootmoefti, Hoessein, 
de Jodenmoordenaar. In mei 1918 polste Weizmann Allenby over de mogelijk
heid om de eerste steen te leggen van de universiteit. De verblufte Allenby 
antwoordde, dat hij bang was, dat de Engelsen weer uit Palestina zouden 
worden verdreven. De oorlog verkeerde in een kritiek stadium. De Duitsers 
stonden bijna voor de poorten van Parijs. Weizmann antwoordde, dat hij de 
zaak als een geloofsdaad zag; als geloof in de overwinning en in de toekomst 
van Palestina. De steenlegging had in juli 1918 plaats. Enige maanden later 
ging W eizmann naar Lon den om rapport uit te brengen aan lloyd George. 
Het onderhoud was van tevoren vastgesteld op 11 november. Toen deze dag 
aanbrak bleek hij juist de dag van de wapenstilstand te zijn. De oorlog was 
gewonnen. 
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De V olkenbond 
Na de oorlog kwamen duizenden Joden Palestina binnen. Zij kwamen uit 

Polen en andere Ianden van Midden- en Oost-Europa. Zij kwamen langs 
honderden verschillende wegen. Sommigen waren uit Rusland via Japan ge
trokken; sommigen via India en Perzie. Moede van de programs zochten zij 
een veilige haven, doch reeds in 1921 brak in Palestina zelf een program uit. 
Feisal was weggewerkt. De aanstichter van het program was Hoessein, die later 
groot-moefti van Jeruzalem zou worden. Hoessein werd gearresteerd, doch 
later begenadigd. Strijd in en over Palestina. Reeds had Churchill, in strijd met 
de Balfourverklaring, Transjordanie van de rest van Palestina afgescheiden. De 
Zionisten besloten hierin te berusten. 

De overwinnaars, de geallieerden, kwamen te San Remo, in Italie, bijeen. 
Daar zou over het lot van Turkije, en dus mede over dat van Palestina, worden 
beslist. Weizmann wachtte buiten de zaal. Na afloop van de vergadering felici
teerde Lloyd George, de Engelse minister-president, W eizmann hartelijk en 
verklaarde: ,De Balfourverklaring is bevestigd en het mandaat aan Engeland 
toegewezen.'' 

Op de avond van dezdfde dag was er een waar feestmaal. De Joodse delegatie 
en de uit verschillende Arabische landen samengestelde Arabische delegaties 
wensten elkaar geluk onder het welwillend oog van de Britse delegatie, welke 
aan een naburige tafel was gezeten. De enige, die zich van de zaak niets aantrok 
was de secretaris van Lloyd George en toevallig het enige Joodse lid der Britse 
delegatie. De groot-moefti van Jeruzalem, die wist dat te San Remo de ver
gadering zou worden gehouden, had in verband hiermee de onlusten in Palestina 
ontketend. 

De geallieerden konden verder niets doen; de Volkenbond moest het mandaat 
aan Engeland toewijzen. Dit kon niet anders dan met algemene stemmen ge
beuren. Er was een machtige tegenstander, het Vaticaan. Het Vaticaan achtte 
het niet gewenst, dat het mandaat aan een protestantse natie zou worden toe
gekend. Bovendien had de kardinaal-staatssecretaris aan Weizmann, tijdens een 
bezoek van Weizmann, toegevoegd: ,Het is uw universiteit, die ik vrees!" Wat 
moesten de Zionisten doen? 

De Arabieren waren blijkbaar van mening veranderd. Een Arabische dele
gatie bezocht Londen, Rome en Parijs om ,het gevaar" te keren. Een deel der 
Engelse pers verzette zich eveneens omdat het mandaat geld zou kosten en 
miljoenen Arabieren van Engeland zou vervreemden, doch de machtigste tegen
stander scheen wei het Vaticaan te zijn. De Joden in het R.K. Italie en Frankrijk 
zouden op hun regering invloed kunnen uitoefenen om v66r te stemmen, doch 
hoe in Spanje en Brazilie? 

De Zionisten deden een beroep op een professor te Madrid. Hij was een 
afstammeling van de Crypto Joden, uit de tijd der inquisitie. Hij zegde aile 
steun toe. Wonderlijk genoeg bleek de stemming jegens de Joden in Spanje 
zeer gunstig. Een Spanjaard moest de Volkenbondsvergadering presideren, waar 
over de zaak zou worden beslist. De Zionisten zeiden tot hem: ,Dit is uw kans, 
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iets goed te maken wat uw volk ons in de geschiedenis heeft misdaan." 
De Spanjaard zegde zijn hulp toe en hield woord. Hij bewerkte de Bra
ziliaan. 

Op het laatste moment trachtte het Vaticaan de zaak nog te torpederen. Een 
afgevaardigde van het Vaticaan bracht een bezoek aan de bekende Franse 
staatsman en atheist Viviani. Hij drong er op aan de zaak van de agenda af te 
voeren. Er was een belangrijk document van het Vaticaan op komst. Wat moest 
Viviani doen? Er bestond een hechte samenwerking tussen Frankrijk en het 
Vaticaan op het gebied van de internationale politiek. W eizmann was juist bij 
het bezoek aanwezig. ,Mijnerzijds heb ik geen bezwaar tegen uitstel, maar het 
is aan deze heer te beslissen," antwoordde Viviani. W eizmann verklaarde zich 
natuurlijk tegen uitstel. W oedend verliet de bezoeker het vertrek. Viviani glim
lachte en zei: ,Als dorpspriesters zich met politiek bemoeien schieten zij altijd 
bokken.'' 

Op zondag 24 juli 1922 besloot de Volkenbondsraad met algemene stemmen 
Engeland het mandaat op te dragen. Deze uitslag wordt als een wonder 
beschouwd. 

W ederom in Palestina 
Tot 1929 bleef het in Pales tina betrekkelijk rustig. W eizmann bezocht tal 

van landen, waaronder de Verenigde Staten. Op zijn reizen trachtte hij geld 
bijeen te brengen voor de opbouw van Palestina. Rijke Joden waren en zijn vaak 
zeer goedgeefs. Amerikaanse Joden stelden grate bedragen beschikbaar voor 
de door de oorlog, bijvoorbeeld in Polen, getroffen Joodse gemeenten, doch 
opbouw van een Joods Nationaal tehuis vonden velen te riskant. Sommigen 
meenden, dat het ogenblik nog wel eens aan zou kunnen breken, dat de 
regeringen in het Westen de aldaar wonende Joden naar Palestina zouden 
kunnen verwijderen. Bovendien zou men in het land, waar zij woonden, aan 
hun patriotisme kunnen gaan twijfelen. Geen dubbel staatsburgerschap. De 
propaganda van Weizmann en zijn vrienden vond echter meer en meer ingang. 
Op een Zionistisch, in 1929, gehouden congres werd bekend gemaakt, dat 
Amerikaanse Zionisten en niet-Zionisten de opbouw van Palestina financieel 
zouden steunen. Dit was beslist niet naar de zin van Hoessein, de groot-moefti. 
Opnieuw stookte hij, door de verspreiding van grove leugens over Joodse 
plannen om Arabische heiligdommen te verwoesten, de Arabieren op. Circa 
150 Joden werden vermoord. 

De groot-moefti wist dat vele Joden en Arabieren het best met elkaar konden 
vinden. Er waren Arabieren, die hun J oodse vrienden voor het dreigende gevaar 
waarschuwden. De groot-moefti behoorde tot de groep grootgrondbezitters. 
Verschillende grootgrondbezitters- waaronder de groot-moefti en zijn familie 
- hadden grand aan de Joden verkocht tegen een goede prijs. Zij hoopten 
hen nu weer van hun grand te kunnen verjagen. Het feit, dat de Joden hogere 
lonen dan zij betaalden was hun ook niet naar de zin. Bovendien had de groot
moefti zijn eigen heerszuchtige plannen. Hij wilde leider van de gehele 
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Arabische wereld worden. Voordat de tweede wereldoorlog uitbrak had hij reeds 
vele Arabische tegenstanders doen vermoorden. 

De Engelsen boden onvoldoende bescherming aan de Joden en trokken vaak 
de Arabieren voor. Zo wist Van Paassen, een Canadees journalist, van Neder
landse afkomst, die in 1925 Palestina bezocht, een aantal onschuldige Joden 
uit de gevangenis te verlossen. Hij dreigde namelijk met publikaties, toen 
haalden de Engelse autoriteiten bakzeil. De schuldige Arabieren liepen vrij 
rond. Toen Van Paassen enige tijd later zijn hotel in Jeruzalem opzocht zaten 
twee Joden met lange baarden op hem te wachten. Deze ultra-orthodoxe Joden 
behoorden tot de secte der Kabalisten. Zij verwelkomden Van Paassen als een 
vriend der Joden, daar zij van de verlossing uit de gevangenis afwisten. Hun 
verzoek luidde, dat Van Paassen het land zo snel mogelijk zou verlaten. V er
baasd vroeg Van Paassen: ,Moet ik de Joodse zaak soms in Londen of Geneve 
verdedigen ?" ,Dat zou nog erger zijn," was het antwoord. Toen vertelden zij 
hem, dat er onlangs in Hebron drie rabbijnen vermoord waren. Volgens een 
oude voorspelling zou, nadat deze moord ,in een stad in het zuiden" gepleegd 
was, de Messias binnen 49 weken komen. De Joden moesten echter in de 
tussentijd meer lijden dan ooit tevoren. Hun lijden moest tot de hemel op
klimmen. Van Paassen diende zo snel mogelijk weg te gaan. Hij zou toch de 
komst van de Messias niet willen vertragen? 

Er waren in Palestina tal van ultra-orthodoxe Joden, die aanvankelijk van 
een Joodse staat niets wilden weten, doch velen van hen veranderden later van 
mening. Deze Joden gaven zich over aan bidden en studie. Zij leefden hoofd
zakelijk, in plaats van door arbeid, van de giften van hun geloofsgenoten uit 
het buitenland. In het buitenland o.a. in Rusland en Jemen, waren er orthodoxe 
Joden, die niet naar Palestina wilden gaan. Zij wensten de komst van de 
Messias af te wachten. Ondanks de houding der ultra-orthodoxe Joden is de 
staat Israel er gekomen. Van Paassen vertrok enige dagen later, volgens zijn 
plan, uit Palestina nadat de groot-moefti, waarmede hij een ondubbelzinnig 
onderhoud had gehad, enige mislukte aanslagen op het leven van Van Paassen 
had gedaan. 

Het werk der pioniers 
De in Palestina verblijvende ultra-orthodoxe Joden constateerden met ver

bazing, dat de Joden uit Rusland en Polen zich met geestdrift op de arbeid 
wierpen en grote successen op het gebied van landbouw en veeteelt behaalden. 
Moerassen werden door hen drooggelegd, nederzettingen werden gesticht. Zo 
deden zij bij de opbouw pionierswerk. Doch in dezelfde tijd kwam het voor, 
dat Joden op de beurzen van Lemberg en Krakau in Oost-Europa grond in 
Palestina tegen fantastische prijzen verhandelden. Zwendelmaatschappijen ver
rezen. Zo werd de opbouw in Palestina bemoeilijkt. 

Deze speculatiedrift behoeft minder verwondering te wekken, indien men 
met de tijdens de eerste wereldoorlog uit Polen afkomstige Joden in Rotterdam 
heeft kennis gemaakt. Verschillende uit Polen afkomstige en in Antwerpen 
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wonende Joden waren naar Scheveningen gevlucht. Deze Joden, die zich oor
spronkelijk met de diamanthandel bezig hielden, reisden elke dag - behalve 
op Sabbat - naar Rotterdam om daar in een van de kantoorlokalen van een 
sedert jaren bestaand Joods bankierskantoor in marken en Oostenrijkse kronen 
te speculeren. Schreeuwend en heftig gesticulerend verhandelden zij enorme 
bedragen marken en kronen. Indien de Duitsers militaire successen behaalden 
kochten zij grote posten marken om dit geld later weer met winst van de hand 
te doen. Bij Duitse militaire tegenslagen verkochten zij grote bedragen Duits 
en Oostenrijks geld, zonder dat zij deze valuta's bezaten. Later hoopten zij de 
verkochte marken en kronen weer tegen een lagere prijs terug te kunnen kopen. 
Het kwam in deze tijd voor, dat niet Amsterdam maar Rotterdam de toon 
aangaf bij de koersvorming in de genoemde valuta's. (Verliezen en winsten 
wisselden elkaar af.) 

Het gebeurde ook in deze tijd, dat een fijnzinnige, beschaafde Nederlandse 
Jood, die bij dit alles tegenwoordig was, verklaarde: ,Ik heb voor het Zionisme 
gevoeld, maar nu ik deze mensen zie, ga ik niet naar Palestina." 

De tegenstelling tussen de Joden uit het Oosten en het Westen van Europa 
werd hier weer eens openbaar. Zoals ook de Duitse Joden in de jaren der 
progroms de naar Amerika vluchtende Russische- en Poolse Joden welwillend 
bij hun vertrek via Hamburg hadden terzijde gestaan. Welwillend, doch met 
een gevoel van superioriteit. Geen wonder dat bij een dergelijke geestesgesteld
heid vele Poolse Joden in Palestina geld in handel, nering of ambacht trachtten 
te verdienen. Anderzijds waren er vele - uit Oost-Europa vooral uit Rusland 
afkomstige J oden - die de kibboets stichtten, waar landbouw en veeteelt 
werden uitgeoefend zonder dat er zelfs van privaatbezit sprake was. 

Baron Rothschild, te Parijs woonachtig, die reeds miljoenen francs geofferd 
had om Joodse kolonisatie in Palestina mogelijk te maken, verklaarde later, dat 
zijn uit filantropische oogmerken gestichte kolonies geen duurzaam succes 
hadden kunnen boeken. Hij was er van overtuigd, dat aileen het Zionisme het 
geloof schonk en de krachtsinspanning mogelijk maakte om de opbouw van 
Palestina te bewerkstelligen. Juist onder de Joden uit Oost-Europa vond het 
Zionisme vurige aanhangers. Nee, zij waren geen heiligen. Dr. Nederbragt, 
die geruime tijd ter plaatse aanwezig was, verklaarde, dat zowel in oorlogstijd 
als in vredestijd, vooral in de steden veel misdaden voorkwamen. Poolse Joden 
staan bij dr. Nederbragt, in het algemeen gesproken, niet het gunstigst aange
schreven. Israel is echter nu eenmaal een volk met grote tegenstellingen. Uit 
de rijen der uit Oost-Europa afkomstige Joden kwamen verschillende begaafde 
en moreel hoogstaande !eiders voort. W eizmann, zowel als Ben Goerion stam
men uit Oost-Europa. 

Talloze Joden uit Oost-Europa afkomstig hebben een kostbare bijdrage voor 
de totstandkoming van de staat geleverd. Straks zouden de Joden uit het 
Westen komen, bijvoorbeeld uit Duitsland, met hun vermogen voor organisatie 
en zin voor discipline. Ondanks de in het verleden soms zo scherp uitkomende 
tegenstelling tussen het Westen en het Oosten zouden zij samen werken voor 
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het ene doel, namelijk de opbouw van Israel. Doch de grondslag was door de 
pioniers gelegd. Volgens Berlin: ,Zonder Joden uit Rusland en Polen geen 
staat Israel." 

Voorspel van de tweede wereldoorlog 
Aan de politieke heme! vertoonden zich donkere wolken. Hitler kwam in 

1933 aan de macht. Mein Kampf was uitgegeven. In 1934 kwamen 40.000 
Joden Palestina binnen. In 1936 waren het er 62.000. De omvang van deze 
immigratie overtrof de stoutste verwachtingen. In de voorafgaande jaren was 
het wel gebeurd, dat er niet voldoende liefhebbers voor de Engelse immigratie
certificaten waren. Zelfs was er een jaar, dat de emigratie uit Palestina met 
3.000 zielen de immigratie overtrof. 

Italie veroverde in 1935 Abessinie. De Arabieren vatten moed. Zij werden 
met Duits en Italiaans geld gesteund. In 1936 vonden in Palestina ernstige 
onlusten plaats. Joden, Engelsen en Arabieren verloren het leven. De onlusten 
werden hier afdoende beteugeld, doch laaiden telkens weer op. De ,Hagana", 
de Joodse verzetsorganisatie deed uitstekend werk. De mannen waren opgeleid 
door de christelijke, Engelse officier, Wingate, bekend om zijn moed. Zijn 
passies waren de krijgswetenschap en het lezen van de Bijbel. Hij was een 
hartstochtelijke vriend van het Zionisme. Er waren meer Engelsen, die de Joden 
goed gezind waren; er waren ook andere Engelsen. 

In 1938 werd te Parijs door een Jood een aanslag op een Duits diplomaat 
gepleegd. De gloed der uit de Duitse synagogen laaiende vlammen tekende 
de wraak van de Hitlerbende tegen de hemel af. 

W eizmann bezocht de Engelse staatsman Eden en zei: ,Het vuur van de 
synagogen kan zich gemakkelijk uitbreiden tot Westminster Abbey en de andere 
grote Engelse kathedralen. lndien een regering een gehele gemeenschap mag 
vernietigen die geen andere misdaad heeft begaan dan dat zij een minderheid 
is en haar eigen godsdienst heeft, indien zulk een regering in het hart van 
Europa zelfs niet wordt terecht gewezen, dan betekent dit het begin van de 
anarchie en de vernietiging van de beschaving en de grondslagen hiervan. De 
machten, die toezien zonder maatregelen te nemen om de misdaad te voorkomen 
zullen op een dag door een zware straf worden getroffen." De Joden in Duits
land geraakten in een paniekstemming. Er waren in Duitsland verschillende 
Joden, die Duitsland enorme diensten hadden bewezen, o.a. op wetenschappelijk 
gebied. Tot hen behoorde o.a. Willstatter, een Nobelprijswinnaar. Tijdens een 
kort bezoek aan Palestina smeekte men hem te blijven. Hij antwoordde: ,Ik 
weet, dat Duitsland gek is geworden, maar als een moeder ziek wordt, is dat 
voor haar kinderen geen reden bet huis te verlaten. Mijn huis is Duitsland; 
mijn universiteit is, ondanks wat er gebeurd is, Mi.inchen. lk moet terug." Hij 
ging terug, maar moest later berooid uit Duitsland vertrekken. 

Vele bekwame Joodse wetenschappelijke werkers verlieten gedwongen of 
vrijwillig Duitsland en vertrokken naar Palestina, Engeland of Amerika. 
Sommigen echter togen, liever dan naar de universiteit in Palestina te gaan, 
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naar Turkije ... Deze beslissing liep later op een teleurstelling voor hen uit. 
Niet aileen financieel krachtige Joden, doch ook intellectueel rijk begaafde Joden 
hadden vaak geen vertrouwen in het Zionisme. De paniek onder de Duitse 
Joden nam toe. Er waren nu wel 20 a 30 gegadigden voor een immigratie
certificaat. V elen trachtten clandestien Palestina te bereiken op wrakke en 
overbeladen vaartuigen, de zgn. ,Dodenschepen". Verschillende schepen zonken. 
Duizenden mannen, vrouwen en kinderen verdronken in de Middellandse- of 
de Zwarte Zee. Andere vluchtelingen waren gelukkiger, zij bereikten Palestina, 
waar zij soms werden gelnterneerd of naar elders gezonden. 

Terwijl de Joden wanhopig poogden Palestina te bereiken gaf de Engelse 
regering het beruchte Witboek van 1939 uit. Nog slechts 75.000 Joden zouden 
binnen de eerstvolgende 5 jaar Palestina binnen mogen komen. De Joden 
zouden nimmer meer dan Y:3 der Palestijnse bevolking mogen uitmaken. Toe
stemming voor verdere Joodse immigratie zou van de toestemming van de 
Arabieren afhangen. Dit was een totale verloochening van de Balfourverklaring. 
Churchill verzette zich hevig evenals Labour. Namens de Labourpartij verklaarde 
Morrison dat de Labourpartij zich later door het Witboek niet gebonden zou 
gevoelen. Het Witboek werd door het Engelse parlement - zij het met een 
voor Engelse verhoudingen geringe meerderheid - aangenomen. Er was een 
door de Volkenbond ingestelde mandatencommissie, welke toezicht op het 
nakomen van de mandaatsverplichtingen door Engeland moet houden. Deze 
commissie verwierp het Witboek. De mandatencommissie zou haar beslissing 
bij de Volkenbondsraad moeten indienen. Te laat. Binnen enige maanden brak 
de oorlog uit. 

De tweede wereldoorlog 
Joodse vrijwilligers vochten op tal van fronten tegen Duitsland en Italie. 

Joodse parachutisten, onder wie vrouwen, werden in Midden-Europa neerge
laten. Hun taak was de organisatie van het verzet en het plegen van sabotage. 

Ondanks de verschijning van het Witboek van 1939 sympathiseerden de 
Arabieren met Duitsland en Italie. Zo dacht ook de groot-moefti. Tijdens zijn 
verblijf in oorlogstijd in Duitsland hitste hij op 4 maart 1944 in een radiorede 
de Arabieren op: ,Arabieren, staat als een man op en vecht voor uw heilige 
rechten. Doodt de Joden waar gij ze vindt. Tot vreugde van God, de geschie
denis en de godsdienst. Dit redt uw eer. God is met u." Uit documenten, 
gebruikt te Neurenberg bij de berechting der oorlogsmisdadigers blijkt duidelijk, 
dat tot 1940 de algemene politiek der Nazi's was de Joden te beroven en te 
verdrijven. Van 1940 tot 1942 bijeendrijving in ghetto's in Polen. In 1941 
vluchtte de moefti naar Duitsland. Hij was een tegenstander van het ghetto
systeem. De Joden moesten vermoord worden, als de beste oplossing voor het 
Palestijnse probleem. Hij slaagde. 

Met Eichman bezocht hij incognito de gaskamers. Plannen om Joodse 
kinderen uit Bulgarije en Roemenie te emigreren werden door de groot-moefti 
verijdeld. In Neurenberg was een Duits document aanwezig, dat door de moefti 
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nauwelijks 24 uur voor de datum waarop Duitsland zich overgaf, was getekend. 
Daarin keurde hij, in vcrband met geld, dat hem tot die datum in goud was 
uitbetaald, goed, een Nieuw Pan-Islamitisch rijk te stichten en te vechten tegen 
de gemeenschappelijke vijand. Ook de Joden in Palestina werden bedreigd en 
wel door de opmars van Rommel. Weizmann - een zijner beide zoons was 
gesneuveld - vertoefde juist voor de derde maal in de Verenigde Staten in 
verband met zijn uitvinding op het gebied van de vervaardiging van synthe
tische rubber. Zijn bijdrage, zowel op het gebied van rubber als op dat van 
benzine werd door de autoriteiten zeer gewaardeerd. Toen bereikten hem de 
slechte berichten uit Palestina. Een bezetting dreigde en daarmede een bloedbad 
onder de Joden. 

Een Joodse relatie bezorgde hem een introductie bij generaal Marshall, later 
bekend door het Marshallplan. Als resultaat van het gesprek werden er snel 
militaire versterkingen gezonden. Rommel werd verslagen. Een wonderlijke 
uitredding uit een zeer kritieke situatie. De oorlog ging voort. De krijgskansen 
keerden. Een Joodse brigade vocht mee voor de bevrijding van Europa. Een 
J oods verzoek om de lei ding van de brigade aan Wingate toe te vertrouwen 
was door de Engelsen afgewezen. De overwinning werd bevochten. Het ,dui
zend-jarig rijk" van Hitler nam een einde. 

Israel herrijst 
Tijdens de oorlog waren er circa 6.000.000 Joden omgebracht. Na de oorlog 

stelde de Amerikaanse president Truman voor om terstond 100.000 Joden 
Palestina binnen te laten. In Engeland kwam in de loop van 1945 een Labour
regering aan het bewind. Hoewel de Labourpartij zich destijds van het Witboek 
had losgemaakt, werd bet Witboek nu door haar gehandhaafd. De immigratie 
in Palestina werd tot 18.000 zielen per jaar beperkt. Tijdens de oorlog had de 
clandestiene immigratie, tegen de zin van de Engelse regering, doch met mede
werking van de Engelse geheime dienst, voortgang gevonden. Na de oorlog 
werden weer wanhopige pogingen gedaan Palestina clandestien, o.a. uit Cyprus, 
waarover Uris in Exodus schrcef, binnen te komen. De strij d, de verbittering 
en de chaos namen in Palestina hand over hand toe. Een Anglo-Amerikaanse 
commissie werd gevormd om een onderzoek in te stellen. De leden dezer 
commissie bezochten tal van Jodenkampen in Europa. Crumm wijst er in zijn 
boek: Achter het zijden gordijn op, dat in alle kampen schier een kreet werd 
aangeheven: ,Wij willen naar Palestina". De commissie constateerde eveneens, 
dat er in verschillende landen fel anti-semitisme bestond. Zo waren in Polen, 
na de oorlog, nog Joden vermoord. De vrees, dat men bij de terugkomst der 
Joden de geroofde eigendommen terug zou moeten geven, was mede een haard 
voor het anti-semitisme. In Duitsland en in Oostenrijk- Wenen- was even
eens sprake van anti-semitisme. Er werden zelfs kreten gehoord: ,Men had alle 
Joden moeten vergassen". Na een bezoek aan Palestina en enige Arabische 
landen rapporteerde de commissie onder meer, dat het Witboek moest worden 
ingetrokken en dat een immigratie van 100.000 Joden in Palestina op korte 
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termijn moest worden toegestaan. De commissie was haar werk begonnen op 
verzoek van de Engelse en de Amerikaanse regering. De Engelse regering 
legde echter bet rapport naast zich neer. Bevin verklaarde: ,Eerst moet de 
Hagana worden ontbonden". Een onmogelijke eis. De chaos in Palestina nam 
toe. Naast de Hagana ontwikkelden de Irgoen en de Sterngroep illegale 
activiteiten. Het was vooral de Sterngroep, die moordaanslagen voor haar 
rekening nam. Joden, Engelsen en Arabieren kwamen in de chaos om bet leven. 

De Engelse regering besloot bet Palestijnse vraagstuk naar de Verenigde 
Naties te verwijzen. De Verenigde Naties stelden een commissie in. Dit was de 
18e commissie, die zich met bet Palestijnse vraagstuk bezig zou houden. 

De commissie was van oordeel, dat Palestina verdeeld diende te worden. Een 
deel zou een onafhankelijke J oodse staat vormen, bet andere deel zou Arabisch 
worden. De Joden accepteerden. De Arabieren waren fel tegen. Engeland 
spande alle krachten in om bet voorstel te torpederen. De Joden zouden in de 
vergadering der Verenigde Naties % der stemmen moeten verwerven. Dit leek 
op bet eerste gezicht uitgesloten. Zij spanden al hun krachten in. Engeland 
trachtte andere staten op vriendschappelijke wijze, of door hen onder druk te 
zetten, te bewegen bet voorstel niet te aanvaarden. De stemming had plaats. 
Een wonderlijk schouwspel. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie trokken 
een lijn. Zij stemden v66r. De Engelse dominions lieten hun moederland in de 
steek; zij stemden v66r. De Arabische staten reageerden heftig en lieten be
dreigingen horen. Engeland, dat tot de laatste staten behoorde die hun stem 
moesten uitbrengen, stemde blanco. Het voorstel was aangenomen. Enthousiasme 
bij de Joden. De Arabische staten dreigden met geweld. Verschillende staten, 
waaronder de Verenigde Staten, dachten, uit angst voor een bloedbad, aan 
uitstel. De Sovjet-Unie, die Engeland uit Palestina wilde verdrijven, eiste 
doorzetten. Zo dacht men er in Israel ook over. Ben Goerion, afkomstig uit 
Rusland en om zijn moed en besluitvaardigheid bekend, riep op 14 mei 1948 
te Tel Aviv de staat Israel uit. Hij verklaarde, dat de staat gegrond was op bet 
principe van vrijheid volgens de opvattingen van de profeten en dat bet land 
openstond voor de immigratie van J aden van waar ook ter wereld. 

Israel wordt bedreigd 
Terwijl de Joden in de straten van Tel Aviv de harrah dansten stegen 

Egyptische vliegtuigen op om de stad te bombarderen. Rabbijn Soetendorp 
verhaalt, dat op dezelfde dag de secretaris-generaal van de Arabische liga 
verklaarde: ,Dit zal een uitroeiingsoorlog zijn, een berucht bloedbad, waarvan 
gesproken zal worden als over de slachtingen der Mongolen en over de Kruis
tochten." Zeven Arabische staten verklaarden Israel de oorlog. De Arabische 
!eiders riepen de in Palestina wonende Arabieren op bet land te verlaten. Indien 
zij zouden blijven zouden zij als verraders worden beschouwd. Na de uitroeiing 
der Joden konden zij terugkomen en de buit delen. Deze vlucht meenden de 
Arabische !eiders voor hun eigen propaganda in bet buitenland goed te kunnen 
gebruiken. De Joodse !eiders drongen er bij de Arabieren op aan in bet land 
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te blijven. Hun levens en bezittingen werden gewaarborgd. Joden gingen naar 
Arabische vrienden en verzochten hen het land niet te verlaten. Er waren 
Arabieren die bleven, doch naar schatting namen minstens 700.000 Arabieren 
de vlucht. Achteraf bleek deze vlucht voor Israel zeer voordelig. Er kwam 
ruimte vrij voor Joodse immigranten, waarvan tienduizenden uit Arabische 
land en. Het gevaar, dat zich bij het begin der J oodse immigratie voordeed, dat 
sommige Joden een handeltje ter hand namen of als opzichters fungeerden en 
Arabieren voor zich lieten werken werd zoal niet gekeerd, dan tach wel ver
kleind. 

Arabische legers trokken Israel binnen. De Arabieren beschikten over een 
overmacht aan manschappen en bezaten veel beter oorlogsmateriaal. Militaire 
deskundigen over de gehele wereld geloofden, dat Israel verslagen zou worden. 

Koning Abdallah van Transjordanie beschoot Jeruzalem en veroverde het 
oude stadsgedeelte. Hij genoot Engelse subsidies, terwijl Engelse officieren tot 
zijn beschikking stonden. Hij liet Joodse synagogen opblazen. Later werd hij 
door een Arabische moordenaar om het leven gebracht. 

Koning Faroek van Egypte liet Jeruzalem vanuit Bethlehem bombarderen. 
Hij werd later uit zijn land verdreven. Het nieuwe gedeelte van Jeruzalem, de 
Nieuwe Stad hield stand, doch werd van de buitenwereld afgesneden. In het 
gehele land werd er hard gevochten. 

Dr. Nederbragt schrijft in zijn als standaardwerk beschouwde boek: Jeru
zalem, eer dat ik u vergete, dat hij, Nederbragt, die destijds in Israel was, in 
die dagen aan Oud-Testamentische wonderen moest denken. Zo gebeurde het, 
dat in de Negevwoestijn een pantserwagen, de ,Zwarte Mien" geheten, met 
een twintigtal jongelui uit Nederland afkomstig, met felle lichten op aan kwam 
rijden. Er werden door hen handgranaten geworpen en zij schoten. De volgende 
dag was in de plaats waar geschoten was van de naar schatting 2.000 Arabieren 
vrijwel niemand meer te zien; de anderen waren gevlucht. Elders in de oude 
stad Safed, werd zwaar gevochten. 

David Catarivas verhaalt in Israel, een picture pocket, dat toen dander te 
hulp kwam. De hemelse echo van de mortieren deed de Arabieren vluchten. 
Het gerucht, dat de Joden over een atoombom beschikten vond grif ingang en 
gaf de doorslag. Op 11 juni werd een wapenstilstand gesloten. Jeruzalem had 
het, menselijker wijze gesproken, door het door de insluiting veroorzaakte 
gebrek aan tal van benodigdheden geen twee dagen meer kunnen uithouden. 
De strijd ontbrandde opnieuw op 7 juli. De Arabieren vielen aan. Slechts 11 

dagen duurde de strijd. De Arabieren werden op alle fronten definitief ver
slagen. Israel was in de gelegenheid zijn gebied uit te breiden. Op 14 februari 
1949 kwam het parlement voor het eerst bijeen. Weizmann en zijn vrouw 
werden binnengeleid. Diep ontroerd verklaarde hij, dat de profetie, dat het 
overblijfsel terug zou keren vervuld was en dat de wereld zalluisteren naar de 
nieuwe boodschap, die van Zion zal uitgaan. 

Drie dagen later werd W eizmann tot president gekozen. De verkiezing vond 
in een nachtelijke zitting plaats, na een debat, waarin Weizmann voor een 

133 



DE VERRIJZENIS VAN DE STAAT ISRAilL 

collaborateur werd uitgemaakt. Bedoeld werd, dat hij teveel sympathie voor 
Engeland aan de dag gelegd had. Het woord ,collaborateur" was een grove 
miskenning. Er waren trouwens in zijn leven meer pijnlijke incidenten voorge
komen, waardoor hij eens tijdelijk de leiding der Zionistische beweging aan 
anderen had moeten overgeven. Conflicten met hun volk zijn- wij weten bet 
uit de Bijbel - ook in bet verleden aan grote leiders van Israel niet bespaard 
gebleven. Anderzij ds ondervond W eizmann veel waardering. Zo bij Ben 
Goerion en vier andere Labour-afgevaardigden in de voorlopige regering. Op 
de dag waarop de onafhankelijkheid van Israel werd geproclameerd zonden zij 
een verklaring aan de in de V erenigde Staten vertoevende W eizmann. Zij 
spraken de hoop uit ,dat W eizmann, de man die meer dan enig levend mens 
voor de schepping van de staat had gedaan in vrede aan bet hoofd van de 
staat zou staan. Zijn standvastigheid en hulp hadden hen allen gesterkt." 

Weizmann, de man die met zijn vele, vaak zeer bekwame vrienden in lang
durige strij d tegenstanders van bet Zionisme tot voorstanders had weten te 
maken, die bij staatslieden in tal van landen de zaak der Zionisten had bepleit 
werd president. President van Israel, een land dat voor aile Joden in de wereld 
openstond. Zij zouden komen uit Irak, waaruit zij werden verdreven met achter
lating van 80% van hun vermogen. Uit Jemen, Joden die rustig in bet vliegtuig 
stapten, omdat de profeet Jesaja geprofeteerd had, dat Joden op arendsvleugelen 
naar huis zouden worden gedragen. Zij kwamen uit Egypte, uit allerlei landen. 

Nog eens zou Israel straks de wapens opnemen om Egypte te bestrijden, om 
de wonderlijke Sinal-zege te behalen, waarna de zege in 1967 volgde. De oude 
stad Jeruzalem met bet tempelplein kwam in Joodse handen. 

Het anti-semitisme als drijfkracht 
Het was vooral bet anti-semitisme, dat de Joden naar Israel dreef. Crossman, 

r.k. lid van bet Engelse parlement en lid van de reeds genoemde Anglo-Ameri
kaanse commissie, verklaarde: ,Ik heb altijd gevoeld, dat elke niet-Jood wat 
anti-semitische smetstof heeft." Crumm, eveneens lid van de commissie, was 
bet met deze uitspraak eens, doch voegde eraan toe, dat elk volk, dat anti
semitisme in de praktijk bracht, aan een inwendige zwakheid leed, die leidde 
tot zelfvernietiging. 

Een wonderlijk verschijnsel is toch bet anti-semitisme. De uitdrukking anti
semitisme is fout. De Arabieren zijn evenals de Joden Semieten. Het anti
semitisme richt zich niet tegen de Arabieren, doch aileen tegen de Joden; 
tegen bet uitverkoren volk. 

Volgens professor Kohlbrugge, die geruime tijd in Perzie heeft gewoond, 
zijn er Arabieren, die zeggen: ,De Joden gevoelen zich bet uitverkoren volk. 
In hun heilige boeken wordt over hun wederkeer gesproken en over een groot 
rijk, dat zij zullen stichten. Zij zullen niet tevreden zijn met hun huidige 
grondgebied, doch bet willen uitbreiden van de Tigris tot de Nijl." De Ara
bieren vrezen, dat Israel een staat zal worden, welke door de Joden, verspreid 
in de gehele wereld, zal worden gesteund. De Arabische staten, die Israel aan-
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vielen, wilden geen onafhankelijk Arabisch Palestina, doch hun eigen gebied 
uitbreiden. De Arabieren hanteren als wapens in de internationale diplomatieke 
strijd het bezit van olie en van de transportwegen, benevens de bedreiging van 
een samenwerking met de Sovjet-Unie. Bij gelegenheid van het eerste Engelse 
vlootbezoek aan de nieuwe staat Israel werd door de regering van Israel aan de 
vlootcommandant een mooi gebonden Tenach, het Oude Testament, aangeboden 
met de woorden: ,Dit is ons geheime wapen." 

De hoop van Israiil 
Israel ligt in de branding. Aan de landzijde is de staat door vijandige staten 

omgeven. Het oude gedeelte van Jeruzalem met het tempelplein en de olijfberg 
bevonden zich tot voor kort niet in Joodse handen. In dit door vijandige landen 
omringde Israel heeft een samensmeltingsproces plaats, J oden uit circa 100 
landen verenigend. 

Israel rekent hierbij op zijn jeugd. Deze jeugd spreekt Hebreeuws, de oude 
taal, doch aan de nieuwe tijden aangepast. Nergens ter wereld is ooit een 
dergelijke taalaanpassing vertoond. Israel beschouwt zijn jeugd als de hoop van 
zijn toekomst. Eens heeft de rijpere jeugd, jongens en meisjes, deelgenomen 
aan de verzetsbeweging en de bescherming der nederzettingen. Nu bezetten 
vaak jonge mensen belangrijke posten. De politiek beheerst het gehele leven, 
en dit geldt ook voor de jeugd. 

Deze jeugd, die aan de toekomst bouwt zal niet licht vervallen in de fouten 
van die westerse jongeren, die het leven zinloos vinden en op het heilloos 
kompas van een Sartre varen. 

In het Westen, bij de Grieken, leefde het geloof aan de wen tel gang, opgaan, 
blinken en verzinken. Bij de Joden is alles anders. In het scheppingsverhaal 
wordt eerst de duisternis genoemd, daarna komt het licht. De Sabbat begint in 
de avond. De Joden zeggen zelf: ,Bij ons gaat alles anders." Een oud volk 
dat zijn jeugd opvoedt bij het licht van de Tenach in de oude, zij het aangepaste, 
taal en dat zijn geschiedenis hoog houdt. 

Zijn !eiders verklaarden, dat voor Israel nog een taak is weggelegd: dus de 
geschiedenis heeft zin. Na en door lijden tot heerlijkheid. Het marxistische 
communisme gelooft eveneens aan de zin der geschiedenis, doch het commu
nisme staat op ongodsdienstige basis. Israel vormt een uitdaging voor het 
christelijke westen om eveneens aan de zin der geschiedenis te geloven en 
hiernaar te handelen. 

Bes!tJit 
W onderlijk is het te constateren, hoeveel spelers op het toned verschenen, 

die hoewel de Joden niet goed gezind, soms zelfs fel anti-semitisch, het herstel 
van Israel hebben bevorderd. Daar is de Russische csaar, die door zijn programs 
de komst der pioniers heeft voorbereid; daar is Hitler. Van hem heeft men wei 
gezegd, dat het enige positieve dat hij heeft nagelaten de staat Israel is. Door 
zijn optreden werd de immigratie in Palestina sterk bevorderd. Hij heeft het 
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geweten van velen in de wereld wakker geschud, hetgeen de uitslag van de 
stemming in de vergadering der Verenigde Naties gunstig heeft be!nvloed. 
Bovendien betaalde Duitsland schadevergoeding aan Israel. Dan de Sovjet· 
Unie, die de Joden niet laat ,trekken", doch uit politieke overwegingen v66r 
de verdeling van Israel heeft gestemd. Tenslotte, de Arabische staten, die door 
hun vijandig optreden de vlucht van honderdduizenden Arabieren veroorzaakten 
en zo hielpen Israel tot een eenheid samen te smeden. 

Wat de toekomst brengen zal- wij weten het niet. Wij weten wel, dat de 
wens van vele Joden sedert eeuwen elk jaar random de Seidertafel op de avond 
voor Pasen geuit namelijk: ,Het volgend jaar in Jeruzalem" voor velen in de 
meest letterlijke zin in vervulling is gegaan. Juist in een tijd van de atoombom, 
de dreiging van het athe!stisch communisme en van het ontwaken van Afrika 
en Azie is deze vervulling mogelijk gemaakt door de verrijzenis van de staat 
Israel. 

PERSON ALIA 

Dr. A. C. de Ruiter; plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer. 
Mr. ]. Hollander; vervult thans een functie in het bedrijfsleven. 1953: Beurs voor verblijf 
in Amerika o.a. bij secretariaat van de Ver. Naties ter orientatie over defensievraagstukken 
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door 

Mr. A. M. Donner 

De heerschappij van de ministerraad, door mr. H. 
Th. J. F. van Maarseveen, rede uitgesproken wegens 
de aanvaarding van het ambt van gewoon hoog
leraar in de rechtsgeleerdheid met inbegrip van het 
staats- en bestuursrecht aan de Nederlandse Econo
mische Hogeschool te Rotterdam, 30 januari 1969. 

,Het Nederlandse staatsrecht werkt vaak met woorden en termen, die, al 
begrijpt men ze niet precies, toch vertrouwd aandoen. Wij kennen een Konink
lijk Huis, we kennen rechters, we hebben een volksvertegenwoordiging, zelfs is 
er een regering, aan prinsen en prinsessen geen gebrek, er zijn wetten en 
paleizen van justitie. Daarin zit een brok romantiek. Men zou ook kunnen 
spreken van iets als sprookjesrecht. Het staatsleven ten onzent maakt gebruik 
van heel wat symbolen, die wij ons lieflijk herinneren uit de tijd toen wij 
gelukkig waren met een verhaaltje voor het slapen gaan." 

Zo begint de nieuwe hoogleraar aan de jonge faculteit voor sociale weten
schappen te Rotterdam zijn rede en die aanvang doet al vermoeden, dat het 
hem erom gaat de knuppel eens in het hoenderhok te gooien en een aantal 
,heilige huisjes" onder handen te nemen. Het moet aanstonds worden gezegd, 
dat hij het met allure heeft gedaan. Het stellen van ,de heerschappij van de 
ministerraad" is een ketterij van formaat, die niet kan nalaten opzien te ver
wekken en tot tegenspraak uitdaagt. 

Met het woord heerschappij doelt Van Maarseveen op ,de Ieiding van de 
staatswerkzaamheden", ,de bevoegdheid tot staatsbewindvoering", ,de hoogste 
bewindvoering", ,het centrum van de hoogste gezagsoefening". Hij wil het 
belaste woord ,souvereiniteit'' niet bezigen, maar voorzover daar nog met recht 
van zou kunnen worden gesproken, is dat toch wat hem voor ogen schijnt te 
staan. Welnu, die heerschappij berust bij de regering of, om het nog concreter 
te zeggen (want de term regering omvat ook de Koning) bij de ministerraad. 

Wij moeten ons z.i. niet door Thorbecke Iaten vertellen, dat de Nederlandse 
staat niet een hoogste macht kent, doch slechts een aantal elkaar in evenwicht 
houdende instellingen. De diversiteit en scheiding, die het huidige patroon van 
overheidsbevoegdheden en organen lijken te karakteriseren, moeten ons met 
,de charme van veelkleurige ingewikkeldheid" het gezicht op de werkelijkheid 
niet benemen. Op de keper beschouwd blijft er van de schijnbare nevenschik-
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king, van trias politica en dualisme niet veel over, zo waarschuwt de schrijver 
en hij valt de leer van de machtenscheiding meteen maar op haar, volgens hem, 
sterkste punt aan, nl. de consequenties van de zelfstandigheid en onafhankelijk
heid van de rechter. Hij zal die beiden niet ontkennen, ,maar ze doen niet af 
aan de gegevenheid, dat de rechter client te handelen volgens de wet. En het 
is op dat punt dat de rechter ingepast is in het totale staatsapparaat en directieven 
heeft te volgen. Hem komt een zekere vrijheid toe bij de toepassing en uit
werking van de directieven, maar aan de bedoeling en strekking ervan is hij 
gebonden en zo nodig kan hij door nadere of nieuwe normgeving gecorrigeerd 
worden. Wie de juistheid hiervan erkent, aanvaardt tevens dat wetgeving niets 
anders is dan een methode van staatsbewindvoering, een bepaalde juridische 
techniek, waaronder belangenbehartiging plaats vindt.1 

Oat wetgeving als middel van staatsbewindvoering niet tot alle doeleinden 
mag worden gebezigd, dat het een gebonden, niet een vrije methode is, en dat 
ook daarbij de eis geldt dat niet in strijd met het recht gehandeld mag worden, 
is een aangelegenheid op zichzelf, een probleem van de verhouding tussen 
staatsbewindvoering en recht, hetwelk mij thans niet bezig houdt.2 

Van belang hier is de stelling, dat met behulp van wetgeving de werkzaam
heden van de rechter gedirigeerd worden binnen het kader van de staatsbewind
voering en dat zij op de doeleinden daarvan afgestemd worden. Houdt men 
voorts rekening met de mogelijkheid om met andere algemeen verbindende 
regelingen dan de wet in formele zin aan de rechter aanwijzingen te geven, dan 
verkrijgt men het beeld van een rechterlijke macht die als staatsorgaan weliswaar 
een grate mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid bezit, maar niettemin 
in laatste instantie gebonden is aan de richtlijnen van het hoogste staatsgezag. 
Het is daarbij de overdenking waard, dat enerzijds de toeneming en detaillering 
van wetgeving de rechter afhankelijker hebben gemaakt, terwijl hij anderzijds 
vrijer is geworden door de erkenning van recht en rechtsbeginselen als buiten
en soms boven-wettelijke normen tot binding en handhaving waarvan hij zich 
hoe langer hoe meer geroepen acht." 

De passage is te karakteristiek om haar niet geheel op te nemen. Ik heb er 
als noot reeds een paar kanttekeningen bij gemaakt, maar de voornaamste 
tegenwerping is uiteraard, dat hier dan toch als hoogste staatsgezag niet de 

1 Ik moet bekennen, niet goed in te zien, waarom de erkenning, dat de rechter 
natuurlijk aan latere of aanvullende wetgeving gebonden is, mee zou brengen, dat men 
ook aanvaardt dat wetgeving niets anders is dan een methode van staatsbewindvoering, 

etc. D. 
2 Maar door zich niet in te Iaten met wat hij noemt ,het probleem van de verhouding 

tnssen staatsbewindvoering en recht", ontneemt Van Maarseveen voor niet weinigen de 
kracht aan zijn betoog. Wanneer hij deze ,aangelegenheid op zichzelf" in zijn betoog had 
betrokken, zou hij dan nog zo bout wetgeving en wetstoepassing hebben afgedaan als 
,niets anders dan een methode van staatsbewindvoering" en niet hebben moeten erkennen, 
dat het misschien toch wel iets meer is dan ,een bepaalde juridische rechniek, waarmede 
belangenbehartiging plaats vindt"? D. 

138 



BEELDENSTORM TE ROTTERDAM 

ministerraad, maar wet en wetgever optreden. En dat, zo zal men zeggen, is niet 
hetzelfde. Maar dan wacht Van Maarseveen u reeds op met een andere stelling, 
nl. dat de positie van het parlement geheel en al bepaald wordt door zijn relatie 
tot de ministers. ,Het is gebleven wat het in 1814 werd: een vertegenwoor
diging van de bevolking bij het hoogste staatsgezag." Het heeft- zeker! -
medezeggenschap bij de wetgeving, maar het zwaartepunt van de wetgeving 
blijft liggen bij de ministerraad, als dominerend orgaan. De omstandigheid, 
dat de Staten-Generaal een Kabinet tot heengaan kunnen dwingen, brengt 
daarin geen verandering. integendeel, voor het gevallen Kabinet komt een ander 
terug, dat opnieuw de heerschappij van de ministerraad uitoefent. ,Door een 
Kabinetscrisis uit te Iokken kan de volksvertegenwoordiging bewerken dat de 
staatsbewindvoering op een bepaald punt of over de gehele lijn verandert, 
maar wat er aan afspraken en akkoorden wordt getroffen, zij gaan uit van de 
rechtsovertuiging dat de ministerraad de competentie bezit. Ingeval bij Kabinets
formatie publiekrechtelijke overeenkomsten inzake de uitoefening van de be
voegdheid worden gesloten, zijn de leden van de raad gehouden de heerschappij 
op een bepaalde manier of met een bepaald oogmerk uit te oefenen, maar dat 
doet aan hun competentie niet af zolang deze niet tot vormelijkheid is ver
schrompeld." 3 

Men moet, zo wordt gezegd, hierin niets bijzonders zien, de toestand is 
elders niet anders. Aileen geschiedt volgens Van Maarseveen de benoeming van 
de hoogste bewindvoerders nergens zozeer buiten de kiezers en de volksver
tegenwoordiging om als bij ons. ,Het parlement heeft oak weinig vertrouwen 
in de eigen mogelijkheden terzake, want van zijn bevoegdheden om voorstellen 
te doen, een openbaar debat te houden of anderszins invloed uit te oefenen, 
maakt het geen gebruik. Het gevolg daarvan is dat over een nieuwe samen
stelling van de ministerraad binnenskamers wordt beslist, in of na overleg 
weliswaar met leidinggevende parlementariers, maar voor een belangrijk stuk 
oak onder buiten-parlementaire druk." 

De legitimatie ( wie Van Maarseveen kent, zat op het woord te wachten) 
van de heerschappij van de ministerraad is dus, zo heet het, wei bijzonder zwak, 
zo niet geheel afwezig en geen wonder dat vele voorstellen tot staatkundige 
vernieuwing hier juist op aanslaan.4 

a Dat argument overtuigt niet erg. Op die wijze kan men ook betogen, dat de 
ministerraad machteloos staat tegenover burgemeesters. Men kan ze immers wei ontslaan, 
maar zal dan tach weer een andere burgemeester moeten benoemen. W anneer Van 
Maarseveen, om aan de Staten-Generaal werkelijke ,macht" tegenover de ministerraad 
toe te kennen, de eis stelt, dat zij dat college en zijn bevoegdheden naar believen moeten 
kunnen veranderen en vervormen, dan zal hij zich tach moeten Iaten zeggen, dat dan de 
,macht" van de ministerraad ten opzichte van allerlei organen ook niet zo reeel is, als 
hij wei schijnt te veronderstellen. D. 

4 In die voorstellen zelf ziet Van Maarseveen 6f zoveel bezwaar, dat zij hem doen 
aarzelen (zie biz. 40, noot 4) 6f geen wezenlijke oplossing (zie biz. 31, noot 5). Zo 
blijft ook hij in het kringetje ronddraaien, dat een krachtiger invloed van de kiezers op 
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In bet hierna volgende gedeelte van de rede wordt de vraag aan de orde 
gesteld, of de ministerraad wel voldoende is bewerktuigd om metterdaad de 
hoogste heerschappij uit te kunnen oefenen. In dat verband wordt stilgestaan 
bij de collegiate inrichting, de opkomst van de figuur van de minister-president 
en bij de voortdurende strij d om de staatssecretarissen buiten de deur te houden 
en daardoor de ministerraad te beperken tot een getal deelnemers, waartussen 
ernstig overleg nog mogelijk is. De schrijver doet daarover belangwekkende 
mededelingen en wijst met name op bet gebrek, dat nog onvoldoende is gezorgd 
voor een interne controle, dat de besluiten van de raad ook worden uitgevoerd 
en nageleefd. Men zou graag hele stukken daaruit citeren, maar bet is veel 
beter, dat degenen die zich voor de stof interesseren bet boekje zelf ter hand 
nemen en daaruit niet aileen de tekst, maar ook de zeer waardevolle noten 
van de tweede dertig blz. nalezen. 

In het slotwoord komt de schrijver, zoals in een goed betoog past, weer op 
de aanvang terug. Daarin wordt betoogd, dat het gebrek aan staatsrechtelijke 
belangstelling voor de ministerraad te wijten is aan de omstandigheid, dat zijn 
macht voortdurend is bemanteld en verstopt (bv. achter de Kroon en de 
Koning). De rechtsvormen verbergen de rechtswerkelijkheid en dat roept span
ningen op. ,De structuren van de staat, in het opzicht van organisatie en 
bevoegdheid, zijn anders dan men in de Grondwet leest, ze zijn anders dan 
de gebezigde formalia suggereren. Dat moge algemeen bekend zijn, maar daar
door is het nog niet algemeen verwerkt of gelntegreerd, nog minder weet men 
hoe de structuren dan wei zijn. Naar twee kanten heeft dat ongelukkige ge
volgen. Enerzijds wordt door het gebruik van al te antieke symbolen en beelden 
onnodig onvrede met het bestel uitgelokt. Anderzijds wordt het ontstaan van 
nuttige onvrede bemoeilijkt doordat de werkelijke structuren aan de waarneming 
onttrokken blijven." En dan eindigt de rede met de berustende constatering 
dat in Nederland toch alles bij het oude blijft en dat men aileen tot echte 
vernieuwing komt onder de druk van binnenlands geweld of buitenlandse 
revoluties. ,De geschiedenis van de jaren 1795, 1848 en 1918 kunnen (sic!) 
ons daaromtrent voldoende tot lering strekken." 

Het gegeven overzicht van de rede is eenzijdig, want daarin is verreweg de 
meeste aandacht besteed aan, wat ik nu maar noem, het uitdagende gedeelte. 
Dat leek mij gerechtvaardigd, want, hoe belangrijk het stuk over de inrichting 
en het functioneren van de ministerraad ook is, vooral dat uitdagende gedeelte 
verdient aandacht in een bredere kring. 

de kabinetsformatie slechts mogelijk is, wanneer de partijen zich bij de verkiezingen 
anders opstellen en, bv. door stembusakkoorden of blokvorming, de kiezer meer inzicht 
verschaffen in de alternatieven, die op het ogenblik van de stemming denkbaar zijn. Het 
zg. gebrek aan legitimatie, ofwel de machteloosheid van de kiezer t.a.v. de kabinets
formatie zit in wezen niet vast op ons staatsrechtelijk stelsel, maar op de partijpolitieke 
versplintering. Die laatste bewerkt ook dat Kamerdebatten e.d. over de kabinetsformatie 
waarschijnlijk geen meerdere ,duidelijkheid" of overzichtelijkheid zouden opleveren; eerder 
het tegendeel! D. 
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Dat betoog hoort men met gemengde gevoelens. Enerzijds is toe te juichen, 
dat bier een instelling, die te lang verwaarloosd is, eens naar de voorgrond 
gehaald wordt en ziet men niet zonder sympathie hoe met allerlei versleten en 
gezapige wijsheden een loopje wordt genomen. Anderzijds overtuigt de stelling 
van de heerschappij van de ministerraad niet en vraagt men zich af, of Van 
Maarseveen bij bet op hun kop zetten van de traditionele opvattingen niet over 
zijn doel heenschiet. 

Ter toelichting van de mening, dat men de Rotterdamse beeldenstormer niet 
zomaar kan volgen, zou ik bij een aantal begrippen, althans woorden, die in 
het betoog nogal eens voorkomen, willen stilstaan. Het zijn de begrippen: heer
schappij en structuren, en in verband daarmede de begrippen: staatsbewind
voering en legitimatie. 

De heerschappij van de ministerraad wordt betrokken op de zg. staatsbewind
voering en bet hele betoog komt er op neer, dat, wanneer inderdaad de over
heidsfunctie kan worden samengevat in die laatste term, daaruit voortvloeit, 
dat de heerschappij bij de ministerraad ligt. Dat zijn dus twee nauw met elkaar 
samenhangende steilingen. Laten wij ze eens ieder op zich bezien. 

De staatsbewindvoering is om het in huiselijke termen te zeggen: het ,ma
nagen" van de staat, in bet bijzonder wei van bet staatsapparaat, maar dat toch 
niet aileen. Het is het gezichtspunt waaronder de staat wordt bekeken vanuit 
de ministerraad en de kring van hoofdambtenaren, die daar dichtbij zitten: het 
behartigen van openbare belangen door telkens in te grijpen, waar die belangen 
worden bedreigd of met elkaar botsen. Dat is, bet moet gezegd, een moderne 
visie op de staat. Terwijl men lang op de voorgrond stelde, dat de staat een 
vaste rechtsorde is van een samenleving ,sesshafter Menschen", legt men tegen
woordig graag de nadruk op de staat als ,process of government" en op de 
dynamiek van ,de mens onderweg" of van ,I' homme en devenir". Die nieuwe 
benadering is verhelderend en zij kan van nut zijn, waar zij de oude opvatting, 
die de staat als een rustende rechtsorde ziet, relativeert. Maar zij kan die 
opYatting niet vervangen, want dan zou zij in soortgelijke eenzijdigheden en 
tekortkomingen vervailen. Wij moeten niet uit het oog verliezen, dat de be
weging, de staatsbewindvoering, zich afspeelt binnen een gegeven, normatieve 
orde en in die orde haar steunpunt vindt. De tegenvoeters van Van Maarseveen, 
die juist op dat element !etten, spreken dan ook bij voorkeur over een heel 
andere maatschappij, die ons staatsrecht zou kenmerken, nl. de heerschappij van 
de wet of zelfs de souvereiniteit van de wet. Zij zouden hem kunnen tegen
werpen, dat hij hun onbewust gelijk geeft, wanneer hij zijn term ,heerschappij" 
ontleent aan bet oud-vaderlands spraakgebruik uit de tijden van de Republiek 
der Verenigde Nederlanden. Immers dat is een tijd van een tamelijk statische, 
traditionele orde, waarin men het bestaande met grote eerbied respecteert en 
aileen iets aan bet politieke en juridische kleed van de samenleving durft te 
verplooien of over de ergste gaten een lapje stof flikt. Dat begrip ,heerschappij" 
veronderstelt een staat in ruste en niet zozeer een staat in beweging of een 
staat als proces. 
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Het is een verdienste van deze rede, dat dat aspect van de staatsbewind
voering ( zelf houd ik mij liever aan de oudere, en, ik geef het toe, meerbelaste 
term: regering) eens naar voren is gehaald en in verband daarmee het belang 
van de ministerraad. Maar het gaat te ver om, zoals hier toch wordt gesugge
reerd (lees de aangehaalde passage over de functie van de rechtspraak), nu 
maar alle staats- of overheidswerk als uiteindelijk niet anders dan staatsbewind
voering te karakteriseren. Dat doet denken aan de verkeersagent, die zegt: ,ik 
heb de heerschappij van het verkeer, het verkeer dat ben ik". Als hij zich 
daarnaar gaat gedragen, wordt hij ongeschikt voor de waarneming van zijn 
ambt. Reeds wanneer men zich op het standpunt van de rechter stelt, dan is 
de statelijke orde en het statelijk bedrijf nog wel iets meer en iets anders dan 
staatsbewindvoering. En wanneer men zich op het standpunt stelt van de ver
schillende diensten, instellingen en lichamen, die allerlei openbare taken waar
nemen, dan is de staatsbewindvoering een zeer noodzakelijke coordinatie van die 
taakwaarneming, maar zeker niet de essen tie ervan. W anneer aan die essen tie 
wordt geraakt en gewijzigd, ervaren zij en de belanghebbenden dat ook niet 
als een ingrijpen van de staatsbewindvoering, maar als een verandering van de 
rechtsorde, die zij zelf moeten verwerken en verwezenlijken. 

Is het dus al zo dat het begrippenpaar staatsbewindvoering-heerschappij (van de 
ministerraad) elkaar wederzijds bepaalt en beperkt, daarnaast vraagt men zich 
af, of nu die heerschappij van de ministerraad in de staatsbewindvoering wei 
als juist moet worden aangenomen. 

Het is niet te ontkennen, dat in het hele proces van besluitvorming van wetge
vende en bestuurlijke aard de belangrijkste draden samenlopen bij de minister
raad. Maar a! vallen de beslissingen in die raad, daarmee is nog niet gezegd, dat 
die raad beslist, in de zin van: heerst. Het zal er wel aan liggen, dat ik nooit in 
of nabij die raad heb gezeten, maar ik kan van zijn heerschappij nog niet zo 
onder de indruk komen. Of niet, als puntje bij paaltje komt, de gezamenlijke 
fractieleiders van de meerderheid of, laat ons zeggen, de gezamenlijke Ieiding 
van de vakbeweging van werknemers en werkgevers, op de staatsbewindvoering 
een even zo niet meer beslissende invloed oefent? De vraag komt bij Van Maar
seveen zelfs niet boven de horizon en daarover verbaast men zich wel even. 

De beslissingen en initiatieven van de ministerraad zijn niet zo in vrijheid 
genomen als deze rede wel suggereert en als het vanuit de ambtelijke dienst 
kan schijnen. Vanuit die dienst zijn voor elk probleem misschien wel drie 
oplossingen voorgedragen en, wanneer de minister of de raad erom had ge
vraagd, dan had men er nog tien andere aan de hand kunnen doen. W anneer 
de door de raad gedane keuze vaak willekeurig lijkt en dus een sterke indruk 
geeft van de macht en de vrijheid van het college, dan ziet men over het hoofd, 
dat die keuze (die dikwijs helemaal niet de beste schijnt) meestal in belangrijke 
mate is bepaald, 6f door de kennis die de ministers uit eigen wetenschap of op 
grond van intern overleg bezitten over wat ,haalbaar" en ,niet-haalbaar" is, 
6f door de pas in het college plaats vindende afweging met andere belangen, 
die een dwangpositie schept. 
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Zij, die het hebben over de dwangpositie, waarin zich de Kamers tegenover 
de ministerraad zouden bevinden en die aan de initiatieven van de regering een 
belangrijke voorsprong zou geven, moeten dan ook niet over het hoofd zien, 
dat 66k de ministerraad zich heel vaak in een dwangpositie bevindt. Als er 
sprookjes opgeruimd moeten worden, dan ook het sprookje, dat een regering 
maar om de tafel gaat zitten en er nu eens naar eigen believen, voorkeur of 
inzicht op los zou kunnen gaan regeren. Met welke hooggestemde voornemens 
zij ook op het kussen komt, zij heeft er vanaf de eerste dag de handen vol aan 
om de lopende zaken de baas te blijven en als het binnenslands al eens wind
stilte mag zijn, dan komen depressies van buiten het klimaat verstoren. (Trou
wens, net als in de meteorologie, merken wij dat het klimaat dagelijks door 
elementen van over de grenzen wordt bepaald en, zoals een Franse spotter 
eens heeft gezegd: de staatslieden maken de politiek - en de staatsbewind
voering - net zoals De Bilt het weer maakt.) De verkeersagent, die het ver
keer ,leidt", kan het zich nog permitteren om de stroom, die op het kruispunt 
zijn ongeduld laat blijken door luid claxonneren, af te straffen door ze extra 
lang te laten wachten; een regering kan dat meestal nu net niet! 

Daarmede is niet gezegd, dat de ministerraad geen belangrijke bevoegdheden 
en grote macht heeft, maar men moet toch wel bijziend zijn om nu te spreken 
van de heerschappij van de ministerraad. Van Maarseveen heeft dat ook, als ik 
goed heb geluisterd, zelf wei beseft, want aan het eind van zijn rede zegt hij: 
,Ik mocht uw aandacht vragen voor dat orgaan in het staatsrechtelijk bestel, 
dat zonder enige twijfel het machtigste en meest beslissende is." Het klinkt nog 
indrukwekkend, maar op de keper beschouwd steekt er in de gecursiveerde 
woorden een relativeren van het voorafgaande betoog, dat de ministerraad de 
heerschappij heeft (en men ga nog maar eens na met welke absolute termen 
dat woord is toegelicht). Het maakt immers nogal wat verschil of men de 
ministerraad vierkant b6ven de andere organen zet dan wei of men zegt, dat 
het onder die organen het machtigste is. In het ene geval roept men een beeld 
van onderschikking op, waarbij de ministerraad de top van een pyramidaal 
opgebouwd staatsbestel vormt. In het andere geval gaat men uit van een neven
schikking van een, zoals de spreker het in een ander geschrift wel heeft ge
noemd, 5 pluralistisch staatsbestel en zegt men dat onder de vele toppen van het 
bergmassief van ons staatsrecht de ministerraad toch wel de hoogste top is. In 
dat geval komen dus het dualisme en de nevenstelling van machten, die zojuist 
van de voordeur zijn weggejaagd, toch langs de achterdeur weer in huis. Al 
aarzel ik om ,zonder enige twijfel" van het machtigste orgaan te spreken, ik 
voel mij bij de laatste voorstelling toch wel wat gerustgesteld. Zo kras als hij 
het deed voorkomen, stelt Van Maarseveen het per sal do misschien toch niet! 

Er zou over de staatsbewindvoering en de heerschappij veel meer te zeggen 
zijn, maar ik wil de aangesneden problematiek nog benaderen vanuit een andere 

5 De ministeriele verantwoordelijkheid, N.J.B. 1965, biz. 495 v.v. 
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term, die vaak in de rede voorkomt: de structuren. Wanneer wij, onder de in
druk van de uitvallen tegen de ,sprookjes", vragen wat daar dan voor in de 
plaats moet komen, dan horen wij, dat de rechtsvormen de werkelijkheid niet 
moeten verbergen, maar dat zij behoren te verwijzen naar de structuren van de 
staat en in de peroratie komt dat woord wel driemaal voor. 

Nu vraagt degene, die dat hoort en die denkt te weten, waar die roep om 
belangstelling voor de werkelijkheid en de structuren op slaat, zich al aanstonds 
af, hoe het dan mogelijk is om een rede te houden over de heerschappij in v:r,s 
staatsrecht, zonder ook maar de woorden ,partij", ,vakbeweging" enz. uit te 
spreken en aan deze machtsconcentraties van politiek-sociale aard geen aandacht 
te schenken. Maakt men zich het betoog over het overwicht van de ministerraad 
over de Staten-Generaal niet wat al te gemakkelijk, wanneer men die werkelijk
heid buiten het beeld laat? Houdt een verhaal over staatsbewindvoering dat aan 
deze elementen geen aandacht besteedt, zich aan de structuren van de staat? 

Men krijgt de indruk, dat Van Maarseveen het anders heeft bedoeld en dat 
hij niet zozeer aan de structuren van de staatsgemeenschap (om het zo te noe
men) heeft gedacht als wei aan die van het staatsapparaat in engere zin. Dat is 
zijn goed recht en die beperking kan zeer zinvol zijn, maar, wanneer het nu 
gaat om een recht dat slaat op de staatswerkelijkheid, kan men dan de structuren 
van dat staatsapparaat zo losmaken van die der staatsgemeenschap? W anneer 
hij dat verantwoord acht, dan wil ik hem wel voorspellen, dat de hoogleraar die 
nog een stapje verder gaat en met soortgelijke argurnenten als de zijne zal be
togen dat de heerschappij van de ministerraad maar een sprookje is en dat de 
reele staatsbewindvoering structured bij de ambtelijke dienst, bij de departe
mentale bureaucratie ligt, nu al op de collegebanken zit. 

W aar hebben wij het eigenlijk over, wanneer wij het woord ,structuren" 
bezigen? In de sociologic betekent het vaak niet anders dan ,een empirisch 
geconstateerde regelmatigheid in de processen", maar de hogepriester van bet 
tegenwoordig opgang makende structuralisme, Levi-Strauss, waarschuwt juist 
,que la notion de structure sociale ne se rapporte pas a la realite empirique, mais 
aux modeles construits d'apres celle-ci". Twee tamelijk uiteenlopende begrippen 
dus, waarvoor hetzelfde woord wordt gebruikt en er zijn nog heel andere op
vattingen. In de gegeven voorbeelden gaat de ene opvatting er, na:ief, van uit, 
dat de regelmatigheid in de feiten en gebeurtenissen zelf ligt en dat deze 
,werkelijkheid" zich aan ons oplegt. De andere opvatting is subtieler en legt er 
de nadruk op, dat de geconstateerde regelmatigheid niet in de feiten ligt, maar 
in het oog van de beschouwer; de structuren vinden hun oorsprong in onze geest 
en in de voorstellingen, volgens welke wij die feiten en gebeurtenissen ordenen 
en zin geven en die dan uitgangspunt worden van onze gedragingen en oor
delen. Een nuchtere Nederlander is geneigd om te menen, dat de waarheid wei 
tussen die twee extreme standpunten in zal liggen, maar de jurist, die voor het 
staatsverschijnsel staat en zich afvraagt of dat alles nu ,natuurlijk" is, dan wei 
een produkt van ons denken (,Der Staat ist Gedanke", luidt de conclusie van 
de zeer gezaghebbende moderne staatsleer van Herbert Kruger) zal zich meer 
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tot de tweede, dan tot de eerste aangetrokken voelen. Het probleem voor hem 
is immers niet in de regelmaat van de overheids- en staatsprocessen gelegen, 
maar in de verbindende kracht, die daar blijkbaar aan toe komt. 

Laten wij ons trouwens niet vergissen. De vraag naar aansluiting bij de struc
turen is zo oud als de R.K. staatsleer, het zgn. anti-revolutionaire staatsrecht 
en het staatsbeeld der sociaal-democratie, die elk op hun beurt hebben storm 
gelopen tegen de sterk door liberale voorstellingen bepaalde staatkundige en 
staatsrechtelijke praktijk en in naam van een juister en adequater mens- en 
wereldbeeld om verandering hebben geroepen. Tegenwoordig heet dat ideolo
gische staatsrechtsbeoefening en men vertelt ons, dat hier de ,werkelijkheid" 
geweld wordt aangedaan, doordat men haar met zwaar gekleurde brilleglazen 
bekijkt. Het zal wel zo zijn, al krijgt men de indruk, dat degenen, die het 
zonder zo'n bril menen te kunnen stellen, nogal eens zwaar bijziende, zo niet 
stekeblind zijn. Van Maarseveen houdt zich ver van alles, wat als ideologisch 
is gebrandmerkt en grijpt pragmatisch in de materie der structuren. Doch, zoals 
gezegd, er is reden om zich af te vragen of hij nu vrijer is van optische fouten 
dan anderen. Het gaat er nu eenmaal niet alleen om, wat we onder structuren 
verstaan, maar ook om de vraag, waar of we die zien en het lijkt meestal, nog 
net als vroeger, een spelletje: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. 

Zullen wij daaruit komen, dan moet men - anders dan in de sociologie, die 
haar structurenonderzoek vooral synchronisch opzet en door vergelijking van 
thans voorkomende verschillen in regelmatigheden, tot een scherper beeld van 
de samenleving probeert te komen - veel meer historisch te werk gaan en 
onderzoeken, of er in verloop van tijd betekenisvolle veranderingen in de 
regelmaat der gedragingen en betrekkingen zijn opgetreden. Van zulke ver
anderingen kan men eventueel als structuurveranderingen spreken en zich dan 
afvragen of het staatsrecht daarvoor moet worden bijgesteld. Dat is nog een 
hachelijk ondernemen, want wij missen veel gegevens over het verleden, die 
nodig zijn om een verantwoorde conclusie te kunnen trekken, en over de waar
dering der betekenis van vastgestelde veranderingen zullen de meningen nog 
wel eens uiteenlopen, maar zo'n aanpak is niet uitzichtsloos. 

Veel moeilijker nog is het om de structuren in de zin van maatgevende 
(rechts- )voorstellingen op te sporen. Van Maarseveen valt uit tegen de sprookjes 
en komt op voor een goede legitimatie (b.v. van de ministerraad en zijn be
voegdheden), maar men is geneigd om te vragen, wat het verschil is tussen 
beide. U noemt de legitimatie, die u niet meer aanvaardt (b.v. de ministers zijn 
dienaren der Kroon) een sprookje; ik noem de verkiezing van een minister
president, waarmee u het gezag van de ministerraad democratisch wilt recht
vaardigen en schragen, een sprookje of, onhoffelijker gezegd, boerenbedrog. 
Wij schijnen zover te zijn, dat wij de voorstelling van een vorst, die als vader 
van zij n volk het land bestuurt en de noodzakelijke beslissingen treft, be
schouwen als een mythe, die vroeger de gezagsoefening legitimeerde en ge
hoorzaamheid oogstte, maar die thans niet meer aanslaat. Hoe zullen andere 
tijden denken over de democratie, waar wij nu de gezagsoefening op willen 
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gronden en in naam waarvan wij gehoorzaamheid vergen? Zullen zij dat zien 
als een mythe en zich verbazen, dat men zich door zulke voorstellingen op 
sleeptouw heeft laten nemen? Wij moeten met het verschijnsel legitimatie een 
beetje oppassen, want wij denken sinds Max Weber wei, dat wij er aardig wat 
van afweten, maar er iets van begrijpen, zodat wij er mee zouden kunnen 
opereren, daar zijn wij (nog) ver vanaf. Hier zitten ,structuren", die af en 
toe even aan het licht komen, maar die wij nog lang niet kunnen volgen, laat 
staan nabouwen. 

W at ik in de geschiedenis kan vinden als een structurele voorstelling, die in 
het denken over staat en overheid steeds weer terug keert, dat is nu juist de 
telkens weer opduikende nevenstelling van regering en volksvertegenwoordiging. 
Reeds bij de grondlegger van ons moderne staatsrecht, Van Hogendorp, heet 
het: ,De ziel toch van onze Grondwet is gemeen overleg van den Koning en 
de Staten-Generaal" en op dat thema denken wij nog altijd verder. De ver
houding tussen beiden is aan veel veranderingen onderhevig geweest; nu eens 
meende men dat de een volstrekt over de ander domineerde, dan weer omge
keerd, maar zij zijn naar een nog altijd algemene rechtsovertuiging allebei even 
onmisbaar. Daarom zou ik die constante van ons staatsrechtelijk, ja, van ons 
volksdenken nog niet zo gauw naar de sprookjesboeken willen verwijzen, maar 
er bij willen aanknopen voor eventuele hervormingen. De beeldenstorm, waartoe 
deze rede oproept, zou maar verwarring en ontreddering stichten, wanneer 
Van Maarseveen werd gevolgd. Hij kan veel meer nut stichten, wanneer hij 
door zijn oproep (en hij moet mij dat argumentum ad hominem maar ver
geven) uitlokt tot een krachtige contrareformatie, b.v. in de zin van het ,The 
power of the government has increased, is increased en ought to be diminished''. 

Wanneer wij uitgaan van de structuren, in de zin van ,de empirisch geconsta
teerde regelmatigheid der processen", dan kijkt men inderdaad tegen de po
sitie van de ministerraad aan, stelt vast dat die zeer machtig is, maar dat zij 
naar geldend staatsrecht een beetje in de lucht hangt, en vraagt zich met 
Van Maarseveen af, of daar nu niet nodig een stevig voetstuk onder moet 
worden geschoven. Op die manier gaan wij dan mee met onze tijd! Maar men 
kan ook op een andere wijze op de regelmatigheden en op de tijd reageren en 
menen, dat wij in de veranderde omstandigheden het overleg moeten hand
haven. Dan zet men juist onder die ministerraad geen voetstuk, want daardoor 
staat hij alleen maar steviger. En de centrale, beslissende functie van de minister
raad is aileen maar draagbaar, zolang hij in de lucht hangt en de ministers bij 
alles wat zij doen, op hun tellen moeten passen en goed moeten kunnen ver
antwoorden, dat zij naar beste weten en onder afweging van aile belangen 
hebben gehandeld. Er zijn wei mensen, die een verdere versterking van de 
positie van het college en wat meer onafhankelijkheid van Kamers, partijen 
en wat niet al, zouden begeren, onder het motto: ,Dan kan er in Nederland 
eindelijk eens geregeerd worden". Maar daar zou ik mij niet bij will en aan
sluiten en ik waag te veronderstellen, dat het bij Van Maarseveen niet veel 
anders is. Niet omdat ik niet zou wensen, dat er in ons land eens met wat meer 
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consequentie en beslistheid wordt geregeerd, maar omdat ik volhoud, dat die 
daadkracht moet stoelen op een consensus van ,het volk" en op voortdurend 
overleg. Het euvel zit niet in de wankele ,legitimatie" van de regering, maar 
in de machteloze verdeeldheid van ons volk en de Staten-Generaal. Vermindert 
of verdwijnt die, dan behoeft de regering om den drommel geen meerdere 
,legitimatie", maar is zij door een duidelijk mandaat van kiezers en Kamers 
voldoende gesterkt. Dat is, zo ooit, niet met een handomdraai of door een 
foefje te verwezenlijken. Het vraagt niet een of twee grote en ingrijpende her
vormingen, maar een hele reeks van aanpassingen, ook wel nieuwe rechts
vormen. Daarbij hoeft men het begrip volksvertegenwoordiging niet tot de 
Staten-Generaal in de traditionele zin te beperken; er zijn daarnaast andere 
vormen van vertegenwoordiging en inspraak denkbaar. Maar het evenwicht, 
dat door de term ,overleg" wordt verondersteld, moet men op een of andere 
wijze behouden en verstevigen. Dat eisen de structuren van het Nederlandse 
staatsrecht. 

Van Maarseveen zal misschien menen, dat men bij een dergelijke opvatting 
van de ,structuren" niet veel vordert. Maar wij moeten voorzichtig zij n met 
dit begrip. Wanneer hij in Frankrijk leefde, zou hij dan nog verweer hebben 
tegen de redenering, die meent, dat men bij de toepassing van het constitutionele 
recht het hele hoofdstuk omtrent de herziening van de Grondwet opzij kan 
schuiven en vervangen door een referendum? Daar wordt het beroep van de 
juristen op de teksten afgewezen met een beroep op de intussen gegroeide 
structuren, die een zo directe en machtige band tussen het staatshoofd en de 
kiezers zouden hebben geschapen, dat men langs de weg ener volksraadpleging 
het parlement vrijwel geheel kan uitschakelen. Of, wanneer hij met de Europese 
Gemeenschappen te maken heeft, wat zou zijn verweer zijn tegen hen, die de 
regel van besluitvorming bij meerderheid stillekens hebben vervangen door de 
regel van de unanimiteit en zich daarbij beroepen op de structuren, die zulks 
zouden rechtvaardigen, ja vereisen? De structuren zijn in deze en andere ge
vallen de uitvlucht, waarmede het opzijschuiven van de geschreven rechtsregel 
wordt verklaard en verdedigd. Van Maarseveen zal dat niet willen, maar staat 
de jurist, die zich laat verleiden tot een beroep op de structuren, niet met de 
mond vol tanden tegenover zodanige poging tot rechtsbreuk? Het recht is zo 
vaak bestemd om, juist tegen de ,werkelijkheid" en de ,structuren" in, de 
zwakken tegen de sterken te beschermen en aan minderheden hun levenskansen 
te geven ook onder de heerschappij van de meerderheid. Wij moeten, wanneer 
wij iets van dat recht willen behouden, dunkt mij, wei goed opletten, wat wij 
ons in de handen laten stoppen. 
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door 

Mr. John van Baars 

Op vrijdag 14 juni 1968 bevatte het Algemeen Handelsblad o.a. hetvolgende 
bericht: ,Eed. Tijdens de zitting van het kantongerecht in Brielle gisteren ver
zocht de kantonrechter, mr. D. Naayen, een wachtmeester, die in een zaak als 
getuige optrad, de eed af te leggen. Deze vroeg de belofte te mogen afleggen. 
,Waarom geen eed afleggen", vroeg de kantonrechter. Waarop de wacht
meester antwoordde geen geloof te hebben. ,Als u niet in God gelooft, dan 
kunt u er geen bezwaar tegen hebben de eed af te leggen", aldus de kanton
rechter. Hierop legde de wachtmeester de eed af." 

Dit gebeuren is ook overigens niet onopgemerkt gebleven. 
Op 21 juni d.a.v. stelde de heer Van Wijk (PSP) hierover schriftelijk vragen 

aan de minister van Justitie de heer Polak, waarna deze op 16 juli antwoordde 
dat hij nog niet concreet op de zaken in kon gaan.1 Het definitieve antwoord 
werd ingezonden 7 oktober 1968 2 en luidde als volgt: 

,Antwoord van de heer Polak, minister van Justitie. 
1. Blijkens ingewonnen ambtsberichten heeft ter terechtzitting van de kan

tonrechter te Brielle op 13 juni 1968 een wachtmeester der rijkspolitie, die ten 
behoeve van een strafzaak als getuige was opgeroepen, v66r het geven van zijn 
getuigenis verzocht, een belofte in plaats van een eed te mogen afleggen, aan
gezien hij geen geloof aanhing. 

Nadat de kantonrechter had opgemerkt dat daarin niet besloten behoeft te 
liggen dat men afziet van het zweren van een eed, Iegde de getuige de eed af. 

2. De opmerking van de kantonrechter sluit aan bij artikel 1 van de Wet 
tot nadere voorziening betreffende het eedsvraagstuk (Stb. 1916, 174). Daarin 
is onder meer bepaald, dat ook degene die ,niet tot een godsdienstige gezind
heid behoort" tot het afleggen van de eed verplicht is. De getuige heeft na 
de opmerking van de kantonrechter geen bezwaar meer gemaakt tegen het af
leggen van de eed. Van afdwingen daarvan kan dan ook niet worden ge
sproken. 

3 en 4. De aangehaalde zinsnede uit artikel 1 maakt duidelijk, dat een 

1 Vragen en antwoord in Aanhangsel Hand. I K. 1967-1968 no. 71, blz. 174. 
2 Aanhangsel Hand. I K. 1968-1969 no. 3, blz. 7. 
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verklaring als in dit geval gegeven niet gelijk te stellen is met een verklaring 
als bedoeld in artikel 3 van de wet van 1916. 

5. De ondergetekende ziet niet in, dat het wettelijk voorschrift, dat voor 
afwijking van een algemene regel een bijzondere procedure vraagt, als discrimi
natie kan worden uitgelegd. De procedure is overigens zeer eenvoudig. 

Het is ondergetekende niet duidelijk hoe de aangehaalde voorschriften in de 
wet van 1916 de vrijheid van godsdienst die het Verdrag van Rome- evenals 
onze Grondwet - waarborgt, zouden kunnen aantasten. 

6 en 7. Overigens is de ondergetekende zich ervan bewust, dat de opvat
tingen met betrekking tot eed en belofte sedert 1916 zijn gewijzigd. Op zijn 
departement wordt dan ook een herziening van de wet van 1916 voorbereid." 

Naar aanleiding van het in 6 en 7 opgemerkte werd tijdens de behandeling 
van de begroting van Justitie door de Tweede Kamer gevraagd: ,Waarom 
wordt niet eveneens het andere eedswetje van 17 juli 1911 genoemd? Het is 
bepaald niet vanzelfsprekend dat, nu ,de opvattingen met betrekking tot eed 
en belofte sedert 1916 zijn gewijzigd" (aldus de minister) een nieuwe wette
lijke regeling ter zake zal kunnen worden gemaakt zonder ook deze oudere 
wet te wijzigen." 3 

Hierop reageerde de minister als volgt: ,De ondergetekende zegt gaarne toe 
bij het ontwerpen van een herziening van de Wet van 1916 tot nadere voor
ziening betreffende het eedsvraagstuk ook het eedswetje in 17 juli 1911 in de 
overwegingen te zullen betrekken. Het hangt uiteraard af van de vorm, waarin 
de herziening van de Wet van 1916 wordt gegoten, of ook een wijziging van 
de Wet van 1911 moet worden voorgesteld." 4 

Het laatste bericht over deze zaak tot nu toe is dat minister Polak heeft mede
gedeeld te zullen trachten nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer een 
wetsontwerp tot stand te brengen waarin voortaan een vrije keuze tussen eed 
en belofte mogelijk zal zijn.5 

De betreffende wetsteksten luiden als volgt: 
1. Wet vorm van de eed. 

Wet van 17 juli 1911, S. 215, houdende voorziening in de bestaande 
onzekerheid ten aanzien van den vorm, waarin eeden, beloften en beves
tigingen moeten worden afgelegd. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat onzekerheid bestaat ten aan

zien van den vorm, waarin eeden, beloften en bevestigingen moeten worden 
afgelegd en dat mitsdien voorziening te dier zake noodig is; 

Zoo is het enz. 

3 Zitting 1968-1969-9800, hoofdstuk VI-Justitie, V.V., nr. 12, vraag 88. 
4 Idem, M.v.A., nr. 13, antwoord 88. 
5 N.R.C. 22·2·1969. 
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Art. 1. Hij, die ter uitvoering van een wettelijk voorschrift mondeling een 
eed, belofte of bevestiging moet afleggen zal: 

a. indien hij een eed aflegt, onder het opsteken van de twee voorste vingers 
van zijn rechterhand, uitspreken de woorden ,Zoo waarlijk helpe mij God 
Almachtig", 

b. indien hij een belofte aflegt, uitspreken de woorden: ,Oat beloof ik", 
indien hij een bevestiging aflegt, uitspreken de woorden: ,Dat verklaar ik", 

tenzij hij aan zijn godsdienstige gezindheid den plicht ontleent den eed, de 
belofte of de bevestiging op andere wijze te doen. 

Art. 2. Indien bij het wettelijk voorschrift andere uit te spreken woorden 
zijn vastgesteld als de in het vorig artikel voorgeschrevene, treden de bij het 
bijzonder wettelijk voorschrift vastgestelde voor deze in de plaats. 

Art. 3. Hij, die tengevolge van een lichaams- of spraakgebrek den eed, de 
belofte of de bevestiging niet kan afleggen op de bij de artikelen 1 en 2 

bepaalde wijze, zal den eed, de belofte of de bevestiging afleggen op een wijze, 
zooveel mogelijk overeenstemmende met het bij die artikelen voorgeschrevene, te 
bepalen door degene in wiens handen de eed, de belofte of de bevestiging 
wordt afgelegd. 

Lasten en bevelen, enz. 

2. Wet Eedsvraagstuk. 
Wet van 28 april 1916, S. 174, tot nadere voorziening betreffende het 
eedsvraagstuk. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het eedsvraagstuk nadere 

voorziening behoeft; 
Zoo is het enz. 
Art. 1. In elk geval waarin een wettelijk voorschrift het afleggen, hetzij 

van een eed, hetzij naar de wijze der godsdienstige gezindheid van een eed 
of van eene belofte, verklaring of bevestiging vordert of daaraan rechtsgevolgen 
verbindt, is een ieder, ook indien hij niet tot eene godsdienstige gezindheid 
behoort, verplicht den eed af te leggen. 

Art. 2. Eene belofte of bevestiging wordt echter afgelegd, indien de te 
beeedigen persoon verzoekt daartoe te worden toegelaten op grond dat hij be
hoort tot eene godsdienstige gezindheid, welke hem het afleggen van eeden 
verbiedt. 

Art. 3 - 1. De te beeedigen persoon wordt mede toegelaten den eed door 
de belofte of bevestiging te vervangen, indien hij schriftelijk verklaart, tegen 
het afleggen van eeden, ook wanneer eenig wettelijk voorschrift dit vordert, 
onoverkomelijke bezwaren te hebben ontleend aan zijne opvatting omtrent den 
godsdienst. 

Art. 3 - 2. Deze schriftelijke verklaring vindt plaats door de onderteeke
ning van eene akte, opgemaakt en mede onderteekend door degene, in wiens 
handen de eed of de belofte of bevestiging moet worden afgelegd. Deze akte 
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is vrij van zegel, registratie en alle kosten. Indien de te beeedigen persoon niet 
schrijven kan, wordt hiervan in de akte zelve melding gemaakt. 

Art. 4. Indien het wettelijk voorschrift, als in artikel 1 bedoeld, betrekking 
heeft op de aanvaarding van eenig openbaar ambt, van eenige openbare be
trekking, waardigheid of bediening, van eenig beroep of van eenigen duur
zamen werkkring, als die van voogden of curators, zal een ieder de keuze heb
ben tusschen den eed en de belofte of bevestiging. 

Art. 5. In wettelijke voorschriften wordt onder eed begrepen de belofte of 
bevestiging, welke krachtens deze wet voor een eed in de plaats treedt. 

Lasten en bevelen, enz. 

(In artikel aanhalingen verder te citeren als ... /1911 en ... /1916.) 
Tot zover een kort feitelijk overzicht. 
W aarom dit alles weergegeven? 
In de eerste plaats omdat het goed is zich te onenteren over een (te ver

wachten) Wetsontwerp. Maar daarnaast niet in het laatst wegens de niet te 
vermijden misverstanden voortvloeiende uit een onvolledige kennis van zaken 
ten aanzien van de eed en de wetsgeschiedenis daarvan in Nederland, zoals dit 
kennelijk bestaat bij de leden van de ARP, die de redactie van Nederlandse 
Gedachten vormen. En als dit al bij hen bestaat bij hoevelen dan nog meer? 

Het zoeven gestelde moet natuurlijk ook waar gemaakt worden. 
Op het gebeurde in Brielle reageerde de redactie van Nederlandse Gedachten 

op 22 juni d.a.v. in de rubriek ,De week rond" (blz. 12) als volgt: ,13 juni: 
De Brielse kantonrechter heeft de wachtmeester der politie geen toestemming 
verleend om de belofte af te leggen, waarom de wachtmeester vroeg. De wacht
meester zei geen geloof te hebben. Geen bezwaar, dacht de kantonrechter -
dan kunt u de eed toch wel afleggen. Waarop de wachtmeester zwoer: zo 
waarlijk helpe mij God almachtig. Wij vinden dat een sollen met de eed - om 
het maar niet sterker te schrijven." 

Of het zo verstandig is dat een ,Autoren-kollektiv" als de redactie van 
N ederlandse Gedachten suggereert, dat een Nederlandse kantonrechter naar 
eigen gedachten kan oordelen en handelen, vormt nog niet eens de belangrijkste 
vraag die door deze reactie wordt opgeroepen. Vergelijkt men dit stukje met 
het hierboven geciteerde krantenbericht, dan blijkt duidelijk dat deze rechter 
niet gedacht heeft ,dan kunt u de eed toch wei afleggen", maar gezegd heeft: 
,dan kunt u er geen bezwaar tegen hebben de eed af te leggen". De rechter 
heeft zich ten aanzien van de gang van zaken tijdens een procedure te houden 
aan de daarvoor door de wet gegeven regels. Ook deze kantonrechter deed dit. 
Immers art. 1/1911 zegt dat hij, die een eed moet afleggen, dit moet doen 
volgens de formule ,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig" onder het op
steken van de twee voorste vingers van de rechterhand. Rijst de vraag: moest 
deze wachtmeester de eed afleggen. Ja zeker: art. 1/1916 bepaalt dat indien een 
wettelijk voorschrift het afleggen van de eed vordert een ieder, ,ook indien hij 
niet tot eene godsdienstige gezindheid behoort", verplicht is de eed af te leggen. 
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Deze wachtmeester beweerde geen geloof te hebben, behoorde dus ook niet 
tot een godsdienstige gezindheid die hem op grand van art. 1/1916 tot een be
lofte verplichtte. Hij moest derhalve de eed zweren, daar hij geen beroep deed 
op toelating tot de belofte volgens art. 3/1916.6 Instede van op eigen goed
dunken afgaande te sollen met de eed heeft de kantonrechter gehandeld in vol
komen overeenstemming met dat wat de wet hem voorschreef op dit punt. 

Men kan zich afvragen of de reactie in Nederlandse Gedachten meer ade
quaat was geweest indien de redactie zich vooraf had gewend tot wat bet hand
hoek voor de antirevolutionaire soldaat, A.R. Bestek, over de eed zegt. Waar
schijnlijk had dit geen baat gebracht. Hetgeen ter toelichting op art. 5 punt h 
van bet beginselprogram 7 wordt opgemerkt is nl. onvolledig en gedeeltelijk 
minder juist. Er staat bet volgende 8 : 1. We zijn nu gevorderd tot de roeping 
van de overheid, om de eed te vorderen. Alweer, gelijk in heel dit artikel, gaat 
bet om wat de overheid heeft te doen als Gods dienares. Ook bij de eed spreekt 
dat sterk. 

2. In twee wei te onderscheiden gevallen wordt door de overheid de eed 
gevorderd a). Vooreerst bij de rechtspraak. Waarheid en recht zijn niet te schei
den. De overheid kan aileen recht spreken, als zij de waarheid kent. En daarom 
vordert zij van de getuigen een verklaring onder ede. Zij zegt als bet ware: ik 
sta voor Gods aangezicht om recht te spreken en gij, getuige, wordt door mij 
mede voor God gesteld. Wij staan als rechter en getuige niet aileen in relatie 
tot elkaar, maar wij staan samen in relatie tot God, die de waarheid kent en 
die vraagt, dat er recht zal worden gedaan. 

3. In bet tweede geval wordt de eed afgelegd, wanneer het gaat om de 
verbinding van trouw en gerechtigheid. De vorst legt bij de inhuldiging de eed 
af op de grondwet en verbindt zich op die wijze voor Gods aangezicht met bet 
volk. Ministers, kamerleden, lagere gezagsdragers, officieren en anderen worden 
bij hun ambtsaanvaarding beedigd. Hier gaat bet om de blijvende, in trouw be
leefde dienst. En ook bier gaat bet om een zich samen stellen voor Gods aan
gezicht die de harten kent. Maar als iemand nu gewetensbezwaar heeft tegen 
bet afleggen van de eed? Komt zulk een bezwaar, zoals bij de Doopsgezinden, 
voort uit de overtuiging, dat bet woord van Christus: zweert ganselijk niet, ook 
geldt voor die gevallen, waarin de overheid de eed vordert, dan is bet niet 
moeilijk te zeggen, dat de overheid bier wijkt voor bet conscientiebezwaar. Heel 
anders ligt bet bij de athei:sten. Wie niet in bet bestaan van God gelooft, kan 
ook niet zeggen: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Zegt hij bet wei, dan 
staat hij te vloeken. 

4. Daarom heeft de overheid bier bij de wet van 28 april 1916 een regeling 

6 Zie ook antwoord M. v. J. pt 2. 
7 Art. 5: ,Als dienares van God, bij Wiens gratie zij regeert, heeft de Overheid de 

roeping ... 
h. gebruik te maken van haar recht de eed te vragen, waar dit nodig is om waarheid 
en trouw te bevestigen." 

8 Anti-Revolutionair Bestek, biz. 61 en 62; alineanummering van mij, v. B. 
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getroffen. Een verklaring of gelofte b) kan in de plaats komen van de gerechte
lijke eed in twee gevallen. Vooreerst, wanneer de betrokkene behoort tot een 
kerkgenootschap c) dat de eed verbiedt. In de tweede plaats wanneer de be
trokkene ,onoverkomenlijke bezwaren heeft op grond van zijn overtuiging 
d) omtrent de godsdienst" (wat heel wat anders is dan zijn godsdienstige over
tuiging). Bij de gerechtelijke eed begint de overheid dus steeds e) de eed te 
vragen en heeft vervanging door de belofte aileen plaats, wanneer wordt aange
toond dat een in de wet omschreven geval van vrijstelling aanwezig is. Bij de 
ambtseed gaat het anders a). Daar wordt de vrije keuze gelaten tussen eed en 
gelofte. Een kamerlid, dat wordt beedigd, krijgt dus van de president f) een 
dubbele formule voorgelegd, b.v. ik zweer (beloof) trouw aan de grondwet, en 
antwoordt dan Of: zo waarlijk helpe mij God almachtig Of: dat beloof ik. 

5. Ongeveer vijftig jaar geleden was het een hoge uitzondering, wanneer 
een liberaal of een socialist bij zulke gelegenheden een eed aflegde. Eed of 
gelofte was het schibboleth tussen rechts en links. Tegenwoordig leggen vele 
,linkse" parlementsleden de eed af. 

De onderstaande opmerkingen dienen gemaakt te worden: 
ad. a. Het is niet juist dat in twee wel onderscheiden gevallen de eed door de 

overheid wordt gevorderd. Niet aileen dat bij de rechtspraak dit niet zo alge
meen gesteld mag worden zoals dat in alinea 2 regel 2 gebeurt (zie onder 2), 
maar bovendien wordt in het tweede geval, dat van de ambtseed, helemaal 
geen eed gevorderd maar uitdrukkelijk de keuze gelaten tussen eed en belofte, 
zulks ex art. 4/1916. In alinea 4 zegt de toelichting dit trouwens zelf. 

ad. b. De wet spreekt in de beide hier kennelijk bedoelde artikelen (art. 2 en 
3/1916) van ,belofte en bevestiging", niet van ,verklaring of gelofte". Ook 
overigens client men in de alinea' s 4 en 5 ,gelofte" te vervangen door ,belofte". 

ad. c. Het woord kerkgenootschap komt in geen van beide eedwetjes voor. 
Het hier bedoelde art. 2/1916 spreekt over de grond dat de te beedigen persoon 
,behoort tot eene godsdienstige gezindheid, welke hem het afleggen van eeden 
verbiedt". 9 

ad. d. Het gaat hier over art. 3/1916. Dit artikel spreekt niet over ,onover
komelijke bezwaren op grand van zijn overtuiging", maar vereist zodanige be
zwaren ,ontleend aan zijne opvatting omtrent den godsdienst". 

ad. e. Het is onjuist om te stellen dat bij ,de gerechtelijke eed" de overheid 
steeds begint met de eed te vragen. Een in de loop der jaren steeds belangrijker 
en omvangrijker deel der rechtspraak is de administratieve rechtspraak. En al 
sinds de beroepswet van 1902 die later is vervangen door de beroepswet van 
1957 is in dit gedeelte van de rechtspraak de keuze tussen eed en belofte 
onbelemmerd toegelaten. Hier begint de overheid steeds te vragen: , Wilt u 
de eed of de belofte afleggen ?" 

9 Zie over kerkgenootschap hierna het historisch gedeelte. 
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ad. f. Een president is een in ooze volksvertegenwoordigingskamers onbeken
de figuur. Zowel Tweede Kamer als Eerste Kamer hebben een voorzitter. Het 
woord president zou wellicht de indruk kunnen wekken dat bedoeld is de 
minister-president. 

Dit ter correctie van enige minder juiste punten. 
Wat nu de onvolledigheid betreft het volgende. 
In alinea 4 wordt vermeld, dat de overheid bij de wet van 1916 een regeling 

getroffen zou hebben omdat een atheist niet zou kunnen zeggen: ,Zo waarlijk 
helpe mij God almachtig" ( alinea 3). 

Daargelaten dat dit niet de reden voor deze wettelijke regeling was ( daar
over straks), er staan in alinea 4 vervolgens wei een tweetal uitzonderingen 
vermeld, maar de regel waarop zij van toepassing zijn wordt niet genoemd. 
En dat is nu juist het gestelde in art. 1: De eed is voor iedereen verplicht ook 
indien hij niet tot een godsdienstige gezindheid behoort. Het is deze onvol
ledigheid die de twijfel in het leven roept over het nut van een eventuele 
raadpleging van deze toelichting ter opheldering van het Brielse geval. 

Formeel zat het gebeurde in Brielle volkomen rood. Materieel is het een 
absurde zaak.1° Maar daar kan de rechter die zich aan de hem door de wet 
gestelde regels moet houden niets aan doen, althans formeel; het is zeer de 
vraag of een minder formele aanpak hier niet mogelijk was geweest. 

In het in noot 10 genoemde stukje uit de N.R.C. wordt nog opgemerkt: ,Het 
zal iedere gelovige toch onwelkom moeten zijn als de eedsformule wordt ver
laagd tot een loze kreet. Want dat is die formule natuurlijk in de mood van 
een ongelovige." Het is dit materieel absurde waarop A.R. Bestek op biz. 62 in 
de laatste drie zinnen van alinea 3 doelt. Men zou verwachten dat tegen een 
wetsvoorstel, dat dergelijke dwaze situaties in het leven roepen kan, met name 
van de zijde van de confessionele partijen bezwaren zouden zijn aangevoerd. 
Het tegendeel is het geval. Zowel bij de wet van 1911 als die van 1916 is van 
die zijde met klem betoogd, dat de eed verplicht moest blijven voor een ieder, 
ook indien hij niet tot een godsdienstige gezindheid behoorde. De A.R. Fractie 
heeft zelfs tegen het wetsvoorstel gestemd, in 1916 in de Tweede Kamer, van
wege de mogelijkheid van toelating tot de belofte zoals neergelegd in artikel 3. 

Het lijkt daarom goed om nog even in het kort de geschiedenis van deze 
eedwetjes te schetsen. (Voor uitgebreider historische beschouwing zie mijn 
artikel in het Ned. Juristenblad van 19 en 26 april 1969. 

Het staat vast dat de eed van oude tijden af een religieus bepaalde handeling 
is geweest. AI vroeg in de geschiedenis der Nederlanden zijn er ook groepe
ringen geweest die juist op grond van hun godsdienstige overtuiging bezwaren 
tegen het op deze wijze aanroepen van Gods naam hadden, met name de 
wederdopers. 

lO Zo ook het Kritische Commentaar in de N.R.C. van 14 juni 1968. 
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Als algemeen gebruikte vorm gold de formule uit art. 1/1911, die echter 
in deze wet voor het eerst in een algemeen geldend voorschrift is neergelegd. 
De wederdopers werden spoedig toegelaten tot de belofte. In l799 doet het 
lange tijd meest probleemscheppende begrip van deze hele materie zijn intrede 
in de Nederlandse wetgeving als in een wetsontwerp wordt bepaald dat de eed 
,zal moeten gericht zijn naar de Godsdienstige gevoelens van diegenen van 
wien dezelve wordt afgenomen". Gevoelens werd gewijzigd in ,gezindheid" 
en vanaf dat moment rees de vraag wat te verstaan onder ,godsdienstige ge
zindheid". 

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, interpreteerde dat in 1846 als 
,kerkgenootschap". 

Vanaf dat moment was het hek van de dam. W anneer behoort iemand tot 
een kerkgenootschap ? W at als dat kerkgenootschap geen regels voor de eeds
aflegging geeft? W at als iemand niet tot een kerkgenootschap behoort? W at 
moest gebeuren als een eedplichtige wel tot een kerkgenootschap behoort maar 
juist op grond daarvan bezwaren heeft tegen eedsaflegging? En, Nederland is 
een handeldrijvend land, wat is het kerkgenootschap van een chinees, brahmaan, 
islamiet enz ? Enz. 

Er ontstond een steeds groeiende stroom van problemen waaraan slechts 
incidenteel iets werd gedaan door de wetgever. 

In 1878 werd in een tweetal wetten een keuze tussen eed en belofte ingevoerd 
evenals bij de Grondwetsherziening in 1887 voor leden van de Staten-Generaal 
en de Provinciale Staten. In 1895 gebeurde dit voor de !eden van de ge
meenteraad. 

Belangrijk was de boven reeds vermelde Beroepswet van 1902 waar ook 
getuigen de keuze tussen eed en belofte werd gelaten. Dit bleven echter 
gedeeltelijke oplossingen. Daar de Hoge Raad zijn interpretatie van ,gods
dienstige gezindheid" niet wijzigde moest er tenslotte wei een breekpunt komen 
vooral bij gerechtelijke procedures ten aanzien van te beedigen getuigen (-des
kundigen). 

In 1910 weer eens voor de vraag gesteld wat godsdienstige gezindheid 
betekende, handhaafde de Hoge Raad zijn interpretatie van 1846, trok daaruit 
de consequentie en besliste in de zaak Hoogland 11 dat wat er zij van de ver
plichting in 't algemeen van dezulken om de eed af te leggen, in ieder geval 
voor hen die niet tot een kerkgenootschap behoorden niet vaststond hoe zij op 
de wijze hunner godsdienstige gezindheid de eed moesten afleggen. Deze uit
spraak leidde tot een wetsontwerp dat op beide vragen een antwoord wilde 
geven maar dat onder druk van de regeringspartijen werd teruggebracht 12 

tot uitsluitend een regeling van de vorm van eeds-, belofte- of bevestigings-

11 H(oge) R(aad) 23 mei 1910, W(eekblad van het Recht) 9000. 
12 Deze inkrimping van het W.O. bracht De Savornin Lohman (CHU) in de Tweede 

Kamer tot de opmerking: ,De regeering heeft een schoone gelegenheid voorbij Iaten 
gaan om te tonen dat zij rekening weet te houden met gemoedsbezwaren." 
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aflegging en als zodanig ook wet werd in 1911. Men lette er wei op dat vanaf 
dat ogenblik de godsdienstige gezindheid aileen nog maar van belang was voor 
een afwijking van de voorgeschreven vorm der eedsaflegging.13 Een materieel 
criterium voor het al of niet verplicht zijn tot de eedsformule werd niet gegeven 
en een oplossing van de vele problemen dus evenmin. Het duurde dan ook 
slechts 3 jaar tot de zaak helemaal vastliep. 

Degenen die de waarheid wilden spreken en bereid waren dat te be/oven, 
omdat zij bezwaren tegen de eed gevoelden, maar niet doopsgezind waren 
konden kiezen: Of de eed afleggen Of de gevangenis in wegens eedsweigering. 

In december 1913 14 constateerde de Hoge Raad dat een leemte bestond ten 
opzichte van hen die niet tot een kerkgenootschap behoorden en dat ,dienten
gevolge voor die personen elke regeling kwam te ontbreken", want je kon niet 
vaststellen hoe zij volgens hun kerkgenootschap eed of belofte moesten afleggen 
en dus was het niet juist voor hen ,eene met bedreiging van straf af te dwingen 
verplichting tot eedsaflegging aan te nemen". 

Precies een half jaar later trok de Hoge Raad de definitieve consequentieY' 
De wet kent enkel beedigde getuigenverklaringen als bewijsmiddel; niet tot 
een kerkgenootschap behorenden kunnen niet beedigd worden en dat heeft ten 
gevolge ,dat verklaringen van personen, die niet tot een kerkgenootschap be
hooren, niet als verklaringen van getuigen kunnen gel den". 

De regering reageerde snel, 7 juli 1914 reeds ging een Koninklijke Bood
schap met een wetsontwerp uit. Dit had tot basis: ,behoud van den waarborg 
van den eed onder eerbiediging van gewetensbezwaren". In de Tweede Kamer 
werd het in gewijzigde vorm aangenomen onder verzet van de confessionele 
partijen met name tegen die eerbiediging van gewetensbezwaren, met helaas 
vaak argumenten van bijzonder laag allooi 16, en dus sneuvelde het in de Eerste 
Kamer, waar de confessionele partijen de meerderheid hadden, in juni 1915. 

Er moest toch iets komen, en twee maanden later diende de regering dan 
ook een nieuw wetsontwerp in. Dit werd uiteindelijk de wet van 28 april 1916, 
waarvan het belangrijke artikel 3 afkomstig was van een amendement-De Geer 
c.s.17 Dit art. 3/1916 werd reeds op 16 mei toegepast 18 en is ook daarna nog 
talloze malen gebruikt. Helaas ontwikkelde het zich tot een streng toegepast 
formeel vereiste, zodat slechts tegen degeen die schriftelijk verklaart, ,tegen 

13 Zie art. 1/1911 laatste zin hiervoor. 
14 H.R. 28 dec. 1913, W 9574 en N(ederlandse) J(urisprudentie) 1914/200. 
15 H.R. 29 juni 1914, W 9648 en N.J. 954. 
16 Hand. II K. 1914/15, dl. II, biz. 1045-1088 en Hand. I K. 1914/15, biz. 369-

398. 
17 Kuyper, die tegen het vorige W.O. in de E.K. zo gefulmineerd had, was bij de 

behandeling in de E.K. thans niet aanwezig. Hij zat in Budapest. Men leze in zijn 
Antirevolutionaire Staatkunde dl. II ( 1917) biz. 414 nr. 1 zijn bittere klacht dat de 
aanneming van dit W.O. , ... ons een der grievendste teleurstellingen bracht, die zich 
denken Jieten". 

18 w. 9950.4. 
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het afleggen van eeden ook wanneer eenig wettelijk voorschrift dit vordert, 
onoverkomelijke bezwaren te hebben, ontleend aan zijne opvatting omtrent den 
godsdienst" tot de belofte of bevestiging mag worden toegelaten. En het moest 
dan ook onze wachtmeester uit Brielle vergaan zoals het hem verging, omdat 
hij niet een zodanige verklaring had afgelegd of had gevraagd te mogen af
leggen. Nogmaals, formeel juist maar materieel absurd. 

Er is na 1916 veel jurisprudentie gekomen speciaal over art. 3/1916. Geheel 
stil en rustig is het nooit geweest rond de eed en speciaal de eed in de burger
lijke en strafrechtspraak. 

In 1950 was er een rapportje van het Humanistisch Verbond waarop in 
1952 en 1955 een rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming van 
de KVP verscheen. 

En thans zal de wetgever er weer aan gaan werken. Hopenlijk zullen aile 
partijen er aan meewerken dat er een definitieve oplossing komt. Dat kan 
aileen zijn een onbelemmerde keuze tussen een eed en belofte. Zolang er 
barrieres blijven zullen dit aileen maar formele barrieres kunnen zijn met als 
gevolg dat ,Brielse" situaties mogelijk blijven. En wie zou willen beweren 
dat zodanige voorvallen beschouwd kunnen worden als de realisering van ,de 
roeping van de overheid gebruik te maken van haar recht de eed te vragen" ? 19 

Daarenboven echter bevat de regeling, zoals die thans geldt, ontegenzeggelijk 
materieel 20 een discriminerend element. En oorspronkelijk was dat ook de 
bedoeling van de confessionele partijen; immers niet beedigde getuigenissen 
zijn minderwaardige getuigenissen, Reekers (RK)21 en Brummelkamp (AR): 
,ongodsdienstigheid maakt onernstig ondiep", dus de waarde van verklaringen 
door ongodsdienstige lieden afgelegd moest men ook niet te hoog aanslaan.22 

Men kon enjof wilde niet inzien dat wat voor de een de eed is, voor de 
ander gevormd wordt door de belofte en dat eed en belofte voor het doel 
waarvoor zij moeten dienen gelijkwaardig zijn. De diepere achtergrond bij de 
confessionele partijen was dat men van de stelling uitging dat godgelovigen 
betere en betrouwbaardere burgers waren dan de ,atheisten" (zie noot 16). 
Overigens heeft men nooit aangedrongen op een andere strafbedreiging jegens 
hen die een meinbelofte plegen dan jegens meinedigen. 

l!l Voor a.r. visies op de eed(skwestie) zie men: 
A. Kuyper, Ons Program, Amsterdam, 1879, blz. 225-229; Antirevolutionaire Staatkunde, 
Kampen, 1917, dl. II, blz. 397-414; 
H. Colijn, Saevis tranquil/us in undis, Amsterdam, 1934, dl. I, blz. 124-128; 
P. A. Diepenhorst, Ons Isolement, Kampen, 1935, blz. 49-55; 
A.R. Staatkunde, jrg. I blz. 344 (uitgebreid), II blz. 339 en III, blz. 370. 

20 De ontkenning van discriminatie in punt 5 van het antwoord van minister Polak 
is !outer formeel. 

21 Hand. I K. 1914/15, blz. 369-398. 
22 Hand. II K. 1915/16, blz. 1210. Zie ook ]. J. de Waal Malefijt, De Bed, Chris

tendom en Maatschappij, serie 2 no. 9, Utrecht 1910, blz. 37: ,Is de sterkste waarborg 
voor waarheidsbetrachting niet te verkrijgen, dan volsta men met den naaststerksten", en 
le alinea van het nootgedeelte op blz. 40. 
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Het is wei de vraag of het plechtige karakter dat ook aan het afleggen van 
de belofte inherent is niet wat sterker in de (tot nu toe schriele) vorm tot 
uitdrukking kan worden gebracht. Men zou bijvoorbeeld kunnen voorschrijven 
dat de belofte client te worden af gelegd terwij I de rechterhand op het ( een) 

W etboek rust. 
In de zestiende eeuw stand ,Den Briel" aan het begin van een tachtigjarige 

periode van onvrede. 
Op het gebied van de eedwetgeving zijn de woelingen thans sinds 1887 

ongeveer evenlang aan de gang. Zou de in 1968 in Brielle gevallen klap het 
einde inluiden van dit tijdperk door het stimuleren van een wetgeving die 
algemene vrede brengt op dit terrein? 

* 
V66R DE BOCHT 

door 

R. Gosker 

Drs. J. Klatter is uit zijn slof geschoten en heeft zich bezondigd aan een 
politiek pamflet dat bij T. Wever te Franeker, in samenwerking met de 
N.V. Buijten en Schipperheijn te Amsterdam, is uitgekomen onder de naam: 
,V66r de bocht". De uitgevers, hoe hebben ze elkaar gevonden, zijn er in 
geslaagd het thema van dit pamflet met een citaat op de titelpagina kernachtig 
samen te vatten. Daar leest men: ,De vrijheid van inzicht te veranderen mag 
niemand worden ontzegd, maar wij mogen er wei op staan, dat ons geen 
humanistische of liberaal-humanistische knollen voor Calvinistische vruchten 
worden verkocht. Wil men nieuwe munt voor oude doen doorgaan, dan pleegt 
men vervalsing. Beginselvervalsing is het, te pogen een argeloos, aan leiding 
gewend volksdeel door een humanistisch-socialistische bocht te krijgen." 

Met dit thema als inzet gaat het er dan in deze brochure f ris van de lever op 
los. Niet minder dan 135 pagina's lang, verdeeld over een 12-tal hoofdstukjes, 
wordt de lezer vergast op een min of meer samenhangend - maar men mag 
ook lezen: een min of meer onsamenhangend- verhaal, met een aantal journa
listieke snufjes gekruid, die men zo niet van drs. J. Klatter zou verwachten. 
Ik heb het idee dat ook deze journalistieke snufjes een uiting zijn van de 
innerlijke gelrriteerdheid, waarmee dit boekje is geschreven. Het moest nu maar 
eens duidelijk en onomwonden worden gezegd. 

Het is een verhaal met veel verontwaardiging over de eigentijdse ontwikkeling 
in Nederland, met name gedurende de laatste tien jaren. En vooral dat ,eigen
tijdse" moet het dan ontgelden. De ironie en het sarcasme ontbreken in deze 
brochure niet. Aile problemen van de dag komen schetsmatig aan de orde. Op 
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geen enkel probleem wordt werkelijk ernstig ingegaan. Met slechts een enkele 
opmerking wordt volstaan. 

De mensen van het collectief, die er op uit zijn om de persoon vanuit het 
collectief te verzorgen, komen er niet al te best af. Want dit collectief zal 
noodzakelijk een dwangsysteem betekenen. Met de moderne opvattingen over 
de democratic is de schrijver het kennelijk niet eens, vooral wanneer dit begrip 
democratic socialistisch-dirigistisch wordt gevuld met wet-op-wet en regel-op
regel; een schabloon waarin het I even van de enkeling zit vastgepind, zoge
naamd geborgen van de wieg tot het graf. De christelijk radicalen krijgen er 
herhaaldelijk duchtig van langs: ,Wie waren daar op dat congres? Jongens 
voornamelijk uit de Randstad, een heel sterke Amsterdamse vertegenwoordiging." 
En dan nog misschien wat nieuwlichters hier en daar. Het moderne mensbeeld 
wordt bekritiseerd. 

De Nieuw-Guinea politiek komt er niet best af. Het huurbeleid uiteraard 
evenmin. De overwinning van het modernisme ook in de Gereformeerde Kerken 
wordt gesignaleerd. Van de Vrije Universiteit wordt niet veel goeds meer ver
teld. Het moderne streven naar pacifisme en de rassendiscriminatie komen aan 
de orde, maar duidelijk blijkt dat de schrijver het met de nieuwe opvattingen 
niet eens is. En dan vooral ,het argeloze, aan leiding gewende volksdeel" wordt 
beklaagd. 

Daarmede is de inhoud van dit politiek pamflet wel zo ongeveer aangegeven. 
Wat heeft de schrijver met deze publikatie bedoeld? 
Nu, de bedoeling is nogal duidelijk! Het boekje is een cri de coeur van een 

verontrust hart. Het heeft ook iets van de wanhoopskreet van iemand, die diep 
teleurgesteld is door de ontwikkeling der dingen en die zich zeer ongerust 
maakt over de gevolgen, die deze ontwikkeling hebben zal. Vandaar dat in 
krasse bewoordingen verwijt op verwijt wordt gestapeld en dat het gehele ge
schrift een doorlopende aanklacht is - een aanklacht, die zich overigens niet 
richt tegen bepaalde personen, maar die algemeen gehouden wordt. Het is een 
aanklacht tegen de geest van de tijd. 

De schrijver maakt zich de talk van het gewone volk, van de eenvoudige 
burger, die door al dat nieuwe van vandaag wordt overrompeld en er feitelijk 
geen raad mee weet. In deze zin is het boekje een uiting van het gevoel van 
onbehagen dat inderdaad bij veel mensen leeft. Een tiental jaren geleden is er 
ook een nogal alarmerende brochure, maar toen bij J. H. Kok te Kampen, uit
gekomen, onder de geruchtmakende titel: ,Zullen we nog Antirevolutionair 
blijven ?". De schrijver was dr. N. J. Hommes. Oat geschrift was ook een pro
test, ook een cri de coeur, geboren uit een innerlijke afkeer van het huidige 
karakterloze politieke bestel in ons land. Oat was nog v66r de Nieuw-Guinea 
crisis, toen de politiek nog gemaakt werd door Bruins Slot en Berghuis-oude stijl, 
door Smallenbroek en dr. Zijlstra. Daarin werden de dingen ook radicaal bij 
hun naam genoemd: ,De socialistische hersenspoeling van de massa in de wel
vaartsstaat en de welvaartsroes. Een hersenspoeling, die zeer geraffineerd berust 
op subsidies, luxueus staatsbedrij f en karakterloos gemarchandeer met vergeten 
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groepen". Nu, men kan bet aan dr. Hommes best toevertrouwen op dit thema 
voortbordurend een sappige brochure te schrijven. Maar de brochure sloeg tach 
niet aan, hoewel veel van de onderwerpen, door de schrijver aangesneden, ook 
nu weer aan de orde komen in de brochure van Klatter. 

De zaak ligt nu dunkt mij ook anders dan tien jaar geleden. 
Er is nu inderdaad sprake van verontrusting bij velen. Daarom mag dit ge

schrift ook niet onbesproken blijven en moet er aandacht aan worden gegeven. 
Het kan niet worden ontkend dat drs. Klatter uitspreekt wat in veler hart leeft. 

Moet nu op de inhoud van de brochure worden ingegaan, zodat hoofdstuk 
na hoofdstuk, onderwerp na onderwerp wordt besproken? 

Dat is onbegonnen werk. Immers alles wordt overhoop gehaald. Aile pro
blemen die vandaag aan de orde zijn worden genoemd. Bovendien, we schieten 
daar niets mee op. Het gaat om bet hoofdaccent van de brochure. 

Dat hoofdaccent is dat drs. Klatter, ik zei dit reeds, zich tot talk maakt van 
het eenvoudige volk, dat de ontwikkeling der dingen niet bijbenen kan, dat 
door een intellectuele avant garde wordt misleid, aan wie knollen voor citroenen 

worden verkocht. 
Typerend voor zijn brochure is wat dat betreft hoofdstuk V ,De slang met 

de starre blik". De slang die hele volksstammen verlamd bij de pakken doet 
neerzitten. Door die starre blik worden deze volksstammen als het ware gebiolo
geerd; ze kunnen zich niet meer verzetten, ze geven zich over, ze zijn machte
loos. Vandaar de heftigheid van toon en de bitterheid. Die volksstammen 
moeten uit deze lethargie worden bevrijd, de ban van die starre blik moet 

worden gebroken. 
Ik geloof de schrijver recht te doen wanneer ik daar enige opmerkingen over 

maak. In de eerste plaats dan een opmerking van geruststellende aard. We 
moeten als Antirevolutionairen niet uitgaan van de stelregel, dat zij die de 
goden willen verderven met blindheid worden geslagen. Met enige ongerustheid 
heb ik bet partijconvent bijgewoond, waar gesproken werd over het program 
van de 18. Toen de Friese afgevaardigde namens alle statencentrales in Fries
land meedeelde in een kart en nuchter speechje, dat hij achter bet Centraal
Comite stond, was de spanning gebroken. Het partijconvent heeft de hele dag 
gedelibereerd, maar de zaak was in feite reeds beslist. Zoveel nuchterheid was 
er nog wel. Daarna kwam de stormloop op de microfoon. Nog een dertig-tal 

sprekers. 
In de tweede plaats behoeft drs. Klatter niet aileen een beroep te doen op 

prof. S. U. Zuidema en zijn brochure: ,Hiernamaals en hiernumaals". Maar 
het boek van dr. W. Aalders: ,In verzet tegen de tijd" beleeft reeds zijn tweede 
druk. Aileen moet ik wei zeggen dat dit boek mij meer aanspreekt in zijn rustige 
benadering en vooral in zijn bijbelse benadering, dan de brochure van Klatter. 

Daar ligt dan ook de zwakheid van deze brochure. Zij bevat een aanklacht, 
in duizend exclamaties herhaald en dat is vermoeiend om te lezen. Tenslotte 
legt men bet weg - ook al is men bet met veel eens - met een gevoel van 

onvoldaanheid. 
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Want dit is de methode ook niet. En zeker niet voor een publieke discussie. 
De brochure is eigenlijk: een kreet van machteloosheid. Nu, met machteloze 
kreten schieten we maar weinig op. 

Want wat voor reactie verwacht drs. Klatter nu? 
Hij beweert eigenlijk dat de oude Gereformeerde gezindte wordt uitge

schakeld, wordt uitgerangeerd. Zij komt niet meer aan het woord en kan ook 
niet meer aan het woord komen. Zij wordt op dood spoor gezet. Gebiologeerd 
door de blik van de slang. 

Nu, als dat waar is - en voor een deel is het waar - dan heeft de Gere
formeerde gezindte het daar ook naar gemaakt. Dr. J. Schouten heeft na 1945 
nog in de Gereformeerde gezindte geloofd. Wat dat aangaat was hij nog een 
geesteskind van Groen van Prinsterer - een nazaat van dr. Kuyper. Toen hij 
de Ieiding van de A.R. Partij overnam van dr. Colijn, die daarin ook geloofde, 
zag hij het als zijn taak en roeping om die Gereformeerde gezindte - een 
politiek begrip - bijeen te houden. De Gereformeerden, kerkelijk verdeeld en 
versplinterd, zouden in politieke zin een eenheid zij n. De calvinistische politiek 
aanvaardde noodgedwongen de kerkelijke pluriformiteit, maar zag in de Gere
formeerde gezindte een aanknopingspunt voor politieke samenwerking en een
heid. En dat begrip ,Gereformeerde gezindte" moet men zich echt niet te 
smal denken. Zo'n bekrompen, burgerlijk mannetje was dr. Kuyper niet. Dat 
kan zeker niet van dr. Colijn worden gezegd en evenmin niet van Jan Schouten. 

De Antirevolutionaire Partij wilde dus zijn een brede volkspartij met een 
eigen ,image". Zij was ergens een ,entiteit" om dat woord maar eens te ge
bruiken. 

Welnu - dat begrip ,Gereformeerde gezindte" doet bet niet meer. De af
braak, begonnen met de afsplitsing van Fries Chr. Historischen - Chr. Histo
rische Kiezersbond en Vrije Antirevolutionairen. Voortgezet door de agitatie 
van Staalman -later door de C.D.U. onder VanHouten. Dat was de afsplitsing 
naar links. Bovendien kwam ds. Kersten met de S.G.P. - honderdmaal ten 
dode opgeschreven en nog springlevend. Vervolgens de H.G.S. onder Lingbeek 
- en nu weer het G.P.V. 

Van de breed opgezette ,Antirevolutionaire of Christelijk-Historische rich
ting", zoals dr. Kuyper haar bedoeld heeft, is een gedecimeerd smaldeel in de 
huidige A.R. Partij overgebleven. Voor de rest heeft de kerkelijke gespletenheid 
haar werk goed gedaan. De A.R. Partij is geworden tegen wil en dank, wat zij 
in principe nooit heeft willen zijn. In zoverre is het werk van dr. Kuyper mis
lukt. Maar dat heeft de Gereformeerde gezindte zelf gedaan. 

Nu kan men filosoferen over de oorzaken, die daartoe hebben geleid. Socio
logisch en historisch zijn daar belangrijke en verhelderende beschouwingen over 
te geven. Met behulp daarvan kan veel worden verklaard. Maar tegelijk ver
klaart men daarmee de huidige crisis in onze partij. Want omdat de Gerefor
meerde gezindte niet heeft beantwoord aan de gestelde verwachtingen - omdat 
ze ernstig tekort geschoten is in haar roeping- ja, omdat zij die roeping dood
eenvoudig schromelijk heeft verzaakt - daardoor is de Antirevolutionaire 
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Partij tegen wil en dank terecht gekomen in een posltte, die ze perse niet 
heeft begeerd- niet heeft gewild- waartegen ze zich altijd met kracht heeft 
verzet. Nu is bet toch wel duidelijk dat iets anders bezig is zich te ontwikkelen 
- dat iets anders zich baanbreekt - dat er behoefte ontstaat om de dingen 
anders aan te pakken - om bet ongewilde isolement te doorbreken. 

W at er vandaag gaande is, hoe men daarover ook wil oordelen, is onder meer 
een gevolg van de misnoegdheid over bet politiek falen van de Gereformeerde 
gezindte. W at van haar nu nog overeind staat is de klaagmuur - bet ver
brokkelde en afgetakelde overblijfsel van bet oude Sion. Bij die klaagmuur 
kunnen we dan gaan staan huilen en jammeren. Maar dat helpt echt niet veel. 

We moeten het niet vreemd vinden dat er nogal wat Gereformeerden zijn, 
die over de eigen kerkmuren been kijken naar de Hervormde Kerk. Naar de 
andere kant is immers toch niets te beginnen. Ook de tweede wereldoorlog 
heeft de kerkelijke gereformeerde fronten niet in beweging gebracht. De nogal 
adembenemende ontwikkeling daarna schijnt de mensen nog eerder terug te 
drijven in de veiliggewaande beslotenheid van de eigen kazematten. Het aantal 
Gereformeerde Kerken is niet verminderd. Er is er nog een bijgekomen en die 
is intussen ook al weer verdeeld. De grootse conceptie van dr. Kuyper is niet 
verwezenlijkt. Men heeft die conceptie als neo-calvinistisch gesmaald. We 
schijnen als Gereformeerden meer uit elkaar te groeien dan naar elkaar toe. 
Velen hebben er de buik vol van om steeds maar weer: ,sluit de gelederen" 
te roepen, terwijl niemand bereid is er naar te luisteren en niemand een vin 
verroert. 

Er is nu weer een groep bezig zich te verenigen rondom een nieuw blad. De 
roepstem klinkt opnieuw. Tot de wet en de getuigenis. Maar de oorsprong van 
dit pogen is verkeerd. Het is opnieuw een zich afzetten tegen de eigen groep, 
opnieuw een opwerpen van barrieres, juist waar ze moeten worden afgebroken. 
En bet gebeurt allemaal zo doodernstig! Maar de uitkomst is er niet minder 
fataal om. Het is altijd hetzelfde verschijnsel. Vandaar vroeger de moeiten met 
Hugo Visser. Later met prof. Severijn. De moeiten ook naar de kant van de 
vakbeweging onder Ieiding van Ruppert. Wat al breekbaar porcelein in de 
calvinistische aardewerkkast. Voorzichtig, voorzichtig manoeuvreren, anders 
breekt bet lijntje. 

Nu, bet lijntje is niet gebroken. Maar hoevelen hebben bet vaandel verlaten. 
De teleurgestelde hoop krenkt bet hart. 

Maar nooit was er bet over de gehele linie werkelijk gegrepen zijn door de 
calvinistische idee als zodanig, die de mensen over kleine geschillen deed 
heenstappen om bet grote geheel te zien. W at hebben we niet een moeite gehad 
over de zondagsrust, over de vraag of de geboden van de eerste tafel van de 
wet der tien geboden ook door de overheid zouden moeten worden gehand
haafd - over artikel 36 der geloofsbelijdenis. Nooit waren we tot de laatste 
man bezield door de christelijke radicaliteit van bet calvinisme. Er was altijd 
wei iets dat bepaalde groepen niet aanstond. 

We moeten ons er daarom niet over verbazen dat de christelijk radical en 
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het nu over een andere boeg gooien. Ze willen het op een andere manier pro
berea, desnoods met de socialisten als medestanders. Maar, en dat moet men 
ze toegeven - althans bij Bruins Slot - het is in wezen dezelfde gegrepenheid, 
waarmede dr. Kuyper aan het calvinisme vorm en gestalte wilde geven - al 
spreekt men nu van een evangeiische volkspartij. Op een andere manier, met 
andere methoden, zoekend oak naar andere bondgenoten. Het gaat mij allemaal 
te wild en te onbesuisd. Er zijn oak vreemde elementen bij die er niet in thuis 
horen. Daar moet over gesproken worden. Maar de intentie is goed! Deze reactie 
is daarom wei verklaarbaar. Zij is wei begrijpelijk. Zij moet oak worden ge
honoreerd. Niet door nieuwe splitsingen, niet door nieuwe organisaties en wat 
dies meer zij. Oak niet door een eigen nieuw blad! 

Graag toegegeven! Het dagblad Trouw is de kluts een beetje kwijt. Maar 
wat wil men? We hebben dr. Bruins Slot op een minder f raaie manier de laan 
uitgestuurd en nu holt de goede man door, soms op een verkeerde manier. Ik 
kan daar wei begrip voor opbrengen, oak omdat hij het ernstig meent. In wat 
hij zeif schrijft voel je zijn geestelijke worsteiing. Wat zijn journalistieke mede
werkers doen laten we buiten beschouwing. Met dit recept is Trouw nag wei 
te lezen. Het is een goed dagblad in journalistieke zin. 

We moeten niet klagelijk doen over het arme, na'ieve, argeloze volk dat zo 
trouw zijn Ieiding volgde en nu zo in de kou komt te staan. Daar is wei het 
een en ander op af te dingen. Zo trouw en meegaand was dat volk werkeiijk 
niet. Eerder is het omgekeerde waar. Want dat goede gereformeerde volk liet 
doodeenvoudig zijn staatkundige !eiders maar al te vaak in de kou staan. Het 
zocht het veei meer in schismatieke bewegingen of in de gevaarlijke dreiging 
ermee - in het berij den van politieke stokpaarden. Het zocht het veei meer in 
getuigen dan in gezamenlijk iets doen. En om dit daadkrachtig element in het 
calvinisme gaat het, om de rusteioze activiteit - om het bekende: geen duim
breed is er ... maar dat heeft men als cultuuroptimisme weggeredeneerd en met 
het badwater heeft men het kind weggeworpen. 

Neen - het stoere Gereformeerde volk moet men niet zo beklagen. Het 
krijgt de rekening thuis gestuurd. Het heeft niet beter verdiend. Daarbij be
hoeft men niet aileen aan de droite te denken. Aan de gauche was het even erg, 
al was dat vaak niet zo duidelijk en speelde dit zich veei meer binnenskamers af. 

Dat is de ellende van de Gereformeerde gezindte waarmede de Antirevolutio
naire Partij voortdurend te maken had. Maar oak de christelijk radicalen zullen 
daarmede rekening moeten houden - of ze willen of niet - of ze het leuk 
vinden of niet. Het schijnt nu eenmaal de historische last te zijn die de Gerefor
meerde gezindte mee moet torsen en waarvan zij zich niet kan ontdoen. We 
gel oven niet meer in deze Gereformeerde gezindte. We hebben er meer dan 
genoeg van! Het schijnt een afgesneden zaak! Het nare is echter: we komen 
er tach niet van los. We kunnen het niet zonder haar. Er is oak nag zo iets als 
een gereformeerd levensgevoel. Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. 

De brochure van drs. Klatter heeft daarom wei zin, zij is niet zonder be
tekenis. Maar ze moet, dunkt mij, tegen deze achtergrond worden gelezen en 
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worden verstaan. Dan wordt het alles ook wat milder van toon. Het is nog geen 
tijd voor ,het demasque in het Protestants Christelijke kamp". Er is nog niet 
genoeg geduld opgebracht. De scheiding der geesten loopt niet over de smalle 
snede van enerzijds het collectief en anderzijds het individu. Trouwens, toch 
even bedachtzaam, voegt drs. Klatter daar voorzichtig aan toe: ,Natuurlijk moet 
men dit niet verstaan in de totale zin van het woord - het blijft altijd een meer 
of minder". 

Als er een scheiding der geesten komt, dan zal het niet over deze smalle 
snede zijn. Dan zal het ergens over moeten gaan; de bereidheid om te luisteren 
naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Want daaraan heeft de Antirevolutio
naire Partij houvast. Collectivisme of individualisme? Daarmee komen we wel 
klaar. Dat is het breekijzer niet. 

W el is het zaak te onderzoeken waarin het vurig pleidooi voor ontwapening 
en het overtrokken gepraat over rassendiscriminatie hun oorsprong vinden. Een 
nieuw verstaan van de Bijbel? Of dopers dualisme? Is het zo verwonderlijk dat 
het nieuw verstaan van de Bijbel blijkbaar samenhangt met de opkomende 
drang om de kinderdoop te verwerpen? Dat het geschreven W oord van God 
niet meer zo grote betekenis heeft - maar dat het ,lumen internum" het ge
tuigenis des Geestes in het hart hoger staat dan dat der Schrift? De Geest maakt 
levend, de letter doodt. Het leerstuk der Drieeenheid komt in het gedrang. De 
kritiek op de kerk is scherp. Dufheid wordt haar verweten. Van al dat leed 
en al het onrecht in de wereld draagt zij de schuld. Om een nieuwe uitstorting 
van de Heilige Geest wordt gevraagd. Tegenover de leer, de dogmatiek staat 
men sceptisch. Zal het gelukken om met onze handen een - of misschien 
zelfs het - Koninkrijk der gerechtigheid op te bouwen? Of blijft het ,ten 
dele" van kracht? 

Als er een scheiding der geesten komt zal het op dit front moeten zijn. Die 
scheiding der geesten gaat dan vermoedelijk niet door middel van nieuwe 
kerkscheuringen en zo. Maar het zal dan gaan door een gefluisterd woord: 
,Naar uw tenten, o Israel'". Dan keert de teleurgestelde zich af en treedt ter
zijde. Dan gaat de Gereformeerde gezindte, beroofd van haar dagblad en haar 
universiteit, de nachtschuit in. Maar zover is het nog niet. 

Ook prof. dr. J. Verkuyl zal toch wel eens moe worden van het hollen. Er 
zijn zoveel borden die hij sjouwen moet. En als hij op een rustig moment in 
zijn nogal onrustig leven nog eens nadenkt over de grievende bejegening, die 
hij prof. Beel -en met deze allen die een vroegtijdige souvereiniteitsoverdracht 
bedenkelijk vonden - heeft aangedaan, dan zal hij daar wel spijt over hebben. 
Door zo te ijveren voor een snelle overdracht van de souvereiniteit als hij dat 
deed, komt het bloed van enkele honderdduizenden communisten en de scherpe 
rassendiscriminatie tegen de Chinezen in lndonesie mee voor zijn verantwoorde
lijkheid. Het is nu eenmaal niet anders! Dan zal ook hij in dat smartelijk 
bewustzijn dat ons aller deel is, verstaan dat met een maximum aan kennis ook 
een klein beetje verantwoordelijkheid moet worden aanvaard. Immers herinner 
ik mij nog heel goed een conferentie, die plaats vond in het gebouw van de 
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Tweede Kamer - tussen de leiding van de Antirevolutionaire Partij en de 
heren Verkuyl en Zuidema, beiden toen met kort verlof in Nederland, ter be
spreking van de Indische kwestie. Aanwezig waren de heren Schouten, mr. 
de Wilde, prof. Anema, dr. Rutgers, dr. Donner, dr. Bruins Slot. Bij die ge· 
legenheid heeft dr. Verkuyl zijn mening niet onder stoelen of banken ge
stoken. Hij heeft nogal duidelijk laten zien wie Soekarno en de zijnen waren. 
Hij heeft onomwonden doen blijken dat we zo ongeveer met een stel gangsters 
te doen hadden, in zo sterke bewoordingen, dat daarbij vergeleken wat dr. 
Bruins Slot in de courant schreef nog maar kinderspel was. Maar daarom ook 
heeft vrees voor de gevolgen van een te vroege souvereiniteitsoverdracht een 
zo grote rol gespeeld en zeker bij het intern beraad. 

Met onze hand en? Het Koninkrij k der Gerechtigheid? 
Les mains sales ! Menselijke beslissingen? 
Is er dan bij prof. Verkuyl nooit een moment van twijfel over de juistheid 

van zijn standpunt toen hij met de consequenties daarvan werd geconfronteerd? 
Indien niet, wat een gelukkig mens moet hij dan wel zijn! 

We worden niet uit onze werken gerechtvaardigd. Wie zal oordelen? Zullen 
we ooit verder komen dan het motief van ons handelen? Mag ik het dan op
nemen voor dr. Bruins Slot, die door het verhaal van prof. Verkuyl voor de 
televisie en in ,Voorlopig" wel erg moet zijn getroffen? Mag ik het voor hem 
opnemen? En tegen prof. Verkuyl zeggen: de motieven van dr. Beel en van 
dr. Bruins Slot waren gaaf! Ook die van Schouten? En wilt u daarvan afblijven! 
Wij allen handelen naar de mate van kennis en wijsheid die ons gegeven is. 
Of is dit teveel gevraagd in de onderlinge omgang? 

Neen, niet collectivisme of individualisme. 
Waar het vandaag over gaat is: gereformeerde vroomheid of dopers dualisme, 

waarin het existentialisme doorklinkt. Of gaat het alleen om de vraag of de 
Bijbel anders moet worden gelezen en verstaan dan vroeger en welke conse
quenties heeft dan dit andere ,verstaan" voor de politieke bewustwording? Oat 
zal op de een of andere marrier tot klaarheid moeten komen. Daar is tijd voor 
nodig en bezinning. Daarvoor moet geduld worden opgebracht. 

,V66r de bocht". Drs. Klatter wil daarmee tot uitdrukking brengen dat de 
geestelijke veerkracht van de gereformeerde vroomheid nog niet gebroken is. 
Neen, maar het zal wel moeten betekenen dat de Gereformeerde gezindte haar 
politieke eenheid en saamhorigheid beter verstaat dan in het verleden het geval 
is geweest. 

Het gaat wezenlijk over diepere problemen. En daarom zal de discussie tussen 
verontrusten en radicalen ook daarover verdere voortgang moeten hebben en 
dan ook serieus moeten worden aangepakt. Welke motieven drijven hen? Het 
gaat om de achtergrondfilosofie van de Antirevolutionaire Partij. Vroeger zeiden 
we grondbeginselen. Het woord wordt graag cadeau gegeven als de zaak maar 
duidelijk is. 

Als de brochure van Klatter tot deze nadere bezinning leidt, heeft zij haar 
doel bereikt. 
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De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands
lndie (twee delen) en De opkomst van de nationalistische 
beweging in Nederlands-lndie, bronnenpublicaties, bewerkt 
door dr. S. L. van der Wal, Groningen, 1964/65 en 1967. 

Het is alweer vijf jaar geleden dat de eerste uitgave van de CBNI (Commissie 
voor bronnenpublicatie betreffende de geschiedenis van Nederlands-Indie 
1900-1942) in druk verscheen. Sindsdien zijn er nog drie andere volumineuze 
delen in deze reeks gepubliceerd, en het wordt tijd, opnieuw de aandacht op 
deze belangrijke bronnenpublicatie te vestigen. 

De grote verwachtingen die het eerste deel (Het onderwijsbeleid in Neder
lands-Indie, 1900-1940) bij mij gewekt heeft zijn door de volgende uitgaven 
niet beschaamd. Dr. Van der Wal, die sinds enige maanden hoogleraar in de 
moderne koloniale geschiedenis te Utrecht is, heeft veel waardevol historisch 
materiaal uit het archie£ van het vroegere Departement van Kolonien ver
zameld, en daarbij ook talrijke (gedeelten van) brieven uit particuliere archie
ven van oud-goeverneurs-generaal en oud-ministers van kolonien gepubliceerd. 
AI dit materiaal is op uitmuntende wijze gerangschikt en bewerkt. We hebben 
hier te doen met een bronnenuitgave van hoog niveau, en het is zeer te hopen 
dat er nog vele delen zullen volgen. 

Twee boekwerken van tezamen ruim 1300 pagina's waren nodig om de be
langrijkste stukken over de oprichting en verdere ontwikkeling van de Volks
raad te publiceren. Het eerste deel behandelt de periode 1891-1926; reeds in 
1891 werden de eerste voorstellen gelanceerd om de burgers van Nederlands
Indie een klein beetje medezeggenschap te gunnen, maar het zou nog 27 jaar 
duren voordat de eerste Volksraad werd ge!nstalleerd. De stukken uit de periode 
1916-1921, toen Van Limburg Stirum goeverneur-generaal was, nemen meer 
dan de helft van de ruimte in beslag. Het was een bewogen tijd. In de span
nende novemberdagen van 1918 deed Van Limburg Stirum toezeggingen aan 
de pas opgerichte Volksraad, waarover de Europeanen in Indie en de meeste 
Nederlandse politici zeer slecht te spreken waren. Minister van Kolonien was 
toen oud-goeverneur-generaal Idenburg, die bet evenmin met Van Limburg 
Stirum eens was, maar hem tegen de oppositie toch in bescherming nam. Hun 
particuliere briefwisseling in de periode november 1918- augustus 1919 is 
bijna in haar geheel in deze CBNI-uitgave opgenomen en vormt er bet hoogte
punt van. De minister en de landvoogd hebben zich zeer veel moeite getroost 
om nader tot elkander te komen. 

De meeste hoofdstukken van deze eerste Volksraadsbundel vormen boeiende 
lectuur, hetgeen men helaas niet kan zeggen van bet vervolg, dat de periode 
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1927-1942 bestrijkt. Daarin houden alleen de eerste honderd bladzijden de aan
dacht gespannen, waarin goeverneur-generaal De Graeff meermalen zijn ge
moed lucht over de oppositie van de Europese bevolkingsgroep tegen zijn 
beleid. Een voorbeeld slechts: ,Het is alsof er een vloek over de Europeesche 
gemeente hier te lande rust, welke door kortzichtigheid en domheid zich steeds 
kenmerkt en altij d zich door sentimenten laat lei den om op de meest ongelukkige 
oogenblikken in den meest ongunstigen zin te manifesteeren. Ik heb het al lang 
opgegeven tegen die domheidsmacht te strijden". Dit is een citaat uit een brief 
van De Graeff aan zijn voorganger Van Limburg Stirum, geschreven in augustus 
1930, de laatste particuliere brief die in het tweede deel over de Volksraad is 
opgenomen. Daarna volgen nog bijna 600 pagina's ambtelijke rapporten en 
adviezen, soms wel wat erg langademige stukken, over nooit uitgevoerde her
vormingsplannen. Ze zijn voor de historicus waardevol, want deze publicatie 
biedt volledige opening van zaken over de houding van de regering tegenover 
de petitie-Soetardjo, en over de late doorbraak van het besef (na het uitbreken 
van de tweede wereldoorlog) dat de verhouding tussen de Rijksdelen op een 
nieuwe leest geschoeid moest worden. Maar de charme van de vertrouwelijke 
verzuchtingen ontbreekt geheel. 

De vierde CBNI-uitgave is daarentegen weer even leesbaar voor ruimer 
publiek als de tweede. En niet aileen vanwege het materiaal uit de particuliere 
archieven, hoe onthullend de brieven van goeverneur-generaal Idenburg dikwijls 
ook zijn. Dit deel behandelt de opkomst van de inheems-nationalistische be
weging tot aan de installatie van de Volksraad, en bevat vele boeiende rapporten 
van de adviseur van inlandse zaken en diens medewerkers. Zo neemt D. A. 
Rinkes in een lang rapport over de Sarekat Islam, dat hij in mei 1913 aan 
Idenburg uitbracht, zijn landgenoten in Indie als volgt op de korrel: 

,Het is opmerkenswaard, dat alle actie, die maar eenigszins met den Islam 
verband houdt, hier te lande aanstonds met groat wantrouwen wordt gade
geslagen en bij de Europeanen dadelijk een zekere agitatie te weeg brengt ... 
De ambtenaren gaan dan rapporteren, en spreken van , verhoogd godsdienstig 
leven" in dit of dat district, hetwelk zij last hebben gegeven, ,nauwlettend in 
het oog te houden" ( dat meestal neerkomt op vexaties van lieden, die hoe
genaamd geen kwaad in den zin hadden, door de lagere ambtenaren), en de 
dagbladen van een bepaald genre voeren beschouwingen over bommen die op 
barsten staan, kruit, dat op een vonkje wacht, en het ,fanatisme, dat oplaait", 
voorspellen, als het er eenigszins mee door kan, een ,algemeene Europeanen
moord" of andere lugubere dingen, terwijl aan het slot meestal eene sombere 
profetie wordt geplaatst over het lot van het Nederlandsch gezag hier te lande, 
als het Bestuur niet ,waakzaam" is, en de ,beweging in de kiem smoort". 
Ieder, die eenige jaren hier te lande heeft vertoefd, en nog niet verleerd is de 
zaken koelbloedig te beschouwen, zal willen toegeven, dat ik in het boven
staande niet eens zoo heel erg overdreef" (p. 200 e.v.). 

De meeste stukken uit deze bundel dateren uit 1912 of 1913, toen het op
treden van de Indische Partij en de plotselinge opkomst van de Sarekat Islam 
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de Nederlands-Indische regering voor moeilijke problemen stelden. Veel van 
het materiaal dat dr. F. L. Rutgers dertig jaar geleden bestudeerde voor zijn 
dissertatie ,Idenburg en de Sarekat Islam in 1913" is thans gepubliceerd. 

Bij de lezing van deze drie bronnenuitgaven ben ik persoonlijk niets tegen
gekomen, dat mij moest noodzaken mijn beeld van de jongste geschiedenis van 
Nederlands-Indie te herzien. Toen ik voor mijn dissertatie ,De houding van 
Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging" deze historie be
studeerde, waagde ik het er op, mij hiervan een indruk te vormen zonder het 
archief van Kolonien te raadplegen; er was reeds zoveel gedrukte lectuur die 
me de helpende hand kon bieden. Het departementale archief blijkt ( deze 
conclusie mag men na de publicatie van vier CBNI-delen wel trekken) veel te 
bieden dat ons beeld van Nederlands koloniale bewind na 1900 verrijkt, maar, 
als het om de kernpunten gaat, niets wezenlijk nieuws. Hoe zou het ook anders 
kunnen, na alle verantwoordingen van het regeringsbeleid in de Staten-Generaal 
en de Volksraad, en alle beschouwingen die de parlementariers, journalisten en 
brochureschrijvers jaar op jaar ten beste gaven? 

Maar nu hebben we door de arbeid van dr. Van der Wal veel van het meest 
authentieke materiaal binnen ons bereik gekregen, materiaal waaraan geen 
enkele schrijver over de nieuwste geschiedenis van Indie meer kan voorbijgaan. 
De CBNI zou ons een grote dienst bewijzen wanneer zij de reeks voortzet. 

Over de staatkundige ontwikkeling sinds 1900 is immers nog slechts gepubli
ceerd wat met de Volksraad verband hield. Er zou op zijn minst nog een 
bronnenuitgave moeten verschijnen over de bestuursdecentralisatie en de ont
wikkeling van het Binnenlands Bestuur. Ook zouden we gediend zijn met 
publicaties van ambtelijke rapporten en adviezen, die betrekking hebben op 
economische en sociale problemen welke ook nu, in het huidige Indonesie, nog 
actueel zijn. En niet te vergeten de voortzetting van de publicatie over de m
heemse beweging. 

Het schijnt dat die voortzetting nog geruime tijd zal uitblijven. In de in
leiding van de vierde CBNI-uitgave belooft de bewerker: ,Aan de latere ont
wikkelingen zal te zijner tijd, wanneer tegen de openbaarmaking van de 
officiele stukken uit die jaren van regeringszijde geen bezwaar mag worden 
verwacht, eveneens aandacht dienen te worden geschonken". Ik kan mij voor
stellen dat de regering niet het groene licht wilde geven zolang Soekarno in 
Indonesie aan het bewind was. Maar nu zijn de inheemse nationalisten die in 
de periode 1920-1940 het meest op de voorgrond traden, vrijwel geheel van 
het politieke toneel verdwenen. W aarom zou men nog langer wachten? 

B. J. Brouwer 
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door 

M. H. von Meyenfeldt en H. Volten 

Het denken over het vraagstuk van vrede en oorlog plaatst de mens steeds 
weer voor raadsels. De vraag dringt zich op of er in het schema van agressie 
en afweer er tegen, een oplossing mogelijk is. De complexiteit van de problema
tiek mag echter niet tot gevolg hebben dat het hoofd in de schoot wordt gelegd 
of dat men zich bij een eventuele confrontatie uitsluitend door gevoelsover
wegingen laat leiden. Het denken moet worden voortgezet, oak binnen een 
politieke partij. Met het probleem zoals dat er ligt, met al zijn geestelijke, 
politieke en economische implicaties, behoren wij onophoudelijk bezig te zijn. 
Vandaar deze bijdrage. 

INLEIDENDE GEDACHTEN 

Oak de gedachtenvorming over het defensievraagstuk behoort uit te gaan van 
de erkenning dat J ezus Christus Heer der schepping is. Hij geeft lei ding aan 
de ontwikkeling der samenleving en stuwt haar in de richting van Zijn doel. 
Dat wij daarbij zijn medewerkers mogen zijn, stemt tot deemoed en dankbaar
heid. 

Dit uitgangspunt, deze erkenning verleent de rust en het vertrouwen nodig 
om, zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden en vaak slechts met een 
beperkt uitzicht op resultaat, met deze problematiek bezig te blijven. Het houdt 
tevens in dat christelijke politiek voorop moet gaan (Koplamp, geen achterlicht 
- Buskes). 

Een andere gedachte is dat niets bij toeval gebeurt. Wij zijn in staat de toe
komst mede te beheersen. Het is daarom niet onverschillig hoe in het heden 
wordt gedacht en gehandeld. Anders gezegd, wij behoeven niet achter de ont
wikkelingen aan te lopen. Wij zijn in staat en oak geroepen deze mee te sturen 
in de gewenste richting. 

Het vraagstuk van vrede en oorlog vindt slechts in de weg van de bekering 
van de mens zijn definitieve oplossing. Het zijn dan oak niet de middelen waar
voor wij ten diepste bevreesd moeten zijn, maar de mens die in de door hem 
veroorzaakte conflictsituaties zich daarvan bedient. 

Tenslotte, defensieproblematiek houdt ten nauwste verband met de wijze 
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van machtsontplooiing van nationale staten. In bepaalde gevallen kan deze ont
plooiing een gevaar opleveren voor de nationale veiligheid. Een van de taken 
van de overheid is het garanderen van de veiligheid van haar onderdanen. 
Voor dat doel kan zij worden geroepen gebruik te maken van militaire machts
middelen. De daarbij in acht te nemen grenzen komen nog aan de orde. 

HET ALGEMEEN BELANG VAN DE DEFENSIEPROBLEMATIEK 

Er zijn tenminste drie redenen te noemen waarom de defensieproblematiek in 
ruime zin de aandacht van een politieke partij verdient. 

a. Het vraagstuk van oorlog en vrede is een hoofdprobleem 
In een kleiner wordende wereld neemt de confrontatie met aangelegenheden 

die de gehele mensheid betreffen toe. 
De drie grate internationale vraagstukken betreffen de discriminatie naar 

ras e.d., de armoedekloof, oorlog en vrede. Van elk dezer hoofdproblemen 
geldt dat men er niet mee klaar is, indien men zijn standpunt heeft geformu
leerd, maar dat eveneens een voortdurend aftasten van de mogelijkheden tot 
verbetering van de feitelijke situatie geboden is. 

Christelijk ge"inspireerde politiek behoort hier voorop te gaan. Het ziet er 
naar uit dat deze opdracht nog decennien geldig blijft. 

Terzijde: 
Het is vaak verwonderlijk te zien, hoe christenen - door dezelfde testa-

mentische bran gevoed en hetzelfde pacifistische doel nastrevend - geheel 
uiteenlopende wegen kiezen als het er om gaat van de bron naar het doel 
te geraken. 

Het wonderlijke wordt verwerpelijk, als onderweg het zwaartepunt 
komt te liggen bij de bestrijding van elkaars opvattingen en het ge
zamenlijke zoeken naar de oplossing op de achtergrond geraakt. Het 
samen zoeken naar een oplossing behoort weer centraal te staan. Sterker 
nog dan voor de kerken - die langzamerhand gaan beseffen dat een 
spectrum van opvattingen onder de lidmaten aanvaardbaar is - geldt de 
eis tot samenwerking voor een politieke partij, die voor de noodzaak 
wordt gesteld in concrete kwesties een duidelijk standpunt in te nemen. 

b. Het defensiebt~dget legt beslag op openbare middelen 
De defensiebegroting is hoog (zeg 3,5 miljard gulden). Het zou onjuist zijn 

als een bedrag dat de schatkist zo zwaar belast, ondoelmatig zou worden be
steed. Tach groeit de kans dat dit gebeurt. Defensie wordt de grondslag ant
nomen voor het voeren van een doelmatig beleid, of anders gezegd voor de 
noodzakelijke continulteit in het uitgavenbeleid (voor oefengelegenheid, uit
rusting, voorraden, mobilisatiecapaciteit, enz. ), door een voortgaande relatieve 
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daling van het budget, zowel gemeten als percentage van het Nationaal In
komen (1958: 5%; 1969: 3.9%) als in procenten van de totale overheidsuit
gaven (1958: 20%; 1969: 13%). 

Ben voorbeeld: 
In 1963 verkreeg Defensie bij de kabinetsafspraken voor de regerings

periode 1963-1967 een evenredig aandeel (20%) in de groei der over
heidsuitgaven. 

Onder Marijnen overschreden andere departementen hun begrotingen; 
onder Cals-Vondeling ontstond een ambitieus programma, Defensie 
deelde niet in deze verhogingen. 

Een terugblik toont dat in de periode 1963-1967 de overheidsuitgaven 
met 8600 miljoen gulden groeiden en de defensieuitgaven met 900 
miljoen gulden. Het aandeel werd geen 20%, maar 10%. 

De defensiebegroting voor 1967 (en volgende jaren) liep hierdoor 
een achterstand op van 800 miljoen gulden. 

Natuurlijk is het zo dat een relatieve daling van het budget niet altijd een 
aantasting van de doelmatigheid van de defensie-inspanning behoeft in te 
houden. Immers het Nationaal Inkomen kan zodanig stijgen dat een dergelijke 
daling toelaatbaar en zelfs gewenst is. Maar voorlopig zijn wij in ons land 
nog niet zover. De toegekende absolute bedragen zijn met het oog op de sterk 
stijgende kosten op allerlei gebied, onvoldoende om te voldoen aan de in 
NA VO-verband aangegane verplichtingen. Handhaving van onze bijdrage in 
kwantitatieve zin, zoals thans door de regering voorgestaan, leidt er toe dat 
de exploitatie (person eels- en person eel verzorgende kosten) een vast beslag 
legt op een groeiend deel van de defensiebegroting. De investeringsmarge 
daarentegen daalt en het begin van een aantasting van de gevechtswaarde - van 
de kwaliteit dus - tekent zich af. Maar het defensie-apparaat is geen verzorgings
tehuis of werkverschaffingsobject. Een ontwikkeling in die richting - door 
voortzetting van de vermindering van de veiligheidspremie, die op den duur 
leidt tot een leger dat ontoereikend geoefend en uitgerust is - is niet aileen 
bedenkelijk maar ook ondoelmatig. 

Scherp geformuleerd, kan 3.5 miljard weggegooid geld zijn, maar 3.8 miljard 
een harmonisch opgebouwde strijdmacht leveren. Het grensnut van 300 min. 
gulden meer, zou de kosten vele malen kunnen overtreffen. 

Ben alternatief: 
V ermindering van de omvang van de N A VO-bij drage en harmonische 
opbouw van deze ingekrompen strijdmacht. Bij een kleinere bedrijfs
omvang zal de verhouding tussen de directe kosten (het gevechtsappa
raat) en de indirecte (het ondersteunend apparaat) wellicht ongunstiger 
worden, maar op zichzelf kan dit aanvaardbaar zijn in de prioriteiten
stelling van de algemene middelen. Belangrijker - althans binnen het 
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raam van de min of meer officiele opvattingen omtrent de wijze waarop 
agressie moet worden afgeweerd - is de vraag of een dergelijke kwantita
tieve vermindering toelaatbaar is met het oog op de geldende strategie 
van de flexible response en de in NAVO-verband te vervullen taken. 
Belangrijker ook is de afweging van het effect van de bijdrageverminde
ring op de bondgenoten en van het parasitaire karakter. 

Een van de beide richtingen moet worden ingeslagen. De huidige kwantiteit 
met een harmonische kwaliteit, hetgeen een hoger budget impliceert of een 
kwantitatieve vermindering, welke bij een gelijkblijvend budget de harmonische 
kwaliteit op een kwantitatief lager niveau herstelt. 

De huidige opstelling - kwantiteit zonder kwaliteit - is ondoelmatig. Zij is 
het gevolg van een geleidelijk, vrijwel ongemerkt, afglijden. In dit proces komt 
een moment dat een bewuste keuze moet worden gedaan. 

c. De partij is verantwoordelijk aan het electoraat 
In de ,welfare state of mind" laat men zich niet gaarne opschrikken of on

gerust maken. Hoewel het een electoraal aspect van betekenis is hiermede reke
ning te houden, verdraagt het zich niet met de verantwoordelijkheid van een 
politieke partij, dat inzake de externe veiligheid een geruststellende houding 
wordt ingenomen, indien hiertoe geen grond is. 

Terzijde: 
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De regeringsnota inzake het NAVO- en defensiebeleid 1968 vertoont 
een duidelijk breekpunt. Het eerste deel spreekt ferme taal en werkt daar
door geruststellend: voor onze belangen wordt gewaakt. 

In het tweede deel blijken de mid del en ter bereiking van de doelstelling 
niet te kunnen worden vrijgemaakt, maar dan is het te laat om het 
publiek nog wakker te schudden. 

De partij, die geen duidelijke uitspraken doet op grond van eigen ana
lyse, deelt in de verantwoordelijkheid jegens het Nederlandse volk, indien 
o.a. dienstplichtigen (wederom) ontoereikend zouden zijn uitgerust. 

Een ander aspect van deze verantwoordelijkheid jegens de kiezer houdt 
verband met de toelaatbaarheid van het gebruik van bepaalde militaire 
middelen zoals nucleaire, biologische en chemische. De draagwijdte van 
dit vraagstuk wordt dikwijls niet gezien en soms verdoezeld. Het gevolg 
is dat een kiezer die op een partij stemt wegens het landbouw-, het 
sociale- of het woningbeleid, in de meeste gevallen simultaan stilzwijgend 
het kernwapen in huis haalt. Het bezit en gebruik van deze middelen be
tekenen een ernstig dilemma voor een christelijke politiek en dwingen 
mede daardoor tot het maken van een analyse en het doen van uitspraken. 

De technische vooruitgang op het gebied van wapentuig of communi-
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catie heeft geleid tot een onzekerheid die niet mag voortduren. Van een 
politieke partij wordt Ieiding gevraagd: een duidelijke strategie. 

Bovenstaande overwegingen nopen de ARP tot onderzoek van de defensie
problematiek in ruime zin. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de laatste 
toevoeging slaat op de noodzaak Defensie te plaatsen in het breder perspectief 
- en het juiste daglicht - van een instrument op het terrein van buiten
landse zaken en internationale verhoudingen. 

INTERNATIONAL£ VERHOUDINGEN 

De huidige situatie berust op het machtsevenwicht tussen Amerika en Rus
land. Hierin moet niet worden berust. Op langere termijn behoort niet tegen
stelling, maar co-existentie het doel te zijn: een internationale rechtsorde, ge
baseerd op gegroeide gemeenschappelijke, althans elkaar niet uitsluitende be
ginselen tussen de volken (de grens tussen de VS en Canada mag hier tot voor
beeld strekken) en gehandhaafd door de beschikbaarheid van een mondiaal 
machtsapparaat. 

Binnen het blijvende machtsevenwicht Amerika-Rusland kan Europa verschil-
lende richtingen gaan. Modellen zijn: 

a. zich handhavende pacten aan weerszijden van het ijzeren gordijn; 
b. Europa als derde macht tussen Amerika en Rusland; 
c. West-Europa binnen de Russische invloedssfeer. 
W aar het nu vooral om gaat, is welk model het meest geschikt is een co-exis

tentiele verhouding tussen de grootmachten te bevorderen. 

Terzijde: 
Natuurlijk kunnen de grootmachten ook uit zichzelf tot elkaar komen, 

min of meer buiten de ontwikkeling van Europa om. Hoewel deze aan
tekening zich toespitst op Europa, mag toch deze belangrijke mogelijk
heid niet ongenoemd blijven. Temeer geldt dit, omdat voor Europa (voor 
Nederland ook) altijd deze rol kan overblijven dat het de eigen grote 
bondgenoot kan ,dwingen" althans geen gelegenheid tot toenadering 
onbenut te laten. 

In concreto: als het Atlantisch bondgenootschap (in casu de VS) nalaat 
gebruik te maken van redelijke ontspanningsmogelijkheden, is Nederland 
gerechtigd de NAVO te verlaten. Hetzelfde geldt overigens, als een 
bilaterale toenadering tussen Amerika en Rusland gaat in de richting van 
een internationale machtsorde. 

Bij de keuze uit de Europese modellen kunnen de volgende overwegingen 
gelden: 

- uitsluiting van excessief geweld in de ontwikkeling; 

173 



VREDE - OORLOG - DEFENSIEBELEID? 

de eenheid van Duitsland; de hereniging van de beide Duitslanden be
hoeft geen uitgangspunt te vormen bij het streven naar een grotere mate 
van integratie op het Europese continent; 
de invloed van het model - in positieve zin - op het proces van liberalise
ring in Oost Europa en van democratisering in NAVO-landen; 
de invloed op internationale vraagstukken als armoede en discriminatie; 

- de tijd gemoeid met de realisatie van het model en de mogelijkheid daar
aan bepaalde limieten te stellen. 

Het belang van dit vraagstuk vordert o.a. voor de meningsvorming een 
duidelijk standpunt. Bovendien moet er een politieke wens worden geformu
leerd als grondslag voor het regeringsbeleid op het gebied van de internatio
nale politiek. 

HET KERNPROBLEEM 

Het defensiebeleid moet stoelen op de buitenlandse politiek. Bij het hanteren 
van militaire middelen gelden, in het bijzonder door het kernwapen, evenwel 
ook andere normen dan politieke; hier zijn ethische overwegingen in het geding. 

De huidige defensiepolitiek richt zich op de instandhouding van het machts
evenwicht als grondslag voor ontspanningspogingen. Kern van de middelen 
is de nucleaire vergeldingsmacht. De geldende strategie (flexible response) 
beoogt het atoomplafond zo hoog mogelijk te houden. De werkelijke hoogte 
van het plafond hangt af van de onderlinge krachtsverhouding aan conventio
nele strijdmiddelen. Als de conventionele krachten tekortschieten, voorziet de 
filosofie in een als eerste gebruik maken van het kernwapen. Nederland heeft 
hieraan als NA VO-lid volledig deel en de ARP is medeverantwoordelijk. 

Tegen de NA VO-strategie van de flexible response zijn drie bezwaren in te 
brengen. Het eerste is wei dat het ( wederom) als eerste gebruiken van het 
kernwapen door het westen ethisch onaanvaardbaar is. Dit is het hoofdbezwaar 
en het is prohibitief. De verhouding tussen doel en middel is zoek. 

Als tweede kan worden aangevoerd dat de strategie niet geloofwaardig is. 
De escalatie naar kernwapens roept een vergelding op van de tegenstander, 
die afschrikt. 

Het derde bezwaar houdt verband met de mening dat de NAVO-strategie 
zich heeft losgemaakt van de oorspronkelijke conceptie (VS 1960, vgl. Soren
sen's Kennedy). De flexibiliteit moet slaan op de potentie om iedere aanvals
daad met dezelfde gepaste munt te betalen, dus op de ruimte in het arsenaal 
van conventionele en nucleaire middelen. De flexibiliteit in de thans gegroeide 
NA VO-betekenis, van onzekerheid bij de tegenstander omtrent de middelen -
conventionele of nucleaire - welke in een bepaalde situatie zullen worden ge
bezigd, wijkt van deze conceptie aanzienlijk af: dit voedt de schaarste in het 
arsenaal van conventionele middelen. 
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Bij de verwezenlijking van politieke wensen geldt een ethische norm die 
niet mag worden overschreden. In dit verband is het nuttig vijf gradaties van 
pacifisme of van oorlogszuchtigheid te onderscheiden: 

I. afwijzing van alle militaire middelen; 
II. afwijzing van nucleaire militaire middelen; 

III. aanvaarding van het bezit, afwijzing van het gebruik van nucleaire mili
taire middelen; 

IV. aanvaarding van het bezit en van het gebruik als tweede (second strike) 
van nucleaire militaire middelen; gebruik als eerste (first strike) wordt 
afgewezen; 

V. aanvaarding van het bezit en gebruik van nucleaire militaire middelen. 

De ethische norm van de ARP is thans V. Wij wijzen dit af en suggereren 
IV als ethische grens. Meer exact geformuleerd: de ethische norm ligt ten 
hoogste bij II, maar een verhoging tot IV is tijdelijk niet onaanvaardbaar. Dit 
neemt o.a. het gevaar weg, dat een langdurige gewenning aan het bezit, de 
mentale geneigdheid tot gebruik bevordert. Tevens voorkomt het de verlam
ming, die gepaard aan schijnbare gerustheid initiatieven tot een fundamenteel 
andere opstelling in de weg staat. 

IV impliceert voorts niet meer dan dat niet terstond bij de inzet van een 
tactisch kernwapen door de tegenstander het bijltje er bij wordt neergelegd. 
De escalatie wordt bij de tegenstander gelegd. De mogelijkheid, dat op een 
omvangrijke nucleaire aanval wordt gereageerd, blijft evenwel een open kwestie. 
Hiermede vervaagt het onderscheid tussen III en IV; III kan trouwens toch 
niet zonder de mogelijkheid van IV in het politieke verkeer worden gebracht. 
Tenslotte kan de overgang van V thans naar II straks, niet worden gemaakt 
zonder de tussenpositie III-IV in te nemen. Een dergelijke overgang vraagt 
een intensieve voorbereiding, die zeker veel tijd zal vergen. 

Uit de verantwoordelijkheid van de overheid vloeit aan de andere kant van 
de schaal een afwijzing van I voort. Binnen de onderlinge afstemming van doel 
en middelen blij ft , verzet tegen het cosmopolitisme" (Kuyper) geboden. Er 
is geen aanleiding zich op voorhand bij het boze neer te leggen. W el moet, 
indien II op den duur wordt gekozen en dit voorbeeld onvoldoende navolging 
vindt, er rekening mee worden gehouden dat de Nederlandse conventionele 
inspanning in een werkelijk conflict slechts van geringe betekenis zal zijn. 
Daarom bchoort II in te houden de voorbereiding van een overgang op geweld
loos verzet. Juist op dit punt is de zoeven genoemde intensieve en tijd vergende 
voorbereidi;,g nodig. 

Tenslotte en volledigheidshalve, in het huidige stadium (V) of in de nabije 
toekomst (JIIJIV) behoren geen maatregelen te worden genomen, die strijdig 
zijn met de op den duur, volgens een geplande tijdsfasering in te nemen 
positie II. Te denken valt hier bv. aan een mogelijke opheffing van de Natio
nale Reserve. J\fet het oog op positie II en de noodzaak andere verzetsvormen 
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voor te bereiden, lijkt vooralsnog handhaving van deze organisatie van uiter

mate groot belang. 

Aanbevelin g: 
de ARP client zich uit te spreken over haar gradatie van pacifisme en 

over de eventuele termijnen waarbinnen deze behoren te zijn bereikt. 

No ten: 
1. De hier ontwikkelde gedachtengang is niet paras1ta1r, in die zin 

dat anderen de kastanjes uit het vuur moeten halen. Het is een duidelijk 
en stellig standpunt, terwijl het opnemen van een tijdsfasering als wezen
lijk bestanddeel de mogelijkheid tot aansluiting en aanpassing biedt. 

2. Het standpunt is niet provocerend, naar de ene noch naar de andere 
zijde. Het opent ook uitzicht op het doorbreken van wantrouwen, inge
val dit de werkelijke reden zou zijn, waardoor wapenbeheersing niet 

mogelijk is. 
3. Het standpunt kan gemakkelijk leiden tot grotere offers voor het 

defensie-apparaat. Ook hieruit blijkt het niet parasitaire karakter. 
4. De introductie van een nieuwe verzetsvorm opent de mogelijkheid 

de huidige min of meer verstarde veiligheidsconceptie te doorbreken. 

DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT 

Alhoewel een discussie over de defensieproblematiek zich voornamelijk zal 
toespitsen op de aanvaardbaarheid van het gebruik van militaire middelen, 
mogen toch ook bepaalde aspecten die direct verband houden met taak, organi
satie en opbouw van de krijgsmacht niet onbesproken blijven. Rekening 
houdend met opzet en doel van dit artikel zal in het volgende slechts een aan
tal gedachten daarover worden neergelegd. In een later stadium kunnen deze 
wellicht nader worden uitgewerkt. 

·De structuur van de krijgsmacht moet voorzien in de mogelijkheid van een 
gecentraliseerde beleidsvoering voor de gehele krijgsmacht met name op langere 
termijn. Het defensiebeleid, aansluiting zoekend bij het buitenlands beleid, 
richt zich op de voorkoming van oorlog en bevordert de mogelijkheid van 
wapenbeheersing en vermindering. Voor wat betreft de deelaspecten van het 

beleid zijn de volgende punten van belang. 

1. De verhouding tussen de krijgsmachtdelen moet passen in de strategie 
van het bondgenootschap. Enkele ( vertaalde) citaten uit The Essence of 

security van Robert S. MCNAMARA: 
,Ik weet natuurlijk dat de kosten verbonden aan de instandhouding van ge

vechtseenheden aanzienlijk zijn. Niettemin kan de defensie-inspanning van som-
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mige van onze geallieerden, gelet op hun economische kracht, wei worden 
verhoogd. Maar zelfs zonder deze verhoging zou een betere toebedeling van 
middelen al veel kunnen bewerkstelligen van wat ik heb aanbevolen. Zo over
schrijdt, om een voorbeeld te noemen, in sommige gebieden de omvang van de 
NAVO marine strijdkrachten onze behoeften. 

In de komende vijf jaren zouden zonder bezwaar enige honderden miljoenen 
dollars kunnen worden overgeheveld naar landstrijdkrachten waaraan meer be
hoefte bestaat. Het zou eveneens mogelijk zijn middelen van de luchtstrijd
krachten aan te wenden voor de verbetering van de grondstrijdkrachten. Onze 
NAVO-vliegtuigen hebben reeds een goede en uitgebalanceerde conventionele 
capaciteit en zijn kwalitatief de meerdere van die van het W ARSCHAU PACT. 
De voornaamste verbeteringen waaraan nog behoefte bestaat betreffen: moderne 
bewapening, opleiding van het vliegend en grondpersoneel voor wat betreft 
het optreden onder conventionele omstandigheden en schuilgelegenheid op de 
grond voor vliegtuigen tegen aanvallen met conventionele middelen." 

En ook: 
, W at voor invloed zou er uitgaan op de opstelling en ontplooiing van de 

Alliantie van een besluit van de NA VO om de mogelijkheden van het WAR
SCHAU PACT meer realistisch af te wegen? In de eerste plaats zouden wij de 
omvang en samenstelling van onze parate strijdkrachten afstemmen op verge
lijkbare en voorwaarts ontplooide strijdkrachten van het W ARSCHAU PACT. 

Ten tweede zouden wij onze mobilisatie- en ontplooiingsschema's in over
eenstemming brengen met die van het W ARSCHAU PACT in het algemeen 
en van Rusland in het bijzonder. 

Ten derde zouden wij in onze planning een soort flexibiliteit introduceren 
waaraan gelet op de politieke richtlijnen zeker behoefte bestaat. 

In de vierde plaats zou - alhoewel de totale defensie-inspanning van de 
NA VO-landen noodzakelijk blijft - de verhouding tussen onze voorwaarts 
ontplooide divisies, de parate eenheden in de diepte en de reserve strijd
krachten, meer flexibel moeten zijn." 

2. De omvang van de krijgsmacht (en die der samenstellende delen) wordt 
bepaald door enerzijds nationale en bondgenootschappelijke behoeften, ander
zijds de nationale mogelijkheden. Het vaststellen van de omvang en samenstel
ling van de krijgsmacht is een zaak van regeringsbeleid, waarbij de verantwoor
delijke bewindslieden zich kunnen Iaten adviseren door een adviescollege, 
waarin van belang zijnde maatschappelijke groeperingen zijn vertegenwoordigd 
( een nationale veiligheidsraad). 

Dit college kan ook adviseren omtrent andere aspecten van het beleid. 

3. Terwille van de doelgerichte inspanning zal het streven zijn gericht op 
een optimale integratie tussen de krijgsmachtdelen. De zelfstandigheid der 
krijgsmachtdelen blijft in hoofdzaak beperkt tot de gevechtseenheden. 
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4. Een goede verstandhouding tussen de samenleving en de krijgsmacht vor
dert een beeindiging van de exclusieve positie van de krijgsmacht en een nauwe 
samenwerking op die gebieden waar zulks - zonder het doel uit het oog te 
verliezen - mogelijk is. In dit verband wordt o.a. gedacht aan de samen
werking op het sociaaljmedische vlak. Ook zijn er mogelijkheden op het gebied 
van de vorming en opleiding van ( toekomstige) dienstplichtigen en vrijwillig 
dienenden. Een ander terrein is dat van de interne rechtshandhaving. Boven
dien zouden de mogelijkheden kunnen worden onderzocht om de gebruiks
nuttigheid van het leger te vergroten. Een gesprek hierover met het georgani
seerde bedrijfsleven is uitermate gewenst. 

5. Het beschikbaar stellen van troepen voor VN-taken steunt het streven 
naar de verwezenlijking van een internationale rechtsorde. Het onderscheid 
tussen VN- en NAVO-taken houdt direct verband met de aard en het gebruik 
der middelen en met de positie van de opdrachtgever als partij. In dit onder
scheid kan een rechtvaardiging worden gevonden voor het verlangen om tussen 
beide taken te mogen kiezen. 

De door de regering vast te stellen prioriteit tussen beide taken volgt de poli
tieke ontwikkeling. Deze prioriteit aanvankelijk nog bij de vervulling van 
NAVO-taken zal zich op den duur verplaatsen naar VN-taken. 
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Proloog 
Na de overwinning in de schoolstrijd is de bemoeienis van de ARP met zaken 

het onderwijs betreffende nogal summier geweest. Handhaving van de juridische 
status quo, i.e. de vrijheid van onderwijs, was het devies en het meer inhoude
lijke denken over het onderwijs kwam niet of nauwelijks aan de orde. Men ver
gelijke de diverse beginsel- en aktieprograms, het onderwijs-congres in 1956, etc. 

Zonder het gewicht van de onderwijsvrijheid ook maar enigermate tekort te 
willen doen, moet toch worden opgemerkt, dat met accentuering ervan vandaag 
niet kan worden volstaan. Er is veel meer aan de orde en het wordt hoog tijd, 
dat hiervoor binnen de ARP een gerichte meningsvorming op gang komt. 

De onderwijssector, als gei:ntegreerd deel onzer samenleving, is sterk in be
weging, zowel op organisatorisch als op inhoudelijk terrein. Er zijn processen 
gaande en er worden processen op gang gezet, die van het grootste belang zijn 
voor de samenleving van morgen. Willen we deze processen bei:nvloeden, dan 
zullen we ons moeten haasten onze inbreng te leveren bij de menings- en 
besluitvorming. 

Een partij als de ARP, uit de kluiten gewassen in de schoolstrijd, mag deze 
uitdaging niet ontlopen. 

Bovenstaande en andere overwegingen hebben ertoe geleid dat vanwege de 
Centrale Commissie van het College van Advies aan de Doctor Abraham 
Kuyperstichting is gevraagd, in een aantal ,verkennende" gesprekken met des
kundigen te komen tot een globale inventarisatie van de huidige problematiek. 
Het onderstaande is te beschouwen als een gestyleerd verslag van hetgeen 
tijdens deze ,verkenningen" te berde is gebracht. Dat het niet meer pretendeert 
te zijn dan een eerste aanzet tot verdere discussie binnen de partij ligt voor de 
hand. De Centrale Commissie achtte het niettemin waardevol voor de menings
vorming en besloot tot openbaarmaking. 

1. Onderwijs: een instrument voor maatschappelijke hervormingen 
Het politieke denken over het onderwijs is de laatste jaren nogal gewijzigd. 

In vroeger tijden vroeg men zich af in hoeverre de overheid zich met de rege
ling van het onderwijs diende te bemoeien. Was het onderwijs een aangelegen
heid van de ouders dan wei van de overheid? Diende er al of niet vrijheid van 
onderwijs te zijn? Het waren in feite juridische aspecten, die in de belangstel
ling stonden. 
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De aandacht wordt thans evenwel in toenemende mate gericht op de meer 
materiele aspecten, met name de sociale, de economische en de pedagogische. 
Als belangrijke oorzaken voor deze nieuw gerichte belangstelling kunnen 
worden genoemd: 

a. de ontdekking, dat het onderwijs in wezen een afspiegeling vormt van 
het normenpatroon, dat leeft bij slechts een gedeelte van de bevolking; 

b. de verwachting, dat het onderwijs een belangrijk instrument zal kunnen 
zijn bij het opnieuw vormgeven aan onze maatschappij. 

Tot op heden heeft het onderwijs een sterk conserverende werking gehad. 
Het heeft als regel een passieve houding ingenomen ten aanzien van de maat
schappelijke ontwikkelingen. Diegenen, die zich in de desbetreffende maat
schappelijke ontwikkelingen kunnen vinden, zullen daar veelal geen moeite mee 
hebben. Het wordt echter anders, wanneer men zich verre van gelukkig voelt 
met deze maatschappelijke ontwikkelingen. Immers zij, die van mening zijn, 
dat er hoognodig iets aan de samenleving moet worden gedaan, dat er moet 
worden hervormd, zullen daartoe aile geeigende middelen in bedrijf willen stel
len. Een dezer middelen, en bepaald niet het onbelangrijkste, is naar hun 
mening het onderwijs. 

In dit verband zij vooropgesteld, dat de wijze waarop een maatschappij is in
gericht, de wijze waarop zij functioneert, kortom de wijze waarop wij met 
elkaar ,samen zijn", voor een belangrijk deel wordt bepaald door het normen
patroon dat in de verschillende geledingen van de samenleving is aanvaard. 
Wat vindt men goed, mooi, behoorlijk, acceptabel, slecht, lelijk, onbehoorlijk 
etc. In die zin is de huidige maatschappij een produkt van de normen, die in 
het verleden hebben gegolden en vandaag veelal nog gelden. Tevens kan even
wei worden geconstateerd, dat een bestaande orde sterk normbepalend - men 
zou kunnen zeggen: normconserverend - werkt. (Zo wordt bv. slavernij pas 
echt verwerpelijk als ze is afgeschaft.) We zijn dan ook veelal meer ,kind van 
onze tijd" dan ,kind ten bate van onze tijd", meer passief dan actief voorzover 
het ons normenpatroon betreft. 

Het overdragen van dit gevestigde normenpatroon vindt, wat het opgroeiende 
individu betreft, grotendeels plaats in en door de direkte omgeving: gezin, 
buurt. En al spoedig komen wij dan bij de school. 

Een groot deel van de opgroeiende periode wordt doorgebracht binnen de 
muren van de verschillende onderwijsinstituten. Daar wordt kennis overge
dragen, daar wordt gevormd in brede zin, daar wordt de mens voor een be
langrijk deel ,gemaakt". Van kleuterschool tot en met universitaire studie 
maakt het individu zich bepaalde dingen ,eigen". Hij leert er hoe te zijn, hoe 
te denken en hoe te doen. 

Hier komt nog bij, dat het onderwijs een steeds belangrijker plaats gaat 
innemen. Gewijzigde opvattingen met betrekking tot het gezin leiden ertoe, 
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dat er een zekere taakverschuiving plaats vindt van het gezin naar het onder
wijs. Te denken valt bv. aan de sexuele voorlichting. 

Het ligt voor de hand dat in het licht van het voorgaande de kritische vraag 
aan de orde wordt gesteld, welke normen wij het kind in het onderwijs aan
praten, voor een groot deel op een leeftijd, waarin hijjzij veelal nog niet in 
staat is met een kritisch oor te luisteren. 

Willen wij de samenleving vernieuwen, dan zullen wij daarvoor de huidige, 
maar meer nog de volgende generatie moeten winnen. Het onderwijs is daar
voor een geijkte invalshoek. Het zal dan echter in plaats van een passieve, een 
actieve rol moeten gaan spelen, hetgeen een aanzienlijke herorientering mee
brengt. Het betekent tevens dat we niet de illusie moeten hebben een en ander 
van vandaag op morgen te kunnen bewerkstelligen. Herstructurering van het 
onderwijs betekent niet meer dan het op gang zetten van een proces dat slechts 
na geruime tijd kan uitlopen op een geherstructureerde maatschappij; maar 

ook niet minder! 
Aanleiding genoeg derhalve om ons te beraden over de wijze waarop wij ten 

onzent het onderwijs ,bedrijven". We zullen er goed aan doen ons te reali
seren, dat we te maken hebben met een immense problematiek, niet in het minst 
ook door de enorme omvang van het onderwijsterrein en zijn vele interrelaties 
met de andere sectoren onzer maatschappij. 

2. Onderwijs en vragen van sociale aard 
Wij voeren de pretentie, dat ons land op min of meer democratische wijze 

wordt geregeerd. Steeds meer wint echter de gedachte veld, dat wij de demo
cratie niet mogen beperken tot het staatkundig terrein, doch haar tevens dienen 
te laten doorwerken in de andere vormen van samenleving en -werking. W ezen
lijke elementen van de democratie, zoals ,betrokkenheid bij", ,verantwoorde
lijkheid voor" etc. zullen ook op staatkundig terrein pas werkelijk beleefd 
worden, als zij hun aanzet vinden in andere levensverbanden. Dit vraagt echter 
oefening en experiment. Een goede gelegenheid hiervoor biedt wellicht de 
schoolgemeenschap. Met betrekking tot de werkelijke democratisering van de 
maatschappij, zal een onderwijs dat zelf democratisch is opgezet, als voorhoede 

kunnen fungeren. 

Democratisering van het onderwijs in al zijn geledingen krijgt te maken met 
de vragen rond het begrip inspraak, misschien beter: medezeggenschap. Wie 
moeten hier meespreken? Ouders, leerlingen, leraren, bedrijfsleven, overheid? 
Moet de inspraak van de ene participant meer gewicht in de schaal leggen dan 
de inspraak van de andere participant? Moet over alles meegesproken kunnen 
worden? Hoe dient de verhouding leraar-leerling te zijn? Op welke wijze, m 
welke vorm moet dit gaan? Etc. etc. 

Tevens beoogt een democratisering van het onderwijs de belemmeringen voor 
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bepaalde bevolkingsgroepen weg te nemen om aan het middelbaar en hoger 
onderwijs deel te nemen. Ofschoon formeel voor een ieder gelijke mogelijk
heden bestaan, blijken er toch in de praktijk remmingen te zijn, die alleen 
gelden voor bepaalde groepen; het betreft hier voornamelijk milieu-invloeden. 
De ongelijke deelname aan middelbaar en hoger onderwijs ontstaat vooral bij 
de overgang van lager naar middelbaar onderwijs. Is die stap eenmaal gezet, 
dan blijkt de stap naar het hoger onderwijs niet moeilijk meer. 

Welke zijn deze milieu-invloeden en hoe sterk zijn ze? Wat kan er aan 
worden gedaan om ze te neutraliseren? 

Op zoek naar milieu-invloeden zullen we al gauw oplopen tegen het feit, 
dat - ietwat gechargeerd gesteld - SO% (of meer) van de bevolking zijn 
kinderen in feite moet sturen naar scholen waar het cultuurpatroon van de 
andere SO% (of minder) geldt. Geconstateerd moet worden dat er voor vele 
kinderen een discontinuiteit bestaat tussen het cultuurpatroon thuis en dat op 
school. 

Met betrekking tot het voortgezet onderwijs speelt deze discontinuiteit, als 
rem om aan dit onderwijs deel te nemen, een belangrijke rol. Ook met betrek
king tot het lager onderwijs is een discontinuiteit aanwezig, doch dank zij de 
leerplicht is het lager onderwijs niet te ontlopen. 

In dit verband worde ook verwezen naar termen als ,hoger", ,middelbaar" 
en ,lager" onderwijs; termen, die herinneren aan de tijd toen de lagere school 
er was voor de arbeider, de middelbare school voor de middenstand en het 
hoger en universitair onderwijs voor de hogere standen. Ten tijde dat ons 
onderwijs werd opgezet was een dergelijke indeling normaal en werd ze ge
accepteerd. Dat onze huidige onderwijsstructuur nog steeds deze geest ademt 
is echter uiterst bedenkelijk. Het is zeer de vraag of de sociale gelaagdheid 
onzer maatschappij geheel vermeden kan worden, doch een accentuering bier
van in de structuur van ons onderwijs dient, indien enigszins mogelijk, voor
komen te worden. Een werkelijke democratisering vraagt geen verticale maar 
een horizontale indeling; niet hoger of lager, maar het een en het ander. Ge
dacht kan worden aan grotere schooleenheden, waar naast de diversiteit ook de 
solidariteit beoefend kan worden. 

3. Onderwijs en vragen van economische aard 
De vraag is actueel of het onderwijs ten dienste staat van het individu dan 

wel van de collectiviteit. Gaat het bij het onderwijs om vergroting van de ont
plooiingsmogelijkheden van de mens of gaat het om de behoeften van onze 
maatschappij ? In economische term en: is het consumptie dan wel investering? 
Allicht spelen beide aspecten een rol. Het is echter wel van belang te weten 
welke functie primair is. In dit verband moge worden verwezen naar de nume
rus-clausus c.q. -fixuspolitiek, die we overigens in meer gecamoufleerde vorm 
al jaren kennen ( vgl. de functie van toelatingsexamens). 

Geconstateerd kan worden dat het ministerie van onderwijs en wetenschap
pen het belangrijkste ,spending department" is. Hier komt bij dat het stijgings-
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percentage van de overheidsuitgaven voor onderwijsdoeleinden beangstigend 
hoog is. Extrapolatie wijst uit, dat omstreeks 1990 de hele rijksbegroting door 
onderwijs zou worden opgeslokt. Hier zullen nieuwe wegen en middelen 
moeten worden gevonden. In hoeverre moet er, mede gelet op de stijgende wel
vaart, een groter beroep worden gedaan op de beurs van degene, die het onder
wijs ontvangt ( collegegelden, retributies) ? 

Het zij herhaald: uit de algemene middelen gaat een belangrijk deel naar de 
onderwijssector. De vraag is nu welke consequenties dit heeft voor de op zich
zelf zozeer gewenste vrijheid van beroepskeuze. Immers, aan de besteding der 
algemene middelen mag de eis worden gesteld, dat zij in het algemeen belang 
geschiedt. Teveel artsen -om dit voorbeeld maar weer te nemen - is niet in 
het algemeen belang, gelet op het vele geld dat van rijkswege moet worden 
gelnvesteerd om een arts te kunnen , produceren"; dit geld wordt dan renda
beler besteed bv. voor de aanleg van nieuwe wegen. Toch leeft bij velen de be
geerte om arts te worden. 

Tussen enerzijds de financiering van het onderwijs door de overheid en 
anderzijds de gewenste vrijheid om van de onderwijsmogelijkheden gebruik 
te maken ligt derhalve een spanningsveld. 

Daarbij komt nog, dat er in vele gevallen, na een door het rijk gefinancierde 
studie, een zeer hoog inkom en wordt bereikt. Anders gezegd: de maatschappij 
fourneert een groot bedrag om iemand een studie te Iaten volgen en ziet zich 
vervolgens geplaatst voor de hoge inkomenseisen van haar protege. Ook tussen 
een dergelijke vrije inkomensvorming en de financiering van de studie door 
de overheid, welke studie noodzakelijk is om deze hoge inkomenseisen te 
kunnen stellen, bestaat een spanningsveld. 

Hiermee raken we overigens het bredere probleem van de inkomensver
deling. De invloed van het onderwijs hierop is niet gering. De behaalde 
diploma's bepalen immers voor een groot deel het inkomen. Aldus zijn we 
terecht gekomen in een intellectuele standenstaat, waarin de oude selectiemaat
staven als ,goede familie" en ,kapitaalkrachtige ouders" zijn vervangen door 
een nieuwe: ,het I.Q". Daargelaten of een standenmaatschappij te vermijden 
is, verdient toch wel aandacht de vraag of het rechtvaardig mag heten de be
haalde diploma's te hanteren als een criterium voor de inkomensverdeling. 
Immers, de bezwaren die tegen de oude criteria werden aangevoerd, zoals onge
lijke kansen etc., gelden hier evenzeer. 

De oorzaak van het feit dat diegenen, die de meeste en de hoogst te 
kwalificeren diploma's hebben behaald, het beste worden betaald, ligt naast 
andere factoren in de werking van het prijsvormingsmechanisme. De gymnasiast 
bv. is relatief schaarser ten opzichte van de vraag dan een lts-er en ontvangt 
derhalve een boger salaris. Deze hoge maatschappelijke waardering voor de 
gymnasiast ten opzichte van de lts-er, uitgedrukt in de salariering, is reeds 
merkbaar binnen het onderwijs zelf: de gymnasiast voelt zich veelal ,boger" 
dan die leerling van de Its. 

Bij dit alles kan men zich afvragen of, economisch gezien, de ongelijke 
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inkomensverdeling niet ook een positieve functie vervult. Onze maatschappij 
heeft behoefte aan ambitieuze mensen. Het hebben van ambities wordt sterk 
bevorderd door hogere beloningen in het vooruitzicht te stellen. Of de huidige 
al te ongelijke inkomensverdeling door dit soort overwegingen kan worden 
gerechtvaardigd is echter zeer de vraag. 

Overigens client te worden opgemerkt, dat het hanteren van de mate van 
genoten ( !) onderwijs als criterium bij de inkomensverdeling niet alleen werkt 
ten nadele van diegenen, die het voortgezette onderwijs niet kunnen volgen, 
maar evenzeer ten nadele van diegenen, die dat onderwijs niet willen volgen, 
omdat zij ,met hun handen" willen werken. Dit laatste dienen we nl. eveneens 
serieus te nemen, ook financieel. 

Hier dringt zich het begrip ,welzijn" wel zeer sterk naar voren. Het onder
wijs zal veel meer dan tot nu toe een brug kunnen slaan tussen beroep en 
hobby. Toegegeven moet worden, dat dit dan wel eens kan gaan ten koste van 
de welvaart! W elvaart immers eist het benutten van de aanwezige intelligentie. 

4. Onderwijs en vragen van pedagogische aard 
Ofschoon de onder dit hoofdstuk gerangschikte problematiek politick minder 

relevant is dan hetgeen in het voorgaande aan de orde is gesteld, verdient zij ter
wille van de complementering van het beeld toch vermelding. Enerzijds hebben 
de pedagogische problemen dikwijls nauwe relaties met de vraagstukken die 
in de paragrafen 1 en 2 zijn aangegeven, anderzijds is ook de oplossing van de 
pedagogische problematiek veelal afhankelijk van de bereidheid der overheid 
de nodige gelden beschikbaar te stellen, zo die voorhanden zijn. 

a. Onderwijsvormen 
Reeds meermalen is in deze nota aan het licht getreden, dat we bij de onder

wijsproblematiek in vele gevallen te maken hebben met een botsing tussen de 
belangen van het individu en die van de gemeenschap. Dit conflict komt ook 
naar voren bij de onderwijsvormen. 

W at betreft de belangen van het individu, willen we er naar streven aan 
een ieder dat onderwijs te kunnen verstrekken, dat is aangepast aan zijn be
hoeften en capaciteiten. Willen we op dit punt de menselijke vrijheid zoveel 
mogelijk honoreren, dan zullen er vele keuzemogelijkheden moeten zijn, terwijl 
,switching" niet op al te grote moeilijkheden mag stuiten. Vooral dit laatste 
is thans ecn zeer moeizame aangelegenheid. Reeds op jeugdige leeftijd moet 
men kiezen voor een bepaalde stroom in het onderwijs, waar dan moeilijk 
meer uit is te komen. Zo kan men binnen het technisch onderwijs nog wel van 
hoofdvak veranderen, maar een overstappen naar het cerebrale onderwijs is 
vrijwel onmogelijk. Er bestaat grote behoefte aan meer differentiatie- en 

variatiemogelijkheden. 
Dit doet overigens de vraag rijzen, wanneer een kind rijp moet worden 

geacht voor het doen van een beroepskeuze. In welk stadia moet er gedifferen
tieerd worden? Hier client de aandacht erop gevestigd, dat ons onderwijs 
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veel te weinig aandacht schenkt aan de vraag hoe het kind rijp te maken voor 
het doen van een beroepskeuze, toch een zeer gewichtige beslissing! 

Voegen we hierbij dat de maatschappelijke ontwikkelingen in toenemende 
mate omscholings- en bijscholingsmogelijkheden noodzakelijk maken, dan 
moeten we constateren, dat ons huidige systeem onmogelijk aan al deze eisen 
kan voldoen. Daarvoor is het te strak van opzet. Ook de Mammoetwet heeft 
ten deze geen wezenlijke verbetering gebracht; er is te veel vastgehouden aan 
de oude vormen. 

We zullen naar een flexibeler school toe moeten. Gedacht zou kunnen 
worden aan een ,raam-opzet" waarbinnen ook veranderingen en noviteiten 
gemakkelijker kunnen worden opgevangen. 

Reorganisatie van de onderwijsvormen vindt evenwel een sterke beperking 
in de eis van deugdelijkheid, die aan het te geven onderwijs gesteld mag 
worden. Het mag niet ,een geknoei op eigen houtje" worden. 

Een zekere mate van overzichtelijkheid is wat onderwijsvormen betreft ten 
zeerste gewenst; de maatschappij heeft er behoefte aan en het zal in het alge
meen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Willen we een zeker 
evenwicht bereiken tussen enerzijds de zozeer nagestreefde menselijke vrijheid 
en anderzijds de noodzakelijke deugdelijkheid, dan zal er veel meer dan thans 
bet geval is, geexperimenteerd moeten worden. 

Het is overigens goed ons nu reeds te realiseren, dat de grootste oppositie 
tegen een reorganisatie van het onderwijs in het algemeen en van de onderwijs
vormen in het bijzonder, is te verwachten van de zijde der ,vested interests". 

b. Kennisoverdracht 
Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd, dat de efficiency van de kennisover

dracht te wensen overlaat. Dit is niet verbazingwekkend, aangezien bij de op
leiding van de kennisoverdragers weinig of geen aandacht wordt geschonken 
aan de techniek van de kennisoverdracht. Bovendien wordt er te weinig gelet 
op de mogelijkheden die de onderwijstechnologie biedt en gaat bieden. Hier
mee zal veel meer moeten worden geexperimenteerd. De resultaten die in het 
buitenland en ook in particuliere instituten in eigen land worden geboekt, 
rechtvaardigen alleszins de hiervoor benodigde investeringen. Er bestaat trou
wens altijd nog een zekere huiver om iets van het buitenland te leren. 

c. Selectieproblemen 
Aansluitend aan hetgeen hierboven over de kennisoverdracht is opgemerkt 

zou men zich kunnen afvragen welke kennis moet worden overgedragen. Hoe 
selecteren we de stof? Wie zijn thans de selecterende instanties en aan de 
hand waarvan wordt geselecteerd? Moet er bij de selectie van de stof een 
grote mate van vrijheid bestaan, hetgeen het beste zou passen in de hierboven 
sub a. gesuggereerde raam-opzet, of moeten er duidelijk omlijnde eisen worden 
gesteld? Ook hier weer dringt zich de vraag op of ons onderwijs afgestemd 
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moet zijn op de maatschappelijke vraag dan wel op de ontplooiingsmogelijk
heden van het individu. 

Naast de selectie van de stof kennen we ook nog de jaarlijks terugkerende 
selectie van de leerlingen. Wie worden er ,bevorderd" en wie ,blijven er zit
ten", wie slagen en wie worden toegelaten? 

Is ons systeem van opeenvolgende j aarklassen bevredigend? Welke f rustraties 
roept een ,blijven zitten" op? Etc. etc. 

5. Christelijk onderwijs 
De vrijheid van onderwijs is een groot goed, daar zal weinig meningsver

schil over bestaan. Een van de gevaren die een herstructurering van het onder
wijs oproept is, dat die vrijheid opnieuw in gedrang komt, doordat er teveel 
wordt ,gemaszregelt". Daarvoor zullen we ons dan ook ten strengste moeten 
hoed en. 

Dit mag echter niet betekenen, dat wij de huidige situatie op het gebied van 
het christelijk onderwijs, als een der vruchten van de vrijheid van onderwijs, 
koesteren als de oogappel van christelijke politiek, waarnaar niemand het mag 
wagen een vinger uit te steken. Wij zouden b.v. de vraag eens onder ogen 
kunnen zien, of het christelijk onderwijs niet feitelijk in vele gevallen een zaak 
is van een bepaald milieu, althans het gevaar loopt dit te worden. Ofschoon 
deze milieufunctie niet onbelangrijk behoeft te zijn, is het toch de vraag of 
zij als argument sterk genoeg is om het christelijk onderwijs blijvend te doen 
standhouden. De maatschappij is bezig een ,open" maatschappij te worden, 
contacten met andersdenkenden doen zich steeds veelvuldiger voor. 

Welke is thans, in onze maatschappij, de taak en positie van het christelijk 
onderwijs? Bezit het de kracht de ontwikkelingen in de maatschappij te onder
kennen en daarop ook in de eigen vormgeving een antwoord te vinden? 
Bezit het de kracht bouwend en creatief op de maatschappelijke processen in 
te grijpen? Of zal het er genoegen mee nemen te ,bewaren" wat in het ver
leden is tot stand gebracht? 

Over deze vragen zal men zich vooral binnen het christelijk onderwijs zelve 
moeten beraden. Doch een prikkel daartoe kan tevens komen uit de sfeer van 
de politiek, 66k en misschien met name uit de kring van een partij als de 
ARP, van welke genoegzaam bekend is dat zij de zaak van het christelijk 
onderwijs als zodanig een goed hart toedraagt. Onze partij zou voor haar deel 
de weg kunnen vrijmaken voor een hernieuwde bezinning over fundamentele 
kwesties, o.m. door niet een onvoorwaardelijk beschermende houding t.a.v. 
het huidige christelijk onderwijs in te nemen, doch zich open te stellen voor 
nieuwe ontwikkelingen, die kritisch te begeleiden en er mee richting aan te 
geven. Willen wij de reorganisatie van het onderwijs gebruiken als een invals
hoek om onze samenleving te reorganiseren, althans het klimaat daarvoor te 
scheppen, dan zullen wij ook het christelijk onderwijs daartoe moeten uitdagen. 
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door 

Mr. K. Millenaar 

Directe en indirecte belastingen 
Bij de door de centrale overheid geheven belastingen wordt veelal 1 een 

onderscheid gemaakt tussen directe belastingen en indirecte belastingen. Het 
theoretische verschil laat ik bier maar rusten en sluit mij aan bij bet spraak
gebruik. 

De belangrijkste vertegenwoordiger van de directe belastingen bij ons en 
in de andere E.E.G.-landen is: de inkomstenbelasting (inclusief de loonbe
lasting). De belangrijkste van de indirecte belastingen is: de omzetbelasting. 

De inkomstenbelasting wordt betaald over bet inkomen. Een onderdeel van 
de inkomstenbelasting is de loonbelasting, die geheven wordt over bet loon
inkomen. W at is nu bet kenmerkende verschil tussen beide categorieen, de 
directe en de indirecte belastingen? 

Bij de inkomstenbelasting wordt een bedrag ineens geheven (per jaar, 
maand of week) van bet inkomen of bet loon. Het (loon)inkomen zelf is 
hierbij de maatstaf, de graadmeter van heffing. Hierbij wordt er in beginsel 
niet naar gekeken hoe bet inkomen besteed wordt. Besparingen worden in 
beginsel even zwaar belast als verteringen. Ook met de mate van inspanning 
waarmee bet inkomen wordt verkregen of verdiend wordt geen rekening ge
houden. W el komt bet er op neer dat door bet systeem van progressie - waar
over straks meer - besparingen practisch boger belast worden dan de ver
teringen. In een normaal uitgavenpatroon van een gezin komen immers de 
bestedingen van de normale levensbehoeften bet eerst aan bod. 

W at is bet kenmerkende van een indirecte belasting, zoals de omzetbelasting? 
De omzetbelasting wordt niet geheven van bet inkomen, maar wordt gedragen 
door de consument ( ook al komt de belasting binnen via de ondernemers). 
Wanneer de consument een artikel koopt betaalt hij met de prijs meteen de 
belasting. De omzetbelasting wordt dus a.h.w. bij stukjes en beetjes door de 
consument opgebracht naarmate hij de consumptieve bestedingen doet. Hier 
worden besparingen ( ook die in de vorm van verzekeringen, premies e.d.) niet 
belast. De bestedingen zijn bier de graadmeter voor de belastingheffing. In 

1 In de Miljoenennota wordt onderscheiden tussen kostprijsverhogende en niet-kost
prijsverhogende belastingen. Het onderscheid dekt in grate lijn wei dat tussen resp. in
directe en directe belastingen. De terminologie van de Miljoenennota op dit punt acht ik 
niet geheel juist; de nieuwe omzetbelasting (b.t.w.) bijv. is juist geen kostprijsverhogende 
belasting voor het bedrijfsleven. 
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zekere zin - afgezien van het noodzakelijke levensonderhoud ( dat trouwens 
met een lager tarief is belast) - heeft men zelf in de hand hoeveel belasting 
men wil betalen. De omvang van de bestedingen bepaalt de grootte van de 
belasting. 

Dus de inkomsten(loon)belasting voldoet men over zijn gehele (loon)in
komen, ongeacht, in beginsel, wat men er mee doet. Ook besparingen worden 
getroffen. De omzetbelasting betaalt men over zijn bestedingen, waarbij de 
meest noodzakelijke bestedingen lager zijn belast. 

Deze inleidende opmerkingen maak ik omdat nog niet altijd beseft wordt 
dat de belastingen voor bijna de helft bestaan uit indirecte belastingen. Vaak 
spreekt men in de wandeling over verhoging of verlaging van de belasting 
wanneer men bedoelt de inkomstenbelasting. Dat is natuurlijk niet juist. Men 
moet aile belastingen tezamen in beschouwing nemen. Ook nu wordt ge
sproken over de verlaging van de inkomstenbelasting i.v.m. de zgn. inflatie
correctie ( zie hierna). Het is om meer dan een red en niet juist om over ver
laging van de belasting te spreken, eigenlijk betreft het in het kader van de 
inkomstenbelasting geen verlaging maar een correctie. 

W aarom belastin gen? 
Deze vraag hoeft aan moderne mensen nauwelijks meer gesteld te worden. 

Men zegt niet meer zoals vroeger: belasting is diefstal door de staat. Toch is 
daar nog wei iets van over, bijv. de op zich zelf nog wei te verklaren gedachte 
bij velen: wat je aan de fiscus betaalt ben je kwijt. Dat is aileen maar in 
zoverre juist dat men z'n persoonlijke beschikking over het geld kwijt is, want 
verder is de gedachte van kwijt zijn irreeel. Zoals een gezin, een vereniging niet 
kan draaien zonder geld, kan de staat dat ook niet. En de staat is eigenlijk 
een groot gezin, een samenleving. Bovendien is de overheid die belasting 
heft in veel opzichten een doorgeefinstantie: bijv. zij betaalt het onderwijs in 
plaats van wijzelf individueel. 

Het gevoel dat belasting weggegooid geld is stamt dan ook uit de tijd van 
een volledig individualistische maatschappijbeschouwing, uit de oud liberale 
tijd van ,ieder voor zich en God voor ons allen". Die tijd hebben we nu wei 
achter de rug. Wij zijn er ons als leden van de maatschappij thans wei van 
bewust en we moeten er ons steeds weer van bewust worden dat het geld 
dat wij aan de gemeenschap afstaan niet in de sloot is gegooid. Integendeel 
wij moeten er van uitgaan - ik hoef dat hier trouwens niet te zeggen - dat het 
nodig, soms broodnodig geld is. Met dat geld betalen wij ons onderwijs ( een 
vele miljarden kostende zaak), onze wegen en waterstaat, de bestrijding van de 
werkloosheid, onze veiligheid en noem maar op. Zonder dat gemeenschapsgeld 
zou een moderne samenleving gewoon niet meer denkbaar zijn. 

De vraag of het overheidsgeld in concreto doelmatig genoeg wordt besteed 
is op zich zelf een probleem dat steeds de aandacht gevangen moet houden, 
doch dat laat ik hier, als niet aan de orde zijnde, rusten. 

Er moet - daar moeten we dus van uitgaan - een bepaald, zeer groot bedrag, 
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een bedrag X voor gemeenschappelijke uitgaven zijn, waarvan wij moeten 
aannemen dat het nodig is voor collectieve voorzieningen en in het belang is 

van ons allemaal. 
Dat bedrag X, nodig voor publieke uitgaven is langzamerhand bijzonder 

hoog en wordt nog steeds groter, zowel gezien in absoluut bedrag als in ver
houding tot het nationale inkomen. 

Hier volgen enkele cijfers: 
v66r de laatste wereldoorlog (in 1938) bedroegen de belastingen: 17% van 

het nationale inkomen, thans bijna 30%. En in absolute cijfers respectievelijk: 
toen: 1 miljard, nu: meer dan 25 miljard gulden. 

Verdeling van de belastingdruk 
Er is dus een enorm bedrag nodig en het is de taak van de overheid die last 

te verdelen. Dat behoort te gebeuren volgens regels van rechtvaardigheid, van 
billijkheid en van doelmatigheid. In de kern is het probleem van het be
lastingbestel2 het probleem van de rechtvaardige verdeling van de belasting
druk over de burgers. De totale belastingdruk neemt nog steeds toe: op de 
overheid wordt via allerlei groepen en via de Kamer permanent grote druk 
uitgeoefend tot uitbreiding van uitgaven, uitkeringen en subsidies. Wij denken 
hierbij o.a. aan behoeften tot beter onderwijs (ook gebouwen en outillage), 
krotopruiming, uitgaven door de gemeenten, recreatie en alles wat nodig is om 
ons dichtbevolkte land leefbaar te maken en te houden. 

Beoordeling van belastingen 
Van het begin van de eeuwwisseling af heeft men bij de beoordeling van 

belastingen de voorkeur gegeven aan de directe belastingen, met name aan de 
inkomstenbelasting. Die belasting voldeed, ook naar het oordeel van weten
schapskringen aan het criterium van een billijke lastenverdeling, een heffing, 
zoals men dat noemde en nog wei noemt, naar draagkracht. De tarieven van 
de inkomstenbelasting zijn dan ook zo opgebouwd, dat, naarmate het inkomen 
stijgt, ook de te betalen inkomstenbelasting stijgt. En wel zo dat de belasting 
sneller stijgt dan het inkomen. Dat heet de progressie in de inkomstenbe
lasting. Die progressie client om de draagkracht van elke burger, d.i. zijn 
mogelijkheden om in de collectieve lasten bij te dragen, tot uitdrukking te 

brengen. 
Indirecte belastingen hebben, vooral in de kringen van werknemers vanuit 

de historie een slechte naam. Dat is ook niet te verwonderen. Destijds, zowel 
v66r de franse revolutie, maar ook nog vrij lang daarna, lagen de zaken op het 
gebied van de verdeling van de publieke lasten totaal verkeerd. De indirecte 
belastingen waren niet aileen hoog maar practisch de enige belasting van be
tekenis; de inkomstenbelasting - betrekkelijk laat (1914) gekomen - is boven-

2 Eenvoudigheidshalve ga ik er hier aan voorbij dat uitgaven ook gedekt kunnen zijn 
door andere bronnen dan belastingen. 
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dien lange tijd laag geweest. Daarentegen waren de vele indirecte belastingen 
verhoudingsgewijs zeer hoog en zij drukten zwaar op de eerste noodzakelijke 
levensbehoeften, o.a. op graan, brandstoffen, zeep, vlees, zout, enz. Ze drukten 
dus zwaar op de kleine inkomens en de grote gezinnen. 

Het is te begrijpen dat deze slechte herinneringen nog zijn bijgebleven. Dat 
is vooral het geval bij de werknemers. lntussen is de situatie geheel gewijzigd. 

De accijnzen op eerste levensbehoeften zijn allengs afgeschaft, ze drukken 
nu nog op andere dingen, nl. op het roken, op het drinken (alcohol en bier) 
en op het rijden (benzine) .3 Daarnaast is er sedert 1934 de omzetbelasting, 
een indirecte belasting in de breedte, nl. op practisch het gehele bestedings
pakket, bijgekomen. De eerste levensbehoeften werden daarin laag belast. 

Bovendien is er nu de inkomstenbelasting met stijl oplopende progressie. 
Vergeleken met vroeger is de toestand dus heel wat verbeterd. 

Keuze van belasting 
De situatie is ook in andere opzichten gewijzigd. Wat tegenwoordig aan 

belasting nodig is en nog verder noodzakelijk zal blijken aan dringende voor
zieningen van overheidswege, is zoveel meer dan vroeger, dat ook het totaal 
van de belastingen in heel andere verhoudingen staat. Wij betalen, zoals gezien, 
in absolute cijfers: een meer dan 25 maal zo groot bedrag als dertig jaar 
geleden. 

In het totale, enorme bedrag dat wij als belasting betalen, spelen de kleinere 
belastingen bijv. de accijnzen slechts een ondergeschikte rol. Daar zit trouwens 
niet veel muziek meer in; ze worden bovendien binnenkort geiinificeerd, waar
door men er nationaal niet meer mee kan manipuleren. 

Voor de werkelijk grote financiering uit belastingen gaat het in ons land 
op dit ogenblik in wezen om een keus tussen twee grote belastingen: de in
komstenbelasting en de omzetbelasting. 

Nu zit in de inkomstenbelasting in Nederland ook niet veel rek meer. In
tegendeel. De inkomsten (loon) belasting, die bij ons het hoogste is vergeleken 
met de andere landen van de E.E.G., is al zo hoog geworden dat deze allerlei 
minder gunstige verschijnselen vertoont. Ik volsta met enkele in het kort te 
noemen: 

- Het hoge tarief noodzaakt tot het wegnemen van de ergste knelpunten. 
Dat brengt echter allerlei rechtsverfijningen teweeg die vaak weer grote inge
wikkeldheden en onoverzichtelijkheid meebrengen. 

- Het beroep dat op de zgn. ,belastingmoraal" (de eerlijkheid) wordt ge
daan, is groot, eigenlijk vaak te groot: kortom het hoge tarief ( op elke gulden 
verzwijgen kan men tot 70 cent verdienen) leidt tot ontduiking. 

- Pogingen om door allerlei constructies aan de hoge tarieven te ontkomen. 
Zij gelukken vaak ondanks de tegenzetten van de fiscus en de fiscale wetgeving 
(wat overigens weer tot nieuwe ingewikkeldheden in de inkomstenbelasting 
leidt). 

3 De accijnzen op suiker en op wijn zijn in dit verband practisch te verwaarlozen. 
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- Rem op extra inspanning ( ook op overwerk ,schandaalbelasting" van 
bouwvakkers in Amsterdam) op besparingen en op investeringen; ook op 
buitenlandse vestigingen. 

- Verspilling in de bedrijfssfeer: de fiscus betaalt er ruim aan mee. 
- De belasting wordt vaak afgewenteld en komt via prijzen weer ten laste 

van de consument. 

Progressie en inflatie 
Een merkwaardige kant van onze inkomstenbelasting, telkens ook aanleiding 

gevend tot misverstanden en politieke moeilijkheden is het zgn. inflatie-effekt, 
dat maakt dat het tarief in feite alsmaar hoger wordt en de druk steeds 
zwaarder ook zonder dat iemand een cent meer verdient. In het tarief van de 
inkomstenbelasting namelijk zit, zoals gezegd, een progressie. Daaronder ver
staan we dat van elke f 10,- meer van het loon of ander inkomen steeds meer 
belasting wordt ingehouden. Over de laatste f 10,- betaalt men dus meer dan 
over de vorige, enz. Daar staat natuurlijk tegenover dat men bij lagere inkomens 
in verhouding steeds minder betaalt, totdat men (naar beneden gaand) aan
komt bij een zone waarover helemaal niet wordt betaald (de zgn. vrij e voet). 
Ons progressietarief loopt zo van 0 tot 70%. 

Die progressie, dat oplopen van de belastingen met het toenemen van het 
inkomen, is, ik wees daar al op op zich zelf een goed beginsel. Degene die 
meer speling heeft in z'n inkomsten betaalt ook meer belasting. Hierin zit een 
belangrijk stuk verdelingsbeleid. Oat beginsel is dus op zich wei juist, maar wat 
nu in discussie is, is een uitwas van dit systeem. W anneer nl. de inkomens 
nominaal, dus als cijfer steeds hoger worden, stijgt door dat progressie-effekt 
de belasting sterker dan het (loon)inkomen en wel in twee opzichten: 

a. voor het deel van de verhoging dat reeel is (welvaartsstijging), en 
b. voor het deel dat door de inflatie (de geldontwaarding), dus door hogere 

prijzen niet reeel is. 

Op dit moment gaat het vooral om het laatste, het toenemen van de belasting 
aileen door de geldontwaarding. W anneer het wettelijk tarief niet verlaagd 
wordt of beter gezegd ,bijgesteld", stijgt de belasting voortdurend zonder dat 
we in werkelijkheid iets meer verdienen. 

Hieronder volgt een voorbeeld 4 van zo'n gecamoufleerde belastingverhoging 
en wel bij een inflatie van 5%, bij een gezin met 2 kinderen. 

4 Tabellen die weergeven de marginate druk en progressie van de inkomstenbelasting 
vindt men bij Prof. Dr. ]. H. Christiaanse, Eerherstel voor de inkomstenbelasting, biz. 
52 e.v. 
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Inkomen 
zelfde reele 

v66r 
belasting- inkomen na belasting- stijging in 

inflatie 
druk correctie van druk bel. druk 

de inflatie 

6000 2,1% 6300 2,6% 24% 
9000 6,2% 9450 6,8% 10% 

12000 9,5% 12600 10 % 5% 
18000 15 % 18900 15,8% 5% 
24000 20 % 25200 20,9% 4% 
30000 24,5% 31500 25,5% 4% 
60000 39,4% 63000 40,4% 3% 

120000 52,6% 126000 53,2% 1% 

Bier zien we dus dat door de combinatie van inflatie + progressie de be
lastingdruk stijgt oak al gaat men reeel in inkomen niet vooruit. 

Wat zien we bovendien hieruit? Dat het effekt van de geldontwaarding voor 
de lagere inkomens in verhouding grater is dan voor de hogere. Dat is oak 
niet te verwonderen want het gemiddelde tarief van de lagere inkomens is lager 
dan van de hogere. De invloed van de belasting over elke ( fictieve) toename 
van het loon, zeg de laatste f 100,- op het gemiddelde is het grootst bij de 
laagste inkomens. 

Bet ligt dus zonder meer voor de hand dat die gecamoufleerde belasting
verhoging door een bijstelling van het tarief moet worden gecorrigeerd tegelijk 
met het oplopen van de inflatie. Tot nog toe is dat maar erg onregelmatig 
gebeurd en met veel politiek geharrewar gepaard gegaan. (Men sprak dan, ge
heel ten onrechte dus, over belastingverlaging). 

Dat er niet meer bezwaren worden geuit tegen die merkwaardige sluipende 
belastingverhogingen, waar ook geen volksvertegenwoordiging aan te pas komt, 
is een gevolg van het feit dat in de laatste jaren het totaalbeeld wat is ver
duisterd. In de voortdurende loonsverhogingen zat per saldo nog een stuk 
groeiend besteedbaar loon en dan merkt men dat niet zo. Door het C.B.S. is 
nog onlangs berekend dat de reele inkomens van werknemersgezinnen in vier 
jaar (oktober 1964-oktober 1968) zijn gestegen met 15%. 

Hoe erg zo'n inflatie-effekt toch op de duur doorwerkt blijkt ten slotte wei 
hieruit dat zonder bijstelling van het tarief sedert 1950 - die dus, zoals gezegd 
onregelmatig wel heeft plaatsgevonden - het topje van het inkomen, bijv. de 
vakantietoeslag voor gehuwden (zonder kinderen) met f 6000,- loon, zou zijn 
getroffen met 30% ! 
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Voorontwerp van wet tot automatische aanpassing 
Intussen hebben de bewindslieden van Financien op 9 mei jl. een vooront

werp gepubliceerd voor een wettelijke regeling tot jaarlijkse bijstelling van het 
tarief van de inkomsten- en de loonbelasting. Dit studie-ontwerp met toe
lichting is om commentaar gezonden naar o.a. de wetenschappelijke bureaus 
van de politieke partijen. 

In de toelichting wijzen de bewindslieden erop dat we in het verleden telkens 
weer voor een politieke keus werden geplaatst over de aanwending van de 
additionele opbrengst, d.i. de opbrengst van de belasting !outer en aileen als 
gevolg van de inflatie. Het voorontwerp nu wil de feitelijke verhoging van de 
belasting onttrekken aan de invloed als gevolg van wijzigingen in het prijs
niveau. Het gaat dus wezenlijk niet om verandering in de belastingdruk als 
zodanig, maar om een neutralisering van de tarieven. Om de mogelijkheid te 
scheppen door een jaarlijkse tariefbijstelling tijdig het inflatie- (of deflatie) 
effect te voorkomen in plaats van het achteraf te moeten neutraliseren. Deze 
zaak staat, daar wordt uitdrukkelijk op gewezen, buiten de principiele vraag 
of de inkomstenbelasting te hoog of te laag is. Het gaat hier om de wijze 
waarop de tarieven jaarlijks worden bijgesteld. Men wil dus een goede mecha
niek vinden waardoor de tarieven niet door inflatie (of deflatie) ongemerkt 
omhoog (of omlaag) gaan. 

Ik geloof, dat de regering er goed aan heeft gedaan om deze zaak aan te 
spannen. Waar het om gaat is in wezen a-politiek, maar is in het verleden 
toch steeds weer in het politieke vlak gekomen en getrokken. Dat was natuurlijk 
wei verklaarbaar onder de druk van de velen die op verhoging van uitgaven 
aandrongen. Men ging dan zo'n correctie achteraf - ook dat is wei begrijpelijk, 
want wat eenmaal aan belasting betaald is voelt men als afgedaan - een ,ver
laging" noemen. 

Een spoedige beslissing over deze zaak zal de zuiverheid van de discussies 
ten goede komen en een flink brok onduidelijkheid die in ons vaderlandse 
politieke verleden bestond, wegnemen. 

Inflatiecorrectie over lopende periode 
Intussen zitten we nog met een stukje ,verleden" op dit gebied. Bij de 

kabinetsformatie is afgesproken om de drukverzwaring als gevolg van prijs
stijgingen van 1967 tot 1971, de lopende parlementaire zittingsperiode, te corri
geren. Deze correctie is berekend op 11%.5 Deze 11% is een saldo. Namelijk 
het verschil tussen de extra opbrengst van de progressieve loon- en inkomsten
belasting en het achterblijven van de opbrengst van de accijnzen (en de motor
rijtuigenbelasting) die niet naar de waarde zijn belast (zgn. specifieke 
accij nzen). 

Deze gedeeltelijke ,inhaal" is nogal een heet hangijzer geworden. Terwijl 

5 In de Miljoenennota 1969, biz. 22, is reeds medegedeeld dat de regering niet van 
plan is voorstellen te doen tot neutralisering van de progressiewerking ten gevolge van de 
ree!e stijging van cle inkomens. Het uitgavenbeleid laat dat, aldus die nota, niet toe. 
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we dit schrijven is nog niet concreet bekend hoe de regering deze operatie wil 
uitvoeren. W at bier van belang is is niet zozeer de dekking, want de inflatie
correctie dekt zich zelf, alswel de zgn. conjuncturele impuls. Op dit ogenblik 
heeft het weinig zin om op de voorstellen vooruit te lopen, ook al werd dat in 
de pers geregeld wei gedaan. Het hangt er nl. voor een belangrijk deel van af 
welke verschuivingen in de tijd nog worden toegepast en of men de operatie 
kan doen slagen, zonder de tarieven van de omzetbelasting te verhogen, waar
aan het gevaar zit van een nieuwe prijsimpuls. Wanneer dit artikel verschijnt, 
zullen we bier meer over weten. 

De strekking van dit opstel is vooral om doorzichtig te maken de onderlinge 
relatie tussen beide soorten belastingen, de directe en de indirecte en duidelijk 
te maken dat wat genoemd wordt verlaging van belastingen ( inkomstenbe
lasting) in wezen geen verlaging is en verhoging van de belasting ( omzet
belasting) ook niet die naam verdient in de onderlinge relatie. 

Slot 
Tot slot zij nog opgemerkt, dat wat ik bier een opera tie noemde (de inflatie

correctie over de parlementaire zittingsperiode) nog niet een verschuiving be
tekent van de directe naar de indirecte belastingen. Het aandeel van de omzet
belasting in de totale belastingopbrengst was in 1951 nagenoeg gelijk (zelfs 
nog iets boger) aan die in 1969. In 1951 was de verhouding tussen direct en 
indirect ongeveer 50 :50. Sedert dat jaar zijn de grote directe belastingen (in
komsten, loon- en dividendbelasting) echter gestegen van 8,90% tot 11,90%. 
Er is niet zoveel fantasie voor nodig om ons te realiseren dat in E.E.G.-verband 
de omzetbelasting zal moeten worden verhoogd. (En waarschijnlijk ook om 
nationale reden wanneer wij de druk op de uitgaven bezien). W anneer men dan 
weer terecht komt op de verhouding tussen direct tot indirect als bestond in 
1951, lijkt dit nog wei geen aardverschuiving, maar het is toch anderzijds niet 
te hopen dat wij zover moeten doorschuiven als in een land als Frankrijk 
( verhouding 36 direct tot 64 indirect). Met de stand van de huidige technieken 
zowel van heffing als van de nodige compensaties - waarbij de zgn. negatieve 
inkomstenbelasting aan de horizon komt - is een zo hoge omzetbelasting nu 
ook weer niet een zaak waarover men direct zo enthousiast kan zijn. 
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DE KRITIEK IN ONS LEVEN (Lukas 1 7) 
(Enkele beginselen van een gespierde omgang) 

door 

Mr. G. W. von Meyenfeldt 

Par. 1. DE KUNST VAN HET JA-ZEGGEN (L. 17 : 1-19) 

De kttnst van het neen-zeggen (L. 17 : 1-6). Wie ooit tot een verantwoord 
ja in zijn leven zal willen komen, zal moeten beginnen met zich de kunst van 
het neen-zeggen eigen te maken. Onze samenleving zal immers volop kritisch 
behoren te zijn. Wij zullen elkaar, en vooral onszelf, het neen niet mogen sparen. 
J ezus Christus zegt het aldus: ,Het is onmogelijk, dater geen verleidingen komen, 
maar wee hem, door wien zij komen! Het zou beter voor hem zijn, als een 
molensteen om zijn hals gedaan ware en hij in de zee ware geworpen, dan dat 
hij een van deze kleinen tot zonde verleidde." Hij bedoelt daarmee steilig niet een 
standpunt in het omgangsalternatief van ruim- of enghartigheid in te willen 
nemen, van tolerantie of intolerantie, van leven-en-laten-leven aan de ene kant, 
rigorisme en puritanisme aan de andere kant. Want Zijn oogmerk is niet dat 
wij op de stoel van de zedemeesters plaats nemen zouden en dat wij nu eens 
hetzij langs deze weg hetzij langs een andere weg aan morele herbewapening 
zouden gaan doen. Hij wil aileen maar tot uitdrukking brengen, dat wij ons niet 
moeten wiilen vermeten, de grote jongen van: ailes mag, dan wel: niets mag 
uit te hangen. Zo van: ik als die en die, bv. ik als christen kan en moet mij meet 
dan een ander permitteren, onverschillig of men het extremisme van een of 
andere onthouding dan wei dat van een of andere overdosering van levensgenot 
nastreeft. Also£ die christenen van die supermensen zijn, die zich zulk een 
grootheidswaan niet aileen op eigen kosten maar vooral ook, en daarom gaat het, 
op kosten van aile gewone, van de kleine mensen zouden mogen veroorloven. 

Nimmer echter zullen wij, vooral als christenen, uit het oog verliezen mogen, 
dat aile mensen, wie zij ook zijn, even groot en even klein zijn; en verder dat wij 
te allen tijde, vooral ook, op de belangen van aile andere mensen bedacht zuilen 
hebben te zijn, op de belangen van al die, zoals Jezus hen aanduidt, ,kleinen"; 
voor wie wijzelf evenwel, ook weer, de kleinen vormen, of we het leuk vinden 
dan wei niet! 

Jezus kiest onverbiddelijk partij tegen aile grootheidswaan, in het bijzonder 
de grootheidswaan van de christenen. Die grootheidswaan is voor alle !even, 
zeker voor aile menselijk !even dodelijk en zal daarom moeten worden uitge
roeid. Niemand zal zich de luxe permitteren mogen van plus- dan wel minmens 
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te willen zijn en dat ideaal aan zijn medemensen op te leggen. Hiertegen luidt 
allereerst een heilig neen. 

V oorts zegt J ezus: ,Ziet toe op uzelven! lndien uw broeder zondigt, be
straf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij zeven
maal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb 
berouw, zult gij bet hem vergeven". Het neen moet nog dieper inzetten en 
treffen. Wij zullen er nooit te groot of te deftig voor mogen zijn, om onze 
naaste die zich misgaat daarover te willen kapittelen. Maar de zin van Jezus' 
vermaan is stellig niet, dat wij steeds maar voor onze vermeende belangetjes 
en rechten op de bres zouden hebben te staan. Geheel andere belangen en rech
ten zijn er in bet geding! Of juister: onze eigen rechten en belangen worden 
op de enig relevante wijze, in de weg van de naastenliefde in bet geding ge
bracht! Als ware bet ons eigen belang gaat bet om dit belang van onze naaste, 
dat hij niet op bet verkeerde pad komen, dat de koers van zijn leven zuiver 
blijven zal. Wij zullen die claim op gepaste wijze hebben te honoreren. Niet als 
bemoeials. Niet als mensen die zichzelf of iets van zichzelf najagen. Neen, 
onze mentaliteit zal onzelfzuchtigheid en onbaatzuchtigheid hebben te zijn en 
wei in die mate, dat wij, zelfs indien de misstappen van onze naaste onze eigen 
belangen en rechten in gevaar gebracht mochten hebben en mochten hebben 
geschaad, die naaste desalniettemin indien hij daadwerkelijk berouw toont, ook 
al mocht hij tot zevenmaal toe recidiveren en dan telkens weer berouw tonen, 
telkens zij n zonde zullen behoren te vergeven. Voor de tweede maal een neen! 
Niet onze belangetjes en rechten staan centraal. Centraal staat bet belang en 
bet recht van ieder mens om met alle andere mensen van de onderlinge, be
langeloze kritiek te profiteren. 

Het heeft er de schijn van dat de apostelen, als zij de Here vragen: Geef 
ons meer geloof, nu ook de boodschap van Jezus Christus begrepen hebben. Het 
is echter niet meer dan schijn. Ten behoeve van de kunst van bet neen-zeggen, 
waarvan zij thans bet belang wel inzien, zouden ze graag wat extra kritisch 
materiaal, extra geloof in voorraad willen hebben. Zij willen geloofsreuzen wor
den. Maar dan klinkt, nu ten derden male, van Jezus' kant bet neen. ,Indien 
gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: 
Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen." Wil toch 
niet meer hebben dan waarover je als mens beschikken kunt. Wees met gewoon 
geloof maar tevreden, met geloof zoals een eenvoudig mens dat nodig heeft. 
Alle grootheidswaan, ook in religieus opzicht, zul je radicaal moeten afwijzen, 
om eenvoudigweg, naar je hoge religieuze bestemming, niet meer maar ook niet 
minder dan mens te zijn. Mens zoals dat God gewild heeft. En heeft de Here 
God de mens, die nietige mens, niet er toe bestemd koning over Zijn schepping 
te zijn? Heeft Hij hem daartoe niet tevens met koningsmacht uitgerust, met 
een macht die er niet om liegt? 

De kttnst van het mond-hottden (L. 17 : 7-10 ). Na dit drievoudig neen, 
dat ons tot een kritisch ja zal moeten brengen, worden wij nog eens driedubbel 
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tot bescheidenheid gemaand. ,Wie van u zal tot zijn slaaf, die voor hem ploegt 
of bet vee hoedt, als hij van bet land thuis komt, zeggen: kom terstond bier aan 
tafel zitten? Zal hij niet veeleer tot hem zeggen: maak mijn maaltijd gereed, 
schort uw kleren op en bedien mij, tot ik klaar ben met eten en drinken, en 
daarna kunt gij eten en drinken? Zal hij de slaaf soms danken, omdat hij deed 
wat hem bevolen was? Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u 
bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij 
moesten doen." Eigenlijk wordt opnieuw bet thema van: wees gewoon mens, 
nog eens op drie andere manieren uitgewerkt. En nu gaat bet er dan om, dat 
niet aileen onze persoonlijkheid dienstbaar aan ons leven als mens-met-andere
mensen heeft te zijn, maar dat dit met evenveel klem van de posities die wij 
als mens in dit leven innemen, moet gelden. Om dit duidelijk te maken, wordt 
bet beeld van een slaaf ten tonele gebracht. Wij moeten bier bepaald niet aan 
iets minderwaardigs denken, al is vandaag de dag met de gedachte aan slavernij 
zonder enige twijfel de gedachte aan onmenselijke toestanden gegeven. Vroeger 
evenwel, en in dat gedachtenklimaat fungeert de tekst, kon slavernij een behoor
lijke rechtspositie medebrengen en kon een slaaf een machtig en geeerd persoon 
zijn. Het derde in de vergelijking is daarom in dit geval de rechtspositie, nader 
de volstrekte afhankelijkheid van de beer. 

In al onze posities die wij in dit leven, ter wille van dat leven, bekleden, 
hetzij als vader of moeder of man of vrouw of kind of welke plaats in gezin 
dan wel familie ook, hetzij in een van de ambten van bet maatschappelijke, 
statelijke of kerkelijke leven zal voorop hebben te staan, dat wij die positie niet 
ontvangen hebben om daarin gediend te worden, maar uitsluitend om daarin te 
dienen en wel God en de naaste te dienen. Dat is bet eerste. En bet tweede is, 
dat wij met al die posities bekleed zijn, niet opdat wij daarin een of ander eigen 
recht beleven zouden, niet opdat wij daarin als koninkjes, met eigen recht op 
onze troontjes, ons gedragen zouden; integendeel, opdat wij daarin waar maken 
zouden, dat dit ambt ons alleen maar voor Gods oogmerken toevertrouwd is; 
dat bet ons per hoogst denkbare procuratie van God en van Zijn mensen in 
handen gegeven is. Wij zullen derhalve steeds tot rekening en verantwoording 
aan God en mensen bereid behoren te zijn. En wij zullen onze posities z6 ter 
hand te nemen hebben, dat iedereen die bet aangaat ons te allen tijde zal kunnen 
narekenen. 

En hieruit vloeit regelrecht de laatste karakteristiek voort, namelijk dat onze 
plichtsbetrachting, in welke positie ook, eenvoudig: plichtsbetrachting en niet: 
liefhebberij dan wel genadige goedertierenheid, waarop wij zouden kunnen 
pochen en waarvoor wij op een of andere wijze beloning zouden kunnen 
claimen, is. 

De beste houding die wij zullen kunnen aannemen is daarom die van de 
onopvallende, weldadige bescheidenheid van bet mondje-dicht. Mondje dicht 
over onszelf en over onze positie opdat wij met temeer welsprekendheid door onze 
persoonlijkheid en met onze positie God en de naaste zullen kunnen dienen! 
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De kunst van het ja-zeggen (L. 17 : 11-19). De verootmoediging zal tot 
een derde dieptedimensie doorgezet dienen te worden, wil eindelijk het vol
mondige en hartgrondige ja uit onze monden klinken gaan. Tien melaatse 
mannen moeten ons, mensen, in onze relatie tot God en tot de medemensen uit
beelden. Zo begint het. En wel zeer in het bijzonder beelden zij ons uit, wanneer 
zij als rasechte bedelaars op eerbiedige afstand uitroepen: Jezus, Meester, heb 
medelijden met ons! 

Outcasts zijn wij ! Laten we dat vooral scherp inzien. Wij hebben onszelf 
buiten spel gezet. Maar wij mogen op elk moment, in het heden der genade, op
nieuw om de aanstelling tot mens vragen. Wij moeten dit zelfs doen. \'V'ij 
moeten het aan Jezus vragen. Wij moeten belijden, dat wij Zijn mensen willen 
zijn. Zo zal ons ja zijn eerste inzet behoren te krijgen. 

En als dan vervolgens Jezus Christus ons, melaatsen, naar de priester verwijst, 
die het vernederende onderzoek naar onze gezondheidstoestand zal hebben in 
te stellen, zullen wij eenvoudig te gehoorzamen hebben. Getransponeerd in 
karakteristieken, ontleend aan het leven van deze moderne tijd, wil dat zeggen, 
dat wij ons in de kerk en in de kerkelijke samenleving, naar de maatstaf van 
Gods W oord, voortdurend zullen hebben te laten ijken, waarbij de grote vraag 
zal behoren te zijn, of wij uit de verlossing leven, of wij verloste mensen zijn, 
nieuwe mensen, mensen Gods. Belangrijk zal daarvoor ook de omgang met God 
en met Zijn kinderen zijn. Ons kerkelijke leven zal ons tweede jamoeten opleveren. 

En tenslotte, ootmoediger kan het niet, zullen wij ons hebben te identificeren 
met die ene melaatse, die niet eens een jood was, maar een vreemdeling, iemand 
die buiten de genade stond, en die als enige Jezus Christus voor Zijn genezings
wonder bedanken kwam. Netzover als Jezus' genade naar deze outcast had 
moeten gaan, netzover is die genade naar ons onderweg. En van netzover als 
die melaatse met zijn dankbetuiging was gekomen, van netzover zal onze dank
betuiging hebben te komen, als wij tenminste ook Gods genadige uitnodiging 
om Zijn mensen te willen zijn, van die afstand verstaan hebben; en als wij die 
uitnodiging aanvaarden willen. 

Het neen van de kritiek van Gods W oord heeft wel diep moeten inzetten 
.en ver moeten doorklinken, alvorens ons ja, als mens van God, zuiver kon en 
kan gaan opklinken. Maar dan is het ook een ja geworden, dat van Jezus 
Christus zelf de krachtigste bezegeling ontvangt: ,En Hij zeide tot hem: Sta 
op, ga heen, uw geloof heeft u behouden". 

Par. 2. DE KUNST VAN HET GEWOON-DOEN (L. 17 : 20-29) 

De politieke mach! van het thuisfront (L. 17 : 20, 21). Wij zoeken de poli
tieke macht die wat bereiken kan bij de groten der aarde, de machthebbers en 
de politieke partijen. En voor een christelijke politiek die aan het Koninkrijk 
Gods gestalte zou vermogen te geven, knopen wij daarom, terecht, bij deze 
machten aan. Evenwel, geen christelijke politiek zal ooit iets van haar idealen 
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in glanzende praktijk kunnen omzetten, indien er geen thuisfront is, waar men 
zich voor bet Koningschap van de Here God buigen wil. W anneer dan ook de 
christen-politici bij uitnemendheid, de farizeeen, aan Jezus vragen, wanneer 
bet Koninkrijk Gods komen zal, daarbij denkend aan een politieke overwinning 
van bet joodse nationalisme op de romeinse overheersers, laat Hij in bet midden, 
hoe Hij in concreto over hun politieke idealen denkt. Maar Hij veroordeelt ze 
evenmin. Aileen gaat Hij achter het machtsfront van de actuele politiek naar 
het draagvlak van bet thuisfront doorstoten. Hij gaat er op wijzen, dat een 
christelijke politiek wei in de weg van bet politiceren van de machthebbers en 
partijen ontstaan moet, maar dat niet te berekenen is, wanneer en niet aan 
te wijzen waar dan bet Koninkrijk Gods zal gaan doorbreken. 

Terwijl bet een onloochenbaar feit is, dat bet Koninkrijk Gods in onze 
particuliere Ievens reeds present is. 

En terwijl bet Koninkrijk Gods in de politieke wereld van de grootmachten 
nooit zal vermogen door te dringen, wanneer bet niet bet gehele thuisfront 
van onze privacy, van ieders privacy, van onze gezinnen, onze huizen, onze 
omgang, onze scholen heeft kunnen overlopen. ,En op de vraag der Farizeeen, 
wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het 
Koninkrijk Gods komt niet zo, dat bette berekenen is; ook zal men niet zeggen: 
zie, bier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u." 

Zonder de macht van het thuisfront, die formidabele kritische macht, zal 
geen christelijke politiek in de wereld der grootmachten ooit iets kunnen tot 
stand brengen. 

De politieke macht van de vergeten groepen (L. 17 : 22-28). Nog zijn wij 
er niet, wanneer bet er om gaat uit Jezus' onderwijs gewaar te worden, wanneer 
en hoe en waar bet Koninkrijk Gods zich in bet publieke Ieven manifesteren zal. 
Wij zijn, steeds opnieuw, er toe geneigd de komst van dit Koninkrijk Gods in 
bet spectaculaire te zoeken, in bet vertoon van veel wapengekletter en veel 
machtsontplooiing. Jezus typeert dit verschijnsel aldus: ,En Hij zeide tot Zijn 
discipelen: Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren een der dagen van de 
Zoon des men sen te zien en gij die niet zult zien. En men zal tot u zeggen: 
Zie, daar is bet; zie, bier is bet! Gaat er niet been, en loopt bet niet na." 

En dan wil Hij wei toegeven, dat zonder spectaculaire verschijnselen dat 
Koninkrijk Gods niet komen zal. ,Want gelijk de bliksem flitst en van de ene 
kant des hemels tot de andere kant Iicht, zo zal de Zoon des mensen wezen 
op Zijn dag." 

Maar Hij laat tegelijk doorschemeren, dat dit spektakel buiten onze verant
woording vallen zal, dus dat wij voor bet betoon van onze verantwoordelijk
heid niet daarop rekenen mogen. Hoogstens mogen wij er van uitgaan, dat God 
met Zijn macht op Zijn tijd en op Zijn wijze ons werk eenmaal bekronen zal. 
Evenwel, zegt Jezus: ,Maar eerst moet Hij veellijden en verworpen worden door 
dit geslacht". 

Hij Zelf, Gods Zoon, God Zelf zal als mens eerst een mensenleven door-
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maken en doorlijden. En Hij wil dit doen, opdat wij, als Zijn mensen in onze 
mensenlevens trouw en gehoorzaam onze ambten zullen ter hand nemen. Om 
die grote zaak is bet Hem te doen. Geen spektakels dus van welk vuurwerk der 
overwinning ook mogen ingecalculeerd worden zonder dat men eerst met 
pijnlijke nauwkeurigheid de begrotingsbewaking van de begroting van ons 
alledaagse ambtelijke Ieven tenuitvoer zal hebben gelegd, zonder dat men eerst 
in dat gewone Ieven bet spektakel van trouwe en gehoorzame ambtsvervulling 
heeft doen zien. Wij zullen goede vaders en moeders, broers en zusters, gezins
en familieleden in welke hoedanigheid ook, wij zullen goede vrienden en 
collegae, wij zullen goede fabrikanten, onderwijzers, kortom dragers van welk 
maatschappelijk ambt ook hebben te zij n. En wij zullen die ambten in de 
Naam en in de Macht van Jezus Christus te bekleden hebben. Zo deden Noach 
en Lot bet. ,En gelijk bet geschiedde in de dagen van Noach, zo zal bet ook 
zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden en 
werden ten huwelijk genomen tot de dag, waarop Noach in de ark ging en de 
zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als bet geschiedde in de 
dagen van Lot: Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, 
zij bouwden." 

Ook nu weer wordt er door Jezus Christus op geattendeerd, dat christelijke 
politiek niets zal kunnen tot stand brengen, wanneer de stillen in den Iande, al 
die ambtsdragers, dragers van welke ambtelijke waardigheid in de ruimste zin 
ook, hun werk niet in gehoorzaamheid aan God, stilletjes maar trouw, ten 
uitvoer brengen. 

Zonder de formidabele kritische macht van deze eenvoudige werkers en 
van hun eenvoudige werk zal geen christelijke politiek op bet terrein van de 
publieke machtsuitoefening ook maar iets vermogen uit te richten. 

De politieke macht van een christelijke politieke partij (L. 17 : 29). Maar 
met die kritische macht in de rug wordt bet bouwen, inrichten en betrekken 
van een woonschuit, zoals de ark, door N(}ach en wordt de voorbereiding en 
uitvoering van een simpele reis door Lot een grandioos politiek evenement, 
waarover men tot op de jongste dag zal blijven spreken. Want op de dag dat 
Noach in de ark ging, kwam de zondvloed en verdelgde alle mensen die buiten 
de ark gebleven waren. En ,op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende bet 
vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen". Als dan tenminste be
waarheid worden kan, dat en bet thuisfront en de politieke machthebbers, de 
politieke partij hetzelfde christelijke belijden in rekening hebben gebracht; als 
zowel de kiezers als de partij uit hetzelfde beginsel blijken geleefd te hebben. 

Men spreekt tegenwoordig graag over deconfessionaliseren, 66k van de 
politiek. En dat is een goede zaak. Mits men voor ogen zal willen houden, dat 
men uitsluitend tegen een moreel en kerkelijk exclusivisme te velde trekken 
moet. Een kerkelijke belijdenis namelijk mag in de politiek geen scheiding tussen 
christenen teweeg brengen. Ook tradities, rangen en standen of welvaartsgraden 
mogen dat niet doen. Maar een geloofsbelijdenis, laat men dat toch niet ver-
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geten, is aan een leven, dat levend leven zijn wil, eenvoudig inherent. Zander 
belijden is elk leven gewoon ten dade opgeschreven. Natuurlijk zal men vooral 
in de politiek praktisch en pragmatisch behoren te denken. Maar tegelijk is 
waar, dat men de zakelijke waarde van de in het geding zijnde politieke zaken 
nimmer op hun juiste zakelijke gehalte zal kunnen beoordelen, wanneer men 
de zakelijke contekst van Gods Koninkrijk met Zijn aanvals- en doellijnen niet 
in het vizier zal willen blijven houden. Toen Noach de ark bouwde en in
richtte, was hij ongetwijfeld uiterst praktisch bezig. En datzelfde gold voor 
Lot, toen hij zijn vertrek uit Sodom, zij het op wat korte termijn, had voor te 
bereiden. Maar het startpunt voor hun plannen en hun werk en het grate doel 
hadden op dat praktische werk een volslagen praktische uitwerking. Hun be
lijden was hun startpunt en hun drijfveer en het droeg wezenlijk bij aan hun 
operationele begrippen. Zij waren praktisch, het kon niet anders, maar zij waren 
multidimensionaal praktisch. 

Doe gewoon, doe praktisch, is dus een uiterst belangrijk advies, maar het 
impliceert, dat men het leven naar zijn valle lengte, breedte en diepte, naar 
al zijn perspectieven, ook de religieuze, in rekening brengen blijft. Een leven 
zonder belijden is geen leven, is een leven zonder hoofd en zonder hart. Het is 
de dood. Wij zullen dus voor een christelijke politiek moeten opteren, niet om 
het technisch beter dan een ander te doen, wel om de politiek voor een ver
zakelijking die de dood betekent te bewaren. En de Bijbel kan ons vertellen, 
hoe verschrikkelijk het oordeel over dode !evens is en zijn zal. Als men ten
minste nog aan bijbelse waarschuwingen hechten wil. 

Par. 3. DE KUNST VAN HET GEVEN VAN ZICHZELF (L. 17: 30-37) 

Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart (L. 17 : 30-32). Daarom is 
het goed, aan de indrukwekkende ernst van wat de Here in de verzen 30 tot en 
met 32 zeggen wil, goede aandacht te geven. ,Op dezelfde wijze zal het gaan 
op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op 
het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het 
te halen, en wie op het land is, kere evenmin terug naar wat hij achterliet. Denkt 
aan de vrouw van Lot!" Hier wordt zeker geen pleidooi voor een wereldmijding 
of voor een monnikenleven gehouden. Integendeel. Hier wordt er op geatten
deerd hoe ons praktische werk er op aan komt! Wij zullen juist midden in het 
Ieven moeten gaan staan en daar onze ambtelijke taak ter hand hebben te nemen. 
Maar wij zullen er ons bewust van hebben te zijn, dat wij, al ambtelijk doende, 
bezig zijn aan onszelf en aan onze medemensen Gods oordeel, waarvan ook 
ons de voltrekking in handen gegeven is, ten uitvoer te leggen. 

Daarom zullen al onze kennis en al onze kunde er op aan komen. Wij zullen 
al de gaven, waarover wij de beschikking hebben gekregen, tot voile ontplooiing 
hebben te brengen. Geheel onze persoonlijkheid zullen wij hebben in te zetten. 
Niets zullen wij mogen achterhouden. 
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Al ons ambtelijke werk, wat het ook mage zijn, is z6 belangrijk, z6 met de 
laatste ernst van Gods oordeel beladen, dat het de inzet van geheel onze per
soonlijkheid ten valle waard is, dat het 't offer van wat ons dierbaar is, recht
vaardigt. Men bedenke echter wel, dat bier niet voor een zinloos fanatisme het 
pleit gevoerd wordt, voor de levensstijl van een Don Quichotte. Van hem 
immers die op het dak bezig is, wordt alleen maar gevraagd, dat hij op dat dak 
zijn bezigheden afmaken zal: Sta voor je taak, en zet je daarvoor in. En dat 
kan ongetwijfeld zoals in het geval van de familie Lot ook zeer grate offers 
vragen, bv. het offer dat een vrouw het huis waaraan zij zoveel liefde heeft 
gegeven, waarin ze zoveel liefde ondervonden heeft, zoveel leed ook, dat 
een vrouw een brok van haar leven z6maar prijs geeft. 

Jezus wil met deze ernstige passages zeggen, dat ons leven ook een vorm 
van rechtspraak is; dat het daarom door een maximum aan kennis en kunde zal 
gekenmerkt behoren te worden en dat wij, mensen, die voor ons leven de ver
antwoordelijkheid dragen, als rechters nimmer zelf verstek zullen mogen laten 
gaan. Wij behoren er bij ! En niets en niemand zal ons van onze totale plichts
vervulling mogen afbrengen en door niets en niemand zullen wij ons van die 
totale plichtsvervulling mogen laten afbrengen! ,Wie zijn leven zal trachten 
te behouden, die zal het verliezen, maar wie het verliezen zal, die zal het ver
nieuwen." 

De antithese (L. 17 : 34-36). Van de antithese, met andere woorden de 
kritiek, hebben wij wel een wat hoogdravende, ja irreele voorstelling. Vervuld 
van de gedachte, dat de antithese met verschillen tussen bv. christelijke politieke 
partijen en andere partijen, dat ze gegeven is met grate politieke verschillen, 
zoals die in beginselprogramma's hun vertolking gevonden hebben, gaan wij, 
die wei met zo' n partij en zo' n programma sympathiseren, een gevoel van: 
aan-de-veilige-kant-zich-bevinden, koesteren. Ten onrechte! 

Het bleek ons al, dat wij, in ooze omgang als mensen, met de tenuitvoerleg
ging van niet minder en niet meer dan Gods oordeel belast zijn. Oat vergt 
reeds van ons de inzet van al ons kennen en kunnen. Daarnaast echter zullen 

. wij er blijk van te geven hebben, dat wij ook in eigen !even de kritiek van Gods 
oordeel in praktijk weten te brengen. Want dat oordeel kerft tot in ons eigen 
vlees. Uit geheel ooze levenshouding zal moeten aan de dag komen, dat wij 
aan het Gelijk en Ongelijk van Gods oordeel ook, tot en met, in de intiemste 
bezigheden een wezenlijke plaats inruimen. ,lk zeg u, in die nacht zullen er 
twee in een bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. 
Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de een zal aangenomen, de 
ander achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal aange
nomen, de ander achtergelaten worden." 

Zelfs onze bedgeheimen worden onder de loupe genomen. Ook onze aller
gewoonste werkzaamheden en de arbeid voor het dagelijks brood. Of aan ooze 
kennis en kunde gezag zal kunnen worden toegekend, of de inzet van onze 
persoon op autoriteit zal vermogen te bogen, zal er van afhangen, of wij zelf in 

202 



DE KRITIEK IN ONS LEVEN (LUKAS 17) 

de allereenvoudigste levensuitingen aan de radicale gehoorzaamheid, tegenover 
het Genadig Oordeel van God en van Zijn Woord, gestalte weten te geven. 
Niet aileen aan ooze staat van dienst op het publieke erf, aan ons lidmaatschap 
hiervan en daarvan, aan ooze beginselverklaringen inzake de grote dingen van 
dit !even, maar vooral en in de ailereerste plaats aan ons particuliere Ieven, 
aan die duizend en een kleine en minuscule levensfeitjes van ons zitten en 
opstaan, van ons lachen en huilen, van ooze verdrietjes en pleziertjes, van ooze 
karweitjes en plichtjes zal het gehalte van ooze autoriteit gemeten worden, zal 
gemeten worden of wij wei autoriteit bezitten en of wij niet als onbenuilen 
op de schroothoop zuilen geworpen moeten worden. 

De antithese is een hoogst intieme en zeer praktische aangdegenheid voor 
elk en een ieder, die als mens. met al zijn medemensen, de dienst van God in 
zijn !even zal wiilen waarmaken. 

Het strijdtoneel (L. 17 : 3"1!). Hoe praktisch de zaak van ooze onderlinge 
kritiek wei is, kan tenslotte uit het antwoord van Jezus Christus blijken, wanneer 
Hij op de vraag van de discipelen: ,En zij antwoordden en zeiden tot Hem: 
Waar Here?" deze uitspraak doet: ,Waar het lichaam is, zuilen ook de gieren 
zich verzamelen". 

Wij vertonen toch verder ook de neiging het Oordeel en ons oordeel, ooze 
kritiek als bediening van Gods genadig vonnis pas te wiilen doen inzetten, in 
elk geval pas ten voile te wiilen doen inzetten, wanneer de laatste ernst naar 
ons idee eerst goed aan de orde is, namelijk op een datum X jaren na heden. 

Van dat waandenkbeeld nu wil Jezus ons als door een schok genezen. Hij 
pint ons op het heden vast, op het heden, waarin de gieren bestaan. Nu is de 
laatste ernst aan de orde. Vandaag, op dit moment, op deze plaats, waar die 
ook zij. Nu zijn er de gieren, de zelfbevredigers, de zelfhandhavers, de zelf
verheerlijkers, die zich aan de wereld en haar goederen en aan het !even te 
goed doen en daaraan zich te buiten gaan. Nu en hier zuilen wij ons tegen 
aile zelfbevredigers, zelfhandhavers en zelfverheerlijkers met aile energie waar
over wij beschikken, met de totale inzet van ons zelf hebben teweer te stellen. 
Ooze kritiek, ooze kritiek op onszelf en op ooze medemensen, de bediening 
daarmede van Gods Genadig Oordeel, zal nu en hier haar werking hebben te 
doen. En zij zal een omgang kunnen bevorderen, die bij de mensen hier al en nu 
al, het paradijs en zijn geluk zal kunnen oproepen. 

Maar zij zal ook, helaas, bij nalatigheid, nu al en hier al, bij de mensen 
de hel en zijn eilende kunnen ontketenen. 
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(Wat iedere rechtgeaarde burgerman weten moet) 

door 

Mr. G. W. von Meyenfeldt 

Par. 1. DE RECHTSPOSITIE VAN DE BURGER (L. 18 : 1-17) 

Claim ( L. 18 : 1-8). Een Hollander is een geboren regent. Of hij nu van 
goede dan wel van minder goede komaf, of hij nu rijk dan wel arm, socialist 
dan wel liberaal, christelijk-historisch dan wel ultralinks is, zodra hij op bet 
kussen van de zeggenschap beland is, heeft hij de teugels strak in de hand en is 
naast God kapitein op zijn eigen schip. Oat kan, laat ik bet meteen duidelijk 
zeggen, een bijzonder goede zaak zijn. En de Bijbel zoekt ook bepaald niet naar 
een sociaal alternatief voor deze figuur. Eigenlijk doen dat de moderne critici 
die op de regentenstand afgeven, evenmin. Als ze niet aan hun kritiek kapot 
gaan, komen ze vandaag of morgen zelf netzogoed op een troon of een troontje 
te zitten. En je hoort ze niet meer. Je voelt aileen maar de teugels. 

Wat Jezus Christus doet, wanneer Hij zulke burgers als de Hollanders op Zijn 
weg vindt, is oneindig veel kritischer en praktischer. Hij gaat spreken over de 
geest die de goede burger bezielen moet. En dan begint Hij aandacht voor bet 
recht op bescherming te vragen, bet recht op bescherming van Godswege, dat 
iedereen als mens, voor zijn rechtspositie als mens, als burger in de samen
leving der mensen, inroepen kan. En vooral vraagt Hij aandacht voor de 
plicht van elk en een iegelijk om in bet geloof dat recht op bescherming ook 
te claimen. En om die claim door een niet aflatend gebed tot God geldend te 
maken. 

Jezus Christus illustreert dan Zijn onderwijs op dit punt met bet verhaal van 
de onrechtvaardige rechter, een man die om God noch om de mensen geeft en 
die bet blijkens zijn overleggingen ook duivels goed weet. Maar een weduwe, 
een sociaal zeer zwakke figuur, in haar rechten door iemand tekort gedaan, komt 
bij hem haar recht zoeken. Telkens weer evenwel klopt zij tevergeefs bij hem 
aan. Desalniettemin blijft ze volhouden. Ze persisteert bij haar claim. En voor 
die vasthoudendheid moet onze rechter ten langen leste door de knieen gaan. 
Hij is in zijn zwakke punt geraakt: God lijkt hem zijn gang te laten gaan en de 
mensen zijn onder zijn bewind nu wel murw geworden; hij heeft rust! Deze 
weduwe echter, die van geen ophouden weet, verstoort zijn rust. Die vrouw 
krijgt dan ook haar recht! Doordat zij kans ziet haar motieven met de zijne te 
vereenzelvigen! Ook zij wil rust, de rust van bet gelijk door het recht. En hij 
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zal daarom, wil hij zelf weer zijn rust terugkrijgen, recht hebben te doen. Hier 
ligt het derde van de vergelijking. 

De mens, die als mens van God, dat wil zeggen als burger van het Koninkrijk 
Gods, ook in de samenleving der mensen tot zijn recht komen wil, zal daartoe 
een bidder moeten zijn. Hij zal met God in gesprek moeten blijven. En hij zal 
zijn motieven met die van God hebben te vereenzelvigen. En te gemakkelijker 
zal hij dit kunnen doen, omdat God op dit gesprek wacht en omdat God nauw
lettend naar die motieven luistert, in het bijzonder er naar luistert of Hij horen 
mag, dat die mens weet Gods gunsteling, Gods uitverkorene te zijn, of die mens 
weet en er een beroep op doet, dat zijn rechten bij God al voor het weggeven 
liggen, maar dat God wacht op een volhardend, gelovig verzoek. 

Rechtsgrond (L. 18: 9-14). Wij, burgers van de samenleving der mensen, 
hebben dus, mits wij in het geloof onze claim daarop - en wel biddend -
geldend maken, als zodanig een recht op het burgerschap van het Koninkrijk 
Gods en op de bescherming en de ontplooiingsmogelijkheid daarmede gegeven. 
Maar het is ook zaak, dat wij in onze claim de juiste rechtsgrond aanvoeren. 

W at die rechtsgrond voorstelt, moet weer door de gelijkenis van het twee
erlei tempelgebed, dat van de farizeeer en dat van de tollenaar, geconcretiseerd 
worden, waarbij als inleiding, niet mis te verstaan, gezegd wordt: ,Hij sprak 
ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaar
dig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis". 

Het verhaal verloopt dan aldus: ,Twee mensen gingen op naar de tempel om 
te bidden; de een was een farizeeer, de ander een tollenaar. De farizeeer stond 
en bad dit bij zichzelf: 0, God, ik dank u, dat ik niet zo ben als de andere men
sen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; ik vast 
tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar stond 
van ver en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich 
op de borst en zeide: 0, God, wees mij, zondaar genadig!" 

Zonneklaar komt aan de dag, dat de farizeeer brutaalweg zijn claim op zijn 
status grondt, op zijn partij- en kerklidmaatschap, zijn schone lei bij de wereld
lijke en kerkelijke rechter, zijn bewijs van goed zedelijk gedrag. 

En dadelijk komt de vraag op of dit rechtsoverwegingen zijn, aan Gods Recht 
ontleend, en of zij dientengevolge wel concludent zijn. Zou God zich bekom
meren om een status, om een bewijs van goed zedelijk gedrag, om een schone 
lei, om een lidmaatschap van kerk en partij. Tenminste wanneer het gaat om de 
betekenis van het Koninkrijk Gods voor de mens als mens eerder dan voor de 
mens in een exclusieve rol, eerder dan voor een exclusieve club van mensen in 
hun exclusiviteit. 

De tollenaar daarentegen, in al de soberheid van zijn woorden, lijkt veel dich
ter bij de taal van Gods Recht, van Zijn Koninkrijk, van Zijn mensheid te 
naderen. Hij doet, zich zondaar noemende en kennelijk ook daarmede geen 
ijdelheid aan de dag leggende, een beroep op Gods Genade, op Gods Recht. 

En dan blijkt inderdaad de tollenaar in zijn claim en in de argumentatie daar-
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van concludent te zijn geweest. ,Deze keerde, in tegenstelling met de ander, 
gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal ver
nederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden." 

Niet derhalve onze exclusieve status-hier-en-nu-in-de-samenleving-der-mensen 
is de rechtsgrond voor onze claim op de rechtsbescherming van Gods Koninkrijk. 
Maar veeleer onze inclusieve status in de mensheid als zodanig en wei in de 
mensheid zoals zij in Adam van God afgevallen en in Christus door God ver
lost is. Die inclusieve status verschaft ons een exclusieve claim op het Recht van 
God, op het Recht van Zijn genadig Oordeel, dat ons dan uit kracht van zijn 
exclusieve rechtskracht het Recht van Gods Koninkrijk bier en nu in de samen
leving der mensen doet deeiachtig worden. 

Gelijk (L. 18: 15-17). Wat voor goeds men ook van regenten zal willen zeg
gen, zij moeten wei een bijzonder strenge leerschool meemaken. Maar is dat 
ook niet iets goeds ? Als men het zich maar ten nutte zal weten te maken ! 

N a zoveel rake opmerkingen van J ezus Christus over de geest van het ware 
burgerschap bestaan nota bene zijn naaste toehoorders en volgelingen het toch 
weer om iets doms uit te halen ! Om mensen die kinderen naar J ezus willen 
brengen daarvoor te gaan kapitteien! De man is nu juist met zulke ernstige 
zaken bezig. Hij leraart nu juist over het burgerschap, over de geest van het 
goede burgerschap. Laten zij Hem en Zijn leerlingen nu niet met een verzoek 
om lager onderwijs of maar om bijzondere belangstelling voor die kleinen 
lastig vallen! De zeioten, de farizeeen zijn door Jezus gevloerd. De onverschil
ligen krijgen evenmin gelijk. Het wordt spannend. Wie zal er door Jezus 
Christus op de troon van het gelijk geplaatst worden? Zijn dat niet in elk geval 
volwassenen? Grote mensen, die op voet van gelijkheid, als geiijken van de 
Here God, met Hem hun kwesties uitvechten en uitpraten kunnen? Maar ook 
door deze redenering haalt J ezus een dikke streep ! 

Er is geen sprake van geiijkheid, die een gelijk zou vermogen te bewerk
stelligen. 

lntegendeel, er is veeleer sprake van de ongeiijkheid in familieverhoudingen, 
in gezinsreiaties, in de reiatie van ouders en kinderen, van een ongelijkheid die 
eerst met recht voor een ieder die er rekening mee zal willen houden een heil

. zaam gelijk zal kunnen tot stand brengen. 
Mens en God zijn samen leden van een gezin, waarin de mensen als kinderen 

tegenover hun vader, tegenover God staan. En eerst in die relatie zal een vol
hardend gebed om rechtsbescherming, zal een beroep op Gods genadig Oordeel, 
een adres en gehoor kunnen ontvangen. 

Aan aile paternalisme maakt Jezus wei radicaal een einde! ,Laat de kinder
kens tot mij komen en houdt ze niet tegen; want voor zodanigen is het 
Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt 
als een kindeke, zal het voorzeker niet binnengaan." 

Hoe belangrijk de positie van de regent-mens, van de burger-mens moge zijn, 
op welk gezag als vader in zijn gezin en als volwassene in de samenleving hij 
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zal mogen bogen, zijn gezin, zijn familie, de gehele familie mens komt er met 
evenveel recht als hijzelf voor het Koninkrijk Gods op aan. Alle leden van die 
familie mens, niemand uitgezonderd, zijn van dat Koninkrijk volwaardige 
burgers met volwaardige rechten, die zij allen, hoofd voor hoofd, uitsluitend 
aan God de Here, hun hemelse Vader ontlenen. 

Par. 2. PUBLIC SPIRIT (L. 18 : 18-34) 

Op vrijersvoeten (L. 18 : 18-27). De regenten-cursus duurt voort. ,En 
een hooggeplaatst man vroeg Hem en zeide: Goede mensen, wat moet ik doen 
om het eeuwige leven te beerven ?" Er verschijnt een man van een hoge, invloed
rijke positie op het toneel. Dit heerschap is met wat hij heeft en wat hij bezit 
nog niet tevreden. Hij is op een goede belegging uit. Ook het eeuwige leven 
wil hij in zijn portefeuille hebben. En hij vindt Jezus wel een geschikte make
laar voor beleggingsdoeleinden. Hij vindt Hem wel een betrouwbare zaken
man. 

Deze regent wil nog wat vaster in zijn zetel komen te zitten. Eigenlijk is hij 
er op uit, dat hij zichzelf erven wil, dat hij met een eindeloze repetitie zijn eigen 
gunsteling niet alleen maar ook zijn eigen erfgenaam wil zijn. 

,Waarom noemt gij Mij goed," pareert Jezus, ,niemand is goed dan God 
alleen". 

Het heeft er de schijn van, dat Hij een goedkoop vromigheidje, een dood
doener debiteert. Maar het is niet meer en niet minder dan een voltreffer. 

Jezus wil er aandacht voor vragen, dat Hij zeker geen makelaar in eeuwig 
leven is en dat het regentje, als regentje, er misschien wezen mag, maar dat hij 
overigens gewoon met alle andere mensen regent is en dat hij eenmaal zijn 
beurt om regent te zijn aan een ander zal hebben af te staan, zoals hijzelf eenmaal 
van een voorganger de beurt ontvangen heeft. Voorts wil Hij er aandacht voor 
vragen, dat er thans geheel wat anders aan de orde is, namelijk of de eeuwige 
God van eeuwigheid tot eeuwigheid met ons, die hier op regentenstoeltjes 
zitten, gezeten hebben en zullen zitten, een band van liefde, een eeuwig ver
bond sluiten wil. 

Onze regent met zaken-allures en met vu's op het eeuwige leven, mag gerust 
proberen met Jezus goede zaken te doen! Maar dan moet hij wel goed weten, 
om welke handel, om welke liefdeshandel het Jezus en Zijn Vader te doen is! 
Hij zal om de Liefde van de eeuwige God te werven hebben. Hij zal eerder 
dan zakenman-regent, vrijer-regent behoren te zijn. En hij zal zich aan de wet 
van de familie waarin hij trouwen wil hebben te onderwerpen. 

,De geboden kent gij: gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult 
geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder." Zo gaat Jezus verder. 
En hoopvol antwoordt onze regent-vrijer: ,Dat alles heb ik van jongsaf in acht 
genomen". Maar hij is er nog lang niet. De gepaste bescheidenheid moet nog 
komen. Wie naar de hand van een meisje dingt, behoort te weten wat hij doet 
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en wie hij vraagt. Hij zal behoren te beseffen, in wat voor familie hij door een 
huwelijk wil komen te verkeren. Meent hij soms, dat hij met behoud van een 
eigen, nog zo respectabel familieleven en met behoud van een eigen, nog zo 
respectabele familiezede in die andere familie introuwen kan? Dan heeft hij 
het glad mis! ,Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij tot hem: Nog een ding komt 
gij tekort: verkoop alles wat gij bezit en verdeel het onder de armen, en gij 
zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij." 

Trouwen toch is het gaan delen van elkanders privacy. Trouwen is het 
wonder van het geven en nemen in het intiemste hestand van ons leven. En 
wel een geven en nemen, waarbij ieder bereid zijn moet al het zijne of hare 
op te geven en al wat van de ander is aan te nemen. Trouwen is de bereidheid 
tot het offer van zelfs de intimiteit, van het eigene in zijn meest eigenlijke zin, 
van alles wat men heeft en wat men is. 

Deze hooggeplaatste man, die wij zelf zijn, wil met God om het eeuwig 
liefdevol tesamenzijn pacteren. Maar hij denkt dan zijn allernetste, allerbraafste, 
allerwelvarendste burgermansbestaan integraal te kunnen inbrengen en daar
mede zelfs een zeer begerenswaardige partij te zijn. Hij zal evenwel moeten 
leren, dat hij tot zelfs zijn allerchristelijkste zede zal moeten willen prijsgeven, 
teneinde dan van God, zijn Heer, zijn Bruidegom een volstrekt nieuw leven, 
met volstrekt nieuwe rijkdommen en met een volstrekt nieuwe zede te ont
vangen. 

Dat valt ons regentje om den drommel niet mee! ,Toen hij dat hoorde, werd 
hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk." 

Maar ook de discipelen zijn niet bepaald gesticht. En ten behoeve van 
hen zegt Jezus nog eens: ,(En Jezus zag hem aan en zeide:) Hoe moeilijk zullen 
zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods binnengaan. Want het is gemakke
lijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 
Koninkrijk Gods ingaat." Trouwen is het radicaal afstand doen van wat wij 
hebben en wat wij zijn, om dan in een volstrekt nieuw levensbestand op volstrekt 
nieuwe wijze te ervaren dat wat wij hebben en wat wij zijn. Trouwen is dus geen 
vrijwillige armoede. In geen geval! Wij maken het er wel eens van. Maar 
trouwen is het vrijwillig ingaan in een ander leven, een leven dat door de wet 
van de liefde wordt geregeerd. Zo althans is het trouwen in het verbond van 
de Vader, Die ons in die weg in Zijn Koninkrijk inlijven wil. 

En nog eens, op de wat defaitistische vraag: , (En die dit hoorden, zeiden 
tot Hem:) Maar wie kan dan behouden worden?", antwoordt Jezus: ,Wat bij 
mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God". 

Hoeveel huwelijken bij de mensen mislukken niet, doordat men van het 
offer dat de huwelijksliefde vereist, niets begrepen heeft of doordat men er in 
de praktijk van het intieme samenzijn geen raad mee weet! 

Hiertegenover wijst Jezus er op, dat God Zijnerzijds ook, met eerbied ge
sproken, op vrijersvoeten gaat en dat God Zijnerzijds van het geheim van een 
gelukkig huwelijk, van het offer dat dit vereist, alles begrepen heeft. God zal 
dan ook niet nalaten om voor de verwezenlijking van Zijn eeuwig verbond met 
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ons, regenten-burgers, al wat in Zijn vermogen staat, ook te doen. En dat is 
niet gering ! 

De vooruitzichten zijn dus niet somber! 

Een huwelijk (L. 18 : 28-30). ,En Petrus zeide: Wij hebben het onze 
prijsgegeven en zijn U gevolgd. En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, 
er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijs
gegeven ter wille van het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ont
vangen in deze tijd en in de toekomende eeuw eeuwig leven." 

Met dit antwoord aan Petrus wil J ezus stellig geen sociale revolutie prediken, 
geen omverwerping van alle sociale waarden en een verbreking van alle sociale 
banden. En dit alles ter wille van een hersenschimmige idee over het Koninkrijk 
Gods, dat een vrijwillig en doelbewust nihilisme met een optie op een volslagen 
abstract heilstaatachtig geluk meebrengen zou. 

J ezus wil aileen maar zeggen, dat wij al onze ambtelijke plichten in gezins
en familieverband, in maatschappelijk, kerkelijk en staatkundig verband, niet 
om een gewin, in een of andere doctrinaire, zedelijke of dogmatische hemel 
gelegen, veel minder om een gewin, bestaande uit wat aardse geneugten, wat 
gezelligheid, wat amour, en zo meer, zullen hebben ten uitvoer te leggen. Maar 
dat wij die plichten als burgerplichten in Gods Koninkrijk zullen moeten 
opvatten, als plichten tegenover de Heer en Bruidegom van het eeuwig Verbond 
van onze hemelse Vader. Naar de wet van het geven en nemen in een goed 
huwelijk zullen wij dan reeds hier op aarde, maar oak na dit aardse leven, 
alle goeds van God de Here mogen ontvangen. 

Better and worse, worse and better in een goed huwelijk (L. 18 : 31-34). 
Ieder huwelijk heeft zijn ups en downs. ,Hij nam de twaalven ter zijde en 
sprak tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten 
geschreven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Want Hij zal over
geleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden, 
en zij zullen Hem geselen en doden, en ten derde dage zal Hij opstaan." 

Maar ieder huwelijk zal juist daarin een goed huwelijk blijken te zijn, wan
neer het al de ups en downs glansrijk zal weten te doorstaan. 

Jezus Christus wil met deze zoveelste lijdens- en opstandingsverkondiging 
vooral beklemtonen, dat Zijn huwelijk met ons, regenten-burgers, veel downs, 
ernstige downs kennen zal, maar dat deze downs aan de uiteindelijke feestelijke 
bezegeling en vernieuwing van het liefdeswonder niet in de weg zullen kunnen 
staan. Jezus Christus Zelf zal aan Zijn huwelijk zelfs de dood, zelfs de eeuwige 
dood als offer hebben te brengen. Maar, gelukkig, nu reeds is zeker, dat dit 
offer en voor Hem en voor allen die van Hem zijn, het eeuwige leven op
leveren zal. 

,En zij begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef hun duister 
en zij wisten niet, waarvan gesproken werd." De discipelen snappen van dit 
onderwijs van Jezus nag niet veel. Hoofdzaak echter is, dat zij zich existentieel 
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met Hem verbonden weten en dat zij deze boodschap over het worse en better 
van bet huwelijk met hun Heer aanvaarden, ook zonder dat zij nu precies kun
nen zeggen wat toch dat worse en wat dat better in concreto inhoudt. In een 
goed huwelijk, in het goede huwelijk van het Verbond van onze Heer met ons, 
houden wij de andere partner, in weerwil van veel onzekerheid over narigheid 
die zeker komen zal, met beide hand en vast. Want die partner zal ondanks alles 
en door alles been ons geluk, ons uiteindelijk onbekommerde heil uitmaken, 
de grote overwinning van de opstanding. 

Par. 3. POLITIEKE MACHT (L. 18 : 35-43) 

Ben politieke neus (L. 18 : 35-40). Toch moet het goede huwelijk van 
regent-mens een goede koers blijven varen. En daarvoor is voor regent-mens 
een politieke neus een eerste eis. 

Nu, de blinde Bar-Timeus had zulk een politieke neus. ,Het geschiedde nu, 
toen Hij in de nabijheid van Jericho kwam, dat een blinde aan de weg zat te 
bedelen. Toen deze hoorde, dat er een schare voorbijging, vroeg hij, wat dit 
was. En zij vertelden hem, dat Jezus de Nazoreeer voorbijging". Maar deze 
blinde, Bar-Timeus laat zich niet door dit, Jezus kleinerende, antwoord bij de 
neus nemen. Zijn zegslieden mogen dan van Jezus' macht en persoon niet veel 
dunk hebben, hij weet beter en hij roept uit: ,Jezus, Zoon van David, heb 
medelijden met mij !" 

Om die politieke neus en om zijn blindheid is die Bar-Timeus een sprekend 
beeld van die regent-mens. 

Wat die blindheid, die onbeholpenheid en die afhankelijkheid betreft, moet 
immers duidelijk zijn, dat bij uitstek zij die regeren als regeerders blind en 
onbeholpen en afhankelijk zijn. Wei beschikken zij over macht, zoals Bar
Timeus minstens al kon schreeuwen, zodat men in elk geval naar hem luisteren 
moest. Welke koers even wei moeten zij varen? W at zal de richting van hun 
politiceren moeten zijn? Het is onmogelijk dat zij zelf alles weten en alles 
kunnen. Op honderd en een manieren zijn zij van de voorlichting en de 
kundige hulp van anderen, van ambtenaren en deskundigen, afhankelijk. 

Evenwel, nu gaan wij ook iets van die neus van Bar-Timeus begrijpen. 
Jezus Christus wil ons leren, dat wij allen als regent-mens, of wij nu regeerder 

in de enge zin van bet woord zijn dan wei in welk ambt van mens ook staan, 
bijzonder knap en kundig behoren te zijn en dat wij er voor te zorgen hebben, 
niet zomaar wat te doen, integendeel steeds met de beste kennis en kunde ge
wapend te zijn. Maar Hij wil ons tegelijk leren, dat wij voor onze kennis en 
kunde altijd op onze medemensen aangewezen zijn en bovenal en v66r alles op 
de kennis en de kunde van de Mens Jezus Christus. 

Uitgangspunt en richtpunt voor al onze activiteiten als mens, die in deze 
samenleving der mensen aan Gods Koninkrijk gestalte te geven hebben, moet 
Jezus Christus en Zijn wet zijn. 
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Een leven derhalve, dat wij deconfessionaliseren wiilen zal ons door de uit
komst van zulk een leven tot een tegenbeeld van Bar-Timeus kunnen maken, 
wanneer wij namelijk onder confessie de belijdenis in religieuze zin zullen 
hebben te verstaan. Zulk een leven toch zal ons, met al onze radicalistische 
idealen, met al onze kennis en kunde, volslagen blind en onbeholpen laten. 

Net als Bar-Timeus zullen wij daarom al die sympathieke radicalisten, die 
wat minachtend en defaitistisch over een christelijke belijdenis praten en doen, 
energiek en beslist klop hebben te geven. Het gaat per sal do om onze ogen ! 
En daarmede gaat bet om de koers van ons leven, een koers die wij zelf zuilen 
hebben uit te stippelen, maar nadat wij die met de van Jezus Christus ontvangen 
gegevens zuilen hebben uitgerekend. 

W at anders is, dat wij solid air zuilen behoren te zij n met een ieder die 
tegen elke vorm van christendommelijkheid front maken wil. Geen belijdenis
geschrift, geen kerkrechtelijke structuur, geen dogmatiek, geen zede zal voor 
aile tijden en aile plaatsen tot hoogste norm verheven mogen worden. 

Maar de vaandel van de christelijke belijdenis, als religieus gegeven in ons 
leven, zullen wij te allen tijd en overal hoog te houden hebben! 

Politieke macht (L. 18 : 41, 42). Onze regent Bar-Timeus weet ook te juister 
tijd en te juister plaats het juiste woord te zeggen. ,Jezus nu stond stil en liet 
hem bij zich brengen. Toen hij naderbij gekomen was, vroeg Hij hem: Wat wilt 
gij, dat Ik u doen zal? Hij zeide: Here, dat ik weer zal kunnen zien! En Jezus 
zeide tot hem: Word weder ziende; uw geloof heeft u behouden." 

Veel woorden zijn bet niet. Maar ze hebben gezag. Wie uit de belijdenis 
van Jezus Christus leven en werken en denken wil, heeft een autoriteit, die 
misschien niet spectaculair is, maar die toch stilletjesweg de spektakels van grote 
politieke wonderen tot stand te brengen weet. Nieuw inzicht wordt geboren, 
nieuw inzicht, uitkomst voor allen die in J ezus Christus de verlossing uit hun 
ellende beleven. Bar-Timeus weet, aan wie hij wat vragen moet en wanneer hij 
bet doen moet. Zijn verzoek heeft daardoor een grote kracht. Het wordt ge
honoreerd. Hij wordt genezen! 

De gezeten burger (L. 18 : 43). En Bar-Timeus, de gezeten burger, die als 
blinde langs de weg te bedelen zat, wordt als hij genezen is, te sprekender het 
grote teken van de gezeten burger. Hij ziet weer. Hij ziet voor zich. En voor 
allen wier belangen aan hem toevertrouwd zijn. En voor geheel het volk. Maar 
nu komt hij dan ook eerst goed in beweging. W erd hij eerst aan de hand naar 
Jezus geleid, nu gaat hij vrijwillig Jezus volgen. 

Deze gezeten burger, die de mobiliteit van de vrijheid kent, van de vrijheid 
in Jezus Christus, die zijn vrijheid weet te gebruiken, wekt geen weerstanden 
op. Ook niet de walging van: eerst heeft hij zelf naar de vrijheid van de vrije 
zeggenschap gehunkerd, maar nu hij zich doordat hij zien kan die vrije zeggen
schap permitteren kan, bestaat hij bet die niet of onvoldoende te gebruiken. Hij 
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blijft zitten waar hij zit. Hij heeft bij het oude gezworen, bij de establishment 
van wat nu eenmaal zo gegroeid is. 

Deze gezeten burger geeft veeleer aan iedereen het blijde gevoel van de 
ware vrijheid, van onbekommerdheid, van een leven dat opbloeit en openbloeit 
onder de bescherming van het Recht van Gods Koninkrijk. Hij weet zijn start
punten en doellijnen goed te kiezen, want hij volgt immers Jezus. 

,En al het volk zag het en gaf Gode lof." 

PERSON ALIA 

M. H. von Meyenfeldt; Officier Koninklijke Landmacht. 
H. Volten; Officier Koninklijke Landmacht; registeraccountant. 
Mr. K. Millenaar; Directeur van 's Rijks belastingen. 
Mr. G. W. von Meyenfeldt; Officier van Justitie in het arrondissement Utrecht. 

212 



DE NOTA-POSTHUMUS 

door 

Prof. Mr. I. A. Diepenhorst 

Er is bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer naar aanleiding van de 
bezetting door de studenten van het Maagdenhuis in mei 1969 de vrees uitge
sproken, dat gebeurtenissen als de onderhavige het echte academische hervor
mingsstreven in de weg zouden staan. Om dezerzijds de kans op zulk een onge
wenste gang van zaken zo klein mogelijk te houden, volgt hier een bijdrage 
tot de gedachtenwisseling over de ten vorige jare door de Regeringscommissaris 
voor het wetenschappelijk onderwijs overgelegde beschouwingen.1 

De Discussienota is - het zij vooropgesteld - een aantrekkelijk stuk dat 
reeds vanuit psychologisch oogpunt beschouwd ruime verdiensten bezit, daar 
het enigermate leiding geeft aan een gedachtenwisseling over de doelstellingen, 
structuren en functies der universiteit. Zander haar zouden deze ook plaats 
vinden, echter zonder enig systeem en wellicht vanuit de overtuiging dat er 
toch niets behoeft te geschieden, een aan wat behoudend gestemde naturen 
niet onwelkome gedachtengang. 

Het komt aannemelijk voor, dat twee motieven bij het verlenen der opdracht 
- welke reeds geruime tijd was overwogen - zich hebben doen gelden, dat 
der verwerking van het vervaarlijk snel stijgend studentental, waarover vrij 
uitvoerig ook vanuit het gezichtspunt der schaalvergroting gesproken wordt 
en dat van de financiering, een opvallend genoeg enigermate in de schaduw 
gelaten beweegreden, die desondanks stellig moet hebben gespeeld. Uit de aan
wezigheid van deze beide drijfveren is te verklaren dat de Nota zich samen
trekt op de vraagstukken verband houdend met de herstructurering van onder
wij s en onderzoek - alsmede op het beoordelingsstelsel (biz. 2 5) ; eerder 
was evenwel gezegd dat het wetenschappelijk en maatschappelijk dualisme in 
de onderwijstaak en de tegenstelling tussen verbetering van het numeriek 
rendement en de selectie aan de orde zouden worden gesteld (biz. 29), hetgeen 
op enige verschuiving wijst. Andere problemen, zoals die van bestuur en beheer 
of ook de kwesties van de studentenmaatschappij en de studentenvoorzieningen 
worden wel aangeduid, doch verkrijgen geen behandeling. Ofschoon heel goed 
verdedigbaar is dat een aangekondigde beschouwing over ,De universiteit, doel
stellingen, functies, structuren" meer moet inhouden dan een bespreking der 
twee genoemde punten van een omzetting in het onderwijs en van een om-

1 De universiteit. Doelstellingen, functies, structuren. Door prof. dr. K. Posthumus, 
regeringscommissaris voor het wetenschappelijk onderwijs. 's-Gravenhage, 1968. 
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zetting in het beoordelingsstelsel aan te brengen, heeft men de werkwijze 
van opdrachtgever en uitvoerder te respecteren, erkennend dat een beknopt 
document niet alles kan behandelen en zich tevens realiserend hoe bij deze 
beperkingen reeds overvloedig meningsverschil voorhanden is en het telkens 
maken van een keuze uit onderscheidene mogelijkheden, wijde gevolgen heeft 

Zonder aan de aanvankelijk geuite waardering voor het geleverde iets af te 
doen zij toegevoegd, dat zekere oneffenheden zichtbaar worden. Het ,Ten 
geleide" met de fiere betuiging: ,De hardnekkigheid van het bestaande is 
nimmer een verontschuldiging voor gezapigheid" (blz. 1) ebt wat weg in de 
terbeschikkingstelling der Nota zonder dat enige aanvankelijke voorkeur voor 
enig standpunt is uitgesproken (blz. 2); bij werkelijk periculum in mora was 
groter snelheid aanbevelenswaardig geweest. Het had tot verheldering bijge
dragen wanneer de namen van deskundigen op wie mede gesteund werd, waren 
vermeld; beter zou dan ook te begrijpen zijn geweest, waarom enige twee
slachtigheid in het gebodene onmiskenbaar is. De voorstellen en hun nadere 
uitwerking sluiten niet geheel aan op de gedachten in de twee eerste hoofd
stukken ontwikkeld. Integendeel, het zou ook mogelijk geweest zijn tot geheel 
andere conclusies te komen. De aangewezen gedeeltelijk verhulde dubbele 
motivering zal er voor verantwoordelijk zijn dat niet alles op alles gezet wordt 
de twee-eenheid van onderwijs en onderzoek te handhaven waarvan met zulk 
een stelligheid wordt uitgegaan, doch een haalbare ,opvang" der studenten
massa's kennelijk het grate doel gaat vormen. 

Ter afsnijding van misverstand zij gezegd, dat het een gerechtvaardigd doel 
betreft Met verdediging van onwerkelijke idealen is niemand gebaat. Was de 
toeloop naar de instellingen van wetenschappelijk onderwijs veel geringer en 
viel de betaalbaarheid der academies en het door hen verrichte onderzoek ge
makkelijk, dan zou het ook niet lastig wezen de doelstellingen van universiteit 
en universitair onderwijs te verwezenlijken. 

Het maakt nu inmiddels een beetje scheve indruk dat een sterk normatief 
getint eerste deel wordt gevolgd door een bij de omstandigheden aangepast 
tweede deel. Wie de twee-eenheid van onderwijs en onderzoek handhaaft, heeft 
uiterst voorzichtig te zijn met de- overigens voor een deel onmisbare- aan
passing bij de feitelijke behoeften. Niet voldoende duidelijk blijkt hoe hier 
gegeven en genomen client te worden en er dus ruimte is voor een compromis, 
waarbij echter niet - zoals in de Nota af en toe dreigt - verscheidenheid 
aan gelijkheid mag worden opgeofferd. 

Tegen de algemene beschouwingen door Posthumus ontwikkeld behoeft 
weinig bedenking te rijzen. Het is een kwestie van persoonlijke voorkeur of 
tussen de viervoudige doelstelling der universiteit en de tweevoudige doelstelling 
van het universitair onderwijs zal worden onderscheiden, zoals zulks in de 
Nota geschiedt Dat deze systematiek zich dwingend oplegt, kan in elk geval 
niet worden vol gehouden. De aanvankelijk gekozen vierledige reeks: weten
schappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, beoordeling van het inzicht 
in de samenhang der wetenschappen en bevordering van het maatschappelijk 
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verantwoordelijkheidsbesef - de universitaire doelstellingen - en het twee
span: de vorming tot zelfstandige beoefening der wetenschap en de voorbe
reiding tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen - als doelstellingen 
van het universitair onderwijs- laten zich gevoegelijk tot onderwijs (ook in 
de kunst van het onderzoek), onderzoek en vorming herleiden, een drieslag 
welke Posthumus sociologisch noemt (biz. 17). De auteur komt aansluiting 
zoekend bij de Wet op het wetenschappelijk onderwijs later tot een weer wat 
andere rangschikking van doelsteilingen met - niet dadelijk in strikte trouw 
aan de Wet- als meest opvailende de ,selectie" van begaafden (blz. 14-15). 

Nogmaals, te dezen is er vrijheid, maar zij vermindert ook de logische ge
slotenheid. De opsommingen veroorloven niettemin bij aile verklaarbaar zwijgen 
omtrent diepere motieven een duidelijk door beginselen gedragen realisering 
van de doeleinden, hetgeen bijzondere instellingen voor wetenschappelijk onder
wijs - men neme de Vrije Universiteit - uiteraard zal bevredigen. 

Wel treft tegelijk een versimpeling der problematiek. Niet onaardig wordt 
uiteengezet dat bij de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker zowel als 
bij de voorbereiding op maatschappelijke betrekkingen, gelijk die van arts, 
tandarts en dierenarts, gesproken kan worden van universitair beroepsonderwijs. 
Daarnaast wordt nog herinnerd aan het bestaan van betrekkingen, waarvoor 
een wetenschappelijke opleiding dienstig kan zijn (biz. 13). Spoedig daarop 
echter wordt helder waarom over universitair beroepsonderwijs nogal werd 
uitgeweid. Wij kennen in Nederland velerlei beroepsonderwijs, dat niet 
universitair is, dat soms evenwel ook de naam van ,hager beroepsonderwijs" 
-- en terecht - draagt. Heel vernuftig wordt er nu de nadruk op gelegd, dat 
van vele zijden is betoogd: ook de universiteiten geven reeds eeuwenlang een 
beroepsopleiding (blz. 16). Aanvankelijk is er nog in de Nota de beperking 
dat sommigen versmelting van universiteit en hager beroepsonderwijs ongewenst 
achten, terwijl anderen deze verdedigen, maar spoedig daarop volgt zonder 
enig bewijs de radicale uitspraak dat ,reeds thans een aantal maatregelen client 
te worden getroffen waarbij, onder erkenning van de eigen aard, wordt uit
gegaan van de eenheid van de beide takken van tertiair onderwijs" (biz. 16) _ 
Veel later wordt verklaard dat ,van de eenheid van beide genoemde takken 
van hager onderwijs" moet worden uitgegaan (biz. 70). Wat voorheen nog 
,universitair" en ,hager" onderwijs heette en als tertiair wordt bestempeld, 
is te aangehaalder plaatse ,hager onderwijs" zonder nadere aanduiding ge
worden. Terwijl de correcte voorsteiling is dat bij eenheid van aile onderwijs 
er eigengeaarde verscheidenheid zich voordoet, wordt hier de eigengeaardheid 
gebracht binnen de eenheid van het eerder als universitair en hager beroeps
onderwijs onderscheiden, en voorzichtigheidshalve tertiair genoemde onderwijs, 
dat ten langen leste enkel de aanduiding ,hager onderwijs" ontvangt. What is 
in a name? Heel weinig vaak. Evenwel bijzonder veel soms. De eenheid van 
onderwijs en onderzoek noodzakelijk voor universitair onderwijs, voor universi
tair beroepsonderwijs dat zich daarin van hager- van niet universitair- be
roepsonderwijs onderscheidt, moet niet door vervlakkende terminologie worden 
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geschaad. Dit kan te noodlottiger zijn indien bet wetenscbappelijk karakter van 
bet universitair onderwijs dat sommigen zo gaarne boofdzakelijk met bet oog 
op latere praktiscbe bruikbaarbeid willen opzetten ook verder enigermate zicb 
bedreigd vindt. Tegen bet naar de universiteit brengen van sommige beroeps
opleidingen bestaat geen bezwaar, mits deze ook werkelijk aan eisen van 
wetenscbappelijkheid voldoen. De argumentatie, dat de wetenscbappelijkheid 
van verscheidene heden door de universiteit verzorgde ,studien" tevens dubieus 
zou wezen, gaat niet op. In het algemeen is de gekozen opzet breder, heeft 
men aandacht voor bet verband met andere kennisterreinen, worden er geen 
studenten afgeleverd, die geheel onvertrouwd bleven met bepaalde fundamentele 
problemen op hun vakgebied, de toepassing van enkele methoden, bet kritisch 
keuren van onderscheiden meningen. Natuurlijk moet de universiteit zich blijven 
openstellen en voortdurend op verrijking bedacht zijn. Docb zij mag zich daarbij 
niet onttrekken aan de handhaving van zekere standaarden, geenszins uit hoog
moed maar eerder in eerbied voor haar eigen wezen. Leerzaam kan in dit ver
band zijn, dat bij zekere verzelfstandiging van opleidingen een bepaalde 
afzondering ten opzichte van het wetenschappelijk onderzoek - indien al geen 
onvruchtbaarheid - ontstaat: medische scholen los van een universiteit, ge
isoleerde landbouwkundige, tandheelkundige, veterinaire studien bewijzen dit. 

Kennelijk is in de Nota een natuurwetenschappelijk man aan het woord. 
Dit openbaart zich in de nadere schematiek welke soms ver gaat, zo wanneer 
aan de universiteit een zevental functies wordt toegekend (blz. 17), die zich 
overigens niet geheel duidelijk van de doelstellingen waarvan eerder sprake 
was, laten onderscheiden, terwijl in het algemeen de termen functie, structuur, 
model en proces kwistig worden gebruikt. Inderdaad is het de bedoeling aldus 
een vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid te geven, onder erkenning dat 
bij aanwezigheid van wetmatigheden de uitkomsten in het proces van het 
wetenschappelijk onderzoek in beginsel onvoorspelbaar zijn (blz. 28), dat de 
ontwikkeling van een student wat ongewis blijft - volstrekte zekerheid is er 
niet (blz. 36) - dat er over het algemeen ook ongeprogrammeerde en on
programmeerbare processen bestaan (blz. 29), al wordt ook weer vrij onver
wachts vastheid onderkend bij samengestelde processen, waarin koppeling en 
terugkoppeling mogelijk zal zijn. Het is wenselijk op dit met stelligheid ge
hanteerde begrippen apparaat de aandacht te vestigen, daar er af en toe ver 
reikende conclusies aan worden verbonden. Bij de structuren worden opge
somd de ruimtelijke dorpsstructuren, de nationale structuren, de immateride 
structuren (blz. 24 e.v.). Bij het model de uitwendige en de inwendige factoren 
en de processen, welke laatste weer tot nieuwe indelingen aanleiding geven: 
vooreerst studieproces, studieprogramma, studiefactor, vervolgens onderwijs
proces, onderwijsprogramma en onderwijsfactor; eindelijk het proces van ver
traging en mislukking alsmede de uithoudingsfactor. Onloochenbaar is dat een 
aantal der door de auteur gebezigde begrippen enige starheid vertonen. Van 
een model der samenleving te spreken heeft steeds iets riskants: spoedig is 
vergeten dat het een hulpvoorstelling betreft. Een term als structuur is in niet 
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natuurwetenschappelijk verband evenzo niet zonder gevaar. De Engelsman 
M. Bookman heeft eens gezegd: ,Persoonlijk zou ik niet durven spreken over 
de structuur van een atoom of een bond, maar wij allen spreken eensgezind 
over de structuur van een universiteit." 

Heeft de schrijver soms zelf gevoeld te vee! zijn indelingen op te dringen 
en te zeer bij door hem aanvaarde regelmatigheid - de wet van Posthumus 
(biz. 32) - te zweren? Immers bij alle nadruk gelegd op de gestandariseerde 
studietoetsen (blz. 35) - die bij de B-wetenschappen veel bruikbaarder zijn 
dan bij de A-wetenschappen - weet hij van hun betrekkelijke waarde (blz. 
36). De driedeling onderwijs, studie en examen zal rigoureus als schematische 
onderscheiding gehanteerd oorzaak vormen van vee! wrijving bij het verwaar
[ozen van de enge onderlinge band. Een onderwijsprogramma is toch denk
baar hetwelk zo los met het examenprogramma samenhangt dat de studie Of 
heel lang wordt Of van de student het bijna onmogelijke vergt. Een tweede 
nadeel dreigt: de reglementering kan bijzonder knell end worden. Hoe als 
onderwijs- en examenprogramma's op een kuras gaan lijken? Hoe als wat de 
Nota het studiepakket noemt, het meest heeft van een laden kiel die het studie
vaartuigje bij vergroting der ,vastheid" de gemakkelijke manoeuvreerbaarheid 
laat derven? Universiteiten en hogescholen worden te groat en te kostbaar 
dan dat zij zich even weinig als een twintig of dertig jaar geleden van orde 
en doelmatigheid konden aantrekken. Maar er ware wat minder aandacht te 
besteden aan organisatie en ,efficiency" - deze zijn in medische klinieken en 
natuurwetenschappelijke laboratoria in doorsnee heel behoorlijk - en wat 
meer aan de beperkte wenselijkheid om academies - toch altijd als in
stellingen van de geest sui iuris - te disciplineren. 

De nota hinkt op verschillende gedachten zonder dit met de woorden zelf 
uit te spreken. Daar is het prijzenswaard streven aan het wezen van de 
academic - vergelijk de waardering voor de idee der universiteit (blz. 1 7) -
vast te houden. Daar is het pogen de eigen wetmatigheid van het universitair 
gebeuren te onderkennen. Gezocht wordt een oplossing voor moeilijkheden 
door herstructurering en een wijziging van het beoordelingsstelsel die ook met 
niet onder een model te brengen gegeven, hoewel de schrijver de waardering 
daarvan buiten de beschouwing wil houden (biz. 20) - rekening houdt. Maar 
er is ook het doorwerken van een pragmatische gedachtengang, zo wanneer 
onder studeren wordt verstaan het zich voorbereiden op een examen, hetgeen 
- naar Posthumus zelf toegeeft - een verschraling vormt van de idee der 
universiteit (biz. 29). Voorts wreekt de in hoofdzaak globaliserende methode 
zich met betrekking tot de voorstellen. 

De onderscheiden faculteiten en subfaculteiten worden te veel over een kam 
geschoren: er vindt verdoezeling van moeilijkheden plaats; soms is de doel
treffendheid van het bepleite wat twijfelachtig. Voorop sta wederom dat er 
aan welbewust universitair onderwijs- en onderzoekbeleid behoefte is. Wanneer 
gewezen wordt op tekortkoming, op het van universiteitswege ,wetenschappe
lijkheid prediken en rechtzinnigheid verlangen", op het de ,goede schooljongens 
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belonen", noopt dit hen wie het betreft tot ernstig ,zelfonderzoek" en ver
volgens tot ,zelfherziening" zo vaak deze noodzakelijk blijkt. Of men echter 
met wat aan vernieuwingen aanbevolen blijft, geheel ingenomen kan zijn, 
lijdt twijfeL 

De instelling van een propaedeutisch examen in iedere faculteit, zo goed als 
de opheffing van het kandidaatsexamen- twee essentiele Nota-voorstellen -
zijn op zichzelf genomen mogelijk. Ook is het wei uitvoerbaar een doctoraal 
examen na een viertal jaren af te nemen, wat evenzo voor de binding van 
de studieduur aan een maximum van totaal zes jaren geldt voor hen die daarop 
terstond de maatschappij zullen betreden. Heerst er in elke faculteit of studie
richting aan een propaedeutisch examen behoefte? Slaagde men er overal in de 
stof een dusdanig schiftend karakter te verlenen dat met genoegzame zeker
heid zij, die voor de studie geschikt zijn van de ongeschikten zich laten af
scheiden? Bestaat er niet een vrij ruim aantal studierichtingen welke aan een 
model van eerst vier jaren en daarna een opleiding tot wetenschappelijk onder
zoeker al heel weinig behoefte hebben? Hangt de mogelijkheid tot inkorting 
der studieduur niet met de eigengeaardheid der verschillende studien samen? 
Is er aan de eisen van maatschappelijk en wetenschappelijk leven recht ge
daan door slechts twee mogelijkheden te openen, die van een beperkte, weten
schappelijk verantwoorde, op maatschappelijke betrekkingen voorbereidende 
studie en die welke naar een puur wetenschappelijke toekomst de weg opent, 
met daarnaast de kans om vanuit een zelfstandige maatschappelijke werkkring 
toch de wetenschappelijke eindgraad van doctor te behalen? Verdient het, wat 
nader de studiegang betreft, aanbeveling, ja is het uitvoerbaar om tussen de 
voorgestelde propaedeutische en doctorale examens nagenoeg geen nadere keus 
meer te oefenen? W ordt de verhouding tussen assistent-medewerkers en de 
faculteit niet te straf, te veel ontleend als zij schijnt aan de laboratoriumwereld 
of aan de situatie in een ziekenhuis? 

Het bezwaar dat geheel los van een herprogrammeren der verschillende 
studien onmogelijk over een herstructureren gedacht kan worden, houdt geen 
stand. Het is zaak ergens te beginnen. Om verder een voorgelegd plan of een 
ter discussie gestelde Nota - het is met Posthumus' stuk geschied - enkel 
af te wijzen op de grond dat men niet bij de vervaardiging betrokken was, 
maakt een ongelukkige indruk. Daar komt bij dat al is in een critische be
spreking overbodige lof minder op de plaats -Nederland weinig figuren kan 
aanwijzen die terzake van academische vraagstukken in kennis, oorspronkelijk
heid en toegewij dheid de Regeringscommissaris evenaren. lnmiddels, niet 
wie iets bepleit, maar wat wordt voorgeslagen heeft gewicht, waarbij desge
wenst nog naar de uit het leven geputte zegswijze van de rechte slag met de 
kromme stok mag worden verwezen. Tenslotte is het verkeerd met onwaar
schijnlijke eventualiteiten te rekenen of nadelen niet specifiek de onderhavige 
voorstellen aanklevend, naar voren te halen; aldus wordt elke behoorlijke uit
wisseling van gedachten in de kiem gesmoord. 

Dit laatste klemt vooral bij de propaedeutische examens. Hen te verwerpen 
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zoals door enkele critici der Nota geschiedt, omdat het slagersmes bij de be
oordeling der kandidaten gemakkelijk gehanteerd wordt, gaat te ver. Want bij 
ieder examen of tentamen is er gelegenheid zeer veel kandidaten vakkundig om 
te brengen en de - o zo gemakkelijk in zaken van onderwijs te kneden -
publieke opinie zal bij onder de examinatoren ontbrekend besef dat zij tegen
over hun leerlingen verantwoordelijkheid dragen en billijk moeten zijn, tegen 
willekeur in verzet komen. Bedenkelijk is wel dat men noch buitenlands, noch 
te onzent bevredigend slaagde in het bijeengaren - de uitdrukking is veel
betekenend -van genoegzaam selectieve propaedeutische onderwijs- en examen
stof. Reeds deswege komt het wanneer het percentage afvallers heel gematigd 
blijft, lastig voor vanaf het propaedeutisch examen verder bijkans iedereen mee 
te nemen. In dit beleid wordt ook veronachtzaamd, dat voortdurende prikkels 
onmisbaar zijn, te weinig doordrongen als het zich toont van de ondoenlijkheid 
nagenoeg allen voor het propaedeutisch examen geslaagden een behoorlijke 
eisen aan begrip en ijver stellende stof bij te brengen. Terzake van het niet te 
verwaarlozen punt van het ,deelgenootschap" der studenten - een door de 
Nota nagenoeg onbesproken gelaten gedachte (blz. 13) - worde gewezen 
op de wenselijkheid om bestaande of te treffen regelingen met hen te be
handelen en op houdbaarheid te onderzoeken onder handhaving van de ver
antwoordelijkheid der hoogleraren, die steeds voor vernieuwing, voorzover deze 
niet aan henzelf ontspringt, hebben open te staan, doch die ook de ,waan 
van de dag" behoren te keren. 

In dit verband is wellicht een kleine waarschuwing op haar plaats tegen 
te hoge verwachtingen welke gekoesterd worden omtrent het wetenschappelijk 
onderwijs (biz. 71-72) en omtrent de resultaten van een didactiek voor 
universitaire docerende werkzaamheid. Naarmate een leerstof moeilijker wordt 
en de noodzaak van zelfstandige toeeigening dankzij persoonlijke inspanning, 
de betekenis der ,overdracht" door een docent geringer maakt, wijkt de didac
tiek iets terug. In de tweede plaats mag men niet voor aile studierichtingen 
of faculteiten even sterke nadruk leggen op het snel verouderen der kennis 
hetgeen voor de onderwijsprogramma's doorslaggevend zou wezen. Wat voor 
techniek of ruimer beschouwd, voor natuurwetenschappelijke studien klopt, 
gaat nog niet op bij theo!ogie, rechten, taalwetenschap of wijsbegeerte. De 
problematiek - en dus ook de voorgedragen oplossingen - aangetroffen bij 
Thales mag zichzelf overleefd hebben, met Plato en Aristoteles is dat geheel 
anders. Het onderzoek van Goethe is veel minder gebonden aan de tijd dan 
dat der stratosfeer. 

Soms vaart men enigszins in de mist. Nergens wordt duidelijk of zij die 
wijsbegeerte willen studeren, die astronoom wensen te worden, die zich met 
uitsluitend wetenschappelijke ambitie op een bepaalde taalstudie werpen, of 
met gelijke drijfveer hetzij de mathematische, hetzij de natuurwetenschappe
lijke richting inslaan aan het studiemodel der Nota khoefte hebben. In aile 
geval voldoet dit voor de medische facultcit niet. \7 :_ct de theologen aangaat 
kan men gegronde twijfel koesteren, gelet op de wens tussen het doctoraal 
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examen na vier jaar en de promotie de verplichte bestudering van bepaalde 
stoffen in te schuiven. Anders is het gesteld met de bedenkingen van sommige 
jongere studierichtingen in de sociale wetenschappen; de hier aangetroffen 
studieduur is bij bepaalde universiteiten vaak bijzonder onaantrekkelijk en 
noodt tot ingrijpen. Stellig wordt voor een enkele faculteit het verlangen ver
onachtzaamd van hen, die niet van zins de wetenschap te dienen, toch aan 
een meer uitgebreide studie behoefte gevoelen, welke hen in een latere werk
kring te stade komt zonder dat van strikte beroepsscholing te spreken zij. Aan
merkelijk beter dan afschaffing van het kandidaatsexamen is in de meeste 
studies het behoud van deze ,proeve" van kennen en kunnen, welke spankracht 
stimulerend onder de studenten, in de meeste opleidingen uitstekend past. 

Met betrekking tot het doctoraal examen behoort voorts niet te worden ver
geten hoe devaluatie steeds gemakkelijker valt dan revaluatie. Is het aan
trekkelijk zonder volstrekte noodzaak een academische graad van tot dusver 
tamelijk hoge, zij het van faculteit tot faculteit wisselende waarde, tot de meest 
verkregen N ederlandse titel te maken? A an iedere voorslag kleven bezwaren. 
Het baccalaureaat, na vier jaren te behalen, heeft te onzent een tamelijk onbe
paalde klank en schept misverstand - het geldt voor Frankrijk en het zal in 
de Angelsaksische wereld insgelijks het geval wezen. Evenwel kent iedere 
natie niet gemakkelijk naar den vreemde over te brengen wetenschappelijke 
graden. Toch klemt de vraag of Nederland als kleine natie geen bijzondere 
zorg voor een zo groot mogelijke algemene bruikbaarheid van de weten
schappelijke titulatuur heeft aan de dag te leggen. Zijn de bezwaren het 
baccalaureaat aanklevend inmiddels dermate ernstig dat de doctorandus-con
structie voorkeur verdient bij de afsluiting van vier jaar studie? Om de bacca
laureusgraad te verbinden aan het einddiploma van bepaalde schoolvormen 
van hoger onderwijs, is stellig niet in overeenstemming met het internationale 
gebruik van deze titels zoals wordt voorgegeven (blz. 17); hier is de nota slap. 

De nota Posthumus vertoont nog enkele zwakke steeen. Of verwezenlijking 
harer denkbeelden tot inkrimping der uitgaven zal leiden, is weinig aanneme
lijk. Een nagenoeg over de gehele linie tot vier of vijf jaar samengetrokken 
studieduur vereist zeer veel ,staf" vooral ook omdat bij zulk een studieduur van 
vier jaar studentassistenten niet meer kunnen optreden. Hiernevens neemt 
de aanlokkelijkheid van het studeren sterk toe. Er ligt dus een wederom krachtig 
aangewassen toevloed van nieuwelingen naar universiteiten en hogescholen in 
het verschiet, ook los van betere sociale spreiding. V elen zullen buitendien na 
vier jaar oordelen dat het studeren hen vrij gemakkelijk afging, wanneer zij 
werkelijk bijna als volledige groep van het propaedeutisch examen naar de 
doctorandusgraad worden gevoerd. De beperking van het aantal post-doctorale 
studenten zal ver van ongedwongen verlopen. Zullen het de begaafdste 
doctorandi zijn of degenen die het nogal massale doctorale examen het be
vredigendst afleggen; dus opnieuw, tenzij men de nodige beveiliging tegen 
,.schablonen" weet aan te brengen, de ,rechtzinnige", de gestroomlijnde 
figuren? Met het voorgestelde assistenten-systeem in zijn strenge vorm is er de 
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noodzaak om een bijzondere krasse numerus clausus voor de toelating tot de 
wetenschappelijke fase in te voeren_ Het is goed voor wie dit niet begeert 
zich daarvan rekenschap te geven_ Het is evenzeer geraden de vraag op te 
werpen of geen voorlopig onverwezenlijkbare verwachting op promotiekansen 
worden gewekt 

Men moet de billijkheid betrachten en niet verlangen wat met geen moge
lijkheid te krijgen is_ De klachten dat de Nota de eenheid der wetenschappen 
niet nader brengt, dat zij te weinig over de studenten en hun aandeel in de 
herstructurering spreekt, dat zij ongenoegzaam tegen de jacht op wetenschappe
lijke titels ter verhoging van de maatschappelijke status zich keert, zijn onbillijk. 
Inzonderheid is een verwijt met betrekking tot de verwaarlozing der studenten 
niet juist. Hun moeilijke omstandigheden komen aan bod (biz. 36-37) zelfs 
meer dan die der docenten. De plicht van een voortdurend overleg tussen de 
leermeesters en hun leerlingen wordt krachtig vastgelegd (biz. 49). Evenmin 
overtuigt de kritiek dat vele uitspraken in dit verband zonder bewijs worden 
gedaan. Een begrip als verantwoorde studieduur bevat steeds iets dat wille
keurig moet heten. Waarom is doorgaans twee jaar onredelijk kort, waarom is 
twaalf jaar onredelijk lang? Men behoort te begrijpen dat bier bet strikte 
bewijs ontbreekt, omdat bet niet te geven is. Eerst een evenwichtige beoor
Jeling verschaft tevens bet recht tot diepgaand meningsverschil. 

Zulk een beoordeling op grond van bet tot dusver opgemerkte is niet moei
lijk. De huidige omstandigheden, de binnenkort te verwachten situatie dwingen 
tot bet nemen van maatregelen. Heel tastbare redenen zijn plaatsgebrek en on
betaalbaarheid in de nabije toekomst, wanneer er niets geschiedt Niet minder 
grijpbare aanleiding vormen gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde onrust 
aan de universiteiten en hogescholen. Zal bet goed zijn dan beweegt bovenal -
en dus zeer krachtig - de plicht voor de wetenschappelijke instellingen zich 
zelf voortdurend te vernieuwen in gelijke richting. 

W elnu verkorting van de studieduur - hier behoeft niet wat smalend 
van een rage of koorts te worden gesproken - is nodig en uitvoerbaar. Een 
tijdsverloop van vier of vijf jaar geeft de mogelijkheid dat in tal van studie
richtingen heel redelijk geschoolde jongelui, die tot ruime mate van academische 
rijpheid zijn gebracht, de universiteit verlaten. \'\laarom ter bereiking van het 
gestelde doel een strak schema moet worden gevolgd en niet faculteitsgewijs een 
opzet mag worden getroffen is moeilijker te volgen. Dat er onophoudelijk 
vernieuwing van programma's client plaats te vinden, dat telkens ballast moet 
worden afgeworpen, dat naar verbetering van de maatstaven voortdurend be
hoort te worden gestreefd, is daarentegen duidelijk. De differentiatie in de 
,onderwijspakketten"' - overigens tegenwoordig al groot - leent zich nog 
tot verruiming. De binding van de studenten aan studietermijnen lijkt aan
vaardbaar, waar voor de propaedeutische examens aan toe te voegen zij, dat 
bier nog veel verbeterd kan worden, en dat zolang zulks uitblijft, aan krachtig 
optreden tegen !anger studerenden vanwege onbillijkheid weinig behoefte be
staat, hetgeen in een faculteit als die der medicijnen bijzonder sterk geldt Zo 
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vaak in een faculteit of studierichting wordt gewerkt met een vierjarige alge
mene opleiding - die dan nog weer een vrij speciaal karakter vertonen kan 
door de keuze van programma voor onderwijs, studie en examen- is het nood
zakelijk er op te letten dat aan de eisen der wetenschap geen inperking wordt 
opgelegd ter wille van de praktijk. Enkel op deze wijze kan de vierjarige 
opleiding als grondslag een verdere wetenschappelijke scholing werkelijk 
dragen. Te grater wordt overigens de verleiding iets aan het wetenschappelijk 
karakter van wat de eerste vier jaar geven te kort te doen, wanneer zij die 
als eerstejaars aankomen niet dezelfde kennis als vorige prille studenten
generaties zich hebben eigen gemaakt. Anderzijds moet wat gezien het beperkte 
vierjarige opleidingsdoel slechts wilde , wetenschapsvegetatie" te noemen 1s, 
zonder pardon worden weggesneden. 

De nota-Posthumus vormt een goed uitgangspunt om als univers1te1ten en 
hogescholen naar faculteiten en studierichtingen verbijzonderde maatregelen 
te treffen, vanuit een voortdurend ijveren voor vernieuwing die aan de eisen 
van snel wisselende omstandigheden het hoofd wil bieden onder behoud van 
hetgeen academies onvervreemdbaar toebehoort. 

* 

OPENBARE ORDE 

(Beginselen van gezagshandhaving volgens Lukas 19) 

door 

Mr. G. W. von l'vfeyenfeldt 

Par. 1. BURGERSCHAP (L. 19 : 1-10) 

Kennismaking en gesprek (L. 19 : 1-6). Wie met de handhaving van de 
openbare orde belast is, zal altijd voor de minusvarianten onder de justitiabelen 
op zijn hoede hebben te zijn en voortdurend moeten bedenken, dat en hoe hier 
de chaos zich zal kunnen presenteren. En die minusvarianten op hun beurt 
zullen met argusogen toezien, hoe het gezag hen tegemoettreden wil en of 
en hoe er met dat gezag wat te versieren valt. Dat is de koude oorlog van 
ons statelijk bedrijf. En telkens nu hier dan daar vlammen de incidenten op, 
terwij 1 van tij d tot tij d een heuse oorlog alles in lichtelaaie zet. 

Dit is in nuce het probleem in de historic van Zacheus. Deze landverrader, 

222 



OPENBARE ORDE 

Yijand van zijn volk, collaborateur en afperser woont m Jericho, waar Jezus 
Christus op weg naar Jeruzalem doorheen trekt. De grate Koning van het 
Koninkrijk Gods, druk doende, voordat Hijzelf Zijn Koninkrijk tijdelijk ver
laten en het gezag aan anderen overlaten, aan de mens toevertrouwen moet, is nu 
bedacht op een hcchte vestiging van dat gezag. De openbare orde zal verzekerd 
behorcn te zijn. Het recht zal zijn loop moeten hebben. En iedereen zal aan zijn 
recht moeten kunnen komen. Iedereen zal zich volop hebben te kunnen ont
plooien. 

Maar dan: die Zacheus, denkt Hij. Maar dan bovenal: aldie joodse nationa
listen, denkt Hij; a! die lieden, die niet op de openbare orde en het recht van 
hct Koninkrijk Gods bedacht zijn, ofschoon zij wel in die eerlijke veronder
stelling !even. In werkelijkheid cchter stevenen zij aileen maar af op de open
bare orde en het recht, door hen voor hun eigen dogmatische, ethische en vooral 
nationalistische idealen geclaimd. 

Jezus Christus is dus op doortocht in Jericho. Het wordt een demonstratie. 
Maar ook de nationalisten zijn uitgelopen, om te zien of ze uit de situatie winst 
zullen kunnen boeken. Zij drommen tesamen. 

En het mannetje Zacheus doet een ijselijke moeite om een glimp van Jezus op 
tc Yang:o:n. Hij heeft, zoals wij zullen gewaar worden, een niet te stuiten drang 
om zijn !even met dat van Jezus te confronteren. Zacheus geeft een solo
nummertje. 

Drie publieke demonstraties verlopen dus door elkaar heen. 
Van meetaf is echter opvallend hoe die demonstratie van die eenling, van 

dat kleine ventje Zacheus verloopt. Door de andere demonstraties, met heel vee! 
grate mensen, kan hij zijn doel maar niet bereiken en Jezus in het vizier krijgen. 
En dan blijkt al, dat dit ventje stellig niet door minderwaardige motieven ge
dreven wordt. Hij is immers rijk. En hij bezit als oppertollenaar macht. Als hij 
die macht zou willen aanwenden of met Jezus handjeplak doen, zou hij gerust 
we! andere middelen tot zijn beschikking hebben en het bv. op een deftige 
manier kunnen afdoen: een invitatie voor een cocktail party of welke receptie 
ook. Maar niets van dat alles! 

Buiten zichzelf van heftige emoties ontziet hij zich niet om v66r de menigte 
uit te rennen en zelfs in een boom te klimmen. Zotter demonstratie van een 
hoogwaardigheidsbekleder, van een directeur van de belastingen, kan men zich 
toch niet indenken! 

En dan gebeurt het opvallendste, namelijk dat Jezus nu juist voor deze gekke 
yertoning, als ware het een heel normaal voorval, oog heeft. Hij lacht er niet om. 
MaJ.r Hij neemt de duidelijk blijkende goede bedoeling dodelijk serieus. 

En Hij commandeert de be!astingdirecteur de boom uit, naar zijn huis toe. 
Teneinde Zijnerzijds bij Zacheus een receptie te bestellen. 

,En Hij kwam Jericho binnen en ging er door. En zie, er was een man, 
Zacheus geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk. En hij trachtte te zien, 
wie Jezus was en slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van 
gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem te 
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zien, want Hij zou daar langs komen. En toen J ezus bij die plaats kwam, keek 
Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheus, kom vlug naar beneden, want heden 
moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem 
met blijdschap." 

Deze man Zacheus wil Hij een audientie gunnen. En Hij wil zo met alle 
minusvarianten onder Zijn justitiabelen, met die van links en ook die van rechts 
en met alles daartussenin, een ontmoeting en een gesprek hebben. Juist door met 
gezag over Zacheus' gastvrijheid te beschikken, wil Hij hun aantonen, dat Hij 
hen allemaal, met alles wat zij hebben en wat zij zijn, zonder enige reserve, als 
plusvarianten, tot burgers van Zijn Koninkrijk promoveren wil. Hij heeft bet 
voor bet zeggen. Hij stelt de Wet. En Hij wil gehoorzaamd worden. Volstrekt 
gehoorzaamd worden. En Zacheus ontvangt Hem met blijdschap, want zijn 
demonstratie heeft immers doel getroffen! Hij krijgt een ontmoeting met Jezus. 

De openbare orde van Gods Koninkrijk wordt niet van boven af opgelegd. 
Van onder af vragen de rechtsgenoten er om. Terwijl de hoogste vertegenwoor
diger van bet gezag zichzelf niet te goed oordeelt om over de vestiging en de 
uitoefening van bet gezag met de eenvoudigste rechtsgenoten een open gesprek 
te voeren. Kennismaking en uitwisseling van gedachten vormen de eerste pijler 
waarop de samenleving in bet Koninkrijk Gods berust. Zij maken die samen
leving tot een gemeenschap, waarbinnen een openbare orde pas goed zal kunnen 
gedijen. 

Bond genoot ( L. 19 : 7-8). De tweede pijler van de open bare or de is bet 
bondgenootschap, niet zozeer bet bondgenootschap van het gezag enerzijds de 
rechtsgenoten anderzijds, maar bet bondgenootschap van de rechtsgenoten, 
dus ook de gezagsdragers, onderling. Een ontmoeting en een gesprek-van-die
rechtsgenoten, die niet deze dieptedimensie van het sluiten van zulk een bond· 
genootschap kennen en in rekening brengen, zullen in demonstratieve relletjes 
en eindeloos getwist en in elk geval in bet tegendeel van een openbare orde 
ontaarden. In de woning van Zacheus en daaromheen dreigde al iets van op
roerige activiteit. ,En toen zij bet zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij 
een zondig man binnengegaan om Zijn intrek te nemen." 

Eigenlijk zijn alle rechtsgenoten, niemand uitgezonderd, minusvarianten van 
de justitiabelen. En bet is een kwestie van levenskunst, maar dieper een kwestie 
van dodelijke ernst, dat men dit met open ogen onderkennen wil. En dat men 
alvorens zich als rechtsgenoten naar buiten te presenteren onderling in existen
tiele zin een genootschap dat die naam waardig is waar te maken weet. Men zal 
dan juist die minuskant van ieders bestaan doodeerlijk en nuchter in rekening 
te brengen hebben. En men zal dit hebben te doen door, ieder voor zich, zijn 
eigen minuskant ook te willen zien en door de ander en de anderen tegen die 
minuskant te wapenen. 

Hartveroverend is bet als men in de historie van Zacheus ontdekken kan, dat 
het wonder van de bondgenootschappelijke structuur van onze samenlevings
vormen heel vaak daar gaat inzetten, waar wij bet in bet geheel niet verwachten. 
Namelijk daar waar in onze ogen de ergste minusvariant zich aandient. En wij 
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mogen er wei voor oppassen, dat niet onze nette clubjes, onze christelijke ge
zelschappen, onze kerken, onze politieke partijen, onze nationale vormen van 
solidariteitsbeleving tot een exclusivisme ontaarden, dat op zijn beurt een minus
variant vormt, te schadelijker en gevaarlijker omdat bet op basis van machts
concentratie een bundeling is van niet anders dan bepaalde minusvarianten. 

,En Zacheus ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, 
Here, geef ik de armen, en indien ik van iemand teveel heb genomen, vergoed 
ik hem viervoudig." 

Hier wordt ons een recept voor de deugdelijkste vorm van nationale saam-
horigheid geboden. 

Om te beginnen zullen wij met elkaar en voor elkaar moeten willen weten, 
dat wij een minusvariant zijn en dat wij elkaar voor elkaars minuskwaliteiten 
zullen hebben veilig te stellen. Wie zich al aan deze constatering zal willen 
onttrekken, is heel gewoon een gevaarlijke en schadelijke hypocriet! 

Maar dan lijkt de enig begaanbare weg voor verder vruchtbaar overleg niet 
die te zijn, waarbij wij allemaal naar de ander en naar zijn tekortkomingen front 
gaan maken, maar waarbij ieder voor zich zijn eigen mankementen voor zijn 
rekening nemen wil. Niet evenwel om in een tamelijk onvruchtbaar proces van 
introspectie tot, misschien zelfs, zeer pijnlijke zelfherkenning te geraken. Dit kan 
ook gemakkelijk in een vorm van zelfbevrediging overgaan en is bovendien 
zonder meer volslagen nutteloos. 

Zacheus heeft de oplossing gevonden. Hij is plotseling iets van de \'\/ et van 
bet Koninkrijk Gods gaan zien, van de bondgenootschappelijke structuur van 
de samenleving in dat Koninkrijk. Zacheus wil gaan denken vanuit de naaste, 
die wij als onszelf behoren lief te hebben. En hij wil zich afvragen, hoe de naaste 
door onze nalatigheden en tekortkomingen benadeeld zij n kan. 

Twee dingen ziet hij dan. Die naaste kan bet arm hebben. Die naaste kan 
bovendien door een extra aandeel in bet onrecht dat wij plegen benadeeld zijn. 

V oor bet eerste geval beveelt hij aan, dat een ieder, om te beginnen hij zelf de 
helft van zijn bezit met de armen delen zal. Royaler kan bet niet! 

Voor bet tweede geval ziet hij als remedie, dat tot integrale schadevergoeding 
overgegaan wordt. Niet maar tot vergoeding van hoofdsom en interesten en 
misschien nog wat smartegeld, maar tot de hoofdsom en, bij wijze van rente, 
nog eens de hoofdsom en, bij wijze van smartegeld, nog eens, naar dezelfde 
beginselen, tweemaal de hoofdsom. 

Zacheus geeft dus in zijn eenvoudigheid de existentiele voorwaarde aan, waar
door iedere nationale samenleving en waardoor iedere samenleving van volkeren 
eerst met recht samenleving mag genoemd worden, een genootschap waarin ieder 
tot en aan zijn recht komen kan, doordat ieder op het recht van de ander be

dacht is. 

Familieband (L. 19 : 9-10). En tenslotte komt Jezus Christus zelf de aan
dacht voor de diepste existentiele voorwaarde van een openbare orde die waar
achtige veiligheid garandeert vragen. Wij zullen als mens alleen maar gelukkig 
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en veilig kunnen leven, wanneer wij willen leven in de gemeenschap met aile 
andere mensen. Een mens op zichzelf is geen mens! Maar de grate vraag is, hoe 
zulk een gemeenschap geconstitueerd wordt. Want de omstandigheid doet zich 
voor, dat wij, als minusvarianten, naar bet recht van de openbare orde eerder 
aan een algemene, systematische, onderlinge, alzijdig-wederkerige afbraak van 
elkander dan aan bet opbouwen van een gemeenschap bezig zijn. Onze burger
oorlogen en nationale oorlogen, onze twisten en gevechten wijzen uit, dat wij 
eigenlijk met elkaar op voet van doodslag leven. De kunst is het aileen maar, 
wie zich zal kunnen permitteren de laatste klap te geven. En bestaat niet elke 
natie bij de gratie van het verhaal van de nationale redding uit de handen en de 
banden van een gemeenschappelijke vijand? En wordt dat verhaal niet al te vaak 
tot een mythe waarmee we, tegenover ieder ander dan wijzelf en ons vermeende 
belangetje, onszelf en ons belangetje van een onaantastbare positie verzekeren? 
Nationalisme is zo maar ontaard in een of andere vorm van dodelijk exclu
sJvJsme. 

Daarom wil Jezus onder de basis van de ontmoeting en het gesprek van 
mensen, en onder de diepere grondslag van het bondgenootschap-van-naasten, 
dat zij moeten vormen, de diepste fundering van bet nationalisme van het 
Koninkrijk Gods aanwijzen. 

,En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat 
ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen 
om het verlorene te zoeken en te redden." 

U bent, wil Jezus zeggen, als mensen voor elkander verloren. U bent daardoor 
niet in staat om met elkander mens te zijn, dus om mens te zijn. Maar Ik ben 
gekomen om met de macht van Mijn Koninkrijk u voor elkander op te zoeken, 
om u te redden, om u aan elkander, en zo aan uzelf, terug te geven. Ik wil 
u daartoe tot burgers van Mijn Koninkrijk maken. Ik wil u naturaliseren tot 
mens. En ik begin met die Zacheus, die door zijn inzicht in de Wet van het 
Koninkrijk Gods blijk gegeven heeft voor naturalisatie in aanmerking te komen. 
Zacheus promoveer ik tot zoon van Abraham, echte zoon van Abraham, je weet 
wei van die Abraham, wiens naam jullie zo vaak als mythe voor de rechtvJ.ar
diging van je moorden en doodslagen misbruikt hebt. 

Zacheus is in de adelstand van mens verheven. En hij zal daartoe, naar de 
beste tradities van de familie, aile mensen onder het vredesbestand van de open
bare orde van het Koninkrijk Gods moeten helpen tesamen brengen. 

Par. 2. PROCURATIE (L. 19 : 11-27) 

Vertrouwenspositie (L. 19 : 11-14 ). Het burgerschap van het Koninkrijk 
Gods is een eigensoortig burgerschap. Maar het wil toch tegelijk voor aile 
andere vormen van burgerschap model staan. Ja het wil als zodanig aan aile 
andere vormen van burgerschap ten grondslag liggen. Het wil van de verlening 
van macht, zoals die met burgerschap gegeven is, een legitimatie verstrekken. 
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Want anders dan zoals in de positie van onderdaan bezit men in de positie 
van burger macht. En men is door diverse middelen in staat die macht ook te 
effectueren. Zelfs is het eis van verantwoordelijkheidsbesef, dat men van die 
macht gebruik maakt. 

In de gelijkenis nu van de ponden, die Jezus vertelt, wordt voor de ken
schetsing van de machtsverdeling in het Koninkrijk Gods het beeld van een 
ko!linkrijk waarvan de troon vacant is gebezigd. De troonpretendent, de man die 
in afwachting van de bekleding met de koninklijke waardigheid met zijn huis 
de koninklijke macht in feite uitoefenen moet, zal teneinde als koning aange
steld te worden op reis hebben te gaan. In het oog springt, dat Jezus dit verhaal 
,·ertelt, ,.omdat Hij dicht bij Jezuzalem was" en omdat de scharen meenden, ,dat 
het Konini-::rijk Gods terstond openbaar zou worden". Allerlei nationalisme gaat 
de kop opsteken: pretentie van macht-uit-eigen-titel! 

Onmiskenbaar wil Jezus met a! die valse machtspretenties afrekenen en, 
daartegenover, stipuleren, hoe het met de machtsverhoudingen in het Koninkrijk 
Gods en, dientengevolge, ten diepste met de machtsverhoudingen in de wereld 
der mensen gesteld is. 

Jezus vertelt dan: ,Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om 
voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en ( daarna) terug 
te keren. En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot 
hen: Drijft handel, totdat ik terugkom." 

Procuratie is dus de bran van de macht, die aan die slaven, aan die vertegen
woordigers van het huis van de troonpretendent, die aan de burgers van het 
Koninkrijk Gods, die aan ons mensen voor ons Ieven van mens-met-alle-andere
mcnsen, in Iunden gegeven is. Ons ailer macht, hoe groat die zij en tot welk 
doe! die in concreto mage dienen, is macht per procuratie toevertrouwd. 

Onze positie als mens is een vertrouwenspositie. God en onze medemensen 
willen in ons vertrouwen steilen. En dat is een grate eer, temeer nu er ook 
mensen zijn, die God haten, die de macht voor zichzelf willen bezitten en die 
niets zullen nalaten om zich tot dat doel van macht te verzekeren. ,Doch zijn 
burgers haattcn hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: 
'X'ij willen niet, dat deze koning over ons wordt." 

Oak voor onze medemensen komt het er op aan, dat wij het in ons gestelde 
vertrouwen niet beschamen. Wij moeten immers met onze ponden handel 
drijven en dusdoende de welvaart in het Koninkrijk Gods verzekeren. Ons Ieven 
ds mensen-met-andere-mensen zullen wij op zulk een wijze hebben te Ieven 
en te beleven, dat het voor elk en een iegelijk zo profijtelijk mogelijk is. 

Niemand bezit dus nit eigen titel macht. Wie dat beweert leeft van het 
bedrog van een mythe. En verder is macht ten nauwste met het welzijn van 
de gehele mensheid verbonden. Ze zal dat welzijn hebben te bevorderen. En 
tenslotte moeten we zuinig op ons machtsapparaat zijn. Voortdurend ligt een 
vijand op de loer, die er ten eigen bate zich van meester maken wil. 

Rl?cMrpo.ritie (L. 19: 15-21). De procuratie als de bran, als de rechtsgrond 
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van de macht van de burgers, geeft tegelijk de rechtspositie van die burgers aan. 
Ongetwijfeld is de macht waarover zij de beschikking gekregen hebben hun 
eigen macht, maar zij is ook de macht van de beer en zij zal zodra de Heer in 
zijn koninklijke ambt bevestigd is, temeer zowel hun eigen macht als de macht 
van de beer zijn. Dus ook gedurende de afwezigheid van de beer zullen zij met 
de opvattingen van de beer hebben rekening te houden. Het welzijn van bet 
Koninkrijk Gods zal bevorderd dienen te worden. In dat Koninkrijk zal bet 
leven van de mensen moeten groeien en bloeien. Met de ponden zullen de 
slaven derhalve handel te drijven hebben. Dat doen dan ook de eerste twee 
slaven. Door een lonende wijze van zaken doen verveelvoudigen zich hun 

ponden. 
En bet blijkt vervolgens, dat de beer nadat hij in zijn koninklijke waardigheid 

bevestigd en zodra hij vervolgens naar zijn land teruggekeerd is, rekening en 
verantwoording van de slaven vraagt. Dat brengt hun rechtspositie mee. 

,En bet geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid 
verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij bet geld gegeven had, bij zich 
liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste 
verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. En hij 
zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in bet minste getrouw 
geweest zijt, heb gezag over tien steden. De tweede kwam en zeide: Uw pond, 
beer, heeft vijf ponden opgebracht. Hij zeide ook tot deze: En gij, wees beer 
over vijf steden. En de volgende kwam en zeide: Heer, bier is uw pond, dat ik in 
een doek weggeborgen en bewaard heb. Want ik was bang voor u, omdat gij 
een streng mens zijt; gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat 
gi) niet gezaaid hebt." 

Typerend is, dat de beer, wanneer hij rekening en verantwoording vraagt, 
zeker niet op eigen gewin en eigen macht bedacht is. WI ant hij weet wie goed 
zijn best gedaan heeft, zelfs zeer royaal, men zou zeggen, zelfs buiten mate te 
belonen. Maar de beer wil daarmee vooral tot uitdrukking brengen, dat bet 
ook om de macht en de welvaart van de burgers zelf gaat. En dat ook die 
macht en welvaart hem zeer na aan bet hart liggen. 

En karakteristiek is verder bet mopperpraatje van de derde slaaf. Het lijkt 
alleen maar doel te treffen. Maar het is niet to the point. Ongetwijfeld vraagt 
de heer 66k dat wat hij niet uitgezet en niet gezaaid heeft. Maar geeft hij 
zijnerzijds ook niet oneindig veel meer dan waartoe hij verplicht is. Is bier 
daarom niet wat anders aan de hand, iets wat de derde slaaf eenvoudig over 
het hoofd ziet en over het hoofd zien moet, gespeend als hij is van iets dat toch 
voor de verhouding: beer en slaven, wezenlijk is. 

Want als er van een rechtspositie van de slaven sprake is, is daarvan dan 
niet de existentiele achtergrond en wortel de liefdesverhouding van beer en 
slaven? Iedere liefdesrelatie, die deze naam waard is, resulteert in een rechts
verhouding, krachtens welke partijen wederkerig, over en weer, elkander van het 
hunne profiteren laten. 

Die derde slaaf is gewoon arm aan liefde en dientengevolge zonder ijver 
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en inspiratie, maar ook arm aan inkomsten en bezittingen. Doordat hij niet 
geven kan, krijgt hij ook niets. Het wezenlijke van het rechtsverkeer, dat zijn 
inhoud van de liefde ontvangen moet, heeft hij niet gesnapt. Wel gaat hij de 
liefde vanuit het recht interpreteren. Hij noemt de liefde: maaien waar je niet 
gezaaid hebt. En hij heeft niet in de gaten, dat liefde alles vraagt en vragen 
moet, omdat ze ook alles geeft, of juister, dat liefde staat en valt met de inzet 
van alles, over en weer, de inzet van alles ! 

Machtspositie (L. 19 : 22-27 ). Alleen liefde is macht en betekent: steeds 
meer macht! Want liefde is enerzijds die macht die God en mensen, over en 
weer, boeit, die hen voor elkander in beslag neemt en anderzijds die macht die 
de mens en alzij dig wederkerig in elkanders boeien slaat. 

Liefde is zowel hooggeestelijk, gegeven met de diepste en edelste drijf
veren, als volmaakt praktisch, gegeven zelfs en juist met de sexuele structuur 
van de samenhang van de mensheid. 

En dientengevolge is eerst liefdeloosheid tegelijk de grootste machteloosheid. 
Die derde nare jongen wordt er aan herinnerd. ,Hij zeide tot hem: Uit uw 
eigen mond zal Ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat Ik een streng mens 
ben, die wegneem wat Ik niet heb uitgezet en maai wat Ik niet gezaaid heb. 
Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou Ik het bij 
mijn komst met rente opgevraagd hebben." En dan horen wij, hoe hem wat 
hij dan nog heeft afgenomen wordt. 

Deze knaap wilde de macht los van de liefde zien. Men zou het 't stand
punt van de wereldmijding, maar met evenveel recht het standpunt van de 
macht om de macht, van de sex om de sex kunnen noemen, omdat hij geen 
oog voor de samenbindende liefdeskracht, die macht tot macht maakt, had. 
Hij had alleen maar oog voor het eigen bezit, voor de eigen macht, de eigen 
sexeaard. En het ontging hem, dat hij zichzelf, zijn eigen bezit, zijn eigen 
macht, zijn eigen sexeaard slechts als integraal bestanddeel van de mensheid in 
handen gekregen had en dat hij het slechts als een integraal bestanddeel van de 
mensheid zou kunnen en mogen hanteren. Het ontging hem, dat hij zichzelf niet 
voor zichzelf in handen had. Of het moest z6 zijn, dat wat hij dacht te bezitten 
niets betekende. Macht zonder lief de is ook niets! En dat wil Jezus met dit 
verhaal over de afstraffing van de derde slaaf ons leren. Ik mag het bezit, de 
macht, de sexeaard van mijn naaste, ik mag mijn naaste niet in een doek van 
neutraliteit wegbergen in een kast van liefdeloosheid. Mijn naaste is geen 
het, waarmee ik in mijn machtssfeer doen kan wat ik wil, hetzij negeren hetzij 
heet begeren en verteren. Want op een goed of, men kan ook zeggen, op een 
kwaad moment zal aan de dag komen, dat wat ik voor mijn macht versleet hoe
genaamd niets voorstelt, terwijl wat ik dacht te negeren of in zelfbevrediging 
te begeren en te verteren, namelijk de naaste een macht is, die van mij en het 
mijne niets meer overlaat. 

Is derhalve macht zonder liefde niets, ook liefde zonder macht is onbe
staanbaar. Liefde vraagt al om het minimum van een belegging op een bank, 
vraagt al om het minimum, dat wij de ander met het zijne tot ontplooiing komen 
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laten, tot wasdom en bloei, en dat wij die ander, doordat wij voor de ge
eigende levensvoorwaarden zorg dragen, daartoe ook in staat stellen. Liefde 
is pas liefde als ze praktisch is, inventief en creatief. Als mens, die alleen 
maar mens-met-andere-mensen zijn kan, zullen wij om onszelfs wil voor de 
ander aan bet werk moeten. Bewaar ons voor de mensen, die bet slechts met 
liefdesdeclaraties denken te kunnen afdoen, met wat dweperij en beginselver
klaringen. En bewaar ons voor de steride, bureaucratische, verambtenaarde 
droogstoppels, die op zijn best de protocollaire onderhandelingssherry weten te 
waarderen, maar die in hun werk ook niet bet minste praktische gebaar kunnen 
maken in antwoord op bet aanzoek van de Heer en op bet aanzoek van de 
medemens, zoals dit in de praktijk van bet leven, dat bet liefdesspel van de 
Heeren de zijnen is, op duizend en een manieren tot hen komt. 

Maar stelt macht zonder liefde niets voor en is liefde zonder macht een 
bloedeloze schim, macht daarentegen die door liefde in beweging gebracht wordt 
en liefde die met machtsmiddelen zo praktisch mogelijk aan bet werk trekt, 
ondergaan een vermenigvuldigingsproces. Ze worden steeds maar meer! 

,En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt hem bet pond af en 
geeft bet hem die tien ponden heeft. En zij zeiden tot Hem: Heer, hij heeft 
al tien ponden. Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en van 
hem, die niet heeft, zal afgenomen worden ook wat hij heeft." 

De voosheid van machtswellust en de praktische zin van de ware liefdc 
worden bier wel raak aan de orde gesteld. 

Terwijl tenslotte van de liefde, de ware liefde gelden moet, dat hoe praktisch 
zij behoort te zijn en behoort te werk te gaan, daarnaast onverkort de eis van 
puurheid van kracht blijft. ,Doch die vijanden van mij, welke niet wilden, 
dat ik over hen koning werd, brengt hen bier en slacht ze voor mij a ogen." 
Zonder dat de slaven daartoe zelf bet initiatief behoeven te nemen, wordt door 
de Heer zelf aan alle ondergraving van de ware lief de en van de legitieme macht 
een radicaal einde gemaakt. Voortaan zal de alzijdig wederkerige liefdesver
houding de enige macht zijn, waarmee in bet Koninkrijk Gods gerekend be
hoeft te worden. 

Par. 3. MEDEZEGGENSCHAP (L. 19 : 28-48) 

001·deel des onderscheids (L. 19 : 28-38). De beschrijving van de intocht 
van Jezus in Jeruzalem laat zien, wat een formidabel inzicht de Koning en Zijn 
burgers in de politieke situatie hebben. En hoe zij die situatie weten te gebruiken. 
Rotsvast is hun overtuiging, dat de macht in bet Koninkrijk Gods aan Jezus 
Christus en, in Hem, aan al de Zijnen toekomt. En bet is hun gegeven om die 
overtuiging met een vanzelfsprekendheid die de grootste weerstanden eventjes 
uit de weg ruimt in de praktijk van een openbare orde om te zetten. Iedereen 
gehoorzaamt hen, gehoorzaamt Jezus. Als koning bezit Jezus vorderingsbe
voegdheid en Hij laat die door twee van Zijn discipelen gebruiken om een 
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veulen te vorderen. ,Gaat naar bet dorp hiertegenover en als gij bet binnen
komt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand 
gezeten heeft; maakt bet los en brengt bet bier. En indien iemand u vraagt: 
Waarom maakt gij bet los? zegt dan: De Here heeft bet nodi g. En zij, die 
uitgezonden waren, gingen been en vonden bet, zoals Hij hun gezegd had. Toen 
zij bet veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen: W aarom maakt gij bet 
veulen los? En zij zeiden: De Here heeft bet nodi g. En zij brachten bet tot 
J ezus, en wierpen hun klederen over bet veulen en zetten Jezus er op. En terwijl 
Hij voorttrok, spreidden zijn hun klederen op de weg. Toen Hij reeds dichterbij 
kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen 
vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, om al de krachten, die zij ge
zien had den.·' 

De cigenaars van bet veulen von den bet maar heel gewoon, dat J ezus over 
hun veulen liet beschikken en zelf beschikte. En de discipelen, Jezus op bet 
dier helpende, maken er zonder enige afspraak en zonder overleg een inhuldi
ging van. En iedereen doet mee! En iedereen begrijpt ook wat er aan de orde is, 
te wet en: de open bare orde van bet Koninkrijk Gods wordt gevestigd. De 
Koning gaat Zijn macht aanvaarden, maar vervolgens ook direct weer uitbe
steden. Het gaat om Hem, maar vooral ook om al Zijn burgers. Zijn macht zal er 
toe hebben te dienen, dat zij een hechte omtuining aan de vrede zowel op 
aarde als in de heme!, aan de vrede op de verenigde aarde en heme! bieden 
zal. Hosanna, roept daarom iedereen. ,Gezegend Hij, die komt, de Koning, m 
de naam des Heren: In de heme! vrede en ere in de hoogste heme! en!" 

iHondigheid (L. 19: 39-44). Meesterlijk is de uitspraak van Jezus, die Hij 
Joet wanneer de farizeeen zich over de demonstraties blijken te ergeren. Zij 
willen, dat Jezus zijn discipelen bestraffen zal. ,Ik zeg u, indien dezen zwegen, 
zouc!en de stenen roepen". Hij proclameert de mondigheid van de Zijnen. Wat 
zij zeggen en doen als burgers van bet Koninkrijk Gods, zeggen en doen zij uit 
kracht van een titel, hen door de Koning verleend, uit kracht van procuratie. 
En zo sterk is die titel, dat indien door een of andere oorzaak die burgers ver
hinderd zouden zijn in spreken of in doen, de stenen hun taak met hun zeggen
schap zouden overnemen en tenuitvoerleggen. De burgers van bet Koninkrijk 
Gods zijn niet meer tegen te houden. Men zal naar hen moeten luisteren. En 
hun taak zal volbracht moeten worden. 

Nog sterker wil Jezus de mondigheid van de burgers van Zijn Koninkrijk 
stipuleren. Niet Ianger Jeruzalem meer, zegt Hij met droefheid, zal bet burger
schap van bet Koninkrijk Gods symboliseren en realiseren. Jeruzalems rol zal 
namelijk door de mensheid in haar geheel overgenomen worden. Want dat 
burgerschap mag ook niet Ianger door een of ander nationalisme verengd wor
den. ,En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij 
over haar, en zeide: Och, of gij op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; 
maar thans is bet verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen, 
waarin uw vij and en een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen 
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en u van alle zijden in bet nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in 
u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd 
niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag". Jeruzalem is als bet ware, door 
in weerwil van Gods liefdewerk apathisch en zelfs vijandig te reageren, in 
dezelfde positie als die derde slaaf, die met zijn pond niets deed, komen te 
verkeren. 

Gods vernietigend oordeel over Jeruzalem is evenwel tegelijk een vrijsprekend 
vonnis voor de mensheid en, gelukkig via die mensheid, toch ook weer een 
vrijsprekend vonnis voor Jeruzalem. Jeruzalem kan haar mondigheid met alle 
burgers van bet Koninkrijk Gods en ook aileen als burgerschap van dat 
Koninkrijk terug ontvangen! 

Democratie (L. 19 : 45-48}. Welke kritische openheid zal de openbare 
orde van bet Koninkrijk Gods nu gaan karakteriseren? Wie zal bet voor bet 
zeggen hebben? En hoe zal deze zeggenschap uitgeoefend worden? En tot welk 
adres zal men zich voor de hoogste kritiek kunnen rich ten? W aar en hoe zal de 
hoogste politieke besluitvorming plaats vinden? 

Er is om Jezus Christus een gespannen sfeer. De nationalisten zijn razend en 
zinnen op een eliminering. Want op niet mis te verstane wijze stelt Jezus de 
kritische vrijheid-in-het-Koninkrijk Gods aan de orde. ,En Hij ging de tempel 
binnen en began de kooplieden uit te drijven, en Hij zeide tot hen: Er staat ge
schreven: En mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt bet tot een rovers
hal gemaakt. En Hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en de 
schriftgeleerden, evenals de voornaamsten van bet volk zochten gelegenheid 
om Hem om te brengen, maar zij vonden niets wat zij konden doen, want al het 
volk bing aan zijn lippen." 

Hoe zal er geregeerd worden? Door nationalisten, dogmatisten, profiteurs? 
Eens voor goed maakt Jezus Christus duidelijk, dat er slechts een kritische 

macht bevoegdheid heeft. Dat is de macht van Jezus Christus zelf. En dat is dus, 
want Hij heeft per procuratie Zijn macht in de handen van Zijn burgers gelegd, 
de macht van die burgers. Maar die macht moet telkens opnieuw in de omgang 
met God, na een rekening en verantwoording, bevestigd worden. 

De scherpste toets zal die van bet gebed hebben te zijn. Van bet particuliere, 
maar ook van bet publieke gebed, bet gebed van de publieke eredienst. Dat 
gebed zal dan ook, wil er van een waarlijke democratie sprake zijn, onbelem
merd moeten kunnen plaats vinden. 

De omgang met God in de kerk zal daarom van alle onkritische macht 
van nationalisten, dogmatisten, ethicisten en opportunisten bevrijd behoren te 
worden. 

Alleen God moet bet voor bet zeggen hebben. En z6 moeten Zijn burgers 
bet voor bet zeggen hebben. Z6 moeten die burgers hun verantwoordelijkheid als 
burgers ter hand nemen. 

Gods huis moet een bedehuis zijn. Dat is de grondvoorwaarde voor de zuiver
ste openbaring van een gezonde democratie. 
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naar aanleiding van 
Mr. dr. A. A. van Rhijn, Arbeider of medewerker, 
Assen 1969; 127 biz. Prijs ingen. f 9,90. 
Prof. dr. S. Kleerekoper, Medezeggenschap een 
illusie?, Deventer 1968; 112 biz. 
Mr. C. H. F. Polak e.a., De vernieuwingen in de 
ondernemingsvormen. (Voordrachten gehouden op 
het landelijk Juridisch Studentencongres 1968 te 
Tilburg). Deventer 1968; 76 biz. Prijs f 8,90. 
Roel Teunis, Niet bij brood alleen; de christelijk
sociale beweging vandaag en morgen, (gesprekken 
met prof. dr. P. J. Roscam Abbing e.a.) . Franeker 
1968; 152 biz. 

Het is tekenend, dat in een tijd, waarin men om geen woorden maar daden 
vraagt, zoveel begrippen worden gehanteerd waarvan de inhoud niet exact 
vaststaat. 

Niet dat dit zo erg is, want de meeste begrippen - en zeker sociale -
moeten uitkristalliseren. 

Dit kan aileen door het proces van kritische bezinning, door analyse van de 
voortbrengende gevoelens. 

Bovengenoemde begrippen zijn niet van vandaag. In 1924 heeft b.v. mr. 
Van den Bergh in zijn proefschrift De medezeggenschap der arbeiders in de 
particuliere onderneming de wenselijkheid van medezeggenschap aan de orde 
gesteld. 

I. W at bezielt ze? 
I. 1. W at bezielt hen toch die deze roepstem, bewust of onbewust, tot de 

hunne maken, en zich voor de realisatie inzetten? 
In zijn studie Education, culture and the social order merkt de Indische 

opvoedkundige K. G. Saigidan op, dat de westerse mens steeds meer de indruk 
maakt van een aap die in een Rolls Royce rondrijdt, maar elk ogenblik de 
macht over het stuur dreigt kwijt te raken. 

Deze schrijver zegt, wat de meeste mensen voelen, al kunnen zij het on
behagen niet altijd even goed verwoorden. 
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De mens ervaart de aantasting van zijn ik, gevoelt zich slachtoffer van de 
ontwikkeling. 

De veel gehoorde opmerkingen: ,lk ben er ook nog" en ,Mag ik het mis
schien zelf weten" getuigen van een pogen tot zelfhandhaving en zelfrealisatie. 
De rol van de subjectiviteit wordt geaccentueerd temidden van de verobjecti
vering van het lev en, de , verdinglichung" van de maatschappij. In de roep 
om democratisering, medezeggenschap, inspraak wordt mede de rekening ge
presenteerd van de vervreemding, de onvrede over de technische vooruitgang 
d1e niet verwerkt is, van de gekwetstheid, het niet meer aangesproken worden 
door de min of meer versleten gedragspatronen, normen en conventies van 
de huidige maatschappij. 

I. 2. Niet alleen de subjectiviteit, ook de mondigheid speelt een rol, al 
klinkt dit woord misschien voor velen wat pretentieus. 

De hedendaagse mens beheerst de aarde heel wat beter dan zijn voor
vaderen. Hij heeft zeer veel gepresteerd. En het is duidelijk geworden dat 
hij zelf voor deze ontwikkeling de valle verantwoordelijkheid draagt. Voor de 
techniek, voor de structuren, al wordt dit niet door iedereen erkend, en voor 
wat in de toekomst gaat gebeuren. Ondanks het verlammende gevoel dat ons 
soms kan overvallen ten aanzien van de richting en de beheersing van de 
ontwikkeling, is toch de medeverantwoordelijkheid voor de gestalte van die 
toekomst bij velen voorwerp van bezinning geworden. 

De gang van de samenleving dwingt tot rekenschap. De publiciteitsmedia 
onderstrepen de noodzaak van kritisch denken, van medeverantwoordelijk zijn. 
De mens is kritischer geworden en zijn ontwikkeling is toegenomen. Dat mag 
ook wel gezien de miljarden die we jaarlijks aan onderwijs, vormingswerk en 
voorlichting uitgeven. 

Dit alles heeft natuurlijk zijn repercussies voor de positie van de mens in 
de samenleving en van zijn houding tegenover de overgeleverde waarden en 
patronen. 

,Bij deze ontwikkeling wordt de onderworpenheid aan een autoritaire heer
schappij niet verdragen. Er gaat door de gehele wereld een hang naar mondig
heid en inspraak." (Mr. dr. A. A. van Rhijn, Arbeider of medewerker, 
blz. 72)-

I. 3. Hieruit ontstaat ook de roep om echtheid. De vraag naar het waarom 
en het hoe. Waarom heeft de een bijvoorbeeld wel het recht van benoeming 
van en toezicht op de directie en de ander niet? 

Een zeer relevante vraag. 
Er is behoefte om waarlijk aangesproken te worden, echt medemens te 

kunnen zijn en als zodanig te worden gezien. 
Men wil het experiment met zijn eigen bestaan wagen. 
Hier en nu moet als mens worden geleefd. Onze maatschappij moet leefbaar 

worden. \'Vie echter hiertoe bezig is, loopt tegen structuren op, vaak zo keihard 
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en vast, dat zij niet te verwrikken zijn. En toch zal aan die structuren moeten 
worden gesleuteld, of zullen zij totaal moeten worden gewijzigd. 

Velen hebben bezwaar tegen de kreet: ,Het moet worden waar gemaakt", 
maar ze wordt alom gehoord. Met mythen wil men zich niet meer ophouden. 
Dit laatste lukt natuurlijk nooit. De mythe blijft. Vandaag fungeert het begrip 
revolutie voor velen als zodanig. 

De mythe van de ,Mann am Steuer" is echter wei bijna verdwenen (zie 
prof. dr. H. J. van Zuthem in Niet bij brood aileen, biz. 52). 

De ontmythologisering van de ondernemersfunctie is volop aan de gang, al 
heerst er hier en daar nog een voorkeur voor een paternalistische ,baas". Het 
gaat dus in dezen om horizontale problematiek: om het bewoonbaar maken van 
onze aarde voor iedereen. Inderdaad gaat het bij velen vaak slechts om het 
kleine bestaan, om persoonlijke welvaart met een sterk materiele inslag. Het 
is de vraag of dit laatste niet een consequentie is van het gevoel van machte
loosheid en een doorwerking van het principe: arbeid is koopwaar. Mede
zeggenschap is niet af te kopen met loonsverhogingen. Deze afkooppogingen 
zijn mede oorzaken geworden van het ontstaan van een loon- en prijzenspiraal. 

Hier wreekt zich bovendien de fictie van de schaarste, die de hebzucht aan
moedigt. 

Het gaat om echtheid, om leefbaarheid, ook in de samenlevingsverbanden. 
De modellen van gisteren voldoen niet meer. Er moeten concrete, nieuwe 
vormen komen. Als het nodig is dwars door ontluistering en afbraak heen. 

II. W aar gaat het om? 
II. 1. De woorden democratisering, medezeggenschap, inspraak zullen daar

toe exacte inhoud moeten krijgen. Het begrip democratisering b.v. is in een 
heel andere context gaan functioneren (vgl. mr. dr. A. A. van Rhijn, a.w., blz. 
41). Gesteld kan worden dat het een politiek en staatsrechtelijk begrip is ( zie 
prof. dr. S. Kleerekoper, Medezeggenschap een illusie?, blz. 31 v.), en dat het 
daarom niet in verband met de onderneming mag worden gebruikt, maar daar 
trekt men zich heel weinig van aan. 

Het gaat om het erkend worden, het erbij behoren. Men weet zich medever
antwoordelijk. Dit moet worden waargemaakt. Medeverantwoordelijkheid be
tekent medezeggenschap, met de klemtoon zowel op mede als op zeggen
schap. Dat wil niet zeggen: op de stoel van de ander willen zitten, dat is in 
strijd met dat mede, maar erkend willen worden als medemens, die ook 
ordenende bevoegdheid heeft, verantwoordelijkheid voor de ander. 

Dit is immers inherent aan het mens-zijn. 
Het gaat dus om dat mens-zijn. Op de antropologie komt het aan. 
Hoe wil men de mens zien? 
Hier hoort de inbreng van het evangelie. Dit zegt, dat de mens een ver

antwoordelijk wezen is, dat met de opdracht van de Heer, te heersen over het 
werk van Zijn handen, in de wereld staat. 

Dit geldt voor ieder mens. Maar dit betekent tevens, dat iedereen ordenende 
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bevoegdheid heeft, dat hij de samenleving moet structureren naar de noties 
die de bijbel voor het !even geeft De noties van het Koninkrijk Gods. 

Dit moet concreet in elke situatie gebeuren, want mens-zijn is ook sociaal 
wezen zijn. Men kan hem niet los denken van zijn omgeving. In de situatie 
zijn betekent tevens deze situatie meescheppen en ermee verantwoordelijk 
voor zijn. Gaat de ,Umwelt" overheersen, dan wordt de mens slachtoffer, ver
vreemdt hij van zichzelf, zijn omgeving_ Hij gaat rebelleren, rationeel of 
irrationeel, omdat de aantasting van zijn ik niet straffeloos kan gebeuren. 
,Deze ,Selbstentfremdung" zal moeten worden gecorrigeerd door ,Selbst
bestimmung". Daarvoor is nodig het zoveel mogelijk wegnemen van het 
,fremdbestimmt" zijn. Dat beproeft de medezeggenschap te bereiken." (Mr. dr. 
A. A. van Rhijn, a.w., blz. 72 v.). 

Hierbij passen sociaal leiderschap, openheid, toegankelijkheid, maar ook de 
erkenning van de factor arbeid in haar verantwoordelijkheid voor het geheel. 
Inderdaad is de uitdrukking ,factor arbeid" niet gelukkig gekozen, maar ieder 
zinnig mens begrijpt, dat hieronder de medewerkers in de onderneming moeten 
worden verstaan. Daarom is de argumentatie van prof. mr. F. J. W. Lowen
steyn in Het enqueterecht en het rapport-Verdam, uitg. in De vernieuwi11gen 
in de ondernemingsvormen, Deventer 1968, niet overtuigend (blz. 64). Hij 
vergelijkt hier de factor arbeid met de leveranciers van goederen aan een 
onderneming. Deze leveranciers mogen toch, hoewel ze ook gedupeerd kunnen 
worden, geen aanspraak maken op het enqueterecht, zegt hij. 

De betrokkenheid van medewerkers en die van leveranciers verschilt echter 
nogal wat! 

Deze visie getuigt van een antropologie waarin de mens niet voldoende als 
sociaal wezen wordt erkend. 

II. 2. Ook het wezen en de functie van de onderneming in de samenleving 
is in geding. 

Is de onderneming een gemeenschap, een sam:cnwerkingsverband of een 
samenlevingsverband? (vgl. mr. dr. A. A. van Rhijn, a.w., blz. 56). 

Voor velen klinkt het woord gemeenschap te idealistisch. Wie het gebruikt, 
gaat uit van een ideologie die toch geen werkelijkheid kan worden. 

Mr. dr. Van Rhijn kiest voor ,samenlevingsverband" (a.w. biz. 56). ,Deze 
term houdt ook een ideeel doel in. Maar tegelijk past hij bij de feitelijke werke
lijkheid. Zo worden illusies en misverstanden vermeden." 

Ik zou de onderneming liever omschrijven als een samenwerkings- en samen
levingsverband, met als doel: bevordering van het welzij n van allen die bij de 
onderneming betrokken zijn en dienst aan het geheel van de samenleving. 
Samenwerkingsverband, omdat men contractueel verbonden is. Men heeft 
elkaar als medewerker aanvaard. Dat betekent - indien men echt mens wil 
zijn - ook als medemens. Daarom samenlevingsverband. Het is een gemeen
schappelijke leefwereld geworden, waarvan men zich niet kan losmaken 
zonder zichzelf geweld aan te doen, dus te vervreemden van zichzelf. 
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De onderneming heeft daarom ook meer dan een economische functie. Zij 
moet een constructieve bijdrage leveren voor het welzijn van de mens en de 
samenleving. Men mag dan ook niet van de tegenstelling kapitaal-arbeid uit
gaan, al is die vaak levensgroot, maar van de samenwerking voor een ge
meenschappelijk doeL 

Natuurlijk zullen er in het spanningsveld, dat bij de onderneming behoort, 
allerlei tegenkrachten optreden, maar deze kunnen, gezien vanuit de mede
verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het geheel, stimulerend werken. 
Juist ook in het beleven van de verantwoordelijkheid. Prof. dr. R. Vandeputte 
noemt de werkgevers en werknemers daarom ,sociale partners" (Evolutie 
ondernemingsstrttctuur in Belgie, blz. 48). 

Daarom zullen in een onderneming de functionele, de sociale en de orga
nische integratie tot hun recht moeten komen. 

De functionele, d.w.z. de coordinatie en samenwerking van specialisaties en 
deeltaken overeenkomstig de kundigheden. 

De sociale, d.w.z. het scheppen van de mogelijkheid tot het beleven van de 
persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 

Onder organische integratie versta ik het bevorderen van de verbondenheid 
met de onderneming, het gevoel erbij te behoren. 

Maar ook de integratie van de onderneming in het geheel van de samen
leving is van grote betekenis. 

,De onderneming speelt zijn rol in de samenleving en wel een heel be
langrijke. De samenleving is als een sterrenbeeld dat zijn baan door het 
heelal beschrijft. De onderneming loopt als het ware in die baan. Er is een 
parallellie van onderneming en samenleving in tendensen, in beweging, in 
richting," (Prof. mr. P. J. Verdam, Ondernemingsrecht in beweging, in de 
bun del De vernieuwingen in de ondernemingsvormen, b!z. 17). 

,Daarom heeft de onderneming alles te maken met alles wat onze samen
leving beweegt en met alle aspecten die daarin optreden" (Verdam, a.w., blz. 
18). Het gaat om veel meer dan kapitaal en arbeid. 

Dit zijn aspecten van een totaliteit. ,Oplossingen voor het medezeggen
schapsvraagstuk, die zich voornamelijk of alleen richten op het dualisme tussen 
de factoren kapitaal en arbeid, zijn dan ook niet levensvatbaar", aldus prof. 
mr. N. E. H. van Esveld, Ondernemingsgezag en werknemersinvloed, in De 
vemieuwingen in de ondernemingsvormen, blz. 24. 

In het rapport van de 18 wordt zeer terecht voor een bevredigende regeling 
van de medezeggenschap gepleit mede op grond van de grotere machts
concentraties. 

II. 3. Zo komen vanzelf ook de vragen betreffende eigendom en gezag naar 
voren. Iedereen weet, dat het klassiek gehanteerde begrip eigendom het hier 
gewoon niet doet. 
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,Onderneming en eigendom zijn begrippen die ik moeilijk met elkaar kan 
rijmen." (Prof. mr. P. J. Verdam, a.w., biz. 18). 

Bij een samenwerkings- en samenlevingsverband brengt ieder op een be
paalde wijze zijn eigendom in. Zijn geld, zijn persoon, zijn banden, zijn 
inventieve vermogen. 

Men stelt dit alles als bet ware ter bescbikking. Het wordt zo geen gemeen
scbappelijk bezit, maar wei gemeenscbappelijk object, waar men als contractuele 
gemeenschap wat mee doet, waarvoor men - ook gemeenschappelijk - de 
verantwoordelijkheid draagt. 

Het uitgangspunt van de leiding van de onderneming - ook van de com
missarissen, inclusief de eventueie arbeiderscommissaris - moet dan ook zijn: 
bet beiang van de onderneming als geheel en van allen die erbij betrokken 
zijn om zo een constructieve bijdrage te Ieveren voor het weizijn van de 
mensen en de samenieving (vgl. rapport 18). 

Hierbij behoort de bereidbeid tot het afleggen van verantwoording. En dan 
zijn we bij het gezagsvraagstuk. 

Juist gezagsuitoefening vraagt tegenspei, anders is bet uitoefening van 
macht. Bij bet mens-zijn boort de ordenende bevoegdheid. 

Dit zit ook in de opdracbt van de Heer, te heersen over bet werk van Zijn 
handen. Oat betekent de samenleving zo te structureren, dat aan aile mensen 
recht wordt gedaan. Dit is, bijbels gezegd, het beleven van bet priester
koning zijn (1 Petr. 2 : 9). Heersen is dienend bezig zijn met de opdracht, 
de aarde te doen getuigen van ,vrede" _ Dit geidt voor aile mensen. Deze op
dracht zal dan ook in aile verhoudingen moeten worden gereaiiseerd. Een 
structuur die de beieving van de persooniijke en gemeenschappelijke verant
woordeiijkheid verhindert, is een ,wanstructuur". 

Het tegenspei is geen aantasting van bet gezag van de ander, maar stimu
Ieert juist de gezagsuitoefening. Misschien is het wei een wrikken aan een ver
starde positie, waaruit aile dynamiek is verdwenen. Het gaat niet om het 
zitten op de stoei van de ander, maar om de echtheid, bet metterdaad waar
maken. 

Gezag aanvaarden is de ordenende bevoegdheid van de ander erkennen. Dit 
betekent ook: Ieiding aanvaarden. Wie daarom medezeggenscbap in de onder
neming afwijst, omdat deze in strijd zou zijn met bet principe der eenheid in 
Ieiding (prof. dr. S. Kieerekoper, a.w., biz. 19), gaat uit van een autocratische 
gezagsopvatting, die in wezen de verantwoordeiijkheid van de medemens niet 
erkent. Goede gezagsuitoefening erkent niet aileen de inspraak, maar vraagt 
er om, omdat de kritiek en de stimuians van de ander niet gemist kunnen 
worden. 

Door dit tegenspel, door deze inspraak worden aan de gezagsdragers - in 
een democratie - zwaardere eisen gesteld dan aan die in een autocratie. Het 
betekent aanvaarden van verantwoordelijkheid en het afleggen van verant
woording. Tevens bet zoeken naar nieuwe vormen, omdat men recht wii doen 
aan de medemens. 
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III. Is dit alles geen illusie? 
Blijft dit nu geen schone theorie, die in allerlei bewoordingen al vele jaren 

verkondigd wordt, maar toch op een illusie berust Is medezeggenschap geen 
,fops peen"_ 

Volgens prof_ Kleerekoper zeker. 
Men heeft nl. volgens hem een aspect, het bedrijfseconomische en wel het 

onderdeel van de interne organisatie bij al zijn beschouwingen totaal verwaar
loosd. Als men dit goed in het oog had gehouden, was men nooit tot de voor
stellen commissie-V erdam gekomen. 

Medezeggenschap ziet hij als ,een in de wet vastgelegd recht van de 
arbeiders of vertegenwoordigers van de arbeiders van de onderneming om op 
enigerlei wijze actief te mogen meewerken aan de besluitvorming aan de top 
van de onderneming" (a.w., biz. 13). 

De nadruk valt op top en op besluitvorming. 
Hierin staat hij echt niet aileen. Volgens mr. J. Meijnen moet ,de meest 

geeigende vorm van inspraak van de werknemers in het ondernemingsgebeuren 
geeffectueerd worden op de plaats waar men werkt en binnen de groep met wie 
men tezamen een bepaalde arbeidsopdracht vervult" (Niet bij brood aileen, 
biz. 121). 

Het is te begrij pen dat de cynische opmerking is gehoord: alles mag, als 
men de top maar niet aantast De weg van taakverruiming en communicatie 
is voor velen de enig juiste weg. (Prof. mr. N. E. H. van Esveld, Onder
nmtingsgezag en werknemersinvloed, biz. 38). 

Ik vind dit een angst- en machtsdenken. 
We zullen echter moeten komen tot dienst-verantwoordelijkheids- en inclusief 

denken, waarin het tevens gaat om het tot zijn recht komen van de ander. 
Maar in wezen, aldus prof. Kleerekoper, werken de arbeiders toch reeds mee 

aan de beslissingen aan de top door de externe onderhandelingspartners ( a.w., 
blz. 13). 

Al de andere middelen zijn slechts geschikt om de betekenis van de vak
bonden te paralyseren (a.w., biz. 24). Hij keert zich tegen arbeiders-com
missarissen, tegen paritaire vertegenwoordiging in het college van commis
sarissen. ,De paritaire vertegenwoordiging verlaagt de beide partijen in het 
college van commissarissen tot twee pressiegroepen, precies het tegenoverge
stelde van wat zij moesten zijn; het is inderdaad een organisatorisch monstrum" 
(a.w., biz. 25 v.). 

De medezeggenschapsgedachte wekt verwachtingen die nooit gerealiseerd 
kunnen worden. Dit betekent voor de arbeiders niets anders dan nog meer 
frustratie (a.w., biz. 39). Dit heeft ook niets met democratisering te maken. 
Oat is een politiek en staatkundig begrip (biz. 31), dat men maar niet zo op 
de bedrijfsorganisatie mag toepassen. (Zie hiertegenover mr. dr. A. A. van 
Rhijn, a.w., biz. 41 vv.). 

De arbeiders moeten zich niet met deze fopspeen Iaten afschepen. Zelfs 
hun stakingsrecht komt erdoor in gevaar (prof. Kleerekoper, a.w., blz. 38). 
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Joegoslavie mag men niet als voorbeeld aanhalen. ,Want in de Joego
slavische ,ondernemingen" hebben de arbeiders geen medezeggenschap maar 
een zo volledig mogelijke zeggenschap" (a.w., biz. 56). 

Ook hier blijkt weer dat het gaat om de mensbeschouwing en de visie op 
wezen en functie van de onderneming. 

De onrust, de onzekerheid worden niet weggenomen door het instellen van 
vennootschapskamers, zoals prof. Kleerekoper in zijn alternatief voorstel wil, 
maar door structuren te zoeken waarin zowel de persoonlijke als de gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid kunnen worden beleefd. 

Democratisering is een existentieel begrip geworden, waarin wordt uitge
drukt, dat de mens in zijn ,Umwelt" mens moet kunnen zijn. 

Belangentegenstellingen zijn hierin vanzelfsprekende zaken - een soort 
natuurlijke conflictsituaties. Zij behoeven allerminst tragisch te worden opge
vat, als men maar tracht ze pragmatisch en tegelijk medemenselijk tot een op
lossing te brengen. 

Dit kunnen de vakorganisaties niet overnemen. Hun functie is de mens 
bewust te doen worden van zijn verantwoordelijkheid, hem te helpen de be
trokkenheid op positieve wijze gestalte te geven. 

Medezeggenschap mag geen puur idealisme blijven; zij zal werkeEjkheid 
moeten worden. 

Het vraagstuk van de democratisering, de medezeggenschap, de inspraak is 
een uitdaging voor ieder die ervan overtuigd is, dat het in de samenleving 
om andere en hogere dingen gaat dan om geld, die zich voor zijn naaste als 
medemens wil inzetten. 

De oplossing vereist zowel de creatie van wettelijke kaders als mentaliteits-
verandering bij velen. 

dr. E. de Vries 

PERSON ALIA 

Prof. mr. I. A. Diepenhorst; sedert 1945 hoogleraar aan de V.U. te Amsterdam; daarnaast 
politieke activiteiten, alsmede op het terrein van het maatschappelijk werk; thans lid van 
de Tweede Kamer. 
Mr. G. W. von Meyenfeldt; Officier van Justitie in het arrondissement Utrecht. 
Dr. E. de Vries; Gereformeerd predikant te Scheveningen; tevens docent Kaderschool 
C.N.V. 
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DE INV ASIE DER KERKELIJKEN 
De a.r. Tweede Kamerleden van 1897-1917 

door 

Dr. R. Reinsma 

,Neen, mijne Heeren! lacht niet! De kerkelijken 
zijn geen element om mee te lachen." 

Deze uitroep liet de liberale Rutgers van Rozenburg in november 1877 
in de vergaderzaal der Tweede Kamer horen. En hij vervolgde: ,Als men 
ze heeft met mate, zijn ze een kostbaar middel tot loutering van liberalen; 
maar als men er te veel van heeft, is het veeleer om te huilen." 

Rutgers sprak hier van de a.r., wier groeiend aantal hem met vrees vervulde. 
Gelachen hadden Rutgers en de zijnen in 1871. In dat jaar scheen de 

ondergang der a.r. nabij. De grote I eider Groen van Prinsterer had toen 
zijn vertrouwen in de zittende a.r.-Kamerleden opgezegd. Sterker nog, hij 
had zijn volgelingen voorgehouden, dat hun herverkiezing een politiek 
misdrijf zou zijn. Hun optreden in april 1871 had aangetoond, dat de be
langen van het a.r. kiezerscorps bij hen niet veilig waren. Zij waren conserva
tref, niet a.r. 

De drie kandidaten, door Groen gesteld, waren echter niet gekozen. W el 
keerden vijf van de zes gecensureerde mannen terug. Dus deed zich het 
merkwaardige verschijnsel voor, dat tegen de zin van de !eider een groep 
Kamerleden toch zijn partij heette te vertegenwoordigen. 

Het liefst had Groen de breuk ongeheeld gelaten. Hij wenste geen contact 
meer met zulke twijfelachtige, halfslachtige figuren, Reveil-mannen met 
een afkeer van scherp geformuleerde Calvinistische beginselen. 

De invasie begint 
Het was Kuyper, die tot toegeeflijkheid maande en er zelfs in slaagde 

de zittende Kamerleden enigszins in het gareel te krijgen. AI was het niet van 
harte, zij lieten zich toch winnen voor het a.r. Program van Beginselen van 
1878. 

Dank zij de meesterlijke leiding van Kuyper, zijn uitstekende partij
organisatie, de vurige verkiezingsartikelen in De Standaard en het duidelijke 
programma van 1878 steeg het aantal a.r. Tweede Kamerleden van vijf leden 
uit het kritieke jaar 1871 tot een twaalftal in 1879, twintig in 1883, zeven 
en twintig in 1888. En dat, terwijl het aantal zetels in deze jaren steeds 
hetzelfde was: 80. 
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In het vergeetboek geraakt 
Wie waren nu die a.r. mannen, die in steeds grater aantal door de 

districten naar de Tweede Kamer werden afgevaardigd? Uit welke maat
schappelijke kringen kwamen ze voort? Hoe kweten ze zich van hun taak? 

Tevergeefs zoekt men voor bet antwoord op die vragen in bet Gedenk
boek van onze partij uit 1928 of in de studies van Van Koetsveld, Diepen
horst, Van der Does en anderen. In de Kuyperstichting is van hen geen 
lijst aangelegd. Levensberichten uit De Standaard zouden hulp kunnen 
bieden, maar het register hierop is door de Duitsers deerlijk gehavend. 
Tussen 1879 en 1917 vaardigden de districten in het totaal meer dan honderd 
leden van rechtzinnig-protestantse signatuur naar de Kamer af. De kaarten 
in de Stichting noemen er slechts acht en twintig. 

Zodoende komt men voor een groat aantal onbekende namen te staan: Een 
Elshorst, Krap, van Alphen . . . Mannen van het eerste uur, die terwille van 
de partij zich hebben ingespannen, hun gezin des avonds alleen gelaten 
hebben ... Ze hebben er toch recht op eens voorbij te paraderen. 

Om ze tot leven te wekken moesten hun levensberichten in De Standaard op
gespoord worden. Hiervoor waren hun sterfdata nodig. Het Biografisch Woor
denboek, het Adelsboekje en enkele andere naslagwerken hielpen mij aan een 
vijftigtal. De andere vond ik in enkele maanden van speuren in het onvolprezen 
Centraal Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18 te Den Haag, waar men van 
vrijwel alle nederlandse families overlijdens-advertenties in enveloppen bijeen 
heeft gebracht. Via de sterfdata konden daarna, met enig bladeren, de levens
berichten in De Standaard worden opgespoord. Hoewel ik uiteraard telkens met 
de dood geconfronteerd werd, was het een boeiende bezigheid. 

Een analyse van deze ledenlijst, tot wie ook de vrij-a.r. en de c.h.u. gerekend 
zijn, is in verschillende opzichten interessant. 

De roos der hogere sociale positie 
Allereerst valt onder de 104 leden het grate aantal personen op, dat tot de 

nederlandse aristocratie behoorde. Ik kwam op 13 jonkheren, 16 baronnen en 
4 graven, terwijl ook 12 anderen tot de hogere kringen gerekend moeten 
worden. 43% der tussen 1879 en 1917 zittende a.r. Kamerleden kwam uit het 
patriciaat voort. Of, om het met Kuypers woorden te zeggen: zij kwamen voort 
uit de smalle strook, waar de roos der hogere sociale positie geurt. En dat, 
terwijl de a.r. partij voor verreweg het grootste gedeelte uit ,Kleyne luyden" 
bestond! 

Vanwaar dit grate aandeel der aristocratie in het aantal Kamerleden? 
Het is een netelige vraag, want in de bestaande literatuur vindt men er geen 

antwoord op. Met enige schroom geef ik enkele redenen. 

Ik denk dan allereerst aan het in die jaren nog zo grate respect voor de 
hogere kringen. Een respect, dat tot een zekere overschatting ervan kon leiden. 
Zelfs Kuyper ontkwam er niet geheel aan. Sprak hij niet in een van zijn Depu-
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tatenredevoeringen (1891) van een smalle zoom van onze fijner bewerktuigde 
aristocratie? (Curs. van mij, R.) 

Daarnaast speelde de traditie een grote rol. V66r 1879 waren vrijwel alle a.r. 
leden uit dit milieu afkomstig geweest en wegens hun hoge levensstaat hadden 
de kiezers het conservatisme van verscheidenen hunner op de koop toe genomen. 
Hoor Kuyper zelf fulmineren tegen deze traditie in de Deputatenrede van 1889: 
,Breekt nu met de sleur der zittende candidaten. Niet wie zit, maar bij wie het 
hart op de rechte plaats zit, moet de doorslag geven. En al ware de man die zit 
dan ook Uw eigen landheer, Uw geachte medeburger, of zelfs Uw stads- of 
dorpsburgemeester, ziet toe dat gij om dien hogen naam op Uw stembiljet de 
zaken des Vaderlands niet verloochent ... " 

Na de Doleantie zal in verschillende districten het Hervormd zijn der 
aristocratie (aileen Jhr. H. M. J. van Asch van Wijck, Elout van Soeterwoude 
en G. H. Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren gingen met de 
Doleantie mee) een reden zijn geweest een lid ervan te kandidateren, in de 
hoop Hervormde kiezers mee te krijgen. 

Tenslotte heeft ook het districtenstelsel, waarbij een klinkende naam een 
grotere rol speelde dan bij het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, waar
schijnlijk een rol gespeeld. 

Men ontkomt niet aan de indruk dat de naam van een roemrijk geslacht soms 
belangrijker was, dan de persoon zelf. Zo vaardigde de familie Van Asch van 
Wijck viermaal een lid naar de Tweede Kamer af. Hier volgen enkele passages 
uit hun Levensberichten: 
Jhr. H. M. J.: ,Hij luisterde liever dan dat hij zelf sprak en liet liefst het 

initiatief aan anderen over ... " 
Baron M. M.: ,God schonk hem geen redenaarstalent; hij mengde zich zelden 

in een openbaar debat ... " 
Jhr. T. A. J. : ,Voorzeker, daar zijn mannen in onze partij geweest, en zij zijn 

er nog, die meer talenten hadden ontvangen ... " 
Bij de vierde, Jhr. H. W., wordt alleen vermeld, dat hij tot de a.r. partij be

hoorde, en reeds de vierde van zijn geslacht was, die door 
Amersfoort naar de Tweede Kamer werd afgevaardigd. 

In de loop der jaren kwam bet tot een democratisering der a.r. Kamerleden. 
Ik kwam voor bet aandeel der hogere kringen in de a.r. Kamerfractie op de 
volgende percentages: 

1879: 87V2 %; 1889: 50%; 1899: 50%; 1909: 39Yz%; 1917: 22Yz%. 

De orchideeen der wetenschap 
Natuurlijk was naast de ,tweede stand" de ,derde" vertegenwoordigd. Ook 

bier treft een bijzonderheid: het grote aantal academisch gevormden. We 
rekenen hiertoe niet aileen hen, die na de middelbare school een universiteit 
of hogeschool bezochten, maar ook hen die de K.M.A. voor verdere studie 
kozen. Van de ruim honderd Kamerleden behoren er 34 tot deze groep, o.a. 
zes officieren, acht predikanten en twintig, die rechten hadden gestudeerd. 
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Ook deze groep werd door Kuyper met een sierlijk woord aangeduid. ,Onze 
partij bestaat voor 't grootste deel uit kleyne luyden. Slechts aan de hoge zijde 
is daar een smalle strook waar de orchideeen der wetenschap bloeien en aan 
de andere eene waar de roos der hogere sociale positie geurt." Hij gaf ook 
de verklaring voor hun groot aantal: ,De kleine luiden betraden het pad der 
geleerdheid nog niet. Hun was de weg nog niet geopend voor het staan naar 
hoge betrekkingen. Het zich verliezen in vreemde talen was hun nog vreemd. 
En al droeg hun opvoeding een degelijk stempel, opgetild uit hun omgeving 
waren ze nog niet. Ze werden geboren, ze leefden en ze stierven in die dage
lijkse omgeving." 

De toenemende welvaart maakte het mogelijk dat ook niet-academisch ge
vormden een plaats in de Tweede Kamer konden innemen. Toch bleef de 
groep van geletterde mannen steeds een groot percentage van de a.r. Kamer
leden uitmaken: 

1879: 12%%; 1889: 30%; 1899: 35%; 1909: 33%; 1917: 45%. 

De brede strook tussen de twee smalle borders 
a. We komen tot de volgende groep van burgerlijke afkomst: die der onder

nemers, fabrikanten, zakenlieden, landbouwers; mannen, in elk geval niet van 
middelen ontbloot. We rekenen er ook - hoewel hun inkomens niet hoog 
waren - de vijf mannen toe, die als schoolhoofd of als schoolinspecteur tot 
de kringen van het onderwijs behoorden. 

Van de ruim honderd Kamerleden kwamen er 23 uit hun gelederen voort. 
In 1879 ontbraken ze nog. Voor de volgende jaren vonden we: 

1889: 20%; 1899: 10%; 1909: 25%; 1917: 28V2%. 
Ik kreeg de indruk, dat Kuyper soms wat huiverig tegenover deze groep 

stond. In 1916 bijv. laat hij nadrukkelijk deze waarschuwing horen: Onze 
a.r. partij moet weer innig een worden. Niet een sociale belangengroep naast 
een principiele politieke partij, maar het sociale en het politieke moet in hecht
heid aan elkaar geklonken. 

Twee jaar later illustreerde hij de waarschuwing met een voorbeeld uit de 
praktijk. Het a.r. Kamerlid A. Colijn, landbouwer en burgemeester, klaagde 
toen bitter over het onrecht, door de regering de boeren aangedaan en eiste 
hogere prijzen voor hun landbouwprodukten. Zijn pleidooi wekte Kuypers 
ergernis. Op de Deputatenvergadering verweet hij Colijn de stoffelijke be
langen boven de geestelijke te hebben gesteld. 

b. Tenslotte komt dan de kleinste groep, misschien juist de interessantste, 
al telde ze maar twee van de 104 leden. Het zijn mannen uit de kleine burgerij. 
Ze was niet in 1897 en evenmin in 1889 vertegenwoordigd. Maar in 1895 ver
schijnt daar (tot 1905 en later nog van 1918-22) Staalman uit Den Helder. 
Met f 60,- had deze aldaar een boekwinkeltje en binderijtje gesticht. Meer 
dan de andere Kamerleden kwam hij met de noden van de kleine man in aan
raking. Heftig verweet hij Kuyper tijdens diens premierschap dat deze te 
weinig oog had voor sociaal-zwakke groepen. Hij wees de Ieider op diens eigen 
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geschrift: Proeve van Pensioenregeling (1895). Betoogde Kuyper hierin niet 
dat ,finale uitbreiding van bet kiesrecht" noodzakelijk was, omdat voor een 
goede sociale politiek medezeggenschap van de minder bedeelde volksklassen 
een vereiste was? Waar bleef de vervulling van dat programma? Teleurgesteld 
verliet Staalman in 1905 de a.r. partij. Zijn Christelijk Democratische Partij was 
echter niet bij machte, hem in dat jaar in de Kamer terug te brengen. 

En daar is die tweede man van eenvoudige afkomst; eerst timmermansknecht, 
dan winkelbediende, dan inspecteur bij een levensverzekeringsmaatschappij, 
tenslotte voorzitter van Patrimonium en wethouder van Rijswijk: P. van Vliet Jr. 
Hij verschijnt in 1901 in de Tweede Kamer en verbleef er tot 1917. Ook hij 
kende de nood van de kleine man. Maar de strijdbaarheid van Staalman was 
niet de zijne. Zijn Levensbericht deelt mee: ,In de Kamer is Van Vliet nooit 
sterk op de voorgrond getreden. Hij was ,de schildknaap" van Talma. Met 
die positie op de achtergrond stelde hij zich tevreden." 

Hij heeft bet stellig moeilijk gehad. Toen Borgesius een campagne voerde 
voor een blanco-kiesrecht-artikel in de Grondwet, liet hij zich bij uitzondering 
horen. Tijdens Kuypers ministerie zweeg hij vrijwel altijd. Wel sprak hij 
weer toen na Kuyper een liberaal kabinet optrad. Hem viel toen de twijfel
achtige eer te beurt geportretteerd te worden in bet zaterdagavondblad van 
Het Volk (kort daarna ,De Notenkraker" genoemd). Het socialistisch blad 
plaatste bij zijn portret als bijschrift: ,Vier jaren was ik stom; bet gebruik 
van een doos blanco-pillen heeft mij de spraak terug gegeven." 

BIJLAGE 

In deze bijlage zijn niet aileen de 104 Kamerleden van orthodox-protestantse 
signatuur genoemd. Er is getracht ook enig licht te werpen op Kamerleden van 
v66r 1879, die door sommige schrijvers we!, door andere niet tot de a.r. ge
rekend worden. Soms laten de Levensberichten uit De Standaard zich hierover 
uit. Soms maakte ik gebruik van andere bronnen, zoals de Groen-correspon
dentie. Deze bronnen zijn als volgt afgekort: 
G. v. W. Geen vergeefs Woord; Verzamelde Deputaten-redevoeringen, Kok, 

S.enH. 
Br. 

Kampen, 1951. 
Schrift en Hi.rtorie; Gedenkboek der a.r. partij, 1878-1928, 1928. 
Briefwisseling van Groen van Prinsterer, dee! Ill, 1848-66, uitge
geven door Dr. H. J. Smit, 1949. 

In de Bijlage komt verder uit, hoe er in de a.r. partij twee stromingen waren. Er 
waren behoudenden, die de conservatieve beginselen naderden, en door Kuyper 
in 1885 ,de mannen van droite" werden genoemd, later vinden we deze deels 
terug in de V.A.R. (vrij a.r. partij), de C.H. Kiezersbond, de Fries-Chr. Histo
rische bond en de C.H.U. 

Daarnaast waren er de meer vooruitstrevenden, de democraten, door Kuyper 
,de mannen van gauche" genoemd. 

Citaten uit bet Levensbericht of begrafenisverslag (bet laatste is van belang 
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om de vriendenkring te kunnen vaststellen en de kerkelijke gezindte) geven 
ons een indruk van de wijze van optreden en van de betekenis van het 
Kamerlid. 

Naar deze berichten verwijzen de jaargangen van De Standaard: 

1. J. van Alphen, 1829-1911; lid T.K. van 1884-1908; gemeenteraadslid en 
wethouder van Hengelo; lid Prov. Staten van Overijssel. 
Jg. 1911 no. 12064; 12068. 
,In hem verliest de a.r. partij een harer warmste vrienden; hij was een 
eenvoudig en gelovig Christen; Calvinist in merg en been. Een van die 
eenvoudige, nederige mensen, die niet uitmunten door veel spreken, maar 
wel door veel doen." 

2. Mr. J. Aukerman, 1869-1928; lid T.K. van 1909-17; studeerde rechten 
en theologie te Utrecht; was predikant te Wommels en Hijdaard; ge
meenteraadslid van Den Haag. 
Jg. 1928 no. 17108 bevat zeer duistere woorden, aan het graf gesproken. 
,Men kan zeggen dat hij een kathedraal gebouwd had; een kathedraal, 
die door duisternis is overvallen. 
De ontslapene was een der grootste zonen van Friesland, in wien, trots 
alles, het christelijk hart gebleven is." 
Hij behoorde tot de C.H.U. 

3. H. A. M. baron van Asch van Wijck, 1812-68; lid T.K. van 1853-54 
en 1857-67; Groen ondersteunde zijn candidatuur in 1857, maar had vrij
wel geen briefwisseling met hem (Br. 27, 8). 

4. Jhr. Mr. H. M. J. van Asch van Wijck, 1850-1910; lid T.K. van 1897-
1901; studeerde rechten; 1885 rechter te Utrecht; 1896 lid Prov. Staten; 
1901 lid E.K.; behoorde tot de Gereformeerde kerk. 
Jg. 1910 no. 11676 en 11679. 
,Het onverwacht overlijden is voor de a.r. partij een ernstig verlies. Hij 
luisterde liever dan dat hij sprak en liet liefst het initiatief aan anderen 
over. Beslist was echter op elk punt zijn overtuiging." 

5. Jhr. Dr. H. W. van Asch van Wijck, 1867-1935; lid T.K. van 1898-
1913; studeerde rechten te Utrecht; was advocaat te Arnhem; 1914 
raadsheer in Suriname; 1921 rechter in de Gemengde Rechtbank van 
Egypte; overleden in Alexandrie. 
Jg. 1935 no. 19494. 
,Hij behoorde tot de a.r. partij en was reeds de vierde van zijn geslacht, 
die door Amersfoort naar de T.K. werd afgevaardigd." 

6. Mr. M. M. baron van Asch van Wijck, 1816-82; lid T.K. van 1874-82; 
studeerde rechten te Utrecht; 1846 adjunct-commies aan de Rijksmunt; 
1878 voorzitter van het Muntcollege. 
Jg. 1882 no. 3224 en 3229. 
,God schonk hem geen redenaarstalent; hij mengde zich zelden in een 
openbaar debat." 
Kuyper noemde hem (G. v. W. blz. 14) in 1883 ,het type der oudere 
formatie in de a.r. partij". 

7. Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck, 1849-1902; lid T.K. van 1881-
91 en 1901-02; studeerde rechten; 1883 burgemeester van Amersfoort; 
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lid Prov. Staten; 1891-96 gouverneur van Suriname; 1901-02 minister 
van Kolonien. 
]g. 1902 no. 9349 en 9352. 
,Een heerlijk en lichtend voorbeeld van trouw en toewijding. Voor
zeker, daar zijn mannen in onze partij geweest, en zij zijn er nog, die 
meer talenten hadden ontvangen. 
Hoogheid was bij hem geheel onbekend. De broeder, die met hem wilde 
werken voor de zaak des Heren, was hem steeds welkom. Dien ontving 
hij aan zijn woning, ook al was die broeder een eenvoudig man van 
Patrimonium." 

8. F. W. ]. baron van Aylva van Pallandt, 1826-1906; lid T.K. van 1884-
88; overleden op huize Vanenburg te Putten. 
]g. 1906 no. 10390. 
,Hij was een dier Christenlieden, wier naam aan de historie van onze 
partij verbonden blijft. Met deze edelman is weer een van de oude garde 
heengegaan, die in dagen van strijd de zijde van ons christenvolk heeft 
gekozen." 

9. Mr. G. ]. Th. baron Beelaerts van Blokland, 1843-97; lid T.K. van 
1883-97; studeerde rechten te Lei den; 1896 adjunct-commies, 1878 
referendaris bij Justitie; vertegenwoordigde Transvaal in Den Haag, 
Parijs, Berlijn en Lissabon; bevorderde de emigratie van Nederlanders 
naar Transvaal. 
]g. 1897 no. 7677 en 7679. 
,De a.r. partij verliest in hem een harer kunstigste vertegenwoordigers. 
AI was het wei voor niemand een geheim dat zijn sympathieen en de 
onze zich meer kruisten, dan dat ze samenvielen, toch heeft het ons 
nimmer aan waardering ontbroken voor zijn fijne blik, zijn scherpzinnig 
talent, zijn keurig woord en zijn manlijke zelfstandigheid van karakter." 
Tot 1894 was Beelaerts a.r.; daarna v.a.r., daar hij tegen uitbreiding 
van kiesrecht was. 

10. Jhr. Mr. I. L. C. van den Berch van Heemstede, 1811-79; 1id T.K. 
van 1873-79; studeerde rechten te Leiden; lid Prov. Staten van Zuid
Holland; van 1871-73 lid Gedep. Staten. 
]g. 1879 no. 2233 en 2237. 
Het levensbericht rept niet van a.r. beginselen. In Jg. 1882 no. 3070 
wordt hij echter met Van der Hoop, Teding van Berkhout en Van 
Loon tot ,de kleine kring onzer Kamerleden" gerekend. 

11. Dr. E.]. Beumer, 1878-1946; lid T.K. van 1913-17; studeerde staats
en rechtswetenschappen; was leraar aan de H.B.S. te Amersfoort; later 
president van de Centrale Raad van Beroep; president van het Tribunaal 
te Utrecht. Een levensbericht werd niet aangetroffen; de sterfdatum was 
5-11-1946. 

12. Mr. C.]. A. Bichon van IJsselmonde, 1855-1923; lid T.K. van 1912-17; 
studeerde rechten te Utrecht; was bij de rechterlijke macht te Rotterdam; 
lid Prov. Staten van Zuid-Holland. 
]g. 1923 no. 15830 en 15833. 
,Bij de verkiezingen in Ommen in 1912 trad hij als ongeorganiseerd 
Chr. hist. anti-coalitieman naar voren en werd gekozen." 
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Bichon nam een zeer onafhankelijk standpunt in; hij was noch a.r., noch 
c.h. In 1913 (G. v. W. blz. 163) stichtte hij het Politiek verbond van 
onafhankelijke Christelijk-Historischen; dit stemde wel in met de chr. 
hist. beginselen, maar niet met de fungerende organisatie en leiding 
der chr. hist. en a.r. partij. 

13. Mr. M. Bichon van IJsselmonde, 1815-89; lid T.K. van 1868-71 en 
1874-83; studeerde rechten te Leiden; was van 1853-59 en van 1882-
89 lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland. 
Jg. 1889 no. 5278. 
,Hij was een adept der historische school van De Savigny. Langs die 
weg was hij bij de Christelijk-historische beginselen aangekomen. Daar
door geheel sympathiserend met Groen van Prinsterer in zijn eerste 
optreden, trok hij zich enigermate terug, toen Groen meer het Calvinis
tische vaandel ontplooide." 

14. Mr. W. K. F. P. (soms F. P. of F. W. C. P.) graaf van Bijlandt, 1841-
1924; lid T.K. van 1882-94; 1897-1916; studeerde rechten te Leiden; 
was van 1846-76 in diplomatieke dienst (Frankfort, Berlijn, Wenen, 
Landen, Parijs); 1878 chef van het Kabinet van Buit. Zaken; 1879 ge
zant bij de Scandinavische hoven. 
Jg. 1924 no. 16018 en 16022. 
,De nu overleden Christen-edelman behoorde tot de a.r. partij in de 
dagen, dat men van haar sprak als van ,de nachtschool", van een 
richting, die had ,afgedaan" en wier vertegenwoordigers uitstierven. 
Met Jhr. de Savornin Lohman en anderen ging ook de graaf van 
Bijlandt in 1894 van ons en behoorde sedertdien tot de Chr. Hist. groep." 

15. H. Bijleveld, 1848-1918; lid T.K. van 1902-05; opgeleid tot onderwijzer; 
had van 1873-85 een eigen instituut te Rotterdam; van 1885-1910 
directeur der Geref. Kweekschool te Amsterdam; inspecteur bij het 
Chr. Nat. Schoolonderwijs. 
Jg. 1918 no. 14090 en 14092. 
,Bijleveld was onze vroeger zo trouwe medestrijder; kwam trouw en 
kloek voor onze beginselen op." 

16. G. Blankets 't Hooft, 1840-1933; lid T.K. van 1894-1901; was kanton
rechter-plaatsvervanger in de Haarlemmermeer; lid Prov. Staten van 
Noord-Holland. 
Jg. 1933 no. 18785 en 18787. 
,Hoog van jaren is een der weinig overgebleven getrouwen uit de dagen 
van Groen en Kuyper thans heengegaan. 
56 jaar geleden, toen hij nog in de valle mannelijke kracht stand, heeft 
hij mede onze a.r. partij gebouwd. 
Hij was een dier stille werkers, die als het pas gaf ook zijn woord sprak." 

17. J. H. Blum, 1852-1929; lid T.K. van 1909-13; bezocht de gemeentelijke 
normaallessen te Den Haag; was onderwijzer, schoolhoofd (Scheve
ningen), leraar Duits aan het Haagse gymnasium; schoolopziener te 
Alkmaar ( ook gemeenteraadslid) en te Middelburg ( ook lid der 
Gedep. Staten van Zeeland). 
Jg. 1929 no. 17667 en 17671. 
,Een warm en meelevend geestverwant wordt in hem verloren." 
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18. Mr. A. P. R. C. baron van der Borch van Verwolde, 1842-1919; lid 
T.K. van 1884-88; 1890-94; 1897-1913; studeerde rechten te Leiden; 
was o.a. advocaat te Amsterdam en Zutphen; burgemeester van Gorssel. 
Jg. 1919 no. 14440 en 14444. 
,Voor de a.r. partij heeft hij geleefd. Met grote dankbaarheid her· 
denken wij zijn beginseltrouw en toewijding." 

19. 0. T. Bosgra, 1835-88; lid T.K. van april tot augustus 1888; boom
kweker te Bergum; De Standaard maakt gewag van een talrijk dienst
personeel. 
Jg. 1888 no. 5044 en 5046. 
,Hij heeft uit oorzaak zijner ziekte slechts enkele Kamerzittingen kunnen 
bijwonen. 
V eel werd er tot ergernis van allen, die de man goed ken den, naar aan
leiding van zij n verkiezing, op de heer Bosgra gesmaald, I outer door 
partijzucht gedreven." 

20. Dr. M. A. Brants, 1853-1929; lid T.K. van 1903-06; studeerde wis- en 
natuurkunde; werd doctor in de biologie; leraar te Zutphen; 1895 burge
meester van Zelhem; lid Prov. Staten van Gelderland; 1906-10 burge
meester van Schiedam. 
Jg. 1929 no. 17678 en 17680. 
Vermeld wordt het lidmaatschap van de a.r. partij en dat vele jaren van 
ernstige krankheid het einde versomberden. 

21. C. M. baron Brantsen van Wielbergen, 1834-1909; lid T.K. van 1888-
91; was burgemeester van Angerlo; lid Prov. en Gedep. Staten van 
Gelderland. 
Jg. 1909 no. 11299 en 11303. 
Er wordt aileen melding gemaakt van het lidmaatschap der a.r. partij. 

22. W. G. baron Brantsen van de Zijp, 1831-99; lid T.K. van 1882-86 en 
van 1888-94; was grootgrondbezitter. 
Jg. 1899 no. 8496. 
,Onze partij betreurt in hem een man van veel verdienste op menig 
gebied. In het debat was hij meermalen spreker over onderwerpen be
treffende het Departement van Buitenlandse Zaken en over landbouw
belangen."' 

23. Jhr. Mr. W. M. de Brauw, 1810-74; lid T.K. van 1853-74; studeerde 
rechten te Utrecht; lid van de arr.rechtbank te Den Haag; later officier 
van justitie aldaar; lid E.K. van 1850-53. 
Jg. 1874 no. 556, 557, 559. 
Er wordt niet van a.r. beginselen gesproken. Groen schreef (Br. 517) 
in 1861: De Brauw is een geestverwant van Hofstede de Groot en 
Wintgens. Elout schrijft (Br. 685) in 1864: aan Groen: De Brauw, zo 
kort geleden uw tegenstander ... 
Ten onrechte lijven verschillende schrijvers De Brauw dus in bij de a.r. 

24. Mr. J. J. L. van der Brugghen, 1804-63; lid T.K. van 1853-54; studeerde 
rechten te Leiden; was eerst advocaat, later president van de rechtbank te 
Nijmegen; 1856-58 minister van Justitie. 
Na zijn optreden als minister verloor hij de vriendschap van Groen en 
W. van Lijnden en werd hij niet !anger als politiek geestverwant aan-
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vaard. Van Lijnden schreef (Br. 122) in 1853 al aan Groen: De candi
datuur van Van der Brugghen vind ik niet gelukkig. Hij is zeer licht te 
influenceren; in de Kamer zou hij ons meer last dan lust geven. 

25. A. Brummelkamp Jr., 1839-1919; lid T.K. van 1897-1917; studeerde 
theologie te Kampen en te Edinburg; ging in de journalistiek en was o.a. 
hoofdredacteur van de Nieuwe Prov. Gron. Courant. 
Jg. 1919 no. 14333 (toen hij tachtig jaar werd); no. 14342 en 14345. 
,Van 1897-1917 trad hij op als een onzer meest beginselvaste tolken." 

26. Jhr. F. de Casembroot, 1817-95, lid T.K. van 1866-71 en van 1875-83; 
was gouverneur van de Prins van Oranje; volgde een militaire loopbaan 
en werd als vice-admiraal gepensionneerd. 
Een Levensbericht ontbreekt. Hij wordt ten onrechte tot de a.r. gerekend; 
de mededeling van Heldring aan Groen (Br. 832) van 15-6-66 is dus 
misleidend (,Rondom U schaart zich thans een drietal dat zo ferm is 
als het kan: De Casembroot, Keuchenius, T. ( = C. T.) van Lij nden"). 

27. Jhr. S. van Citters, 1865-1942; lid T.K. van 1907-09; studeerde na de 
h.b.s. voor de middelbare akte staatsinrichting, staathuishoudkunde en 
statistiek; referendaris bij het Dep. van Waterstaat, Handel en Nijver
heid; secr.-gen. van Financien; 1909-25 Comm. der Koningin van 
Gelderland; later nog lid E.K. 
Jg. 1942 no. 21393 en 21395. 

28. A. Colijn, 1870-1932; lid T.K. van 1917-25; landbouwer te Nieuwer
Amstel; lid gemeenteraad aldaar; later burgemeester; lid Prov. Staten 
van Noord-Holland. 
Jg. 1932 no. 18455 en 18457. 
,Hij toonde zich de rechte man op de rechte plaats. In de Kamer diende 
hij vooral de landbouwaangelegenheden." 

29. Dr. H. Colijn, 1869-1944; lid T.K. van 1909-11; werd eerst opgeleid 
tot onderwijzer; volgde officierscursus te Kampen; diende in Ned. Jodie 
bij het leger en in de burgerlijke dienst; 1911-13 minister van Oorlog; 
1914-22 directeur der B.P.M.; van 1923-25 en later verscheidene malen 
premier. 
Jg. 1944 no. 21955 (in grote opmaak en met foto). 
,Colijn was een geheel andere figuur dan Kuyper. Hij miste diens brille, 
maar vertoonde daartegenover een nuchterheid en zakelijke eenvoud, die 
hem onder zijn volgelingen een even kostelijke plaats bezorgden." 

30. A. baron van Dedem, 1838-1931; lid T.K. van 1879-1913; volgde de 
K.M.A.; werd in 1876 op verzoek als eerste luitenant ontslagen; lid 
Prov. Staten van Overijssel; wijdde zich als grootgrondbezitter aan de 
landbouw. 
Jg. 1931 no. 18059. 
,De ouderen onder ons herinneren zich deze edelman, die in de dagen 
toen ooze a.r. partij georganiseerd optrad, een onzer Kamerleden was. 
In de Kamer stood hij niet als politicus, maar als landbouwspecialiteit 
in de voorste gelederen. 
AI raakte hij in 1894 verder af van ons partijleven, met grote waardering 
en dankbaarheid zullen wij hem blijven herdenken." 

31. Mr. G. W. baron van Dedem, 1841-1911; lid T.K. van 1888-94; was 
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kantonrechter. Een levensbericht werd niet aangetroffen; de sterfdatum 
was 18-3-1911. Hij behoorde in 1894 tot de a.r. Kamerleden, die geen 
uitbreiding van kiesrecht wensten, in tegenstelling tot Kuyper c.s. 

32. J. H. Donner, 1824-1903; lid T.K. van 1880-1901; opgeleid aan de 
theologische school te Arnhem (die later naar Kampen ging); vanaf 
1848 predikant (1848 Ommeren, 1851 Leiden); van 1877-90 directeur 
der Geref. Zending; redacteur van De Wekstem. 
Jg. 1903 no. 9648 en 9652. 
,In hem ging weer een van de mannen been, wier leven een stuk van 
ons, a.r., is ... " 

33. L. F. Duymaer van Twist, 1865-1961; lid T.K. van 1901-17; trad na de 
h.b.s.-opleiding in 1883 als adspirant-onderofficier in dienst; voorzitter 
en medeoprichter der voormalige Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 
klom als Kamerlid gedurig op in militaire rang. 
Jg. 1926 no. 16611 (in verband met het 25-jarig Kamerlidmaatschap); 
Jg. 1935 no. 19437 (toen hij 70 jaar werd); Trouw Jg. 1961 no. 4978. 
De Standaard roemt zijn ijveren voor de a.r. beginselen zeer. 

34. G. Elhorst, 1865-1935; lid T.K. van 1909-13; bezocht de openbare 
muloschool te Enschede; was bakker en koopman aldaar; lid gemeente
raad en wethouder; lid Prov. en Gedep. Staten van Overijssel. 
Jg. 1935 no. 19328. 
,De a.r. partij in Overijssel heeft een gevoelig verlies geleden. A.R. in 
hart en nieren heeft hij zijn ganse Ieven de partij gediend met grote 
nauwkeurigheid en onwankelbare trouw." 

35. Mr. P. J. Elout van Soeterwoude, 1805-93; lid T.K. van 1853-62 en 
van 1879-80; studeerde rechten te Leiden; 1829 commis van staat; 
1838 rechten te Den Haag; 1847 raadsheer in het Prov. Gerechtshof 
van Zuid-Holland; 1864-74 lid Raad van State; 1886-87 lid E.K.; ging 
in 1886 met de Doleantie mee. 
Jg. 1893 no. 6621 en 6623. 
,Zeer getrouw medestander. 
Meer geneigd tot schuchter optreden. Zijn verschijning was eer zwak 
dan indrukwekkend." 

36. Mr. D. Engelberts, 1852-1913; lid T.K. van 1888-91; studeerde rechten 
te Lei den; was werkzaam bij de rechterlijke macht te Zutphen, Roer
mond, Maastricht, Zierikzee en Assen. 
Jg. 1913 no. 12643. 
,Engelberts behoorde tot de a.r. partij; hij trad de laatste jaren op 
politiek terrein minder op de voorgrond." 

37. J. C. Fabius, 1851-1924 (wordt inS. en H. biz. 398 verward met Mr. 
D. P. D. Fabius); lid T.K. van 1881-90; volgde de K.M.A.; was 
artillerie-officier; later inspecteur l.o. 
Jg. 1924 no. 15947. 
,In het laatst der tachtiger jaren ontstond tussen hem en de Ieiding 
onzer partij verschil van inzicht, dat er toe leidde dat de heer Fabius 
onze gelederen verliet en later uit de politiek trad. Wij willen aan de 
oud-strijder het gepaste ere-saluut brengen. Zijn naam behoort tot de 
geschiedenis onzer a.r. partij." 
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38. Jhr. Mr. D. J. de Geer, 1870-1960; lid T.K. van 1909-17; studeerde 
rechten te Utrecht; was hoofdredactielid van De Nederlander; 1917-21 
burgemeester van Arnhem; vanaf 1921 verscheidene malen minister; 
week in 1940 als zodanig naar Engeland uit; keerde tijdens de bezetting 
zonder verlof terug; werd in mei 1947 berecht; hem werd Soest als 
woonplaats aangewezen. 
Jg. Trouw 1960 no. 4767. 
Hij behoorde tot de C.H.U. 

39. Mr. J. W. Gefken, 1807-87; lid T.K. van 1868-69; studeerde rechten; 
1845 advocaat-generaal bij het Gerechtshof te Den Haag; 1856-67 
procureur-generaal in Suriname. 
Jg. 1887 no. 4765. 
,Een der mannen uit de deftige stand, die met Groen optrok. Niet als 
zijn geestverwant in alles, veelmin als zijn slaafzieke volgeling. W el 
eens in geest. Alles liep wel tot de droeve troebelen van 1866-69 oak 
hem van ons hoofdcorps afsneden. De conservatieve verleiding had oak 
bier haar dodelijk werk gedaan." 

40. B. J. Gerretson, 1856-1930; lid T.K. van 1913-18 (later van 1921-25); 
doorliep de muloschool; lid van de handelsfirma Gerretson en Rutteman 
te Rotterdam (in verfwaren, olien en vernissen) ; lid gemeenteraad; lid 
Prov. Staten. 
Jg. 1930 no. 17958 en 17960. 
,Een echte Lohmanniaan. 
Geen brillante geest, zoals zijn politieke leider; maar wel een man van 
helder inzicht en scherp oordeel. Daarnevens een teer Christen van het 
goede Reveiltype." 

41. N. Glinderman, 1844-1924; lid T.K. van 1888-91; rijksontvanger; lid 
Prov. Staten van Noord-Holland; lid gemeenteraad van Alkmaar. 
Jg. 1924 no. 16056 en 16057. 
,De beer Glinderman had als a.r. in de Kamer zitting; vooral in Zeeuws
Vlaanderen was hij een populaire figuur, die de achting van geest
verwant en tegenstander wegdroeg." 

42. Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort, 1850-1921; lid T.K. van 1882-91; 
studeerde rechten te Utrecht; lid Prov. Staten van Utrecht; lid ge
meenteraad van Utrecht; 1888-91 minister van Financien; 1893 lid E.K. 
Jg. 1921 no. 15024 en 15027 (uitvoerig verslag van een begrafenis met 
sterke feodale trekken). 
Het Levensbericht rept niet van a.r. beginselen. 
Kuyper noemt hem in 1891 (G. v. W. blz. 69) ,een van onze vier 
mannen". Op blz. 88 memoreert hij diens uittreden in 1897 uit de a.r. 
partij. 

43. Mr. G. Groen van Prinsterer, 1801-76; lid T.K. van 1850-54; 1855-
56; 1856-57; 1862-65; referendaris bij het Kabinet des Konings; archi
varis van het Kon. Huisarchief; later ambteloos. 
Jg. 1876 na. 1274, 1275, 1276, 1277. 
Wij achten ons van commentaar ontheven bij de grate !eider der a.r.! 

44. J. P. Havelaar, 1840-1918; lid T.K. van 1889-93; werd opgeleid tot 
adelborst; studeerde later te Delft voor ingenieur; was hoofdingenieur, 
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minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid; lid Prov. Staten van 
Zuid-Holland; lid van de Haagse gemeenteraad; directeur-generaal der 
posterijen en der telegrafie. 
Jg. 1918 no. 14105 en 14109. 
,De heer Havelaar behoorde tot de Chr. Hist. partij." 

45. J. F. Heemskerk, 1867-1944; lid T.K. van 1909-13 (later van 1918-22); 
was betaalmeester te Groningen en Leeuwarden; broer van Th. Heems
kerk; later gemeenteraadslid van Middelburg. 
Jg. 1944 no. 21947. 
,Een man van onkreukbaar karakter." 

46. Mr. Th. Heemskerk, 1852-1932; lid T.K. van 1888-91; 1893-97; 1901-
08; zoon van de conservatieve minister Mr. J. Heemskerk Azn.; lid 
gemeenteraad van Amsterdam; wethouder aldaar; lid Prov. Staten van 
Justitie. 
]g. 1922 no. 15418 (toen hij 70 jaar werd); ]g. 1932 no. 18450 en 
18453. 
,De Christelijke levensovertuiging was hem heilige ernst en weinig 
dingen hinderden hem meer dan de wel eens geuite mening, dat hij 
de man van een ,jolig" Christendom was. Zeker, naar het uiterlijk geleek 
hij in niets op de stijve, houterige Puriteinen, zoals de spotbladen in de 
aanvang der a.r. partij gaarne voorstelden. Hij was in sommige dingen 
anders dan vele onzer partijgenoten; maar in tederheid van hart, in 
diepte van ernst waar het het heilige gold, stond hij bij niemand achter, 
overtrof hij velen." 

47. Mr. F. J. J. baron van Heemstra, 1811-78; lid T.K. van 1875-78; was 
in 1824 page aan het hof van koning Willem I; studeerde rechten te 
Leiden; 1837 grietman van Rauwerderhem; 1851 te Utrecht wonende; 
werd hier rentmeester-generaal der Duitse Orde. 
Jg. 1878 no. 1814 en 1816. 
De verslagen spreken niet van a.r. beginselen. 

48. S. baron van Heemstra, 1842-1911; lid T.K. van 1897-1911; bezocht 
de Polytechnische school te Delft; was burgemeester van Hillegom, later 
van Sassenheim. Een Levensbericht werd niet aangetroffen. 
S. en H. vermeldt (biz. 298) dat hij bij de verkiezingen van 1879 door 
het Centraal Comite werd aanbevolen. 

49. M. A. F. H. Hoffmann, 1795-1874; lid T.K. van 1850-52 en 1853-
73; schatrijk koopman te Rotterdam; zwager van Groen van Prinsterer; 
zijn enig kind huwde 0. baron van Wassenaer van Catwijck; lid E.K. 
van 1840-50. 
Jg. 1874 no. 574. 
Het bericht maakt niet gewag van a.r. beginselen. 
Groen schrijft in 1853 (Br. 117): Hoffmann is niet in den eigenlijken 
zin a.r., maar staat mij in de Tweede Kamer bij de behandeling van die 
quaesties, waarin ik het meeste belangstel, ter zijde. 
In april 1866 (Br. 815) schrijft Groen: Hoffmann is een mij dierbare 
aanverwant, die mij, met zeer weinigen, somtijds met enkelen slechts, 
voor de vrijheid van onderwijs steeds ter zijde heeft gestaan. 

'50. Mr. P. C. 't Hooft, 1849-1921; lid T.K. van 1882-86; studeerde rechten 
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te Leiden; was advocaat te Den Bosch; kantonrechter te Gorkum; 
rechter te Arnhem; 1899 lid E.K. 
Jg. 1921 no. 15215 en 15219. 
,Met hem verliest de a.r. partij een harer trouwste strijders. 
Spreken deed hij in de Kamer niet te veel. Maar als hij het deed, had 
hij de aandacht van de Kamer en sprak met klem, scherp logisch ver
dedigende de a.r. beginselen die hem lief waren." 

51. J. S. F. van Hoogstraten, 1859-1936; lid T.K. van 1909-13; nam als 
vrijwilliger bij de huzaren dienst; volgde de officiersopleiding aan de 
hoofdcursus te Haarlem; werd in 1896 als ritmeester gepensionneerd; 
lid gemeenteraad van Arnhem; lid Prov. Staten van Gelderland. 
Jg. 1936 no. 19693 en 19695. 
,Wij blijven aan hem denken als aan een man, die zich voor zijn a.r. 
beginsel en voor zijn partij geheel gaf." 

52. Mr. U. H. Huber, 1843-1917; lid T.K. van 1883-94; studeerde rechten; 
was rijksadvocaat te Leeuwarden; lid Prov. Staten van Friesland; lid 
Raad van State. 
Jg. 1917 no. 13772 en 13775. 
Het bericht spreekt niet van a.r. beginselen. 
Huber kwam in botsing met Kuyper, daar hij zich tegen uitbreiding van 
het kiesrecht verklaarde. G. v. W. vermeldt (blz. 179) dat Kuyper lang 
meegaandheid heeft getoond; lang veeleer had hij nog altoos zelfs de 
verst-afstaande mannen aanbevolen en zelfs in 1891 was Mr. Huber nog 
door hem gesteund. 

53. A. F. W. Idenburg, 1861-1935; lid T. K. van 1901-02; bezocht de 
K.M.A.; diende van 1882-1991 in het Ned. Oostindische Ieger; 1902-05 
minister van Kolonien; 1905-08 gouverneur van Suriname; 1908-09 
minister van Kolonien; 1909-16 G.G. van Ned. Indie; 1920 lid E.K. 
Jg. 1935 no. 19248 en 19287. 
,In al zijn arbeid bleef de heer Idenburg ztch kenmerken door onwrik
bare beginselvastheid, waardoor grote invloed verworven werd in a.r. 
kring en in deze kring gesproken werd van ,onze Idenburg"." 

54. Mr. J. W. H. M. van Idsinga, 1854-1921; lid T.K. van 1901-17; stu
deerde rechts- en staatswetenschappen te Leiden; administrateur bij het 
Dep. van Binnenlandse Zaken; lid Prov. Staten van Zuid-Holland. 
Jg. 14991. 
,De heer Idsinga behoorde tot de Chr. Hist. groep, maar nam meer 
dan eens een zeer onafhankelijke positie in. 
Hem was echter de gave van de populaire vorm geheel ontzegd en dat 
wei in zo sterke mate dat zijn wetenschappelijke arbeid zelfs voor de 
geschoolde niet gemakkelijk te volgen is." 
Uit het Levensbericht spreekt grote waardering. 

55. Mr. A. de Jong, 1869-1948; lid T.K. van 1909-10; studeerde rechten 
en theologie aan de V.U.; 1899-1903 leraar godsdienst aan het Geref. 
Gymnasium te Amsterdam; 1903 hoofdredacteur van de a.r. Rotterdam
mer; 1910-35 wethouder van Rotterdam. 
Jg. Trouw 1948, no. 1092. 
Het (korte) bericht memoreert dat DeJong tot de a.r. partij behoorde. 
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56. Jhr. J. L. de Jonge, 1826-87; lid T.K. van 1875-82; wethouder te 
Zierikzee. Een Levensbericht ontbreekt; de sterfdatum was 12-8-87. 
Bij de verkiezingen van 1879 werd hij door bet Centraal Comite aanbe
volen. 

57. A. E. van Kempen, 1843-1902; lid van 1897-1902; bezocht enkele jaren 
het gymnasium; zwaaide toen af naar de kunstnijverheid; leidde met zijn 
vader, later met zijn broer, de bekende fabriek voor zilversmeedwerk 
te Voorschoten; was voorzitter van de Chr. Patroonsvereniging ,Boaz". 
Jg. 1902 no. 9390 en 9393. 
,In zijn afsterven lijdt onze partij een groot verlies. 
Uit sociaal oogpunt genoot zijn fabriek steeds een wei verdiende 
reputatie; de verhouding tussen patroons en ondergeschikten liet er nooit 
te wensen over." 

58. L. J. S. van Kempen, 1838-1910; lid T.K. van 1888-91; was oudste 
firmant van de bekende fabriek voor zilversmeedwerk te Voorschoten; 
lid van de Haagse gemeenteraad. 
Jg. 1910 no. 11705 en 11708. 
De verslagen vermelden alleen dat hij ouderling was in de Hervormde 
kerk; verder dat jarenlange blindheid hem uitschakelde van het politieke 
Ieven; wellicht is daardoor de herinnering aan het driejarig Kamerlid
maatschap uitgewist. 

59. Mr. L. W. C. Keuchenius, 1822-93; lid T.K. van 1866-67; 1879-88; 
1890-93; studeerde rechten te Leiden; was werkzaam in Ned. Indie 
( o.a. lid van de Raad van In die) en in Nederland ( o.a. secr.-generaal 
van Kolonien en minister van Kolonien van 1888-90). 
Jg. 1893 no. 6684 en 6687. 
Het Levensbericht tekent hem als zeer principieel a.r. ,Klein, tenger, 
met zelfs tere gestalte; verwrongen gelaatstrekken; zwakke, bijna onhoor
bare stem." 

60. Ir. J. Krap, 1858-1933; lid T.K. van 1897-1905; studeerde in Delft als 
civiel-ingenieur af; was werkzaam bij de Rijkswaterstaat; lid van de 
gemeenteraad van Den Haag; lid Prov. en Gedep. Staten van Zuid
Holland; 1911 lid van de Algemene Rekenkamer. 
Jg. 1933 no. 18719 en 18723. 
,Hij sprak weinig in ons Parlement, maar behoorde tot degenen die 
altoos de zittingen bijwoonden en van alle onderwerpen studie maakten, 
waarom hij voor de a.r. fractie een waardevolle kracht was." 

61. Dr. A. Kuyper, 1837-1920; lid T.K. van 1874-79; 1894-1901; 1907-12; 
studeerde theologie te Leiden; was predikant te Beesd, Utrecht en Amster
dam; hoogleraar aan de V.U.; 1901-05 minister van Binnenlandse Zaken. 
Jg. 1920 no. 14901, 14903, 14904 en 1.4905. 
We achten een beoordeling overbodig! 

62. Jhr. Mr. F. K. van Lennep, 1865-1928; lid T.K. van 1909-13; studeerde 
rechten te Utrecht en Amsterdam; was advocaat te Amsterdam. 
Jg. 1928 no. 17200 en 19204. 
Het Levensbericht deelt alleen mee dat hij tot de chr. hist. partij be
hoorde. 

63. Mr. W. baron van Lijnden, 1806-66; lid T.K. van 1850-66; was advo-
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caat te Nijmegen; 1839 rechter aldaar. 
Groen (Br. 14) noemt hem een dier fikse verdedigers van het a.r. Staats
recht. 

64. Mr. C. T. graaf van Lijnden van Sandenburg, 1826-85; lid T.K. van 
1866-68 en van 1869-74; studeerde rechten; 1848 advocaat te Arnhem; 
van jan. 1868 tot juni 1868 min. van Eredienst; 1879-81 min. van 
Buitenlandse Zaken; 1881-83 min. van Financien; 1883 lid. E.K. 
]g. 1885 no. 4190. 
Het bericht spreekt van ,gemengde gewaarwordingen". 
,Ons was het helaas opgelegd in de latere jaren zijns levens in verzet 
te treden tegen veel in zijn beleid en bedrijf; op een noodlottig punt 
verdrong de staatsman Van Lijnden de Evangeliebelijder." 
Kuyper (G. v. W. 17) zei in 1883 op de Deputatenvergadering: Onze 
partij gaat niet langer gebukt onder de zedelijke smaad dat een der 
onzen, die de scherpe resolutie ( te weten de l.o.-wet Kappeyne) in- en 
uitvoerde, eerste raadsman is der Kroon. Van dank mogen we spreken 
dat we die krenkende fase van ons politieke leven zijn doorgekomen 
zonder als partij verzwakt te worden. 

65. Mr. Dr. F. A. C. graaf van Lijnden van Sandenburg, 1873-1932; lid 
T.K. van 1909-13; studeerde rechten en staatswetenschappen te Utrecht; 
was kantonrechter te Wijk bij Duurstede; lid Prov. en Gedep. Staten van 
Utrecht; 1914-24 Commissaris der Koningin van Utrecht; 1928 vice
president Raad van State. 
]g. 1932 no. 18618 en 18620. 
,Aan grote geestesgaven paarde hij die eigenschappen, welke hem 
stempelden tot de edelman in de beste zin van het woo rd." 
Het bericht spreekt niet van zijn politieke richting; deze was chr. hist. 

66. Mr. 0. ]. H. graaf van Limburg Stirum, 1855-1939; lid T.K. van 1894-
1909; studeerde rechten te Utrecht; was schoolopziener te Leiden; reisde 
vier jaar lang in Ned. Indie en behandelde dan ook in de Kamer bij 
voorkeur koloniale onderwerpen. 
]g. 1909 no. 11449 en 11450. 
Het verslag vermeldt dat hij dichter bij de chr. hist. partij stond dan 
bij de a.r. Tot 1903 behoorde hij tot de v.a.r.; daarna tot de c.h.u. 

67. Mr. B. ]. baron Lintelo de Geer van Jutphaas, 1816-1903; lid T.K. 
van 1884-94; studeerde letteren en rechten te Utrecht; 1843 kanton
rechter te Maarsen; 1847 buitengewoon hoogleraar romeins recht te 
Utrecht; 1856 gewoon hoogleraar; 1874 lid Prov. Staten van Utrecht; 
1889 lid Gedep. Staten. 
]g. 1903 no. 9624 en 9628. 
,Baron de Geer was een der samenstellers van Ons Program van Be
ginselen; lange jaren had hij zitting in het Centraal Comite van de 
a.r. kiesverenigingen. Toen in de a.r. partij de scheiding kwam en de 
vrij a.r. een afzonderlijke groep gingen vormen, ging ook De Geer van 
ons heen. Dit werd onzerzijds betreurd. Maar nimmer is onder ons de 
ware en diepe hoogachting voor deze strijder en belijder ook maar een 
ogenblik verminderd." 

68. A. D. P. V. van Loben Sels, 1847-1938; lid T.K. van 1901-05; stu-
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deerde in Hannover als ingenieur af; was vooral bij de aanleg van 
kanalen betrokken, 1890-1905 inspecteur van de arbeid; lid van Prov. en 
Gedep. Staten van Gelderland. 
Jg. 1938 no. 20334 en 20337. 
,De overledene was een der oude ,voortrekkers", die door zijn prin
cipiele trouw, zijn eenvoudige plichtsbetrachting en grote offervaardig
heid a! om in den lande grote achting genoot." . 

69. C. M. E. van Loben Sels, 1846-1923; lid T.K. van 1888-94; bezocht de 
K.M.A.; verliet de dienst als generaal-majoor der artillerie. 
Jg. 1923 no. 15624. 
,Van Loben Sels was niet wat men een staatsman noemt; veeleer naar 
innerlijk en uiterlijk een krijgsman; hij was militair in al zijn gedragin
gen. Dit gaf hem we! eens de schijn van weinig minzaamheid. En 
toch, wie hem goed kenden, wisten we! beter. Hoe ijverde hij voor de 
doorwerking van onze beginselen ... " 

70. Jhr. Mr. J. W. van Loon, 1816-76; lid T.K. van 1896-76; werd opge
leid aan het kostbare instituut Noorthey bij Voorschoten; studeerde 
rechten te Utrecht; zwager van Elout; advocaat te Amsterdam. 
Jg. 1876 no. 1213, 1214, 1216 en 1217. 
De berichten tekenen hem als een geestverwant van Groen. 

71. Mr. C. Lucasse, 1852-1926; lid T.K. van 1888-1909; studeerde rechten 
te Leiden; was advocaat te Middelburg; later kantonrechter te Goes, lid 
Prov. en Gedep. Staten van Zeeland; lid E.K. van 1910-13 en 1915-19. 
Jg. 1926 no. 16534 en 16537. 
,De heer Lucasse nam actief aan de strijd mee. Wel niet in die mate 
dat hij schitterend op de voorgrond trad, dat lag niet in zijn aard; maar 
we! als een van de trouwe strijders ... " 

72. Mr. Aeneas baron Mackay, heer van Ophemert en Zonnewijnen, 
1807-76; lid T.K. van 1850-62; studeerde rechten te Utrecht; 1840 
referendaris Raad van State; 1862 vice-voorzitter Raad van State; 1865 
minister van Staat. 
Jg. 1876 no. 1211, 1214, 1216 en 1250. 
Reeds als lid van de Dubbele Kamer van 1848 noemde Groen hem 
(Br. 14) een fiks verdediger van het a.r. staatsrecht. 

73. Mr. Aeneas baron Mackay (de jongere), 1839-1909; lid T.K. van 1876-
88 en van 1892-1905; studeerde rechten te Utrecht; was eerst advocaat 
te Nijmegen; 1873-88 rechter te Zutphen; 1888-90 min. van Binnenlandse 
Zaken; 1890-91 min. van Kolonien; 1907 lid Raad van State. 
Jg. 1909 no. 11554 en 11557. Jg. 1911 no. 11966 geeft eveneens bijzon
derheden. 
,Mackay was met het !even van heel onze kring samengegroeid. 
Een volksman in de gewone zin is Mackay nooit geweest. Zijns was niet 
het gemeenzaam woord, dat op de volksmeeting de harten aangreep. 
Schrijver voor het volk was hij evenmin. Maar al zag ons volk hem 
weinig, het kende zijn trouw ... " 

74. T. P. baron Mackay, 1840-1922; lid T.K. van 1882-96; was burge
meester van Amerongen, Leersum en Harderwijk; later voorzitter van de 
Algemene Rekenkamer. 
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Jg. 1922 no. 15532 en 15535. 
,Hij behoorde niet tot de op de voorgrond tredende figuren, die met 
grate welsprekendheid de Staten-Generaal tot luisteren dwongen; maar 
wel tot de nijvere werkers, die een sieraad uitmaken van hun kring en 
wier onwrikbaar vasthouden aan de door hen beleden beginselen hen 
stempelt tot mannen van hoog karakter. 
In T. P. Mackay ging een van de oude strijders been die de ,zware 
jaren" uit onze geschiedenis mee hebben beleefd." 
In 1894 was M. tegen uitbreiding van bet kiesrecht; sedert behoorde hij 
tot de v.a.r. 

75. J. Messchert van Vollenhove, 1813-81; lid T.K. van 1873-77; studeerde 
rechten te Leiden; was bij de rechterlijke macht in Amsterdam; 1851 
lid van de gemeenteraad aldaar; 1852 lid Prov. Staten van Noord
Holland; 1853 lid Gedep. Staten; 1858·60 burgemeester van Amsterdam; 
1864 lid E.K. 
Jg. 1881 no. 2827. 
,Oak al scheidde hij zich de laatste jaren min of meer af van de a.r. 
partij, wij herdenken hem met dank." 

76. G. A. A. Middelburg, 1846-1916; lid T.K. van 1909-13; bezocht de 
Technische Hogeschool te Zurich en Hannover; was hoofdingenieur bij 
de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij; later directeur der Ned. 
Zuidaf rikaanse spoorwegmij. 
Jg. 1916 no. 13469 en 13470. 
,Hij behoort tot die weinigen, die met hart en ziel zich aan bet neo
calvinisme hadden toegewijd." 

77. J. van der Molen Tzn., 1867-19 39; lid T.K. van 1908-2 5; opgeleid 
aan de rijksnormaallessen te Steenwijk, onderwijzer te Brucht (gem. 
Hardenberg), en Utrecht; schoolhoofd te Baflo; schoolopziener te 
Hillegersberg; lid gemeenteraad van Rotterdam en wethouder aldaar; 
later burgemeester van Renkum. 
Jg. 1939 no. 20728 en 20731. 
,In hem heeft de a.r. partij een toegewijd man verloren." 

78. F. H. de Monte Verloren, 1861-1925; lid T.K. van 1909·17; bezocht 
de Polytechnische school te Delft; was hoofdcommies, referendaris en 
administrateur bij bet Dep. van W aterstaat. 
Jg. 1925 no. 16269 en 16272. 
,Hij was een sieraad voor onze a.r. Kamerclub. 
Hij was niet wat men in de gewone zin een populair man noemt. 
Hij behoorde tot de vooraanstaande Kamerleden, niet vanwege zijn wel
sprekendheid, maar vanwege zijn grate, soliede kennis van zaken." 

79. M. Noordtzij, 1840-1915; lid T.K. van 1891-92; bezocht de Theolo
gische School te Kampen; was predikant te St. Annaparochie, Heeren
veen en Schiedam; 1875 hoogleraar te Kampen; lid Prav. Staten van 
Overijssel; lid van de gemeenteraad van Kampen. 
Jg. 1915 no. 13139; 13143. 
,Reeds als student te Kampen ijverde hij voor de a.r. beginselen. Hij 
was lid van bet Centraal Comite." 

80. Mr. H. Okma, 1868-1907; lid T.K. van 1901-1907; studeerde rechten 
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aan de V.U.; promoveerde in 1894 te Groningen; 1895 lid Prov. Staten 
van Friesland; wijdde vooral zijn aandacht aan sociale vraagstukken, 
zoals blijkt uit zijn: Schets eener Ouderdomsverzekering. 
Jg. 1907 no. 10925 en 10926. 
,Hij stond vooraan in de gelederen onzer getrouwen." 

81. R. K. Okma, 1839-1915, lid T.K. van 1888-91; was kalkfabrikant; lid 
van de gemeenteraad van Wymbritseradeel en wethouder aldaar. 
Jg. 1915 no. 13213. 
,De overledene behoorde tot de a.r. partij." 

82. N. Oosterbaan, 1863-1917; lid T.K. van 1907-17; werd opgeleid tot 
onderwijzer aan de rijksnormaalschool te Finsterwolde; was onder
wijzer in Den Helder en Middelstum (waar hij sociale misstanden aan 
de kaak stelde); hoofd te Naarden; 1902 schoolopziener te Doesburg. 
Publiceerde veel, o.a. van 1897-1909 in vijf delen: Sociale programma's. 
Jg. 1917 no. 13893 en 13895. 
,Toen hij in de Kamer kwam, was hij eigenlijk niet meer in zijn voile 
kracht; maar toch heeft hij ook daar menigmaal met talent en geestdrift 
de zaak van ons Christenvolk bepleit." 

83. W. M. Oppedijk, 1834-93; lid T.K. van 1888-93; houthandelaar te 
IJlst; 1865 lid Prov. Staten van Friesland; ijverde zeer voor het chr. 
onderwijs. 
Jg. 1893 no. 6446 en 6450. 
,Hij streed lange jaren in Frieslands Staten geheel aileen de strijd. 
Naderhand wies de beweging hem boven het hoofd. Hij was geen 
organiserend talent en niet de man van de meeting. Meer in de Staten 
dan in de Kamer op de voorgrond tredend." 

84. H. Pollema, 1853-1932; lid T.K. van 1909-13; was onderwijzer, 
schoolhoofd en schoolopziener (te Wirdum); lid Prov. en Gedep. Staten 
van Friesland; later burgemeester van Lemsterland. 
Jg. 1932 no. 18389 en 18392. 
,De heer Pollema was een ,Stanfries"; dat heeft hij heel zijn Ieven 
getoond.'' 

85. Jhr. Mr. J. J. Pompe van Meerdervoort, 1839-1918; lid T.K. van 1881-
86; studeerde rechten; was kantonrechter in Goes; later rechter te 
Middelburg; lid Prov. Staten van Zeeland. 
Jg. 1918 ontbreekt in het Kuyperhuis; de sterfdatum was 29-11-1918. 
Jg. 1881 no. 2804 meldt, dat Jhr. Pompe de candidatuur voor Goes heeft 
aangenomen en verklaard heeft a.r. te zijn, en gekozen zijnde, zich te 
zullen aansluiten bij de a.r. Kamerleden. 

86. Jhr. Mr. J. H. J. Quarles van Ufford, 1895-1917; lid T.K. van 1896-
97; was eerst burgemeester van Axel, later van Noordwijk; later lid 
van de Raad van State. 
Jg. 1917 no. 13816 en 13819. 
De berichten maken geen melding van a.r. beginselen; hij was trouwens 
maar een j aar Kamerlid. Quarles behoorde tot de v.a.r. 

87. J. F. baron van Reede van Oudtshoorn, 1806-60; lid van T.K. van 1853-
60; studeerde rechten te Utrecht; was raadsheer aldaar. 
Groen (Br. 14) noemt hem een dier fikse verdedigers van het a.r. 
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staatsrecht. 
88. Mr. N. de Ridder, 1848-1909; lid T.K. van 1901-09; was burgemeester 

van Leiden. 
Jg. 1909 no. 11561 en 11564. 
,Als Kamerlid was hij steeds een der vaste steunpilaren van de a.r. club." 

89. Mr. V. H. Rutgers, 1877-1945; lid T.K. van 1912-17; studeerde rechten 
aan de V.U., te Groningen en aan de Gem. Universiteit van Amsterdam; 
advocaat te Hilversum; 1916 burgemeester van Boskoop; min. van 
0., K. en W. tijdens het eerste ministerie Colijn; 1928 hoogleraar aan 
de V.U.; vertegenwoordigde Nederland herhaaldelijk in de Volkenbond. 
Een Levensbericht ontbreekt; de sterfdatum was 5-2-1945 te Dachau. 

90. Mr. P. H. Saaymans Vader, 1799-1891; lid T.K. van 1866-79; studeerde 
rechten te Leiden; was vanaf 1857 rechter te Goes. 
Jg. 1891 no. 5836 en 5841. 
,Ontkend mag niet, dat hij zich te sterk door de Duitse historische 
school had laten bewerken en daardoor van Groen van Prinsterer af
week." 

91. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, 1837-1924; lid T.K. van 1879-90; 
1894-1917; studeerde rechten te Groningen; raadsheer te Den Bosch; 
enige tijd hoogleraar aan de V.U.; min. van Binnenlandse Zaken; lid 
E.K. 
Jg. 1924 no. 15997 en 16000. 
,Wij zullen de nagedachtenis hooghouden, want ook Lohman zal 
onder ons blijven voortleven en in eerbiedige erkentenis gehouden 
worden als een der groten onder ons volk, die het recht ook der kleinen 
erkende en er voor streed." 
Lohman was tot 1894 a.r.; daarna v.a.r.; tenslotte c. h. 

92. Dr. J. G. Scheurer, 1864-1928; lid T.K. van 1911-17; opgeleid tot 
zendeling bij de Utrechtse Zendingsvereniging; studeerde voor arts 
aan het Londense Hospitaal; behaalde later het ned. radicaal te Gronin
gen; geneesheer-directeur te Djokja, later te Ermelo. 
Jg. 1928 no. 17232 en 17236. 
,Het a.r. volk was blij hem te mogen zenden naar de Tweede Kamer, 
waar hij als kenner van het lndische leven welkom was. Hij had de 
beginselen zijner partij lief en als hij daarvoor het pleit kon voeren, dan 
werd zijn stem niet gemist. Hij was voor het a.r. volk een rijk bezit." 

93. A. baron Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek, 1839-1918; lid 
T.K. van 1873-84 en van 1886-91; was Commissaris der Koningin van 
Utrecht. 
Jg. 1918 no. 14167. 
Bij de verkiezingen van 1879 werd hij door het Centraal Comite aan
bevolen. In 1894 verklaarde hij zich tegen uitbreiding van het kiesrecht, 
in tegenstelling tot Kuyper c.s. 

94. F. D. graaf Schimrnelpenninck, 1854-1924; lid T.K. van 1894-1901; 
was burgemeester van Amersfoort: later Commissaris der Koningin van 
Utrecht. 
Jg. 1924 no. 15864 en 15868. 
De berichten spreken niet van a.r. beginselen. Na 1897 behoorde de 
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graaf tot de v.a.r. 
In 1899 werd met 50 tegen 49 stemmen de leerplichtwet aangenomen. 
Wanneer de graaf, tengevolge van de capriolen van een Oldenburger 
hengst, niet verhinderd was geweest te stemmen, zou het 50-50 zijn 
geweest en de wet verworpen zijn. 

95. Jhr. G. J. A. Schimmelpenninck, 1854-1929; lid T.K. van 1909-17; 
was van 1854-82 burgemeester van Rhenen; lid Prov. Staten van Utrecht. 
Jg. 1929 no. 17690. 
Het bericht vermeldt aileen dat de jonkheer als lid der c.h. gekozen 
we rd. 

96. J. E. N. baron Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken, 1836-
1914; lid T.K. van 1884-94; bezocht de K.M.A.; werd in 1899 als 
luitenant-generaal gepensionneerd. 
Jg. 1914 no. 12884 en 12885. 
,Met groot leedwezen zal in onze kringen het heengaan van deze 
Christen-staatsman worden vernomen. Deze beminnelijke, bescheiden 
man, leefde met hartelijke belangstelling zich in allerlei Chr. arbeid in." 

97. Dr. J. Schokking, 1864-1941; lid T.K. in 1901; studeerde aan de Gem. 
Universiteit en aan de V.U. te Amsterdam; eerst theologie, later ook 
rechten; was predikant te Wezep, Koudum, Dordrecht en Leiden; lid 
van Prov. en Gedep. Staten van Zuid-Holland; 1925-26 min. van 
Justitie; 1932 lid Raad van State. 
Een Levensbericht werd niet aangetroffen; de sterfdatum was 15-6-1941. 
Schokking behoorde eerst tot de Fries-Chr. Historische groep; later tot de 
C.H.U. 

98. H. Seret, 1845-1912; lid T.K. van 1880-1905; volgde de K.M.A.; 
werd in 1895 als majoor gepensionneerd; 1900 titel van luitenant
kolonel; lid Prov. Staten van Zuid-Holland; lid Haagse gemeenteraad; 
later directeur van de Amsterdamse Maatschappij van Levensverzekering. 
Jg. 1912 no. 12509 en 12510. 
,Seret trad indertijd krachtig op de voorgrond als verdediger van de 
a.r. beginselen." 

99. N. Sluis, Pzn., 1834-1925; lid T.K. van 1901-05; was zaadhandelaar 
te Enkhuizen; lid van de gemeenteraad aldaar; lid Prov. Staten van 
Noord-Holland. 
Jg. 1925 no. 16339 en 16341. 
,Met hem verdwijnt weer een van die oude, stoere a.r., die als het ware 
bij de wieg van onze politieke partij stonden en tot haar ontwikkeling 
van het begin af krachtig medewerkten. 
Hij onderscheidde zich door zijn trouw en stille toewijding; door zijn 
kennis van zaken. Maar op de voorgrond treden deed hij niet; dat 
strookte niet met zijn grote bescheidenheid." 

100. J. R. Snoeck Henkemans, 1862-1945; lid T.K. van 1909-13 en na 1916; 
was wijnhandelaar te Den Haag; lid van de gemeenteraad en wet
houder aldaar. 
Een Levensbericht ontbreekt; de sterfdatum was 24-5-1945; hij behoorde 
tot de c.h.u. 

101. A. P. Staalman, 1858-1938; lid T.K. van 1894-1905 en 1918-22; dreef 
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te Den Helder een boekwinkel; was oprichter en uitgever van het 
plaatselijk blad: Extra Tijding, dat kritiek leverde op het werkklimaat 
bij de marine. 
]g. 1938 no. 20209 en 20212. 
,Elf jaar zat hij als a.r. in de Kamer. Hij kampte tegen liberale over
moed en de groeiende rode invloed. Later streed hij ook tegen Kuyper. 
Hij nam toen als !eider der Christen-Democraten aan de verkiezingen 
deel. De breuk met de a.r. was een feit. Staalman keerde niet in de 
Kamer terug. 
Staalman had grote organisatorische gaven. Hij was een fel en gevreesd 
debater. Helaas heeft hij zijn krachten verspild zonder iets te kunnen 
opbouwen." 

102. A. S. Talma, 1864-1916; lid T.K. van 1901-08; was Hervormd predikant 
te Heinenoord, Vlissingen, Arnhem; van 1908-13 min. van Nijverheid, 
Landbouw en Handel; daarna korte tijd veldprediker; predikant te 
Bennebroek. 
Jg. 1916 no. 13574 en 13576. 
,Als wapenbroeder onovertroffen; wij verliezen een strijder van zeld
zame kracht en betekenis." 

103. Mr. J. J. Teding van Berkhout, 1815-80; lid T.K. van 1873-80; stu
deerde rechten en wis- en natuurkunde; was eerst advocaat te Amster
dam; van 1851-61 docent aan het Schotse Seminarie; 1857-66 wethouder 
te Amsterdam; ijverde zeer voor het chr. onderwijs. 
Jg. 1880 no. 2559 en 2562. 
In 1861 schreef Teding aan Groen (Br. 892) dat hij bereid was diens 
spoor te volgen. De berichten bevestigen dit. 

104. Mr. A. ]. Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren, 1838-
82; lid T.K. van 1879-82; studeerde rechten te Groningen; grootgrond
bezitter; lid Prov. Staten van Groningen. 
Jg. 1882 no. 3070 en 3071, 3074. 
Kuyper noemde hem op de Deputatenvergadering van 1883 (G. v. W. 
14) het type van de jongere ontwikkeling der a.r. De berichten be
vestigen dit. 

105. G. H. Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren, 1847-94; 
lid T.K. van 1882-86; was eerst marine-officier; vanaf 1887 burge
meester van Doornspijk; lid Prov. en Gedep. Staten van Gelderland; 
ging in 1886 met de Doleantie mee. 
Jg. 1894 no. 6788 en 6791. 
,Trouw en moedig". 

106. Mr. M. W. baron du Tour van Bellinchave, 1835-1908; lid T.K. in 
1879; studeerde rechten te Utrecht; was wethouder van Den Haag; lid 
Prov. Staten van Zuid-Holland; van 1883-88 min. van Justitie. 
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]g. 1908 no. 11153. 
S. en H. (biz. 299) vermeldt, dat Du Tour in 1879 niet door het 
Centraal Comite werd aanbevolen. Hij werd wei gekozen. Desondanks 
heet het: Hij is een aanwinst; hij deelt in vele opzichten onze heiligste 
overtuigingen. 
Het Levensbericht rept echter in geen enkel opzicht van a.r. beginselen. 
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107. Mr. R. van Veen, 1865-1929; lid T.K. van 1901-17; studeerde rechten 
te Utrecht; was advocaat te Groningen; later raadsheer-plaatsvervanger 
te Den Haag. 
Jg. 1929 no. 17498 en 17501. 
,Hij werd in ons Parlement gekozen als vrij a.r. 
In de Tweede Kamer had hij een zeer eervolle plaats; hij beperkte zich 
in hoofdzaak tot juridische onderwerpen." 

108. Mr. H. A. van de Velde, 1855-1919; lid T.K. van 1890-94; 1897-1917; 
studeerde rechten te Utrecht; was burgemeester van Bodegraven, later 
van Loosduinen; lid Prov. en Gedep. Staten van Zuid-Holland. 
Jg. 1919 no. 11453 en 14455. 
,Hij behoorde jarenlang tot onze vooraanstaande mannen." 

109. S. van Velzen, 1836-1913; lid T.K. van 1888-94; lid Prov. Staten van 
Zuid-Holland; 1901 lid E.K. 
Jg. 1913 no. 12531 en 12534. 
, Van Velzen was een der mannen, die een goed deel van hun gaven en 
krachten hebben gewijd aan de verbreiding en verdediging der a.r. be
ginselen." 

110. Dr. J. Th. de Visser, 1857-1932; lid T.K. van 1897-1918; studeerde 
theologie te Utrecht; was predikant te Leusden, Almelo, Rotterdam en 
Amsterdam; lid Prov. Staten van Zuid-Holland; 1918-23 min. van 0., 
K. en W. 
Jg. 1927 no. 16814 (bij zijn 70ste verjaardag); Jg. 1932 no. 18401 en 
18404. 
,Op elk terrein, waarop hij zich heeft mogen bewegen, heeft hij uit
geblonken. Al heeft de Calvinistische levensgedachte hem niet getrok
ken, toch willen wij met waardering van zijn arbeid gewagen." 
De Visser kwam in 1897 als c.h. in de Kamer; in 1901 als fractielid 
van de groep-Bronsveld. Volgens Kuyper (G.v.W. 100) steunde hij 
bij elke gewichtige beslissing de a.r. tegen het Liberalisme, in strijd 
met Bronsvelds bedoelingen. Later was hij weer c.h. 

111. P. van Vliet Jr., 1853-1941; lid T.K. van 1901-17; was eerst timmer
mansknecht en winkelbediende; later inspecteur van een Levensverzeke
ringsmij. en voorzitter van Patrimonium; lid van de gemeenteraad van 
Rijswijk en wethouder aldaar. 
Jg. 1941 no. 21323 en 21325. 
,In de Kamer is Van Vliet nooit sterk op de voorgrond getreden. Hij 
was de ,schildknaap van Talma". Met die positie op de achtergrond 
stelde hij zich tevreden. Zijn werk bleef daardoor op de achtergrond." 

112. W. de Vlugt, 1872-1944; lid T.K. van 1909-13; was eerst aannemer te 
Amsterdam; lid der gemeenteraad; 1918 wethouder; 1921 burgemeester; 
1922 lid E.K.; tijdens de bezetting werd hij op pensioen gesteld. 
Een Levensbericht ontbreekt; de herbegrafenis vond 25-10-1945 plaats. 
Trouw maakt er geen melding van. 

113. C. vanderVoort van Zijp, 1871-1935; lid T.K. van 1908-25; studeerde 
theologie te Utrecht; was Hervormd predikant te Vuren en Dalen en te 
Doesburg; 1924 burgemeester van Maartensdijk. 
Jg. 1935 no. 19463 en 19465. 
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,In de a.r. partij een zeer gewaardeerd marineman, die en de technische 
kwesties en personele aangelegenheden met grote kennis kon bezien. 
Als lid der Tweede Kamer vervulde hij in de a.r. partij-organisatie een 
belangrijke rol. 
Bij de opkomst van de nat. soc. beweging heeft hij een tijdlang aan 
cleze beweging zijn krachten gegeven." 
Het verslag van de begrafenis toont aan dat de N.S.B. deze aangreep 
als demonstratie. Er was een N.S.B.-erewacht en Van Geelkerken sprak 
aan het graf. 

114. L. W. de Vries, 1849-1928; lid T.K. van 1888-91; was raadslid, wet
houder en tenslotte bijna 25 jaar burgemeester van Barradeel; lid E.K. 
Jg. 1928 no. 17197. 
Het bericht vermeldt alleen zij n Eerste Kamerlidmaatschap; a an het 
graf sprak een c.h. Kamerlid. 

115. Mr. Dr. S. de Vries Czn., 1896-1961; lid T.K. van 1903-08; werd op
geleid tot onderwijzer; ging later rechten studeren aan de V.U. en de 
Gem. Universiteit van Amsterdam; advocaat aldaar; min. van Financien 
van 1918-21; 1931 wethouder van Den Haag. 
Een Levensbericht werd in Trouw niet aangetroffen. De sterfdatum 
was 25-9-1961. De Vries behoorde tot de a.r. 

116. J. H. de Waal Malefijt, 1852-1931; lid T.K. van 1897-1909; werkte 
eerst op de gemeentesecretarie te Overveen; was later zeepzieder te 
Zeist en gemeenteraadslid aldaar. 1890 burgemeester van W estbroek 
en Achttienhoven; 1909 lid Gedep. Staten van Zuid-Holland; 1909-13 
min. van Kolonien; 1913-27 burgemeester van Katwijk; 1917-24lid E.K. 
Jg. 1931 no. 18070 en 18073. 
,Met hem verlaat ons een van de oude garde, die wel heel zijn leven 
aan de strijd voor onze beginselen heeft gewijd." 

117. 0. baron van Wassenaer van Catwijck, 1823-87; lid T.K. van 1866-87; 
burgemeester van Voorburg; lid Prov. Staten van Zuid-Holland; huwde 
J. H. Hoffmann, nicht van Groen. 
Jg. 1887 no. 4813 en 4816. 
,Van oorsprong meer uit conservatieve omgeving; hij zou de eerste zijn 
geweest om er aan te herinneren dat hij soms in wat van a.r. kant ge
daan werd, niet zo aanstonds kon meegaan. 
Inzake de motie-Keuchenius en de candidaatstelling bij de verkiezingen 
van 1871 deelde hij niet de inzichten van Groen. In zijn laatste levens
jaren was hij echter voorzitter van de a.r. Kamerclub." 

118. Mr. 0. J. E. baron van Wassenaer van Catwijck, 1856-1939; lid T.K. 
van 1888-91; 1901-17; bezocht het Marine-instituut te Nieuwediep; was 
luitenant ter zee 2de klasse; studeerde later rechten te Leiden; was advo
caat te Den Haag; lid E.K. van 1914-19. 
Jg. 1939 no. 20721 en 20725. 
Was eerst a.r.; na 1901 v.a.r.; na 1901 c.h. 

119. Mr. J. P. J. A. graaf van Zuijlen van Nijevelt, 1819-94; lid T.K. in 
1861, 1865-66, 1871-75; studeerde rechten te Utrecht; 1855 gezant 
te Constantinopel; 1860 min. van Buitenlandse Zaken; 1862 gezant te 
Berlijn; 1866-68 min van Buit. Zaken; 1869 gezant te St. Petersburg; 
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1875 gezant te Wenen; 1883 lid Raad van State. 
Jg. 1894 no. 6846 en 6850. 
De berichten gewagen niet van a.r. beginselen. 
Tot 1866 ging hij door voor a.r. Groen schreef in 1861 (Br. 490): De 
komst van de graaf in de Tweede Kamer is met betrekking tot de hoogste 
Volksbelangen een zeer wezenlijke aanwinst. 
Van Lijnden noemt hem in een brief aan Groen in 1865 ,de trouwe, 
loyale Zuijlen." 
Hoewel hij in 1866 verklaard had geen a.r. te zijn, bracht de Arnhemse 
kiesvereniging hem in 1871 in de Kamer; hij kwam voortdurend met 
Kuyper in conflict. 

Analyse 
Kamerleden v66r 1879 waren: 3, 23, 24, 39, 43, 47, 49, 63, 64, 70, 72, 75, 

77, 87, 90, 119. 
Na 1879: van adel of tot het patriciaat behorende: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 16, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 35, 38, 42, 48, 56, 62, 65, 66, 67, 68, 
69, 73, 74, 78, 85, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 103, 104, 105, 106, 117, 118. 

Niet behorende tot adel of patriciaat: 
A. academisch gevormd: 2, 11, 20, 25, 32, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 

54, 55, 59, 60, 61, 71, 76, 79, 80, 88, 89, 92, 97, 98, 102, 107, 108, 
110, 113, 115. 

B. niet-academisch gevormd: 
I. gezeten burgerij en middenstand: 1, 15, 17, 19, 28, 29, 33, 34, 40, 
51, 57, 58, 81, 82, 83, 84, 99, 100, 109, 112, 114, 116. 
II. uit heel eenvoudige kring: 101 en 111. 

* 
DE NIEUWE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN: BEGIN OF 

VOLEINDING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP IN DE ONDERNEMING 

door 

D. W. Ormel 

In november jl. heeft de Sociaal-Economische Raad een advies uitgebracht 
inzake uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraden. Aan 
de hand van dit advies is de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
thans doende een herziening van de Wet op de Ondernemingsraden voor te 
bereiden. Aangenomen mag worden, dat de minister grosso modo het advies 
zal volgen, temeer waar het, op enkele punten na, een unaniem advies is, 
waarmee dus zowel de werkgevers- als de werknemersleden van de SER zich 
akkoord hebben verklaard. 

Deze summiere vermelding van de stand van zaken leek ons wenselijk, om-
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dat - enkele gelukkige uitzonderingen daargelaten - de Nederlandse pers 
daaraan niet de aandacht heeft besteed, die dit onderwerp verdient. Daarvoor 
was te meer reden geweest, omdat het advies in een openbare Raadsvergadering 
is vastgesteld. Niettemin moest men een bericht daarover veelal op een van de 
binnenpagina's zoeken. Van een commentarierend artikel over de merites van 
het advies was gewoonlijk geen sprake. Het zou helemaal niet zo gek geweest 
zijn indien men er frontpaginanieuws van gemaakt had. Het betreft bier immers 
de democratisering van de onderneming, een onderwerp, dat niet alleen actueel, 
maar ook hoogst belangrijk is. Een of andere ,loze kreet" over medezeggen
schap van de zijde van een of andere politicus pleegt door de bladen nog wei 
ter kennis van het publiek te worden gebracht. Voor een zakelijke en des
kundige behandeling van het onderwerp blijkt echter weinig belangstelling te 
bestaan. Kuiten - en dan nog wel mannenkuiten, bijvoorbeeld van Cruyffie -
hebben meer kans de voorpagina te halen dan de medezeggenschap. We be
grijpen best, dat de kranten moeten brengen wat de lezers willen lezen, maar 
ze schieten o.i. in hun taak te kort, indien ze niet tevens publiceren wat de 
lezers behoren te lezen. De pers heeft in een democratische samenleving een 
uitermate belangrijke taak te vervullen. Zonder haar informatie kan die een
voudig niet functioneren. Wij betwijfelen echter, of zij zich van deze huive
ringwekkende verantwoordelijkheid steeds voldoende bewust is. 

Gelukkig zijn er nadien enkele artikelen van niveau verschenen over het 
onderwerp, dat ons bezig houdt. We denken daarbij aan het artikel van dr. Van 
Gorkum in Beroep en Roeping van december jl., alsmede aan het artikel 
van drs. Ramondt in het maart-nummer van A.R. Staatkunde. Het is met name 
op dit laatste artikel, dat een reactie ons op zijn plaats lijkt. 

Een kritische instelling 
Ramondt geeft blijk van een kritische instelling tegenover het door de 

SER uitgebrachte advies. Hij acht het geen ,opwekkende literatuur" en meent 
dat ,op teleurstellende wijze" wordt voorbijgegaan aan de wezenlijke oorzaken 
die tot nu toe in vele gevallen het functioneren van een ondernemingsraad 
belemmerden of tot een aanfluiting maakten. De voorgestelde veranderingen 
halen naar zijn mening ,het niveau van vernieuwing" niet. Hij acht het aan 
,stevige twijfel" onderhevig, of de realisering van het advies inderdaad ,een 
werkelijke inspraak" van de werknemers in de diverse beleidsonderdelen van 
de bedrijfsvoering tot stand zal brengen. Enfin, het bovenstaande is voldoende 
om te constateren dat Ramondt niet overloopt van geestdrift voor het SER
advies. 

Uit het navolgende zal blijken dat schrijver dezes verschillende aspecten 
anders benadert dan Ramondt. Dit is geen ramp. Het belangrijkste is dat 
Ramondt zich een overtuigd voorstander toont van de democratisering van de 
onderneming. En ook op dit terrein kan de waarheid aileen voortkomen uit 
de botsing van meningen. 

We kunnen uiteraard niet op aile opmerkingen en bezwaren ingaan. We 
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hopen echter in het navolgende wei de voornaamste pun ten waartegen Ramondt's 
artikel zich richt, de revue te laten passeren. 

De zelfstandige functie van de ondernemer 
Over dit begrip bestaat veei misverstand. In de toeiichting op het advies -

door Ramondt geciteerd - wordt het als volgt omschreven: ,Het houdt in dat 
de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de in de ondernemingsraad aan 
de orde komende aangelegenheden, het ondernemingsbeleid betreffende, niet bij 
dit college - dus de ondernemingsraad - berust, doch bij de ondernemer." 

Men kan ook zeggen, dat de ondernemer als het er op aankomt, altijd het 
laatste woord heeft, of dat de o.r. uiteindeiijk slechts een adviserend orgaan is. 

We zien niet in, hoe dit anders zou kunnen, indien men uitgaat van de zgn. 
ondernemingsgewijze produktie. En dit doen we, met inbegrip van de vakbe
weging, tot dusver. Zelfs koploper Kloos is van oordeei, dat er nog wei enkele 
problemen moeten worden opgelost, alvorens een overgang naar de Joego
slavische maatschappeiijke orde serieus kan worden overwogen.1 

In dit verband worde gewezen op de samenstelling van de o.r. waar de voor
zitter-directeur moederziel aileen zit tussen in de grotere ondernemingen 25 
werknemers. Loslaten van de zelfstandige functie zou betekenen dat in feite de 
Joegoslavische arbeidersraad daarmee ingevoerd zou zijn. 

De zeifstandige functie betekent echter niet - en hier ligt een kenneiijk 
misverstand - dat ,de meeste processen zich buiten de o.r. zullen gaan af
spelen". Integendeei, in de ondernemingsraad behoren aile bedrijfsaangelegen
heden aan de orde te komen. Mocht in een bepaald geval informatie worden 
achtergehouden, dan moet dit op een andere titel geschieden, namelijk op de 
overweging, dat het bedrijfsbelang zich tegen informatie daarover verzet. Van
zelfsprekend mag aileen in uitzonderlijke gevallen daarop een beroep worden 
gedaan. 

Nu vailen deze dingen in de praktijk wei eens mee. Een verstandig onder
nemer zal slechts in geval van evidente noodzaak het standpunt van de o.r. naast 
zich neerleggen. Hij heeft er aile belang bij dit te volgen. 

De ondernemingsraad heeft dus geen medezeggenschap in die zin dat de 
werknemers aileen of op voet van geiijkheid met de leiding der onderneming 
over de bedrijfsaangelegenheden kunnen beslissen. Hij is bedoeld als een in
formatie- en overlegorgaan waarin aile aangeiegenheden van enig beiang aan 
de orde komen. Hij stelt het personeel in de geiegenheid met het wei en wee 
van de onderneming mee te leven. Voor wie dit niet belangrijk vindt, heeft 
de o.r. geen betekenis. 

Overleg of belangenbehartiging? 
Ook hierover bestaat veel misverstand. Ramondt steit de vraag: Is de onder-

1 Ret achterste van de tong, biz. 63. 
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nemingsraad een orgaan van overleg en advies of is de ondernemingsraad een 
orgaan van belangenbehartiging? 

Ons advies is ondubbelzinnig: een orgaan van overleg en advies en niet 
van belangenbehartiging. Dat is geen ramp. Maar al te vaak wordt vergeten, 
dat voor de behartiging van de belangen er een ander orgaan is, namelijk de 
vakorganisatie. In een beschouwing over de o.r. moet dan ook steeds de vak
organisatie worden betrokken. De o.r. is een orgaan van advies en overleg, 
doch zodra bet gaat over belangenbehartiging is de vakbeweging bet aange
wezen orgaan. Beide vullen elkaar aan en moeten steeds in samenhang met 
elkaar worden bezien. Het schijnt dat dit zelfs in vakbewegingskringen niet 
altijd duidelijk gezien wordt. 

Bij belangen denken we dan uiteraard niet aan bet herstel van een niet
sluitend w.c.-raampje, al is dit belangrijk voor de gezondheid van bet perso
neel. We hebben daarbij bet oog op de arbeidsvoorwaarden, zoals ze in bet 
overleg tussen de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties ge
regeld worden. 

Dit is geen taak van de o.r. en kan bet ook niet zijn. Van een o.r. samen
gesteld uit werknemers, die voor hun carriere en promotie veelszins afhankelijk 
zijn van de voorzitter - en dit geldt met name voor beambten en boger 
personeel - kan en mag niet verwacht worden, dat hij onderhandeliugen kan 
voeren, waarbij zo nodig met de vuist op tafel moet kunnen worden geslagen. 
Hier ligt een taak, veelszins een hoofdtaak, van de vakbeweging. Zij dankt 
haar ontstaan juist aan de omstandigheid, dat men al gauw tot de conclusie 
kwam, dat een personeelslid niet de aangewezen figuur was om onderhande
lingen te voeren. Vandaar dat daarvoor iemand moest worden ,vrijgesteld". 

Het is o.i. een gelukkige omstandigheid, dat de belangenstrijd zich buiten 
de o.r. kan afspelen, zodat deze zich kan bepalen tot de interne ondernemings
aangelegenheden, waarbij over bet algemeen de goede verhoudingen niet door 
belangentegenstellingen verstoord behoeven te worden. 

Hoe diep dit misverstand over de taak en bevoegdheden van de o.r. echter 
geworteld is, bleek wei toen vanuit Deventer de opmars van de concentraties 
met min of meer massale ontslagen begon. ,De o.r. moet daar wat aan doen!" 
was de algemene kreet. Een loze kreet. Waar bet bier een zaak van belangen
behartiging van de wcrknemer betreft, kan aileen de vakorganisatie effectief 
optreden. De o.r. moet uiteraard tijdig ge!nformeerd worden. Bovendien kan 
hij bij de uitvoeringsregelingen nuttige diensten bewijzen, maar daarmee is 
zijn rol uitgespeeld.2 

Wij menen dan ook, dat bet niet juist zou zijn om, zoals Ramondt suggereert, 
de resultaten van de c.a.o.-onderhandelingen goed te laten keuren door de o.r. 
Dit zou o.i. praktisch onuitvoerbaar zijn - wat te doen bij een bedrijfstaks
c.a.o. als de ene o.r. wei en de andere niet akkoord zou gaan? - maar boven-

2 Met het bovenstaande wil niet gezegd zijn, dat daarmee de kous af is. Integendeel, 
wij menen dat een toezichthoudende instantie, die niet aileen de sociale, maar ook de 
economische merites bekijkt, onontbeerlijk is. 
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dien zou het een element van belangenbehartiging in dit college brengen, het
geen slechts een frustrerende invloed zou kunnen hebben. Het zou voorts be
tekenen, dat de gehele geleide loonpolitiek zou moeten worden opgeruimd. Wij 
hebben daar overigens persoonlijk allerminst bezwaar tegen, maar zien het nag 
niet gebeuren. 

Arbeiderscommissarissen 
Ramondt noemt als een ander niveau van democratische besluitvorming 

een paritair samengestelde raad van commissarissen. Wij vragen ons af, wat men 
meent daarvan te mogen verwachten. Gesteld, dat de arbeiderscommissarissen 
van oordeel zouden zijn dat een loonsverhoging van 25% zeer wel verant
woord zou zijn zonder de investeringen in gevaar te brengen en zij zouden erin 
slagen hun medecommissarissen van de gerechtvaardigdheid daarvan te over
tuigen, wat dan nog? Voor de realisering daarvan zou immers onmiddellijk 
van hogerhand een stokje worden gestoken! 

Uit een oogpunt van medezeggenschap van de werknemer in de onderneming 
is het arbeiderscommissariaat, zoals tal van onderzoekingen in West-Duitsland 
hebben aangetoond 3 van zeer betrekkelijke betekenis. W ellicht zou deze mede
zeggenschap wel gerealiseerd worden, indien de arbeiderscommissarissen uit het 
personeel van de betrokken onderneming zouden kunnen worden gekozen, 
zoals in West-Duitsland ten dele het geval is. Dan immers is er de band tussen 
kiezer en gekozene, zonder welke van medezeggenschap - d.w.z. van de 
werknemer - niet mag worden gesproken. Een commissaris-personeelslid 
kan bovendien een unieke inbreng leveren, welke van geen der outsiders
commissarissen mag worden verwacht. Van deze vorm van het arbeiderscom
missariaat wil men juist hier te lande echter niets weten. Het evident nadeel 
van het arbeiderscommissariaat is echter dat zij onder omstandigheden de actie
vrijheid van de vakorganisaties kan belemmeren. Hoe zou zij zich immers kun
nen verzetten tegen een maatregel, waaraan aan haar gelieerde commissarissen 
hebben medegewerkt? 

We her hal en dus, dat we in het werknemerscommissariaat geen oplossing 
zien voor het vraagstuk van de medezeggenschap van de werknemer in de 
onderneming. Waarmee niet gezegd wil zijn, dat we geen voorstander zouden 
zijn van een meer gevarieerde samenstelling van de Raad van Commissarissen. 
Integendeel, maar dan uit een andere overweging, namelijk ter bevordering van 
de spreiding van economische macht. Macht in zondige mensenhanden leidt 
immers per definitie tot machtsmisbruik, al is het menselijk hart arglistig ge
noeg om te bewerkstelligen, dat de dragers van die macht zich daarvan door
gaans niet bewust zijn. Het meest aangewezen middel tegen machtsmisbruik is 

3 Uit een recent onderzoek bleek, dat de medezeggenschap op het prioriteitenlijstje 
van de werknemer pas op de zevende plaats staat, ondanks het feit dat het arbeiders
commissariaat daar a! circa 20 jaar functioneert. 
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spreiding van macht en uit dien hoofde client zij doelbewust bevorderd te 
worden. 

Het zal echter duidelijk zijn, dat wij vanuit deze overweging commissariaten 
van politieke figuren niet wenselijk achten. Dit immers bevordert niet de 
machtsspreiding, maar de machtsconcentratie en werkt dus averechts. 

Tussen twee haakjes: de commissarissen zouden in deze tijd, nu op de terug
houdendheid van de werknemers ten aanzien van looneisen zulk een sterk be
roep wordt gedaan, een goede beurt maken, indien zij ook zelf enige terug
houdendheid zouden betrachten betreffende aantal en beloning der com
missariaten. 

Wat mag van de herziene Wet op de Ondernemingsraden worden verwacht? 
Zal zij leiden en zo ja in hoeverre, tot realisering van de medezeggenschap 

van de werknemer in de onderneming? 
Het antwoord op deze vraag is thans nog niet te geven, omdat, om met 

Ramondt te spreken, het begrijpelijk is, dat ,je met een wettelijke bepaling 
niet de verhoudingen grondig kunt veranderen". Hier wordt de kern van de 
zaak geraakt. De staat is tegenwoordig machtig, bijna almachtig. Maar wat 
hij nu net niet kan, dat is het door middel van een wet afdwingen van samen
werking. En daar gaat het hier nu juist om. Of de wet aan zijn bedoeling zal 
beantwoorden, zal dan ook praktisch geheel afhangen van de vraag hoe hij zal 
worden uitgevoerd. En - helaas! - even gemakkelijk als het is om wetten te 
veranderen, even moeilijk is het om mensen te veranderen.4 

lndien de werkgevers ervan uit zouden gaan met hoe weinig zij zouden 
kunnen volstaan en hoe zij door de mazen van de wet zouden kunnen heen
glippen en de werknemers niet de nodige belangstelling zouden opbrengen dan 
zal er weinig of niets veranderen. Zijn aile betrokkenen echter bereid om er 
alles van te maken wat er van te maken is, dan zal o.i. het vraagstuk van de 
medezeggenschap van de werknemer daarmede voor een belangrijk deel zijn 
opgelost. 

Openheid en informatie 
Naar onze overtuiging is vooral de meest volledige informatie van de 

grootste betekenis. Het gaat veelal niet in de eerste plaats om het recht van 
medebeslissing als wei om het recht van de beslissingen kennis te kunnen 
nemen, alsmede van de overwegingen, die daartoe geleid hebben. Met andere 
woorden de sluiers van geheimzinnigheid, waarachter zich het ondernemings
gebeuren pleegt af te spelen, moeten worden weggenomen, tot de zevende 
sluier toe. 

We will en niet beweren, dat de geheimzinnigdoenerij een eigenaardigheid 

4 Hierover wordt uitvoeriger gehandeld in een artikel van schrijver dezes, te ver
schijnen in Evangelie en Maatschappij onder de titel: Niet de structuren, maar wij. 
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van ondernemers is. Integendeel, ook in de politiek kan men er mee terecht. 
Het schijnt ook een statuskwestie te zijn. lets weten wat anderen niet weten, 
ook al heeft het niets om het lijf, schijnt veler gevoel van eigenwaarde op een 
plezierige manier te strelen. 

Typerend in dit opzicht was, dat bij de bezetting van het Maagdenhuis er 
een kreet van afgrijzen door het land ging: de bezetters hadden afschriften 
gemaakt van aile geheime stukken! Nu begrijpen wij niet wat een Maagden
huis zonder maagden voor geheimen kan bevatten. We kunnen ons voorsteilen, 
dat men bijvoorbeeld correspondentie over een professor, die een of ander 
slippertje gemaakt heeft, geheim wil houden. We zijn het daarmede eens en 
naar we aannemen de bezetters ook. Maar als je dan leest, dat bijvoorbeeld een 
begroting als een geheim stuk wordt beschouwd, dan vraag je je af: waarom? 
W aarom mogen de studenten daarvan geen kennis dragen? En welk recht 
heeft men om zelfs mij als belastingbetaler, inzage te weigeren als ik daarvoor 
belangstelling mocht hebben? En bovendien, de bezetters zouden daarmede 
toch slechts een doel kunnen hebben, nl. deze stukken in de openbaarheid 
te brengen. Wij hebben tot dusverre daarvan echter nog niets gemerkt.5 

De geheimzinnigheid die ook in het bedrijfsleven zorgvuldig wordt geculti
veerd, is dodelijk voor aile medezeggenschap. We hebben geen red en om aan 
te nemen dat de directie van de Verblifa een verkeerd beleid heeft gevoerd. 
Maar het waas van geheimzinnigheid, waarmede ook achteraf dat beleid wordt 
omgeven, roept de vraag op: is er dan toch iets te verbergen? 

Wil de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden aan haar bedoeling beant
woorden, dan zal met deze geheimzinnigheidscultus finaal gebroken moeten 
worden. Ook met de typisch Hoilandse angst ten aanzien van de openbaarheid 
van inkomens. Meent men op grond van zijn prestatie op een hoog inkomen 
recht te hebben, dan is er geen reden voor geheimzinnigheid. Twijfelt men 
daaraan, dan stelle men zich met minder tevreden. En indien anderen het in
komen bepalen kan men nog altijd het deel, waarop men meent geen recht te 
hebben aan de kerk afstaan. Men kan echter tegenwoordig televisie-presenta
toren rustig horen informeren naar de sexuele welstand van de ondervraagde, 
maar zelfs de hardste actualiteitenjongens zal men nooit horen informeren 
naar iemands financiele toestand. 

Natuurlijk moet hierbij in acht worden genomen, dat de openheid in de 
onderneming van andere aard is dan die, welke in de politieke sfeer wenselijk 
is. In het laatste geval gaat het in principe om openheid binnen het onder
nemingsverband, waarbij zonodig - maar zo weinig mogelijk - geheim
houding kan worden opgelegd. 

5 Als waar is wat dr. E. Tellegen schrijft (Trouw 28·5-1969), dat uit die stukken, 
in elk geval voor hem, zonneklaar werd dat het universitaire establishment helemaal niet 
bereid was de universiteit te democratiseren, dan is die angst voor openbaarheid wei te 
verklaren. Het openbaar maken dezer stukken zou dan echter aileen maar heilzaam zijn! 
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Is er wei behoefte aan medezeggenschap? 
Degenen, die de medezeggenschap gram zijn, plegen er nogal eens op te 

wijzen, dat de belangstelling daarvoor bij de werknemers maar matig zou zijn. 
Dit is in zekere zin waar. W anneer men echter daaruit meent te mogen 
afleiden dat bier geen enkel vraagstuk ligt, is men er naast. 

Laten we bier eens een vergelijking mogen maken. Gesteld, dat in een 
huwelijk man en vrouw volledig van elkaar vervreemd zijn en zelfs geen enkele 
poging meer doen om elkaar te bereiken, dan zal in zulk een geval geen van 
beiden behoefte tonen aan enige ,medezeggenschap". Maar daaruit mag men 
niet afleiden dat de verhouding tussen de echtelieden gezond is - integen
deel, zij is door en door en waarschijnlijk zelfs ongeneeslijk ziek. Zo zou 
het in het bedrijfsleven kunnen voorkomen, dat werknemers zodanig afge
stompt zijn door gemis aan inspraak, dat zij daarvoor geen enkele belangstelling 
meer tonen en zich zelfs van hun behoefte daaraan niet eens meer bewust zijn. 

Voorzover zich dit verschijnsel voordoet, zal het over het algemeen de oudere 
werknemers betreffen. Het is echter duidelijk, dat het bij de jongere werk
nemers, zoals bij de jeugd in het algemeen, anders ligt. Wij mogen ons daar
over verblijden. Als het anders was, zou het er voor onze samenleving wan
hopig uitzien. Een maatschappijvorm, waarin aileen maar belangstelling be
staat voor brood en spelen, is ten ondergang gedoemd.6 

En - schrijvende voor A.R. Staatkunde - mag er wei aan worden toege
voegd, dat het een uitermate christelijke gedachte is, dat de mens in de samen
leving als subject client te functioneren en een uitermate onchristelijke gedachte, 
dat hij als object zou mogen worden behandeld. 

De tragiek van de wereldgeschiedenis is vaak deze - en daardoor wordt zij 
ook tot wereldgericht - dat de heersende klassen niet vrijwillig van onrecht
matige voorrechten afstand doen. Men denke aan de negers in de V erenigde 
Staten en de arbeiders in Latijns Amerika. In het klein in Hollandse dimensies 
denke men aan de bezetting van het Maagdenhuis. We pretenderen niet ver
stand te hebben van universitaire verhoudingen. We hebben echter wei kunnen 
constateren, dat zelfs allerminst progressieve figuren, die daar wei verstand 
van hebben, rustig vertellen, dat er in de universiteiten archai:sche verhoudingen 
bestaan en dat daar nodig wat aan gedaan moet worden. Maar dan is de wan
hopige vraag: waarom is daar dan nooit wat aan gedaan? Waarom heeft men 
die misstanden rustig Iaten voortbestaan? Zijn dan degenen, die daarvoor de 
verantwoordelijkheid dragen niet meer schuldig dan de studenten die gedwon
gen worden daartegen in verzet te komen? En dan te bedenken dat de univer-

6 Of het gaat om de opbouw van Europa, de particuliere onderneming in ontwikke
ling, de werknemers in de onderneming en de vakvereniging in de medezeggenschaps
structuur, er zal niets waardevols en duurzaams worden tot stand gebracht, indien het 
handelen niet samengaat met een overtuiging en indien een geloof het gebouw niet 
bezielt (Unipac-bulletin van de Internationale Unie van Christelijke Werkgevers april
mei 1969). 
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sitaire wereld geregeerd wordt door de intellectuele bloem der natie, daarbij 
nog wei gesecondeerd door derzelver industriele bloem! 

Het is vurig te hopen dat bet bedrijfsleven bet niet zover laat komen. Voor 
een vastgelopen huwelijk is er nog een noodoplossing: de echtscheiding. Deze 
noodoplossing is er niet voor bet bedrij fsleven. W erkgevers en werknemers 
zijn door een onontbindbaar huwelijk aan elkaar vastgeklonken. Dat maakt de 
situatie aileen maar des te explosiever. 

En zo zijn we dan aangeland bij de beantwoording van de titelvraag. Het 
antwoord luidt: bij een maximale uitvoering van de nieuwe Wet op de Onder
nemingsraden geloven wij, dat, zo zij al geen voleinding van de medezeggen
schap in de onderneming betekent, daar toch wel dichtbij komt; bij een 
minimale uitvoering zal deze wet zoal een begin, dan toch maar een bescheiden 
begin van deze medezeggenschap betekenen, met alle gevolgen van dien. 

Aile tekenen wijzen er op dat allerwege de fraseologische periode van de 
democratisering ten einde loopt. De mens van vandaag en met name de 
jongere generatie vindt, dat er nu meer dan genoeg gepraat is over demo
cratisering en medezeggenschap en dat nude tijd van de daden moet aanbreken. 
Men denke aan de Franse Meirevolutie, aan bet optreden van ,Black Power" 
in de Wereldraad en ook aan de beroering in ons Hollands binnenhuisje van
wege de bezetting van bet Maagdenhuis. Maar in dit verband ook aan het 
groeiend onbehagen onder de Nederlandse werknemers, die de rekening ge
presenteerd krijgen van een inflatie die zij niet veroorzaakt hebben, terwijl 
hun tot dusver de medezeggenschap, waarop zij recht hebben, maar al te veel 
werd onthouden. 

W aarom zou het vraagstuk van de medezeggenschap in de onderneming nu 
eens niet met aller medewerking kunnen worden opgelost, voordat bet on
behagen is uitgegroeid tot openlijk verzet tegen onze maatschappelijke orde? 

Waarom zou van bet Nederlandse bedrijfsleven niet de victorie beginnen? 

* 
BOEKBESPREKING 

Drs. P. van Daalen, Wij Nederlanders, een sociologische 
verkenning. Uitg. Aula-Boeken, Utrecht-Antwerpen. 

De inhoud van een college ,sociale kaart van Nederland", gedurende enige 
jaren aan eerstejaarsstudenten in de sociologie aan de Leidse universiteit ge
geven, heeft drs. P. van Daalen in boekvorm gepubliceerd. Terecht waarschuwt 
hij ervoor, dat in dit boek niet aile kennis over sociaal Nederland kan worden 
aangetroffen. Intussen bestrijkt bet werkje een brede scala van onderwerpen: 
de arbeidsindeling, publiekrechtelijke bedrij fsorganisaties, verzuiling, de arbeids
markt en de veranderingsorganisaties die bier opereren, bet onderwijs als ver-
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anderingsorganisatie en enkele aspecten van de verdeling van de bevolking over 
de beide geslachten en de verschiilende leeftijdsgroepen. Aantrekkelijk daarbij 
is, dat de schrijver gebruik maakt van de resultaten van een aantal sociaal
wetenschappelijke onderzoekingen die in ons land zijn gehouden. Het boek 
wordt afgesloten met een vrij uitvoerige literatuurlijst. 

Als poging, een aantal resultaten van sociaalwetenschappelijk onderzoek 
grotere bekendheid te geven, moet Van Daalens boekje steilig worden gewaar
deerd. Het is geen onbekend verschijnsel dat bet oordeel van brede lagen van 
de bevolking over een samenleving achterloopt bij de werkelijke ontwikkeling 
van die samenleving. Nu zal ,Wij Nederlanders" wei niet op ruime schaal tot 
aile lagen van de bevolking doordringen, men mag op zijn minst hopen, dat 
bet boekje velen steun biedt en bet verkrijgen van meer inzicht geeft in de 
samenhangen die in onze maatschappij bestaan. 

Nu had Van Daalen daartoe nog doeltreffender kunnen bijdragen indien hij 
zich minder stelselmatig had laten beheersen door een bepaalde - nogal 
abstracte - zienswijze, door hem optiek genoemd, die uitgaat van bet begrip 
schaarste. Terecht haalt hij ailerlei veranderingen in de samenleving naar voren; 
dat maakt niet aileen de beschrijving levendiger, bet doet ook meer recht aan 
de sociale werkelijkheid. Maar voordat hij optredende en gewenste verande
ringen analyseert, beschrijft hij de maatschappij als een stelsel van regelingen, 
die bepalen wie krijgt, wat men krijgt en onder welke voorwaarden. Wil er, 
zo schrijft hij, in de optiek die uitgaat van verandering sprake zijn van een 
regeling, dan zal bet moeten gaan om iets wat ,schaars"' is: er bestaat geen 
mogelijkheid om een regeling te ontwerpen, laat staan aan te treffen, voor 
bijvoorbeeld menselijk geluk. Kennelijk moet bet gaan om iets wat schaars is, 
hetzij in een betekenis zoals ,bezit", hetzij in de betekenissen van ,recht op 
werk" of ,recht op onderwijs". Tot zover Van Daalen (blz. 18). 

Een dergelijke benadering maakt een enigszins potsierlijke indruk wanneer 
men er de sociale werkelijkheid en met name de politieke werkelijkheid mee te 
lijf gaat. Is bantering van bet begrip schaarste in de economie al in toenemende 
mate problematisch (zie bijvoorbeeld Van Zuthems Delftse oratie), in de socio
logie draagt bet allerminst tot verheldering van bet inzicht bij, ten aanzien van 
sociale kenmerken die sommigen wei hebben maar anderen niet (terwijl zij ze 
wellicht gaarne zouden bezitten) van schaarste te spreken. 

Men kan zeggen, dat in onze Nederlandse maatschappij woningen schaars 
zijn; er zijn er gewoon te weinig. Maar is macht schaars, zoals Van Daalen 
stelt? Het gaat er bepaald niet om dat in dit land te weinig macht zou worden 
uitgeoefend. Dat bedoelt Van Daalen ook niet. Hij wil aileen maar zeggen dat 
macht- en andere posities- ongelijk verdeeld zijn in de samenleving en dat 
er veranderingsbewegingen zijn die op grond van bepaalde voorwaarden ernaar 
streven, deze ongelijkheid te verminderen of op te heffen. 

Als Van Daalen dan ook de uitbreiding van bijvoorbeeld een beperkt stelsel 
van kiesrecht naar een algemeen kiesrecht ziet als een ,verandering in de 
regeling van een schaars goed" (,toegang tot de centrale regelingsorganisatie", 
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namelijk de parlementaire democratie), maakt hij het zijn lezers onnodig 
moeilijk een goed inzicht te krijgen in de werkelijke mechanismen achter allerlei 
niet-materiele aspecten van sociale verandering. 

Zelfs is te verdedigen dat een samenleving ook regelingen kent voor zoiets 
als menselijk geluk. Evenals men kan spreken van gemeenschappelijk rechtsge
voel- dikwijls niet gecodificeerde ,rechtsregels" -, bestaan er wijd verbreide 
opvattingen over de omstandigheden waarin men gelukkig zou behoren te zijn 
en - in dit verband het belangrijkste - over de meest wenselijke verdeling 
van het menselijk geluk. Dat de werkelijkheid zich lang niet altijd aan dergelijke 
,regelingen" stoort is niet een verschijnsel dat tot het menselijk geluk is beperkt. 

Het streven naar een hoog abstractieniveau speelt Van Daalen ook parten 
bij zijn omschrijving van parlementaire democratie. Zijn definitie luidt: ,Parle
mentaire democratie is een combinatie van gedeeltelijk onderling verbonden 
organisaties met het besturen van een land als doel, waarbij binnen sommige 
organisaties wisseling van een aantal positiebekleders ge!nstitutionaliseerd is en 
gedeeltelijk berust op de uitkomsten van verzoeningen." (biz. 99). 

Inderdaad, het zit er allemaal in: het kabinet, de kamers, de politieke partijen, 
de ambtelijke bureaucratieen, de pressiegroepen; de kamers veranderen van 
samenstelling op grand van de verkiezingsuitslag, de samenstelling van het 
kabinet wordt daaraan zo goed en zo kwaad als dat gaat aangepast. Zelfs al 
krijgt men zo'n definitie voorzien van enige toelichting voor zich, dan nog kost 
het enig hoofdbreken, tot werkelijk begrip te komen. Zander toelichting zal 
menigeen de definitie niet kunnen begrijpen. 

Het aardige van zo'n omschrijving is, dat zij ook past op de parlementaire 
democratie anna laten wij maar zeggen 1869. Wat de definitie niet vertelt is, 
dat de parlementaire democratie toen wei iets anders werkte dan op het ogen
blik, gezien de toegenomen invloed van politieke partijen, pressiegroepen en 
ambtelijke apparaten, om van wijzigingen in het materiele overheidsbeleid maar 
te zwijgen. 

Gelukkig schetst Van Daalen de huidige werkelijkheid ook tamelijk uitvoerig. 
Als uitgangspunt neemt hij evenwel niet zijn eigen definitie maar een aan 
Rousseau ontleend model, dat er aldus uitziet: 

volk-+ vertegenwoordigers -+ regering 
De werkelijkheid beantwoordt in lang niet aile opzichten aan dit model. 

Van Daalen doet dan ook enige suggesties om tot een grotere overeenstemming 
te geraken. In tegenstelling tot Glastra van Loon, die het aantal omwegen dat 
in de loop der tijden tussen volk en regering is ontstaan wil verkleinen door 
rechtstreekse verkiezing van de minister-president, zoekt hij het in het door
zichtiger maken van de omwegen: democratisering van de kandidaatsstelling 
door de politieke partijen, onderscheid binnen de verkiezingsprogramma's tussen 
punten waaraan altijd vastgehouden zal worden en punten die inzet tot overleg 
kunnen vormen, meer openbaarheid van de activiteiten van pressiegroepen, 
instelling van een ombudsman, enz. 

Van Daalens uiteenzettingen over de werking van de democratie op de onder-
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scheiden bestuursniveaus geven tenslotte aanleiding tot de vraag, in hoeverre het 
nog doenlijk is, voor een persoon, de gehele ,sociale kaart van Nederland" te 
doceren, althans er een boek over te publiceren. Teamwork kan ongetwijfeld 
leiden tot een beter produkt. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk over de publiek
rechtelijke organisaties houdt de schrijver zich herhaaldelijk onnodig op de 
vlakte of deelt hij de feiten onvolledig mee. Politicologie mag niet worden 
omschreven als ,het vak waarin het kiesgedrag van personen en de invloed van 
het kiesstelsel daarop centraal staan." (Politicologie bestrijkt immers het hele 
terrein van de vorming van het overheidsbeleid). Ook schrijft men met wat 
meer kennis van zaken geen zin als: ,Een tweede verklaring voor het feit dat 
het functioneren (van de gemeentelijke democratie) zich grotendeels aan onze 
waarneming onttrekt, is het bestaan van de privaatrechtelijke Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. De Vereniging functioneert waarschijnlijk als pressie
groep en als adviesorganisatie." De indruk die dergelijke regels wekken is, 
alsof het om een soort Ku-Klux-Clan op het terrein van het gemeentebestuur 
zou gaan, die alleen aan ingewijden zijn intenties meedeelt. Enige nadere 
oricntatie had duidelijk kunnen maken dat het z6 erg niet is ... 

Tegenover het in bepaalde opzichten zwakke hoofdstuk over de publiek
rechtelijke organisaties staan betere, bijvoorbeeld de uitvoerige uiteenzetting 
over de arbeidsdeling en haar gevolgen, terwijl ook het laatste hoofdstuk over 
,mannen, vrouwen en hun leeftijd" tal van interessante verschijnselen en pro
cessen beschrijft. 

J. van Putten 
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BESTUURLIJKE VORMGEVING 1 

I. BESTUURLIJKE HERINDELING; W AAROM EN HOE? 

Nederland is in het midden van de vijftiger jaren in een proces van een zich 
nog steeds versnellende sociale verandering gekomen op vrijwel elk gebied. De 
oorzaken van deze snelle ontwikkeling kunnen wij niet of nauwelijks beheersen. 
De kans bestaat dat, indien deze ontwikkeling niet door de overheid wordt 
gericht en in goede barren geleid, wij in een situatie geraken van overontwik
keling, onaangepastheid en disharmonie. Dit geldt zowel voor het milieu waar
in wij moeten leven als ten aanzien van het onderling verkeer van mensen. 

Deze situatie eist van de totale overheid een enorme inspanning. Het is 
noodzakelijk dat met behulp van op technisch en sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek berustende planning gepoogd wordt de ontwikkelingen in de hand 
te houden. Deze planning op lange, middellange en korte termijn eist in prin
cipe een allesomvattende aanpak. Men kan om redenen van doelmatigheid wei 
onderscheid, maar geen scheiding maken tussen ruimtelijke planning, financiele 
planning, economische planning, onderwijsplanning etc. Het maken van de 
plannen kan aileen geschieden door overheidsorganisaties, die terdege zijn 
toegerust met wetenschappelijk opgeleide personeelsleden van hoog niveau. 
Zij behoren op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op hun (door 
voortgaande specialisatie vaak zeer beperkte) vakgebied. Om effectief te 
kunnen werken zullen er vele specialisten in teamverband moeten samenwerken. 
Voor het realiseren van gemaakte plannen is het nodig dat uitvoerder en 
planners in een dagelijks contact met elkaar staan. Realistische plannen moeten 

1 De Centrale Commissie van het College van Advies der A.R.P. heeft enige maanden 
geleden een werkgroep in het !even geroepen met als taak het ontwerpen van een prae
advies voor de openbare anti-revolutionaire partijconferentie op 13 oktober a.s., waar de 
bestuurlijke problematiek van Nederland aan de orde zal worden gesteld. Dit prae-advies 
wordt hierbij gepubliceerd, mede in de verwachting, dat het een bijdrage kan zijn aan de 
ten dezen reeds in brede kring gevoerde discussie. 

Vrijwel gelijktijdig met het ter perse gaan van dit prae-advies verscheen de nota 
inzake de bestuurlijke organisatie vanwege het ministerie van binnenlandse zaken. Over
wogen wordt, mede op basis van de gedachtenwisseling op de conferentie, een vervolg 
op dit prae-advies te publiceren, waarin dan tevens aandacht zal worden geschonken aan 
de departementale nota. 

De samenstelling der werkgroep was als volgt: Prof. mr. P. J. Verdam (voorzitter), 
mr. W. Blanken (rapporteur), mr. dr. P. ]. Boukema, mr. S. J. Hartkamp, mr. J. G. H. 
Krajenbrink (secretaris), drs. H. van Ruller, mr. J. N. Scholten, mr. L. A. van Splunder 
en M. H. L. W eststrate. 

Aangetekend zij nog, dat niet ieder lid der werkgroep geacht kan worden het prae
advies in alle onderdelen persoonlijk voor zijn rekening te nemen. 
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immers zeer snel kunnen worden aangepast aan plotseling opkomende ont
wikkelingen en kansen. 

Als voorbeeld voor de noodzaak van het bovenstaande kan gelden dat de 
overheidsorganisaties moeten zijn opgewassen tegen soms zeer grote (inter
nationale) ondernemingen, die op voortgaande economische expansie zijn ge
richt. Het is niet aileen van belang deze ondernemingen service te bieden, 
maar ook de mogelijkheid te hebben hen in het oog te houden en te kunnen 
controleren. 

Schaalvergroting door specialisatie doet zich echter in vrijwel alle sectoren 
van het maatschappelijk leven gevoelen. Zeer duidelijk zien wij de schaalver
groting op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Vergrote mogelijkheden 
tot communicatie, versterkt ruimte-gebruik van de mens voor wonen, werken, 
reizen en recreeren, eisen voor het maken en uitvoeren van plannen veel 
grotere en meer aangepaste gebieden dan de huidige gemeenten en meer op de 
moderne ontwikkeling afgestemde gebieden dan provincies. 

W anorde voorkomen 
De besturen van de gemeenten hebben in vele gevallen deze ontwikkeling 

gesignaleerd. Zij reageerden door het creeren van samenwerkingsorganen, veel
al gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Vroeger slechts voor 
telkens een bepaalde concreet aangegeven overheidstaak, maar de laatste tijd 
ook ten aanzien van de ruimtelijke en andere sectoren van planning. De 
gemeenten, die op deze laatste wijze bestuurlijk samenwerken, noemt men veelal 
een gewest. 

Hoe moeten wij nu deze gewestelijke samenwerking, die in feite het tot nu 
toe bestaande N ederlandse bestuursstelsel doorkruist, beoordelen? 

Hier heeft zich een ontwikkeling in gang gezet die, wanneer er niet wordt 
gecorrigeerd, Nederland zal gaan kleuren met een zeer bont en onoverzichtelijk 
patroon van intergemeentelijke afspraken, niet passend bij of op onvoldoende 
wijze aansluitend aan het systeem van bestuurlijke indeling van gemeente en 
provincie zoals de wetgever dit heeft vastgelegd. 

De werkgroep is ervan overtuigd, dat het gevaar groot is dat een bestuurlijke 
wanorde gaat ontstaan die verstrekkende gevolgen kan hebben zowel voor de 
overheid als voor de burger. Immers, de doorzichtigheid en de openbaarheid 
van de bestuurlijke organisatie komt bij deze veelheid van gemeenschappelijke 
regelingen ontegenzeggelijk in het gedrang. Hoezeer ook de voortschrijdende 
complexheid van het openbaar bestuur als een feit moet worden geaccepteerd, 
de democratische controle op dit bestuur mag niet verminderen en de bestuurs
efficiency moet worden vergroot. 

Er moet daarom een duidelijke structuur komen, waarbinnen het mogelijk 
wordt gemaakt dat gewesten worden gevormd bestaande uit gemeenten die om 
welke reden dan ook op elkaar zijn aangewezen. Zij moeten hanteerbare, over
zichtelijke en gemakkelijk controleerbare bestuursorganen vormen. Wil er in 
de nationale wetgeving sprake zijn van een in ruime mate gedecentraliseerde 
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( dat wil zeggen door gekozen vertegenwoordigers van de bevolking te reali
seren) beleidsvorming en uitvoering, dan zullen de organen van plaatselijk 
bestuur in staat moeten zijn deze opdrachten uit te voeren. Hetzelfde geldt voor 
bet uitvoeren van de nationale planning op alle gebieden. Men zal zich niet 
langer kunnen permitteren de situatie te aanvaarden dat de goede wil van de 
gemeente om een samenwerkingsverband te verwezenlijken en daaraan inhoud 
te geven bepalend is voor bet al of niet tot stand komen daarvan. 

Een dergelijke samenwerking client een sterk regionaal accent te krijgen, 
aangezien steeds meer voorzieningen van ,lokale" aard op regionale schaal 
tot verwezenlijking (moeten) komen. Daarom zal de rijksoverheid gewestvor
ming krachtig moeten stimuleren en een kader van bevoegdheden en taken 
moeten aangeven waarbinnen de gewesten kunnen functioneren, zodat in de 
bestaande gewesten een zekere uniformiteit kan worden gerealiseerd en aan de 
in de toekomst nog in te stellen gewesten een duidelijk referentiekader kan 
worden aangeboden. 

De methode welke nu wordt gehanteerd, namelijk bet opbouwen van ge
westen van onderaf, door de gemeenten zelf, heeft ook grote voordelen. Het 
is een vrijwillige zaak en de actieve gemeenten die zich bewust zijn van de rol 
die zij behoren te spelen ten opzichte van de naburige gemeenten kunnen zelf 
initiatieven in deze richting ontplooien. Wanneer op deze wijze een geweste
lijke samenwerking tot stand komt is de bereidheid tot samenwerking wel 
optimaal aanwezig, wat bet effectieve resultaat van de samenwerking belangrijk 
bei:nvloedt. 

Evenzeer is bet echter mogelijk dat individuele gemeenten, door zich afzijdig 
te houden of door onvoldoende mee te werken, gewestelijke samenwerking ge
heel kunnen frustreren, of, in bet beste geval, een logische ontwikkeling aan
merkelijk kunnen vertragen. In dit geval kan een juiste en bevredigende 
uitvoering van gewestelijke taken niet, althans gebrekkig, tot haar recht komen. 
Het gewest is dan zo sterk als de zwakste schakel. De mogelijkheid van bet 
ontstaan van ,witte vlekken" op de gewestelijke kaart is bepaald niet uitge
sloten. Deze kunnen ontstaan doordat afzonderlijke gemeenten zich zelfstandig 
opstellen, ook al is hun schaal daarop niet afgestemd. Zij kunnen echter ook 
ontstaan doordat hun ligging wat ongunstig is of doordat samenwerking voor 
de andere gemeenten om b.v. financiele redenen niet erg aantrekkelijk is. 

Het is duidelijk dat deze methode, waarbij bet initiatief om een regionaal 
bestuur in te stellen geheel bij de gemeenten ligt, te weinig garanties biedt 
voor een harmonieuze ontwikkeling binnen de regio. Men zou dit kunnen 
voorkomen door de rijksoverheid de bevoegdheid te geven een verplichting tot 
samenwerking op te leggen wanneer de gemeenten zelf niets in deze richting 
ondernemen of niet tot overeenstemming komen. Men moet zich echter dan 
wel realiseren, dat ingrijpen in een situatie, waarin de betreffende gemeente 
van mening is dat zoveel belangentegenstellingen bestaan dat samenwerking 
onmogelijk is of waarin dusdanige conflicten zijn gerezen dat de kans op 
overeenstemming nihil is, slechts een krampachtige oplossing geeft. Naar de 
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mening van de werkgroep is bet nodig dat de gemeenten reeds in een vroeg 
stadium met een omgrenzing van hun regio en de mogelijkheid van oplegging 
van een verplichting tot gewestvorming worden geconfronteerd en moet met 
oplegging niet worden gewacht tot ernstige conflictsituaties zijn ontstaan. 

Nationale aanpak 
Op grond van bet bovenstaande zal bet van belang zijn dat de regering op 

korte termijn aangeeft hoe zij zich globaal de gewestelijke indeling van Neder
land voorstelt. De werkgroep denkt daarbij aan de suggestie, geformuleerd in 
bet rapport van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, om een 
,structuurschets voor de bestuurlijke indeling" vast te stellen. Dat kan de 
ontwikkeling van gewestvorming bevorderen en vast globaal aangeven hoe de 
definitieve gewestelijke indeling zou moeten zijn. Op deze wijze zullen de 
gemeenten ook in staat worden gesteld in te spelen op een te verwachten 
bestuurlijke ontwikkeling van bet gebied waarin zij gelegen zijn. 

De werkgroep acht bet waarschijnlijk - daarbij vooruitlopend op de ge
suggereerde structuurschets -, dat niet aile gewesten, zoals deze nu reeds 
functioneren, in aanmerking zullen komen om op de bestaande schaal te worden 
gehandhaafd. Bepalend voor de omvang zal o.a. moeten zijn of bet gewestelijk 
bestuur in staat zal zij n de taken, welke in de gedachtengang van de werkgroep 
aan haar worden toevertrouwd, adaequaat te vervullen en de verleende bevoegd
heden uit te oefenen. Als norm zal ook moeten worden vastgesteld een mini
mum aantal inwoners van het gewest. Er zij op gewezen dat bet ongewenst is, 
met bet oog op bet verwezenlijken van een stuk uitvoering van bet nationaal 
beleid, veel betrekkelijk kleine gewesten te formeren. Zeker in de zogenaamde 
niet-stedelijke gebieden zullen de gewesten fors van omvang moeten zijn, 
wellicht zelfs een gehele provincie moeten bestrijken (b.v. Friesland). 

Uiteindelijk zullen de grenzen waarbinnen gewestvorming tot stand client 
te komen in ieder geval door of krachtens de wet moeten worden aangewezen. 
Tevens zal de wetgever duidelijke lijnen moeten aangeven met betrekking tot 
de gewenste structuur en omvang van bevoegdheden en taken die de richting 
waarin het proces van gewestvorming zich ontwikkelt positief kunnen be
invloeden. Dat de wetgever nauw betrokken is bij de aanwijzing van de 
gebieden waarbinnen de gewestelijke samenwerking tot stand client te komen 
en mede de structuur bepaalt, ligt voor de hand. Een reorganisatie van bet 
overheidsbestuur, welke zo omvangrijk is en van grate betekenis kan zijn voor 
de bestuurlijke ontwikkeling van ons land, is een zaak van nationale orde 
waarbij regering en parlement een rol dienen te spelen. Dit sluit invloed van 
de betrokken gemeenten uiteraard niet uit, integendeel. 

Van de inmiddels van verscheidene kanten naar voren gebrachte suggesties 
spreekt daarom de oplossing, welke bet rapport-Contact Randgemeenten geeft, 
de werkgroep het meest aan. Uitbreiding van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen met het doel de gewesten meer dan tot nu toe een wettelijk kader 
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te geven, kan, gelet op het karakter van deze wet, moeilijk een werkelijke 
oplossing geven. De belangen van de deelnemende gemeenten zullen in een 
dergelijke structuur even zwaar moeten blijven wegen als de gewestelijke be
langen. Aangezien juist een groeiende behoefte bestaat aan een bestuursorgaan 
dat meer bevoegdheden heeft dan waarover de gemeenten beschikken en dat 
een beleid moet kunnen voeren dat duidelijk richting geeft aan de ontwikke
ling van de regio, waaraan de daarin gelegen gemeenten door het zonodig 
laten vallen van hun eigen veelal tegenstrijdige belangen zich moeten confor
meren, zal het vormen en het functioneren van gewesten uit de sfeer van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen losgemaakt moeten worden. 

Evenmin zal het vormen van zeer grote gemeenten door annexatie of samen
voeging een bevredigende oplossing kunnen geven voor de problematiek welke 
de bestuurlijke vormgeving van de regio met zich meebrengt. De moeilijkheden 
in het samenspel tussen de grote gemeenten en de randgemeenten kunnen daar
door niet structureel opgelost worden, terwijl van wezenlijke integratie en coor
dinatie van het bestuur op regionaal niveau slechts in beperkte mate sprake zal 
zijn. Gewestvorming met grotendeels behoud van afzonderlijke gemeenten ver
dient naar de mening van de werkgroep daarom de voorkeur boven het constru
eren van zeer grote gemeenten die het regionale bestuur overwegend bepalen. De 
afzonderlijke gemeenten moeten echter wel in staat zijn op voldoende niveau 
elkaar en het gewestelijk bestuur tegenspel te bieden. Daarom zal samenvoeging 
van kleine gemeenten binnen de regio in bepaalde gevallen geboden zijn. 

Wetgeving ad hoc, zoals bij Rijnmond is gebeurd, om daarmee de interge
meentelijke samenwerking in een bepaalde regio een ruimere basis te geven dan 
krachtens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen mogelijk is, acht de werk
groep, gelet op de snelle toename van allerlei soorten gewesten, niet acceptabel 
meer in de toekomst. 

Er zal ook rekening mee gehouden moeten worden, dat in de toekomst aan
passing van de grenzen noodzakelijk zal zijn. Daarom zal de methode welke de 
werkgroep voorstaat moeten voorzien in mogelijkheden om deze bijsturing te 
realiseren. In dit verband verdient ook aandacht de procedure van wijzigingen 
van gewestgrenzen. Er zal op moeten worden toegezien dat niet een zo tijd
rovende en omslachtige methode als bij de wijziging van gemeente- en pro
vinciegrenzen wordt voorgeschreven; daardoor zou een soepele aanpassing ern
stig worden belemmerd. Het huidige, nu vooral in dit opzicht in ernstige mate 
verouderde, stelsel mist de nodige dynamiek. Op nationaal niveau zal voort
durend moeten worden nagegaan welke ontwikkelingen aanpassing van de 
grenzen zullen gaan vergen. Op deze wijze zal zich een bestuurlijke planning 
kunnen ontwikkelen. 

II. TAKEN EN ORGANEN VAN HET GEWEST 

Taken 
Een afzonderlijke wettelijke regeling, waarin de juridische structuur van de 
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gewesten wordt vastgelegd, kan een bepaalde mate van uniformiteit waar
borgen. 

Het begrip uniformiteit suggereert krampachtigheid, onbeweeglijkheid. Niet 
kan echter worden ontkend dat een uniforme structuur ten goede komt aan de 
overzichtelijkheid en eenvoud van het openbaar bestuur. De Nederlandse staat 
is trouwens ook volgens dat principe ingericht: voor provincie en gemeente, 
hoe verschillend in grootte, aantal inwoners en taak ook, bevatten de Provincie
resp. de Gemeentewet een algemeen kader. Uniformiteit mag echter niet be
tekenen dat de gewesten zich niet in de gewenste richting kunnen ontplooien. 
Hieruit vloeit voort dat uniformiteit slechts aanvaardbaar is voorzover ze een 
meer op de eigen situatie van een gewest afgestemde regeling niet in de weg 
staat. 

Klemmend is het vinden van de juiste mate van uniformiteit vooral bij de 
omschrijving van taken en bevoegdheden. Het is zonder meer duidelijk dat de 
taken per gewest sterk zullen verschillen, al naar gelang de grootte van het ge
west, het ,gewicht" van de gemeenten die van het gewest deel uitmaken en de 
functie die het gewest nationaal heeft te vervullen. 

Deze te verwachten divergentie in taken voert tot de conclusie dat de gewest
wet niet limitatief de gewestelijke taak moet vastleggen. Hiertegen pleit trou
wens ook de verwachting dat bestaande taken zich als gevolg van de snelle ont
wikkeling van de maatschappij sterk zullen wijzigen. 

Veeleer komt in aanmerking het opnemen van een klein aantal taken voor de 
vervulling waarvan bijkans elk gewest zich zal zien geplaatst en daarnaast het 
openen van de mogelijkheid voor de gewesten zelf tot uitbreiding van het 
takenpakket over te gaan. 

Zo zal in ieder geval het opstellen van een ontwikkelingsplan, waarin de 
economische, sociale en bestuurlijke lijnen voor de toekomst in kaart worden 
gebracht, tot de voornaamste werkzaamheden van bet gewest moeten beboren. 
Als taken met betrekking tot concrete onderwerpen die expliciet in de gewest
wet zouden kunnen worden opgenomen ziet de werkgroep de behartiging van 
belangen op bet gebied van de ruimtelijke ordening, volksbuisvesting, openbaar 
vervoer en verkeer, milieubygiene en openlucbtrecreatie. 

Zonder bezwaar kan bet bebartigen van deze taken als minimumtaken, zo 
men wil (zie rapport van de Raad van Advies voor ruimtelijke ordening) als 
starttaken, aan de gewesten worden opgedragen. Deze onderwerpen zullen 
vooral in het ontwikkelingsplan aan de orde moeten komen. 

Daarnaast zal bet gewest, afbankelijk van plaatselijke omstandigheden, wel
licbt ook andere taken dienen te vervullen. Te denken valt aan bet bebartigen 
van belangen op bet gebied van bet onderwijs, gezondbeidszorg, energielevering 
e.d. Het is dan de vraag welk orgaan de bevoegdbeid krijgt om bet takenpakket 
uit te breiden. De werkgroep zou ervoor willen pleiten de bevoegdheid terzake 
toe te kennen aan de gewestraad. Gevreesd moet immers worden, dat wanneer 
het initiatief om bet aantal taken uit te breiden aan de gemeenten wordt over
gelaten, uitbreiding slecbts moeizaam gerealiseerd zal worden. 
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W el moeten de gemeenten beschermd worden tegen een al te grote, d.i. een 
niet door de bestaande situatie gerechtvaardigde, taak-usurpatie van de kant 
van het gewest. Naast het scheppen van waarborgen in de procedure voor het 
tot stand brengen van de beslissing tot uitbreiding van de taken ( o.a. verplicht 
horen van de gemeenten) zou gedacht kunnen worden aan goedkeuring van 
het besluit van de gewestraad door de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Een en ander betekent niet dat de gemeenten bij de uitvoering van de ge
westelijke taken geen rol meer zouden spelen. In tegenstelling tot de planning, 
die een zuiver gewestelijke aangelegenheid is, zullen bij de uitvoering ook de 
gemeenten met hun diensten zoveel mogelijk moeten worden ingeschakeld. 

W at bereikt moet worden is een soepele structuur, die aan de ene kant het 
gewest voldoende armslag geeft, invloed op het gemeentelijk beleid garandeert 
en zekerheid biedt dat de gemeenten voldoende aan de uitvoering van het ge
westelijk beleid kunnen meewerken, en aan de andere kant de gemeenten niet 
taken onttrekt die ze zelf voldoende kunnen vervullen. In verband met dit 
laatste zal a'ln de gemeenten een ruime inspraakmogelijkheid en effectieve be
roepsmogelijkheid moeten worden gegeven. 

Het kan naar de mening van de werkgroep verder nog gewenst zijn, dat het 
gewest - naast gemeentelijke taken - ook taken vervult die nu door provincie 
(streekplannen) of rijk worden behartigd. De wet zal daartoe de mogelijkheid 
moeten openen, hetzij door uitdrukkelijke overdracht van bepaalde taken aan 
het gewest, hetzij door een machtiging aan het gewest bepaalde taken aan zich 
te trekken. 

De gewesten moeten vanzelfsprekend over de bevoegdheden beschikken die 
nodig zijn om hun taak te kunnen vervullen. Dit houdt in dat naast de be
voegdheid tot het vaststellen van verordeningen, aan het gewest ook de be
voegdheid moet toekomen om richtlijnen en aanwijzingen te geven, zulks om 
zonodig een gemeentelijk handelen te kunnen afdwingen. Ook hier moet de 
gemeente worden beschermd tegen onverhoedse gewestelijke maatregelen, al 
client bij het opstellen van de daartoe dienende procedures het belang van een 
snelle besluitvorming niet uit het oog te worden verloren. 

Organen 
De bestuurlijke structuur van het gewest client te worden opgezet naar ana

logie van de gemeente en dus te bestaan uit een raad, een dagelijks bestuur 
gekozen uit en door de raad, en een voorzitter. 

De leden van de gewestraad dienen rechtstreeks gekozen te worden door 
de in de gemeentelijke kiezersregisters ingeschreven kiezers. Voor deze ver
kiezing client het gewest als een kieskring te worden beschouwd. Het lid
maatschap van de gewestraad client open te staan voor ieder die voldoet 
aan de eisen die de Kieswet stelt. Het beperken van de kandidaten tot 
aileen !eden van de gemeenteraden binnen het gewest client te worden afge
wezen. 

Ten aanzien van de !eden van het dagelijks bestuur zou overwogen kunnen 
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worden dit lidmaatschap onverenigbaar te verklaren met het lidmaatschap van 
het dagelijks bestuur van een gemeente. 

De voorzitter client benoemd te worden door de Koningin. Combinatie met 
het burgemeesterschap of wethouderschap van een gemeente binnen het gewest 
client te worden uitgesloten. 

Het dagelijks bestuur inclusief de voorzitter client zowel collectief als indivi
dueel verantwoordingsplichtig te zijn aan de raad van het gewest. 

III. GEWESTELIJKE FINANCIEN 

De stelling dat de gemeentelijke autonomie staat of valt met de financiele 
zelfstandigheid kan men ook op de gewesten toepassen. Ook een gewest kan 
geen eigen bevoegdheden hanteren als het niet beschikt over eigen geldmid
delen. 

Daarbij client echter wel bedacht te worden dat financiele zelfstandigheid 
niet hetzelfde is als het in volledige vrijheid of onafhankelijkheid kunnen aan
boren van de nodige geldbronnen, van het kunnen heffen van belastingen. 
Een dergelijke vrijheid is in een wereld, waarin de centrale overheid de belas
tingheffing gebruikt als een van de middelen tot beheersing van de conjunc
tuur, ondenkbaar. Men vindt haar dan ook nergens. 

De betekenis van de financiele zelfstandigheid moet dan ook veel meer ge
zocht worden in de zekerheid voor het lagere publiekrechtelijke lichaam dat 
het krachtens vaststaande normen of uitkeringsregelingen op de nodige inkom
sten rekenen kan. Een dergelijk financieel statuut, mits niet eenzijdig door de 
centrale overheid vastgesteld, maar in gemeen overleg met de Staten-Generaal, 
kan het gewest de nodige financiele zelfstandigheid geven die het voor de 
uitoefening van taak en bevoegdheid nodig heeft. 

Zo'n statuut is ten onzent nog onbekend. De meeste gewestelijke samenwer
kingsorganen zijn tot stand gekomen op basis van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen, en conform deze wet worden de kosten van het orgaan over de 
deelnemende gemeenten omgeslagen naar rato van het aantal inwoners. 

Ook voor het enige bij aparte wet ingestelde gewest, nl. het ,Openbaar 
Lichaam Rijnmond", heeft de wetgever destijds geen financieel statuut in het 
leven geroepen. Behoudens een bijdrage van het rijk in de apparaatkosten (die 
pas later werden vastgesteld) ging men er ook daar van uit dat de kosten over 
de gemeenten binnen het gewest werden omgeslagen. Op zichzelf leek deze 
oplossing, zolang men nog niet wist wat de kosten van een gewest zouden zijn, 
de eenvoudigste. Maar van meet af aan hebben de gemeenten, evenals trouwens 
de Rijnmondraad zelf, zich tegen deze opvatting gekant. De gemeenten werden 
nl. door de wetgever verplicht een omslag te betalen uit hun toch al geringe 
middelen, zonder dat tegenover die omslag aanwijsbare voordelen konden 
worden gesteld, iets wat in de aanloopjaren uiteraard tot de onmogelijkheden 
behoorde. 
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Maar ook indien de gemeenten, zoals bij gewesten op basis van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen, wel zelf beslissen over de hoogte van de om
slag, heeft het omslagstelsel iets onbillijks, omdat een omslag van b.v. f 3,
per inwoner op een kleine gemeente met een algemene uitkering van b.v. 
f 107,- zwaarder drukt dan op een gemeente met een uitkering van f 161,
of f 206,- per inwoner. 

Een financieel statuut dat alleen gebaseerd zou zijn op de ,omslag over de 
gemeenten" zou ongetwijfeld op grote weerstand stuiten. Terecht, omdat niet 
aile kosten van het gewest zuiver gemeentelijke kosten zijn. Maar anderzijds 
zou een statuut dat aileen een uitkering per inwoner, al of niet gecombineerd 
met een uitkering per h.a., zou kennen, evenmin voldoen, omdat de omvang 
van de gewestelijke uitgaven nauw verband houdt met de taken en de bevoegd
heden van het gewest, en de omvang en de aard daarvan van gewest tot gewest 
kan verschillen. 

Voor elk gewest een afzonderlijk statuut vaststellen zou een bron van narig
heid vormen, al was het slechts vanwege de mogelijkheid dat de gewesten zich 
aan elkaar zouden willen optrekken. 

Niet een algemene uitkering 
Al wijzen wij dus het stelsel van alleen een algemene uitkering af, in het 

financieel statuut voor de gewesten zal een algemene rijksuitkering toch niet 
kunnen ontbreken. 

Zo'n algemene uitkering zou in de eerste plaats moeten dienen ter dekking 
van de kosten van het algemeen beheer van het gewest. Deze kosten zijn nieuw 
vergeleken bij de v66r-gewestelijke situatie en kunnen dus nimmer op de ge
meentelijke uitkeringen worden gekort. Onder dat algemeen beheer zouden moe
ten vallen de kosten van de bestuurscolleges ( salarissen van voorzitter en led en 
van het dagelijks bestuur, presentiegelden voor het bijwonen van raads- en 
commissievergaderingen), de kosten van het ambtelijk apparaat inclusief de 
kosten van het in dit kader uitbestede werk aan derden, de kosten van voor
lichting en publiciteit, de kosten van huisvesting, e.d. 

In de tweede plaats zouden in de algemene uitkering de kosten voor de 
ruimtelijke ordening moeten worden opgenomen. Ook dit zijn kosten die niet 
gekort kunnen worden op de gemeentelijke uitkering omdat deze kosten thans 
voor rekening komen van de provincie. Op het ogenblik is aan het Openbaar 
Lichaam Rijnmond bij de wet het maken van streekplannen opgedragen. Gelet 
op het feit dat de meeste samenwerkingsorganen juist tot stand komen vanwege 
de ruimtelijke ordening mag verwacht worden dat bij institutionalisering van 
de gewesten het maken van streekplannen een van de eerste taken zal zijn. De 
uitgaven hiervoor- en die zijn gezien wat de wet op de ruimtelijke ordening 
aan eisen stelt niet gering - zullen ten laste komen van de gewesten. Men 
zal voor deze uitgaven een bepaald bedrag per inwoner Of in de algemene 
uitkering moeten opnemen Of als doeluitkering voor ruimtelijke ordening be
schikbaar steilen. 
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Een doeluitkering client er ook te komen voor de recreatie voor zover het 
,recreatiegebieden van formaat" betreft. Dit zal ook een taak van de gewesten 
worden waarbij de provincie geleidelijk aan kan terugtreden. Een uitkering voor 
recreatie zou dus ook in het financieel statuut voor de gewesten moeten worden 
opgenomen, hetgeen overigens niet wil zeggen dat de gemeenten bij de 
financiering dan wel de exploitatie niet betrokken zouden kunnen worden. 

Een volgende doeluitkering zou moeten worden vastgesteld voor de milieu
hygiene en de bestrijding van de verontreiniging van bodem, water en lucht. 
Hier is duidelijk sprake van een regionale taak meer dan van een gemeentelijke 
of provinciale. Deze bestrijding client op basis van een wet in handen te worden 
gesteld van de gewesten en zo deze er niet zijn, in handen van de provincies. 
De kosten voor zover het het ambtelijk apparaat betreft kunnen onder de kosten 
van algemeen beheer vallen, maar voor de daarnaast optredende kosten van 
research enz. zou een bedrag per inwoner moeten worden verstrekt. 

W anneer de gewesten de bevoegdheid hebben tot regeling van het openbaar 
vervoer, en eventueel de exploitatie van een regionaal vervoerbedrijf, zullen 
de kosten daarvan eveneens op de begroting drukken. De praktijk wijst uit dat 
het openbaar vervoer steeds grotere bedragen uit de gemeentelijke kassen 
vraagt. Bedragen die meestentijds alleen voor rekening komen van de centrum
gemeenten die dat vervoer verzorgen. Gewestelijk openbaar vervoer zou een 
betere verdeling van de lasten over de gemeenten met zich mee kunnen brengen, 
uiteraard niet in die zin, dat de exploitatiekosten zouden worden gedekt. De 
schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande stedelijke en regionale ont
wikkeling maken het openbaar vervoer tot een van de belangrijkste elementen 
in de infrastructuur. Hoe langer hoe meer krijgt het openbaar vervoer het 
karakter van een sociale voorziening. Het gewest zou daarom voor het openbaar 
vervoer een doeluitkering moeten ontvangen afgestemd op het aantal inwoners 
en het aantal wegkilometers van het openbaar vervoer. Deze doeluitkering zou 
ten laste moeten komen van de begroting van Verkeer en W aterstaat. 

Al naar gelang de gewesten specifieke taken krijgen toegewezen zal het 
aantal doeluitkeringen kunnen toenemen. 

Een financieel statuut voor de gewesten zou dus de mogelijkbeid voor de 
bovengenoemde uitkeringen moeten omvatten. W at dit in totaal zou kosten 
valt bij benadering niet te zeggen, zolang de gewesten geen wettelijke basis en 
bevoegdbeden bebben. Uit een verslag van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten blijkt, dat er in 1967 24 stads- en streekgewesten waren, waarvan 
18 met een begroting. Het grootste was Rijnmond met 1.061.000 inwoners 
en een begroting van f 2.666.435,-, bet kleinste het Samenwerkingsorgaan 
Dongemond met een begroting van f 126.645,-. Deze begrotingen zijn ecbter 
niet vergelijkbaar vanwege bet verscbil in status en taken van de gewestelijke 
organen. In totaal bedroegen de begrotingen van deze 18 gewesten ongeveer 
f 7.500.000,-. Rond 75% van dit bedrag werd door de gemeenten zelf be
taald, betgeen een van de redenen is waarom vele van deze organen zicb niet 
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verder kunnen ontplooien. De gemeenten kunnen niet meer opbrengen. 

Ben bed rag per inwoner? 
W aar moet bet geld voor de gewesten vandaan komen? Het is duidelijk dat 

dat niet uit de gemeentekassen kan komen. De gedachte om de gemeentelijke 
omslag te compenseren door voor die gemeenten een ,verfijning" in bet leven 
te roepen lijkt niet aanlokkelijk. In de eerste plaats achten wij een gemeentelijke 
omslag niet juist, althans niet als enige component in de gewestelijke inkomsten 
of als sluitstuk van de begroting van bet gewest. In de tweede plaats zou deze 
verfijning betaald moeten worden uit bet gemeentefonds en ze zou dus de 
ruimte voor alle gemeenten beperken. 

Van meer dan een zijde is de gedachte bepleit de rijksuitkering aan de ge
westen gelijk te doen zijn aan bet verschil tussen bet totaal van de uitkeringen 
per inwoner uit bet gemeentefonds van alle gemeenten binnen bet gewest en 
bet bedrag dat als uitkering ontvangen zou worden als bet gewest als een ge
meente zou worden beschouwd. 

Enkele maanden geleden berekende de agglomeratie Eindhoven dat deze 
methode de agglomeratie ongeveer 7 miljoen gulden zou opleveren. Omge
rekend naar de basisnormen en het uitkeringspercentage per 1 januari zou dit 
voor 1970 bijna 10 miljoen gulden betekenen. Op grond van deze methode 
zou bet Openbaar Lichaam Rijnmond kunnen rekenen op een uitkering van 
rond 30 miljoen gulden of bijna f 30,- per inwoner. Een bedrag dat vrij
wel overeenkomt met wat de agglomeratie Eindhoven per inwoner zou ont
vangen. 

Ook al houdt men er rekening mee dat bij deze methode deze f 30,
per inwoner alle uitgaven zou moeten dekken, dan nog zullen velen een derge
lijke uitkering aan de hoge kant vinden, zeker voor gewesten die in feite nog 
moeten beginnen. Men ontkomt er dan niet aan, dat gezocht zal worden naar 
middelen om bij de start van een gewest een lagere uitkering te geven, die dan 
geleidelijk, al naar de werkzaamheden verlopen, tot f 30,- kan stijgen. 

Bij de door de werkgroep ontwikkelde gedachtengang van een algemene 
rijksuitkering en een aantal doeluitkeringen dreigt dat gevaar niet. Zij sluit 
zich veel directer aan bij de omvang van de taken en werkzaamheden van bet 
gewest. De uitkering voor bet algemeen beheer zou men dan niet kunnen vast
stellen op f 30,-, maar naar onze mening zou men daarvoor wel de basis
norm kunnen gebruiken die aan die f 30,- ten grondslag ligt. Gezien bet 
uitkeringspercentage van 229 correspondeert die f 30,- met een basisbedrag 
van ongeveer f 13,-. Met een dergelijke uitkering voor de kosten van bet 
algemeen beheer zou een goede start van de gewesten verzekerd zijn. 

Rest tenslotte nog de vraag of er ook een omslag over de gemeenten moet 
zijn. Niet, zoals wij reeds betoogd hebben, als voornaamste inkomstenbron of 
als sluitpost op de begroting. W el valt te overwegen of het bedrag dat de ge
meenten op den duur minder zullen gaan uitgeven, omdat bet gewest een aan
tal taken van de gemeenten overneemt, niet aan bet gewest ten goede moet 
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komen. Hoe groot dat bedrag zal zijn valt moeilijk te ramen. In de aanloop
jaren (bv. 5 jaar) zou de omslag kunnen worden vastgesteld op een procent 
van de gemeentefondsuitkering die de gemeente ontvangen heeft in het jaar, 
liggende 2 jaar voor het begrotingsjaar. Daarna zou de omslag verhoogd kun
nen worden tot maximaal vijf procent, doch per jaar zou de verhoging niet 
meer mogen bedragen dan een procent van de gemeentefondsuitkering. 

IV. DE PROVINCIE 

De positie van de provincie zal, naarmate gewestvorming toeneemt en de 
gewesten meer armslag krijgen, sterk worden be"invloed. 

Wanneer men zich indenkt dat Nederland globaal zal gaan bestaan uit 30 
gewesten - van dat aantal is de werkgroep steeds uitgegaan -, elk van vol
doende kwaliteit en in staat het regionaal bestuur in voldoende mate vorm te 
geven, kan het niet anders of verscheidene oorspronkelijk provinciale taken 
zullen door het gewest worden overgenomen. Dit zal, in de gedachtengang 
van de werkgroep, een Iogische en alleszins acceptabele ontwikkeiing zijn. Het 
zwaartepunt van het bestuur komt in de regio te liggen, waardoor de uitvoering 
van de nu aan de provincie opgedragen taken zich wei moet wijzigen. Deze 
tendens, die zich in de toekomst zeker nog scherper zai aftekenen, zou zeifs 
kunnen Ieiden tot volledige opheffing van de provincie. 

Er is alle aanieiding om te veronderstellen dat de roi van de provincie op het 
gebied van b.v. de ruimtelijke ordening zich drastisch zai wijzigen. Het gewest 
zou de gemeentelijke bestemmingspiannen kunnen goedkeuren, evenais het de 
bevoegdheid zou kunnen hebben tot het maken van structuur- en streekpiannen, 
op basis waarvan aanwijzingen gegeven kunnen worden aan de gemeenten. 
Als taak voor de provincie op dit gebied zou dan overbiijven de coi:irdinatie van 
intergewestelijke pianoiogische activiteiten. Zeifs zou men zich kunnen voor
stellen dat niet de provincie maar de rijksoverheid, geadviseerd door de Rijks
pianoiogische Dienst, deze coi:irdinerende taak vervult. Met het oog op de 
reaiisering van een nationaai beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening 
is daar op zichzeif wei iets voor te zeggen. Natuurlijk zullen de gewesten in 
staat moeten zijn deze taak te vervullen. Dit vereist o.m. een deskundig en goed 
geoutilleerd apparaat. Het is echter te verwachten, geiet op de ontwikkeiingen 
bij de reeds functionerende gewestelijke samenwerkingsverbanden, dat geweste
lijke pianoiogische diensten snel van de grand zulien komen. Tensiotte is het 
veelai juist de probiematiek van de ruimteiijke ordening die permanente samen
werking in gewesteiijk verband heeft doen ontstaan. Daarom zullen de gewesten 
zich inspannen om juist op dit gebied het nodige te ondernemen. 

Een andere taak welke aan de provincie is opgedragen, en welke naar de 
mening van de werkgroep op de duur geheei naar de gewesten zal overgaan, 
betreft de maatschappelijke zorg. Deze coi:irdinerende, toezichthoudende, stimu
Ierende en vaak ook subsidierende taak zai het gewest, goed op de hoogte van 
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de omstandigheden in het eigen gebied, zonder bezwaar kunnen vervullen. 
Eenzelfde ontwikkeling zal zijn te constateren met betrekking tot de zorg voor 

de wegen e.d., tot op heden voor zover het niet betreft gemeentelijke of rijks
wegen een provinciale taak. Het ligt voor de hand dat het gewest zelf de 
verantwoordelijke instantie zal willen zijn voor de aanleg en het onderhoud 
van de interlokale wegen binnen het eigen gebied, evenals de provincies dit 
tot nu toe voor hun territoir zijn. Een deel van deze taak, met name de zorg 
voor de wegen e.d. met een intergewestelijk karakter, zal door de rijksoverheid 
kunnen worden overgenomen. 

Zal er dus naar de mening van de werkgroep een groeiende tendens zijn waar 
te nemen in de richting van het steeds meer door het gewest overnemen van 
provinciale taken, niet zonder meer ligt deze ontwikkeling voor de hand met 
betrekking tot de toezichthoudende taak van de provincie en de rol die de pro
vincie speelt in het kader van het administratieve beroep. De werkgroep reali
seert zich, dat, wanneer ervan wordt uitgegaan dat op de duur de provincies 
zouden moe~en verdwijnen, het overdragen van deze taken aan andere organen 
nag de nodige vragen zal oproepen, waarvan de beantwoording niet eenvoudig 
zal zijn. 

W ellicht is het mogelijk dat in bepaalde beroepsprocedures het gewest in de 
plaats van de provincie treedt. Men zou kunnen overwegen de Kroon hierbij 
een meer intensieve rol te laten spelen. Een argument hiervoor is oak, dat 
vooral voor beslissing van die geschillen waarbij het gaat om een rechtmatig
heidstoetsing, de Kroon, geadviseerd door de afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State, een beter toegerust orgaan is dan het college van 
gedeputeerde staten kunnen bieden. Een oplossing dringt zich niet onmiddellijk 
op. Nadere studie met betrekking tot deze materie zal noodzakelijk blijken, 
aangezien vrijwel vaststaat dat in de praktijk, zeker bij het wegvallen van de 
provincies, behoefte zal bestaan aan nadere voorzieningen. 

Hetzelfde geldt voor de kwestie van het toezicht op de gemeenten, c.q. de 
gewesten. Immers, de z.g. verwevenheid van de belangen zal er de oorzaak van 
zijn dat niet in aile gevallen het toezicht van het gewest op de gemeenten 
wenselijk zal zijn. Conflicten kunnen gemakkelijk optreden. Een beroep op de 
Kroon tegen besluiten van de gewestraad zou de nodige waarborgen kunnen 
bieden. W el client te worden opgemerkt dat in het algemeen het toezicht kan 
worden verminderd wanneer - waar de werkgroep van uitgaat - binnen een 
gewest de allerkleinste gemeenten verdwijnen. 

De gewesten zouden op hun beurt rechtstreeks onder toezicht kunnen komen 
van de rijksoverheid. Te denken zou zijn aan de goedkeuring van bepaalde 
besluiten. De coordinatie van de behartiging van intergewestelijke belangen 
zou eveneens rechtstreeks van rijkswege kunnen geschieden. Op deze wijze zou 
een aanvaardbare en effectieve oplossing kunnen worden gevonden, hoewel het 
bezwaar, dat deze ontwikkeling een intensivering van de rijkstaken in de hand 
werkt, moet worden onderkend. 

De hierboven geschetste ontwikkeling, met als eindresultaat wellicht het ver-
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dwijnen van de provincies, zal nog worden versterkt doordat, geheel los van 
het tot stand komen van intergemeentelijke samenwerking in gewestelijk vet
band, de provinciale grenzen in verschillende gevallen volstrekt onhanteerbaar 
zijn uit een oogpunt van efficient bestuur. Stemmen gaan op om tot een provin
ciale herindeling te komen. De vraag blijft echter of ook bij een kleiner aantal 
(grote) provincies het voortbestaan van de provincie als zodanig gewettigd is. 
Naar de mening van de werkgroep niet, gelet op het inkrimpende taakgebied 
van de provincie. Veeleer client gestreefd te worden naar zulk een aantal ge
westelijke bestuurseenheden, die ieder voor zich een gebied bestrijken, dat geo
grafisch, economisch, sociologisch en bestuurlijk een geheel is, dat samen met 
de centrale overheid - met het oog op de intergewestelijke relaties - gestalte 
kan worden gegeven aan een slagvaardig regionaal en nationaal beleid. Men 
behoudt dan ook drie bestuurslagen! 

Evenzeer als de provincies zullen ook de waterschappen invloed ondergaan 
van de voortdurend sterker wordende gewestelijke besturen. Hoewel, aangezien 
het territoir waarover de waterschapsbesturen zeggenschap hebben bepaald is 
naar waterstaatkundige maatstaven, het overeenkomen met het gebied waarvoor 
een gewestelijk bestuur is samengesteld in de meeste gevallen uitgesloten is, zal 
het toch niettemin mogelijk zijn dat de gewesten bepaalde taken overnemen. 
Hierbij kan b.v. gedacht worden aan het toezicht op de naleving van keuren en 
reglementen en het beheer. Het verdient in ieder geval aanbeveling in de prak
tijk bij het vaststellen van de gewestgrenzen rekening te houden met bestaande 
waterschapsgrenzen. Overigens zou het concentreren van waterschappen waar 
mogelijk moeten worden bevorderd. 

* 
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ENKELE AANTEKENINGEN OVER DE BELEIDSVORMING 
BIJ DE OVERHEID 

door 

dr. G. J. Lammers 

Er is in de laatste tijd een verblijdende belangstelling voor de wijze waarop 
in ons land de beleidsvorming bij de overheid geschiedt. In handboeken over 
staatsrecht en parlementaire geschiedenis treft men diepgaande studies aan 
over de structuur van bet overheidsapparaat, zoals dat in grondwet en wet ligt 
verankerd en zoals zich dat in de praktijk heeft ontwikkeld. Het geschreven 
staatsrecht wordt met kennis van zaken onder de loupe genomen om te onder
zoeken in hoeverre aanpassing aan gewijzigde omstandigheden en inzichten 
geboden is en in hoeverre verouderde vormen moeten worden ter zijde ge
schoven. De ,Proeve van een nieuwe grondwet" en bet daarop volgende ,Eerste 
rapport van de staatscommissie van advies inzake de grondwet en de kieswet" 
zijn daarvan een sprekend bewijs. De publikatie van de documentatiereeks is 
bijzonder interessant, omdat men daardoor bet werk van de grondwetcommissie 
op de voet kan volgen. Tezelfdertijd buigt zich de zgn. commissie-Biesheuvel 
over de herorientatie van de overheidsvoorlichting, een terrein dat vele raak
vlakken heeft met dat van de grondwetcommissie. 

Bij al dit werk gaat bet eigenlijk om de vraag, in welke mate de burger 
inspraak heeft bij bet totstandkomen van bet regeringsbeleid. Maar om die 
vraag te beantwoorden, client eerst vastgesteld te worden hoe bet regerings
beleid tot stand komt. En daarbij gaat bet niet om bet formele kader waar
binnen bet beleidsvormingsproces zich voltrekt, maar om de verhouding van 
machten en invloeden binnen bet regeringsapparaat zelf. Men ontkomt niet aan 
de indruk dat voor velen bet begrip ,Den Haag" volkomen ongedifferentieerd 
is. Waar vallen nu eigenlijk de beslissingen? In de staten-generaal, in de 
ministerraad? Op de departementen? Bij de machtige overheidsdiensten, die 
technische plannen ontwerpen aan de lopende band? Of ergens buiten de 
overheid, bij pressie-groepen en maatschappelijke organisaties? Er komt uit 
Den Haag een voortdurende stroom van wetten en besluiten; beleidsnota's 
worden bij de staten-generaal ingediend, wetsontwerpen afgedaan al of niet 
geamendeerd. Het gehele raderwerk van bet gigantische overheidsapparaat 
functioneert van dag tot dag, van jaar tot jaar ... Dank zij de rijksbegroting, 
die telken jare op de derde dinsdag in september door de regering bij de 
staten-generaal wordt ingediend. Wat er ook met een kabinet aan de hand 
moge zijn, de begroting wordt ingediend, lopende zaken moeten worden af
gedaan. Ook tijdens een kabinetscrisis, wanneer bet werk van de ministerraad 
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stokt, wordt de rijksbegroting ingediend. En een nieuw optredend kabinet kan 
daarna alleen nog door middel van nota's van wijziging het beleid op enkele 
principiele punten ombuigen. 

Het behoeft geen betoog, dat het ontwerpen van de rijksbegroting voor het 
openbare leven uitermate belangrijk is. Er was een tijd, waarin dat niet in die 
mate het geval was, doch nu de taken van de overheid zich hebben verbreed 
en verdiept, zijn wij als burgers steeds meer afhankelijk van de collectieve 
voorzieningen door de overheid. Als gevolg hiervan is het overheidsapparaat 
uitgegroeid tot een groot bedrijf, zo niet het grootste bedrijf in ons land. 
Het ligt voor de hand, dat de groei van dit apparaat grillig is geweest. Uit 
de departementale structuur waarvoor de grondslagen zijn gelegd in de vorige 
eeuw, zijn allerlei vormen ontstaan, die aan de behoeften van het ogenblik 
worden aangepast, soms bestemd om duurzaam te werken, soms bedoeld als 
tijdelijk, maar oak dan niet altijd weer verdwijnend. De rijksdienst is een 
doolhof; en tach ligt deze leviathan verankerd in de rijksbegroting in een van 
de ongeveer 2000 uitgavenposten, waarvoor een minister verantwoordelijk is. 
Dit laatste: de ministeriele verantwoordelijkheid, is naast andere het meest 
markante onderscheid tussen het overheidsapparaat en het particulier bedrijf. 
Daarom is het zo moeilijk bedrijfsorganisatorische beginselen voor het over
heidsapparaat toe te passen en het is altijd weer interessant te zien hoe experts 
uit het bedrijfsleven het moeilijk hebben om deze grate onbekende in hun 
schema's een plaats te geven. Ik geloof dat bier de verklaring te vinden is 
waarom zovele met ijver opgezette bedrijfsorganisatorische studies ten aanzien 
van het overheidsapparaat ten slotte zo weinig resultaat opleveren. Het be
ginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid, merg en been van een parle
mentaire democratie, introduceert onherroepelijk de moeilijk weegbare politieke 
invloeden. 

Oak als men er van uitgaat dat de ministeriele verantwoordelijkheid in 
vele gevallen slechts een fictie is, tach blijft zij haar invloed doen gelden omdat 
de bedrijfsorganisatorische deskundige er geen weg mee weet. Er gebeurt op 
een groot departement veel, waar de minister geen weet van heeft, oak al om 
fysieke redenen geen weet van kan hebben, maar niettemin is hij de verantwoor
delijke man tegenover staten-generaal en publieke opinie. Men krijgt daarvan 
een indruk als men de gedegen studie leest van dr. Koopmans over de be
slissingen over de rijksbegroting (1). Dr. Koopmans, die een functie bij de 
inspectie der Rijksfinancien heeft aanvaard, schetst met grate kennis van 
zaken de procedure welke gevolgd wordt bij het ontwerpen van de rijksbe
groting en de rollen die daarbij worden gespeeld door het departement van 
financien en de verschillende sector-departementen. Het daarbij in het oog 
springend feit is, dat direct nadat de begrotingen voor het komende dienst
jaar bij de staten-generaal zijn ingediend, op het ministerie van financien de 

1 Dr. L. Koopmans, De beslissingen over de rijksbegroting, lE. Kluwer, Deventer, 
1968. 

292 



BELEIDSVORMING BIJ DE OVERHEID 

kiel wordt gelegd voor de rijksbegroting voor bet daarop volgende dienstjaar. 
Dus nu, in oktober 1969 begint men op bet ministerie van financien aan 

bet opstellen van de streefcijfers voor bet dienstjaar 1971. Dr. Koopmans 
schetst ook hoe men dat op financien doet en welke spelregels daarbij worden 
in acht genomen. Hij geeft daarbij een overzicht van enkele economische en 
politicologisch-economische benaderingswijzen. In hoofdstuk 3 vindt men een 
ktitische analyse van de plafond-theorieen, de leer van ,functional finance", de 
structurele begrotingspolitiek, enkele welvaartseconomische benaderingen en de 
cost-benefit analyse. 

Een belangrijke vraag is hoe de ontwerp-streefcijfers op financien tot stand 
komen. Dr. Koopmans zegt er dit van: ,De ontwerp-streefcijfers worden ge
raamd door berekening van de samenstellende uitgaafposten, welke in de regel 
geschiedt met behulp van deze beslissingsregel: de hoogte van de post in de 
vorige begroting wordt (1) bijgesteld aan de hand van de meest recente ge
gevens inzake de exogene factoren, die vorig jaar bet begrotingsbedrag be
paalden, (2) verminderd met bet gemiddelde verschil tussen de verkregen en 
werkelijk uitgegeven bedragen in de afgelopen jaren, (3) vermeerderd met bet 
bedrag van de verwachte autonome groei van de bestaande uitgaven en ( 4) 
vermeerderd met bet bedrag, dat in bet komende jaar gemoeid is met nieuwe 
initiatieven en met intensivering van bestaande activiteiten; dit zijn de nieuwe 
uitgaven die bet gevolg zijn van specifieke beleidsbeslissingen." 

De begroting bestaat uit ongeveer 2000 uitgavenposten, die worden ver
deeld in 50 groepen van samenhangende uitgaven, sommige weer onderverdeeld 
in subgroepen. Voor elke groep wordt door de inspecteur van financien een 
ontwerp-streefcijfer bepaald aan de hand van de richtlijnen gegeven door bet 
hoofd van de inspectie. Deze ontwerp-streefcijfers worden via de directeur van 
de rijksbegroting, de thesaurier-generaal en de secretaris-generaal voorgelegd aan 
de minister van financien, vergezeld van een nota met wijzigingsvoorstellen. 
Want als regel overtreft dit streefcijfer bet toelaatbaar uitgavenpeil, dat zijn 
grondslag vindt in de zgn. Zijlstra-filosofie, de filosofie van de structurele 
norm. Het Bureau Begrotingsvoorbereiding bepaalt aan de hand hiervan bet 
bedrag, dat in bet komende jaar beschikbaar is voor stijging van de rijks
uitgaven of voor verlaging van de belastingtarieven. De minister van financien 
neemt hierover de uiteindelijke beslissing. Dan komt er een moeizaam werk, 
want daar de streefcijfers bet toelaatbare uitgavenpeil overtreffen, moeten de 
inspecteurs van financien op de departementale begrotingen de marginale posten 
aangeven, die verlaagd of geschrapt kunnen worden en dit in volgorde van 
prioriteit. Deze streefcijfers worden naar de departementen gestuurd en deze 
vergelijken ze met de bedragen, die zij zelf nodig achten. Dr. Koopmans wijst 
er op, dat ook aan bet opstellen van deze cijfers bet element van traditie ten 
grondslag ligt, nl. de invloed van bet gecumuleerde verleden in de vorm van 
eerdere begrotingen. Dit heeft tot gevolg, dat bet steeds moeilijk is een nieuwe 
post op de begroting te krijgen tenzij daarvoor compensatie wordt gegeven. 
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Het komt daarentegen bijna niet voor, dat een eenmaal opgenomen post ver
dwijnt, tenzij deze aflopende zaken betreft. Maar ook dan hebben ze nog 
vaak een taai leven. 

Als de departementale cijfers ter tafel liggen begint de strijd tussen de 
inspectie van financien en de beleidsafdelingen. Typerend is, wat dr. Koopmans 
hierbij opmerkt, nl. dat deze beleidsafdelingen meestal niet precies op de 
hoogte zijn van de ontwikkeling van de in het geding zijnde exogene factoren. 
Ook elders stelt hij dat bij de ramingen de intui:tie een onmisbaar element 
vormt, omdat in vele gevallen de informatie onvoldoende is. De strijd tussen 
de inspecteurs van financien en de beleidsafdelingen gaat vooral over de nieuwe 
posten op de begrotingen, daar deze invloed hebben op de volgende begrotin
gen. Dr. Koopmans gaat uitvoerig in op de onderhandelingen met de inspectie 
der rijksfinancien en de uiteindelijke oplossing van conflicten. Hij schenkt 
daarbij aandacht aan de strijdlusttheorie van prof. J. Pen. Zij komt neer op 
een classificatie van de determinanten van de macht en daarmee ook van de 
uitslag van het onderhandelen en berust op een onderhandelingssituatie, 
waarbij de inspecteur van financien en de afdelingschef op een departement 
tegenover elkaar staan in een strijdpositie. Ik geloof dat dit te somber voor
gesteld is. De strijdlusttheorie is door prof. Pen met name afgestemd op de 
loononderhandelingen en de verhoudingen liggen hierbij wel iets anders dan 
bij de onderhandelingen tussen de inspecteurs van financien en de beleids
afdelingen der departementen. Dr. Koopmans geeft trouwens zelf toe, dat al
hoewel de inspecteur van financien er in eerste aanleg op uit is de uitgaven 
binnen de perken te houden, hij er geen belang bij heeft dat de beleids
afdelingen zo weinig mogelijk krijgen. Het verschaft hem uiteraard voldoening 
als de beleidsafdelingen er in slagen hun doelstellingen te realiseren. lk merk 
hierbij nog op dat de inspecteur bijna dagelijks op het hem toegewezen departe
ment vertoeft, daar een werkkamer heeft en zich geheel inleeft in de taak en 
doeleinden van het departement. Dit heeft zonder twijfel invloed op zijn 
houding. lmmers daardoor kan hij met meer kennis van zaken door de cijfers 
heenkijken en de argumenten wegen. De ervaring leert dat een departement 
het meest gebaat is bij een scherp kritisch ingestelde inspecteur; in de meeste 
gevallen vindt men elkaar wel en bij conflict wordt dit zonder rancune en met 
wederzijdse instemming doorgespeeld naar de hogere instantie. Dit is in de 
eerste plaats de bilaterale begrotingsbespreking tussen de minister van financien 
en de sector-minister, beiden vergezeld van hun ambtenaren. Wat dan nog niet 
opgelost is komt in de ministerraad. Dr. Koopmans wijst er op, dat dit als 
regel uitloopt op arbitrage door de minister-president, daar de andere ministers 
aan een politiek van non-interventie de voorkeur geven. Daaraan vooraf gaat 
echter de behandeling van de streefcijfernota van de minister van financien in 
de ministerraad. Deze streefcijfernota wordt zo vroeg mogelijk in het nieuwe 
jaar ingediend en is vergezeld van adviezen ten aanzien van de additionele 
ruimte en de maatregelen die nodig zijn om de streefcijfers daarbinnen te 
houden. Hier ligt het zwaartepunt van de voorbereiding der begroting, omdat 
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in dit krachtenveld de politieke invloeden zich sterk doen gelden. Het eigen
aardige van deze behandeling die enkele weken in beslag neemt is dat het 
debat niet eindigt met een vaststelling van de streefcijfers door de ministerraad. 
W el wordt de raming van de ruimte tenslotte al of niet gewijzigd aanvaard 
als grens van het uitgavenpeil, maar de vaststelling van de streefcijfers voor 
de departementen wordt overgelaten aan het bilateraal overleg tussen de 
minister van financien en de sector-ministers. Als regel eindigen de besprekin
gen in de ministerraad met het aanvaarden van de conclusie dat men bij de 
opstelling der sector-begrotingen er naar zal streven zich aan de cijfers van de 
streefcijfernota te houden en deze te aanvaarden als grondslag voor het bilate
rale overleg tussen de minister van financien en de sector-ministers. De naam 
van deze nota geeft dus precies de betekenis ervan aan. Meer dan streefcijfers 
zijn het niet, maar bij de bespreking ervan in de ministerraad hebben de minis
ter van financien en de sector-ministers wei kunnen peilen hoe de politieke 
verhoudingen liggen en hoe de kansen in het bilateraal overleg er voor staan. 
Iedere sector-mini~ter heeft daarbij volop de gelegenheid de aan zijn zorg toe
vertrouwde belangen te bepleiten. 

Bij dit debat in de ministerraad over de streefcijfernota wil ik nog even 
stilstaan. Het karakter van dit debat is kenmerkend voor de verhouding tussen 
sector-minister en ministerraad. Het is in zekere zin een open discussie, waarbij 
het terrein wordt verkend en geen standpunten worden vastgelegd die het 
bilateraal overleg tussen de minister van financien en de sector-ministers zouden 
kunnen bevriezen. Aileen over de additionele ruimte moet men het eens worden 
en over het dekkingsplan. Hierbij is n.l. de positie van het gehele kabinet in 
het geding. 

Bij deze besprekingen is de rol van de minister-president uiterst belangrijk, 
omdat het van zijn tact en wijsheid afhangt of de vaak tegenstrijdige belangen 
worden verzoend. De heethoofden onder de ministers moet hij in toom 
houden en hij moet niet bang worden wanneer deze of gene minister met zijn 
portefeuille rammelt. Hij moet de politiek relevante problemen opsporen 
en tot een oplossing brengen, want niets is voor een kabinet gevaarlijker dan 
hangende problemen die niet uitgepraat zijn. 

Op de discussie in de ministerraad over de streefcijfernota volgt het bilateraal 
overleg tussen de minister van financien en de sector-ministers. Deze proberen 
daarbij zoveel mogelijk binnen te halen. Komen zij niet tot overeenstemming 
met de minister van financien, dan moet de minister-president als arbiter op
treden. De andere sector-ministers houden zich hier het liefst buiten, volgens 
dr. Koopmans ten dele omdat zij op het speciale terrein niet deskundig zijn, 
ten dele uit solidariteit, ten dele omdat zij zelf ook liever van interventie vrij 
blijven. Deze factoren mogen misschien wei een rol spelen, toch geloof ik dat 
een ander en beter motief voor deze vorm van behandeling aanwezig is. Wan
neer men ervan uitgaat dat de ministerraad zich wei tot de grote lijnen moet 
bcperken en de uitwerking ervan overlaat aan het bilaterale overleg tussen de 
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minister van financien en de sector-ministers, is het duidelijk dat een college 
van 13 a 14 man moeilijk als arbiter kan optreden. Het gaat er ook in dit overleg 
om de beide partijen tot elkaar te brengen en gezamenlijk een oplossing te 
vinden. Dat kan men niet in een vergadering doen; dat kost vaak uren van 
moeizame arbeid. De minister-president is hiervoor de aangewezen man, want 
hij kan hiervoor het gemakkelijkst tijd vrijmaken. Goede diensten worden ook 
door andere ministers verleend, vooral als zij over een zekere flair ( intui:tie) 
beschikken om begrotingsproblemen op te lossen. Het is vaak een kwestie van 
geven en nemen, waarbij het klimaat binnen en buiten het kabinet van grote 
betekenis is. De minister-president heeft bier inderdaad een belangrijke functie, 
welke zijn positie bijzonder verstevigt. 

Uit deze schets van de gang van zaken bij de begrotingsvoorbereiding blijkt 
wei hoe belangrijk de rollen zijn van de beleidsafdelingen op de departementen 
en de inspecteurs der rijksfinancien. Zij leggen de basis voor het beleid in 
het komende jaar. De invloed daarop door de sector-ministers varieert sterk, van 
aanmerkelijk tot gering. En een krachtige minister van financien, vooral als hij 
gesteund wordt door de minister-president, kan een stempel op het beleid 
drukken. Maar gebrek aan informatie is steeds weer een handicap, waarmee 
aile instanties worstelen. Ook de ministerraad. Dit geldt zowel voor het be
palen van de additionele ruimte- aile rapporten van adviseurs ten spijt- als 
het waarderen van de externe factoren voor het aangeven van de marginale 
posten op de sectorbegrotingen. Prijs- en loonbewegingen zijn nooit met zeker
heid te voorspellen. Herhaaldelijk moeten op prognoses correcties worden 
toegepast. De voorstudies worden zeer serieus door deskundigen verricht, maar 
toch blijft de intu"itie een belangrijk element. 

Dr. Koopmans laat ons zien welke factoren een rol spelen bij het opstellen 
der begroting. Hij geeft ons daarbij een realistische kijk op de gang van 
zaken. Van een pluriform overheidsbegrip uit krijgen wij het beeld van een 
zeer gevarieerd program van wensen en strevingen van een grote verscheiden
heid van overheidsorganen die aile uitmonden in het jaarlijkse begrotings
budget. De inspectie van de rijksfinancien tracht deze stromen in de bedding 
van een verantwoord uitgavenpeil te houden. 

Wat hierbij in het oog springt is, dat de resultaten van dit overleg eerst op 
de derde dinsdag in september in de openbaarheid komen. W el lekt het bier 
en daar in de loop van de zomer, doch het geheim der cijfers wordt angstvallig 
bewaard. Het is historisch zo gegroeid, maar vreemd is het wei dat de volks
vertegenwoordiging als mede-wetgever pas in het najaar aan bod komt. Een 
eeuw geleden was dat nog geen bezwaar. Het aantal departementen was beperkt 
en de staatstaak weinig omvangrijk. De termijn van ruim drie maanden voor 
de behandeling der rijksbegroting was ruim voldoende. In de dertiger jaren 
kwam de Tweede Kamer al in tijdnood en thans is de begrotingsbehandeling 
in de Tweede Kamer een nijpend probleem geworden. Ook de openbare 
commissievergaderingen hebben geen uitkomst gebracht. Aileen in een ver-
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kiezingsjaar heeft het parlement kans reeds in juni of juli te worden ingelicht 
over de grondslagen van het beleid in een speciale regeringsverklaring, waarop 
een debat volgt. W anneer men bedenkt dat voor deze regeringsverklaring de 
gegevens verstrekt zijn door hetzelfde ministerie van financien en dezelfde 
sector-ministers, vraagt men zich af of het niet mogelijk zou zijn een tussen
tijds rapport over de begrotingsvoorbereiding bij de Kamer in te dienen. Dit 
zou kunnen bijdragen tot het voorkomen van geruchten en het wegnemen van 
spanningen. Bovendien zou het de gelegenheid scheppen tot overleg met de 
Kamer op een vroeger tijdstip dan thans mogelijk is. Vooral voor de ambte
naren, die in september al weer denken over de opzet van de nieuwe begroting, 
kan een dergelijke tussentijdse confrontatie met de volksvertegenwoordiging 
belangrijke informatie opleveren. Men moet niet tegenwerpen dat dit technisch 
niet mogelijk is; natuurlijk kan het; het ambtelijk apparaat heeft wei voor hetere 
vuren gestaan. 

Dr. Koopmans heeft onze ogen geopend voor de deskundige wijze waarop 
de rijksbegroting wordt voorbereid en opgesteld. Het is een proces waarop 
invloeden werken, in het openbaar of in het verborgen. Het is een proces van 
machten en krachten, die het eindprodukt bepalen. Dr. Koopmans heeft globaal 
deze invloeden wei geschetst: rapporten, congressen, studies en adviesnota's, 
waaraan met name de beleidsafdelingen op de departementen hun argumenten 
ontlenen voor nieuwe initiatieven of voor intensivering van bestaande activi
teiten. De inventarisatie daarvan door dr. Koopmans is in zijn algemeenheid 
ongetwijfeld juist. Het zou echter interessant zijn een begroting op dit punt 
te analyseren. Men zou dan naast elkaar moeten leggen de streefcijfers van 
financien, de ontwerp-begroting van een departement en de ingediende be
grating van hetzelfde departement. Deze gegevens zou men moeten toetsen aan 
de in de Kamers en elders naar voren gebrachte verlangens. Op deze wijze 
zouden wij misschien wat meer te weten komen over het antwoord op de vraag 
hoe het overheidsbeleid tot stand komt. 

* 
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door 

A. C. Ramondt-Entrop 

Ter subsidiering van het huidige systeem van de kerkgenootschappen ligt 
momenteel het voorstel van de commissie-van Walsum op tafel. 

Dit voorstel houdt in: 
a. subsidiering omdat ,dit voor brede lagen van de bevolking van grote 

waarde is en het de volkskracht ten goede komt" 1
; 

b. een bedrag van f 50.000.000,- te verdelen over de kerkgenootschappen 
die zich voor subsidiering aanmelden; 

c. als verdeelsleutel geldt het aantal !eden dat een kerk telt volgens de 
laatste volkstelling; 

d. om te vee! administratie voor de overheid te voorkomen en het principe 
te waarborgen dat de staat geen zeggenschap in kerkelijke zaken heeft, 
stelt de commissie voor de uitkering aan elke kerk afzonderlijk in een 
bedrag over te maken. 

Hieronder willen wij toelichten dat o.i. theoretisch deze regeling veronder
stelt dat de staat zich niet met kerkelijke zaken inlaat, doch dat de praktijk zal 
zijn dat met deze regeling de status quo van de kerk of wei de traditionele kerk 
gesubsidieerd wordt. 

In theorie hebben de protestantse kerken een democratische organisatie. Als 
wij echter naar de praktijk gaan kijken blijkt dat zij slechts op papier demo
cratisch is. 

Dit is aan het volgende te wijten: 
a. de kerkeraden houden meestal zelf de informatie over kerkelijke zaken 

in handen; 
b. de kandidatenlijst voor benoemingen in kerkelijke functies moet door de 

kerkeraad goedgekeurd worden; 
c. voor functies in hogere kerkelijke colleges is het noodzakelijk dat men 

zich op werkdagen vrij kan maken, zodat het overgrote dee! van de wer
kende bevolking daar geen zitting in kan nemen; 

d. uit a, b en c volgt dat er weinig effectieve controle en inspraakmogelijk
heden zijn van onder af, althans zeker niet voor groeperingen met af
wijkende meningen. 

1 Rapport van de Staatscommissie voor de Zaken van Erediensten. Zitting 1968-1969 
- 10030. 
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Wij zullen het bovenstaande met enkele voorbeelden uit onze plaatselijke 
gereformeerde kerk toelichten. 

Verkiezing voor kerkelijke functies 
Een voorstel om een diaken op de kandidatenlijst te plaatsen werd onlangs 

door de kerkeraad afgewezen omdat de persoon niet paste in de kerkeraad. De 
kandidaat was niet solidair ( o.a. geen regelmatig kerkbezoek en afwijkende 
meningen). Informatie hierover in kerkdienst of kerkblad heeft nooit plaats
gevonden aan de kerkleden. De verkiezingsprocedures werken in de protestantse 
kerken in schijn democratisch, doch verlopen in feite volgens een cooptatie
systeem, met goedkeuring van de gezagsgetrouwe volgelingen. 

Subsidie toegekend aan de hoogste kerkelijke colleges zal dit proces aileen 
nog maar continueren. De kerkleiding zal door subsidie de kerkleden in veel 
mindere mate nodig hebben om haar doeleinden te verwezenlijken. Zij hoeft 
er minder rekening mee te houden of wat zij denkt overeenkomt met wat de 
kerkleden belangrijk- vinden. 

lnformatie aan kerkleden 
In onze wijk, die bestaat uit een oude kern, waar een nieuwe wijk tegenaan 

gebouwd is, moeten nieuwe kerkgebouwen komen. Van voorsteilen om samen 
te bouwen of een samenwerkingsvorm te vinden is tot nu toe weinig terecht 
gekomen. Over en weer beschuldigt men elkaar ervan niet te willen. 

De informatie over deze zaken verloopt dusdanig dat aileen die voorsteilen 
waar de kerkeraad achter staat uitgewerkt in kerkblad en kerkdienst worden 
vermeld. Andere voorstellen halen deze informatiekanalen niet. B.v. een voor
stel voor een samenwerkingsvorm om voor de bijeenkomsten met de hele ge
meente een zaal te huren in clubcentra, vrijetijdscentra, scholen, e.d. en voor 
de andere bijeenkomsten een klein gebouwtje neer te zetten, is nooit besproken 
in het kerkblad. Het voorstel beoogde te voorkomen dat: 

a. de kerk een enorm bedrag uit zou geven slechts voor haar eigen interne 
doeleinden; 

b. er met overheidssubsidie in deze wijk weilicht 10 of meer zaaltjes komen 
berekend op 150 mensen of meer, terwijl het al eeuwen zo is dat niet
kerkelijk Nederland geen gebruik maakt van grote zalen in clubhuizen, 
scholen e.d. op zondagmorgen. 

De huidige subsidiemaatstaven van de overheid werken deze situatie in de 
hand. Men krijgt nl. 30% subsidie voor nieuwbouw bestemd voor godsdienst
oefeningen, zodat men een deel van de overheidssubsidie verspeeld als gebouwd 
wordt volgens andere dan de traditionele methoden. 

Doordat de kerkeraad de informatie zelf in handen houdt, heeft dit tot 
gevolg: 

a. dat de kerkleden niet in staat zijn zich een mening te vormen, omdat men 
de verschiilende mogelijkheden niet kent; 
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b. het vaak aan goede deskundigheid ontbreekt omdat de kerkeraad bepaalt 
wat voor soort deskundigheid b.v. voor kerkbouw nodig is. 

Dit heeft voor onze wijk ten gevolge dat iedere groepering volgens het oude 
bekende patroon voortgaat. M.a.w. door manipulatie met de informatie wordt 
gebouwd overeenkomstig de wil van de kerkleiding, met geringe inspraak van 
de kerkleden. 

Motivatie tot subsidiering 
De commissie-van Walsum motiveert haar subsidietoekenning aan de kerken 

door te wijzen op: 
a. de historisch gegroeide verplichting van de staat tegenover de kerken; 
b. de culturele waarde die van de kerk uitgaat voor een groot deel van 

ons volk. 

De commissie merkt verder op dat de subsidiering gebaseerd moet zijn op de 
huidige omstandigheden en opvattingen. 

ad a. Wij vragen ons af of de verplichting van de staat t.o.v. de kerk in 
onze tijd nog wei opgaat. Vele taken waarvoor de kerk vroeger zorgde, zoals 
armenzorg, jeugdwerk zijn nu overgenomen door de staat. Indien de kerk zich 
in onze tijd bezighoudt met jeugdzorg, radio en televisie-uitzendingen, onder
wijs, dan krijgt zij reeds voor deze activiteiten subsidie. De taak van de predi
kanten is niet meer dezelfde die zij vroeger was. Hiermee komen wij bij de 
culturele waarde die van de kerk uitgaat. 

ad b. We zien de laatste j aren de ten dens in de kerken ontstaan tot ener
zijds verscheidenheid (verschillende vormen van erediensten, andere opvat
tingen over evangelisatie, zending, we hoeven maar aan Uppsala te denken), 
anderzijds zien we integratie optreden, nl. oecumene. De institutionalisering 
van deze nieuwe vormen verloopt veelal buiten de officiele kerkelijke kaders 
om. B.v. shaloomgroep, vormingscentra, deputaatschappen, die veelal niet van 
de grond kunnen komen omdat de traditionele kerk hen niet genoeg middelen 
kan verschaffen. 

Vandaar onze vraag aan de commissie welke culturele waarden en welke 
kerk. Nemen wij aan dat de cultuuroverdracht voornamelijk verloopt via de 
traditionele eredienst, dan zien wij, dat deze erediensten gemiddeld door 50% 
van de kerkleden bezocht wordt. Op het platteland zal dit percentage hoger, 
in de steden lager zijn. Uit een onlangs gehouden enquete van het C.N.V. onder 
haar leden blijkt dat van haar leden die naar de kerk gaan 50% zegt dat de 
traditionele kerkdiensten geen betekenis hebben voor hun dagelijks bestaan. 

Hieruit blijkt dat van de 50% kerkgangers ook nog een aanzienlijk deel zegt 
dat er geen verband is tussen wat zij in de kerk horen en wat zij in hun dage
lijks bestaan ervaren. Dat zij toch lid blijven van de ,kerk" komt ons inziens 
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voort uit bet feit dat zij zich orienteren op nieuwe waarden binnen of buiten 
de kerken, b.v. Uppsala, Synoodkreet. 

De traditionele kerk is niet meer de cultuuroverbrenger bij uitstek. De moti
vering voor subsidiering volgens de regeling uit 1815 was de verzorging van 
bet godsdienstig leven. Uit bet voorgaande is duidelijk dat de ,kerk" niet meer 
bij uitstek de verzorger is van bet godsdienstig leven van haar leden. Subsi
diering van de kerken vanwege haar culturele waarde op basis van haar ledental 
is volgens ons dan ook niet te motiveren. 

De overheid rekent bet tot haar taak zich met vele terreinen in bet maat
schappelijk verkeer in te laten. Waarom zou zij indien bet bet kerkelijk terrein 
betreft, zich ineens niet meer met de bestemming van haar subsidie mogen be
moeien. Is bet nu wetkelijk mogelijk een regeling te bedenken waarbij men niet 
bepaalde partijen bevoorrecht boven anderen waarvoor de subsidie ook geldt. 

De voorstellen volgens de commissie-van Walsum houden bet gevaar in dat 
men voornamelijk de traditionele kerk subsidieert en er geen geld overblijft 
voor nieuwe kerkvormen, waar door een groot deel van de kerkleden om ge
vraagd wordt. 

lndien wij de kerken willen subsidieren vanwege hun culturele waarden 
laten wij dan de subsidieregeling uitsluitend onderbrengen bij bet ministerie 
voor cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en niet bij financien zoals nu 
gebeurt. Hiermee voorkomt men dat de kc:rken dubbel subsidie krijgen nl. op 
maatschappelijk terrein, b.v. kerkelijk maatschappelijk werk, jeugdzorg, radio 
en t.v. en bovendien via bet ministerie van financien nog een bedrag voor zelf 
te bepalen doeleinden. 

lndien wij de kerken vanwege hun culturele waarde willen subsidieren 
laat dat dan gebeuren voor hun objectief waarneembare culturele uitingen, 
zoals voor een deel nu ook al gebeurt. Dit zou uitgebreid kunnen worden, b.v. 
subsidiering van werkgroepen, deputaatschappen. Op deze wijze krijgen dissi
dente groepen gemakkelijker toegang tot financiele middelen. 

* 
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De Europese Gemeenschap en de industriepolitiek. (Europese 
Monografie No. 11), AE. E. Kluwer, Deventer, 1968. 
f 13,50. 

Het vorig jaar verscheen onder deze titel een bundeling van voordrachten 
over de industriepolitiek in de E.E.G., waaraan mensen uit diverse sectoren hun 
medewerking hebben verleend. Zowel van bestuurlijke zijde, de zijde van het 
bedrijfsleven als uit de universitaire wereld worden beschouwende aspecten van 
de industriepolitiek belicht. Deze voordrachten hebben in 1967 gegolden als 
colleges, welke werden gegeven in bet kader van post-doctorale leergangen over 
de Europese integratie. De organisatie ervan berust bij het in 1966 opgerichte 
John F. Kennedy Instituut, centrum voor Atlantische studies. 

Het is ongetwijfeld belangrijk dat deze publikatie verschenen is. Zowel van
wege het feit dat vanuit verschillende gezichtshoeken bekwaam de industrie
politiek behandeld wordt als vanwege het tij dstip van publikatie, ongeveer 
10 jaar na de totstandkoming van de E.E.G. Een soort balans van de overheids
invloed met betrekking tot de industriele bestaanssector in de E.E.G. is stellig 
verdienstelijk. Deze valt niet zo gunstig uit, tenminste als men de klemtoon 
legt op het woord ,politiek" in de titel. Er is ongetwijfeld belangrijke vooruit
gang geboekt op een aantal terreinen. Maar op een gebied - het politieke -
gelukt dat niet erg. Duidelijk is in het boek te constateren dat het overheids
beleid met betrekking tot de industrie in de E.E.G. nog in overheersende mate 
een aangelegenheid is van de nationale regeringen. Dat is te betreuren. 

De eerste twee hoofdstukken, respectievelijk van prof. Albregts en drs. Van 
Slobbe zijn meer algemene inleidingen, welke aangeven wat de beweegredenen 
zijn geweest voor de economische samenwerking en de betekenis daarvan voor 
de industrie. 

Een economisch beleid client echter gepaard te gaan met een sociaal beleid. 
Vandaar dat in de volgende hoofdstukken mr. Van Gorkom en prof. Albeda 
de mogelijkheden van een sociale politiek in de E.E.G. belichten. 

Aangezien het vraagstuk van de industriepolitiek niet alleen een zaak van de 
E.E.G. maar ook en vooral een Europese en Atlantische, ja een mondiale aan
gelegenheid is, worden in de hoofdstukken V en VI de externe betrekkingen 
en hun invloed op de industrie behandeld door drs. De Grooth en prof. 
Kymmell. 

Laatstgenoemde beperkt zich speciaal tot de invloed van de Amerikaanse 
investeringen op de industrie in de Euromarkt. 

De gemeenschappelijke markt brengt met zich mede allerlei vormen van 
aanpassing van de ondernemingen daaraan (hfdst. VII en VIII). Prof. Lang-
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man bespreekt in hoofdstuk VII een van de aanpassingswijzen, namelijk het 
concentratieverschijnsel en beziet dit als vraagstuk van de onderneming. Prof. 
Snijders beziet de betekenis van genoemde aanpassing van ondernemingen voor 
het overheidsbeleid en geeft een uiteenzetting over mededingingsregels. In de 
hoofdstukken IX en X gaan dr. Abeln en dr. Weisglas in op respectievelijk 
enkele vraagstukken ( o.m. verschil in taal, distributiepatroon en consumptie
gedrag) rondom de afzet van Nederland in een ge:integreerde Europese markt 
en enkele aspecten van het marketing beleid. In de beide laatste hoofdstukken 
komen aan de orde problemen van research en ontwikkeling met betrekking tot 
de technologische positie van de industrie in de E.E.G. Ir. Tromp beziet die 
als vraagstuk van de onderneming, prof. Boteker als vraagstuk van overheids
beleid. 

Het is veelal enigszins moeilijk een publikatie als deze te bespreken. Zij is 
immers samengesteld uit bijdragen welke ieder een bepaald specialistisch aspect 
van genoemde problematiek behandelen en welke geschreven zijn door terzake 
deskundigen. Ondanks dit en mede ondanks de verdiensten van dit werk zouden 
wij toch een paar opmerkingen willen plaatsen. 

Het valt op, dat in de eerste bijdrage (van prof. Albregts) wel met een 
zeker optimisme wordt geschreven over de openheid van de E.E.G. Het plaatsen 
van een vraagteken daarbij wordt overigens gesteund door hetgeen de heer De 
Grooth hierover opmerkt (hfdst. V). 

Men kan zich verder afvragen of in het kader van de sociale politiek in de 
E.E.G. ook niet aandacht had moeten worden geschonken aan de positie van 
de kleine bedrijven. De E.E.G. (in elk geval geldt het voor Nederland) heeft 
relatief nogal een ,ambachtelijk" industriele structuur (het aantal industriele 
reuzen is niet bepaald groot). Gelet op de technische ontwikkeling staan met 
name dergelijke bedrijven voor een moeilijke uitdaging. 

Het is jammer dat in de bundel ontbreken bijdragen over de regionale 
politiek en de ruimtelijke problematiek in de E.E.G. De industrie-politiek heeft 
daar stellig mee te maken. W at het eerstgenoemde betreft had naar onze mening 
niet achterwege mogen blijven een verhandeling over het overheidsbeleid met 
betrekking tot de ontwikkelingsgebieden in de E.E.G. Wij denken hierbij o.a. 
aan Zuid-Italie (met de groeipool Bari-Tarente), aan Z.W. Frankrijk (ten 
zuiden van de Loire en ten westen van de Rhone), Noord-Nederland. 

Met betrekking tot de ruimtelijke structuur zou men o.a. aandacht hebben 
kunnen schenken aan de wijziging daarvan als gevolg van het feit dat bepaalde 
industrieen zich in toenemende mate vestigen in gebieden met gunstige ligging 
aan diep vaarwater enjof dichtbevolkte gebieden. Dit heeft consequenties voor 
andere activiteiten die van invloed zijn op de ruimtelijke samenhang als wonen, 
de ontspanning, het verkeer. De uitdijing van industriele agglomeraties en de 
betekenis daarvan voor het verstedelijkingsproces en voor de leefbaarheid in 
dergelijke gebieden hadden o.i. in de beschouwing moeten worden betrokken. 

Ondanks deze opmerkingen is het stellig de moeite waard deze informatieve 
en goede publikatie te lezen. Drs. K. Dobben 
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door 

Mr. A. J. Hagen 

Het vraagstuk van de rechtsbescherming tegen het optreden van de overheids
administratie is in een nieuw stadium gekomen door de publikatie van het 
rapport van de commissie-Wiarda inzake de verhoogde rechtsbescherming met 
betrekking tot beschikkingen van organen van lagere overheidslichamen, zoals 
provincies, gemeenten en waterschappen. Dit rapport, eind 1967 uitgebracht, 
werd in 1968 gepubliceerd en het wachten is nu op de reactie, welke daarop 
van regeringszijde zal moeten komen. Het belang van het rapport rechtvaardigt 
het daaraan ook in dit tijdschrift aandacht te schenken. 

Voorgeschiedenis 
Op 1 januari 1964 trad in werking de ,Wet beroep administratieve beschik

kingen", waarbij een algemene beroepsmogelijkheid werd geopend ten opzichte 
van beschikkingen van de centrale overheid. W eliswaar heeft de wetgever 
enkele groepen van beschikkingen om verschillende redenen uitgezonderd (vgl. 
de artikelen 5 en 21), maar deze uitzonderingen bevestigen toch de regel, dat 
beschikkingen van administratieve organen van de centrale overheid appellabel 
zijn bij de Kroon, die daarover uitspraak doet, de Afdeling van de Raad van 
State voor de geschillen van bestuur gehoord. Onder centrale overheid moet in 
dit verband worden verstaan de Rijksoverheid. 

W aarom deze beperking tot de beschikkingen van de centrale overheid ? In 
het rapport van de c;ommissie-De Monchy, dat enige jaren voordien was ver
schenen (1950) en waaraan een groot aantal elementen van de Wet beroep 
administratieve beschikkingen is ontleend, kwam deze beperking niet voor. De 
Regering was echter van oordeel, dat het scheppen van een mogelijkheid van 
beroep tegen de beschikkingen van de lagere overheidsorganen voor het meren
deel van deze beschikkingen een te zware regeling zou zijn en dat men voor 
deze beschikkingen zou kunnen volstaan met een beroepsinstantie van lagere 
orde. Daarbij werd nog als argument voor de bedoelde beperking aangevoerd 
vrees voor overbelasting van de Raad van State. 

Bij de parlementaire behandeling van het antwerp der genoemde wet heeft 
dit punt ruime aandacht gehad. Tegen de beperking tot de beschikkingen van 
centrale organen bleek in beide Kamers der Staten-Generaal bezwaar te bestaan, 
maar anderzijds had men er toch ook begrip voor, dat de Regering vooralsnog 
deze beperking wilde handhaven. ,Ik leg mij" zo sprak Oud en hij vertolkte 
daarmede wel het algemene gevoelen van de Tweede Kamer, ,hierbij op het 
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ogenblik neer, omdat bet wel praktisch is de praktijk een ogenblik af te 
wachten, maar bet streven zal naar mijn mening op uitbreiding gericht moeten 
blijven" (Handelingen Tweede Kamer van 13 maart 1963). Van regeringszijde 
werd toegezegd, dat de mogelijkheid van een beroepsregeling voor de be
schikkingen van de lagere overheidsorganen in nadere studie zou worden ge
nomen en dat deze bestudering harerzijds ,met kracht zou worden bevorderd". 

Ter uitvoering van deze toezegging werd in 1965 door de toenmalige 
Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken een commissie ingesteld met 
de opdracht ,na te gaan in hoeverre bet mogelijk en wenselijk is een verhoogde 
rechtsbescherming te bieden met betrekking tot beschikkingen van organen van 
lagere overheidslichamen, gelijkwaardig aan de verhoogde rechtsbescherming 
ten opzichte van beschikkingen van de centrale overheid, geregeld in de Wet 
beroep administratieve beschikkingen". Bij de installatie van de commissie ge
waagde haar voorzitter, mr. G. J. Wiarda, van ,bet in ons land wat barok 
uitgevallen bouwwerk van de klassieke rechtsbescherming'' en sprak hij de hoop 
uit, dat de commissie zal ,slagen in bet antwerp voor een nieuwe etage, die 
goed bewoonbaar zal blijken te zijn". 

Alvorens de vraag te beantwoorden of deze hoop in vervulling is gegaan, 
zal ik nu eerst de voorstellen der commissie vermelden, daarbij details achter
wege latend en mij dus tot de hoofdlijnen beperkend. 

Voorstellen commissie-Wiarda 
Het belangrijkste voorstel der commissie om vat een herziening van de Wet 

beroep administratieve beschikkingen - hierna verder aan te halen als de 
Wet-b.a.b.- in dier voege, dat voor belanghebbenden de mogelijkheid wordt 
geopend tegen de beschikkingen van de lagere organen een bezwaarschrift in te 
dienen bij bet orgaan, dat deze beschikking heeft gegeven en vervolgens tegen 
de beslissing op bet bezwaarschrift bij de Afdeling van de Raad van State 
voor de geschillen van bestuur in beroep te komen. De beroepsgronden zij n 
dezelfde als bij bet beroep dat tegen beschikkingen van de centrale overheid 
ingevolge de Wet-b.a.b. bij de Kroon openstaat, te weten strijd met een alge
meen verbindend voorschrift, gebruik van bevoegdheid voor een ander doel dan 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven (detournement de pouvoir), het bij be
langenafweging in redelijkheid niet tot de beschikking kunnen komen en bet 
anderszins beschikken in strijd met een beginsel van behoorlijk bestuur (vgl. 
artikel 4 der wet). Een beperking dus tot de zogenaamde rechtmatigheids
controle. 

In tweeerlei opzicht verschilt de voorgestelde regeling van die welke inge
volge de Wet-b.a.b. voor beschikkingen van centrale overheidsorganen reeds 
thans geldt: in de eerste plaats wordt niet de Kroon, maar de genoemde 
afdeling van de Raad van State als beroepsinstantie aangewezen en in de tweede 
plaats is bet niet een direct beroep, doch client eerst een bezwaarschrift bij bet 
lagere orgaan zelf te worden ingediend. Vooral het eerste verschilpunt is van 
groat belang, aangezien een regeling waarbij de Raad van State of een afdeling 
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van dit college als beroepsinstantie fungeert, in tegenstelling tot een regeling 
waarbij de Kroon op beroepen beslist, bet karakter draagt van administratieve 
recbtspraak. Hiermede boudt verband, dat de commissie tevens voorstelt, zulks 
met bet oog op bet grondwettelijk vereiste van onafzetbaarbeid van de rechter
lijke macht, in de wet te bepalen, dat de leden van de Raad van State voor 
bet leven zullen worden benoemd. 

De commissie heeft zich ook verdiept in de vraag, wat er kan of moet 
gebeuren, wanneer een beroep gegrond wordt verklaard en bet orgaan, wiens 
beschikking geheel of gedeeltelijk is vernietigd, nalatig blijft overeenkomstig 
de uitspraak van de Raad van State verder te handelen. Dit orgaan zal dan, 
volgens bet voorstel der commissie, kunnen worden veroordeeld tot een scbade
vergoeding. 

In de toelichting op baar voorstellen wijst de commissie er op, dat de voor
gestelde beroepsregeling een aanvullend karakter draagt, hetgeen betekent, dat 
op beschikkingen, waartegen reeds thans een behoorlijke recbtsgang bestaat, 
de nieuwe regeling niet van toepassing zal zijn. De commissie gaat vervolgens 
in op de vraag, of aan de door baar voorgestelde aanvullende regeling van 
rechtsbescherming behoefte bestaat. Daarbij betoogt zij, dat bet onjuist is wat 
dit betreft een verschil te maken tussen beschikkingen van lagere en die van 
hogere organen. W el zal men, aldus de commissie, bij een beroepsregeling 
inzake de beschikkingen van de lagere organen met de autonomie van de lagere 
overheidslichamen rekening moeten houden. Deze overweging zou zelfs, naar 
haar mening, een grond kunnen opleveren om enerzijds de Kroon te hand
haven als beroepsinstantie voor de beschikkingen der centrale organen - of
schoon de commissie zelf ook bier de Raad van State zou prefereren - en 
anderzijds de Raad van State als beroepsrechter aan te wijzen ten aanzien van 
de beschikkingen der lagere organen. 

Volledigbeidshalve zij bieraan toegevoegd, dat een lid der commissie op dit 
punt een andere opvatting buldigt. Dit lid wijst er op, dat de commissie volgens 
haar opdracht moet 'nagaan, of het mogelijk en wenselijk is een verboogde 
rechtsbescberming tegen de beschikkingen der lagere organen te bieden, welke 
gelijkwaardig is aan de bestaande regeling ten aanzien van beschikkingen van 
de centrale overbeid. Een gelijkwaardige rechtsbescberming kan, aldus dit lid, 
ook worden bereikt zonder de Afdeling van de Raad van State voor de geschil
len van bestuur zelfstandig te maken. Over dit laatste wordt verschillend ge
dacht en een beslissing op dit punt zou ernstige vertraging kunnen veroorzaken 
bij de departementale voorbereiding van bet wetsontwerp, hetgeen dit lid wenst 
te voorkomen. Een en ander is te lezen op biz. 16 van het rapport der 
commJSSle. 

Reacties op de voorstellen 

Het aantal gepubliceerde reacties op de voorstellen der commissie is tot nog 
toe niet bijzonder groot. Naast enkele artikelen in vaktijdschriften is er een 
belangrijke officiele reactie gekomen van de Vereniging van Nederlandse 
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Gemeenten, zulks in de vorm van een brief van het bestuur van deze organisatie 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Aan deze brief, welke werd afgedrukt 
in De Nederlandse Gemeente van 21 maart 1969, wordt het volgende ontleend. 

Het bestuur van genoemde vereniging ziet in de voorstellen der commissie
Wiarda een belangrijke aanzet voor het doen verdwijnen van bestaande lacunes 
in het N ederlandse stelsel van rechtsbescherming tegen het optreden van de 
overheid. De voorgestelde bezwaarschriftenprocedure wordt ten zeerste toe
gejuicht. 

Enigszins beducht is het bestuur voor de beroepsgronden, welke naar zijn 
mening door hun vaagheid het risico in zich bergen, dat de beroepsinstantie 
de beperkingen van de rechtmatigheidscontrole niet steeds in acht zal nemen en 
zich met het beleid en de doelmatigheid daarvan zal bezig houden. Een bij 
voortduring nauwgezet in het oog houden van de grenzen van de rechtmatig
heidstoetsing door de beroepsinstantie is daarom, zo schrijft genoemd bestuur, 
voor ons een conditio sine qua non voor de aanvaardbaarheid van het b.a.b.
beroep voor de beschikkingen der gemeentebesturen. Met het oog hierop deelt 
het bestuur de voorkeur van de commissie-Wiarda voor de Afdeling Conten
tieux, waarbij het bestuur het vanzelfsprekend acht, dat dan ook de beslissing 
op beroepen tegen de beschikkingen van de centrale organen aan deze afdeling 
zal worden opgedragen. 

De brief van het bestuur behelst voorts nog een aantal behartenswaardige 
opmerkingen en suggesties, doch deze betreffen meer onderdelen en worden 
daarom hier niet vermeld. 

Het zou te ver voeren hier ook aandacht te besteden aan de artikelen, welke 
over het rapport in de vaktijdschriften zijn verschenen. Voor een ervan wordt 
echter een uitzondering gemaakt, te weten het artikel van mr. J. Wessel in het 
Nederlands Juristenblad (1968, blz. 940), aangezien daarin een oplossing wordt 
aangewezen, welke afwijkt van de door de commissie aanbevolen weg en 
waaraan, naar het zich laat aanzien, bij de verdere overweging van het vraagstuk 
door de Regering en door anderen niet zonder meer zal worden voorbijgegaan. 
Wessel wijst er op, dat door de voorstellen der commissie het oude vraagstuk 
van de administratieve rechtspraak hier te lande nieuwe actualiteit heeft ge
kregen en dat daarom deze voorstellen in breder verband moeten worden bezien. 
Nu staan we, aldus Wessel, voor het feit van een sterke verbrokkeling van 
hetgeen op dit gebied aan regelingen bestaat. Hij werpt daarom de vraag op, 
of men deze verbrokkeling niet goeddeels zou kunnen opheffen door de gewone 
rechterlijke macht met administratieve rechtspraak te belasten. 

Deze gedachte is geenszins nieuw. Zij werd reeds in 1905 door de toenmalige 
minister Loeff verdedigd en neergelegd in een antwerp van een wettelijke 
regeling voor administratieve rechtspraak. Men zie hierover het in 1956 ver
schenen rapport van het College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij 
inzake rechtsbescherming tegen de overheid (blzz. 24-26). Wessel is een 
voorstander van een oplossing in de genoemde richting en meent, dat dan reeds 
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bestaande speciale colleges op het gebied van administratieve rechtspraak 
met name de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven - zouden kunnen verdwijnen. Als groot voordeel ziet hij in het 
bijzonder, dat aldus eenheid van rechtsbedeling beter zal zijn te bereiken. 

Ben a.r. visie op het vraagstuk 
Voor een beoordeling van de voorstellen der commissie-Wiarda kan kennis

neming van het evenvermelde rapport van het College van Advies van belang 
worden geacht. In dit rapport wordt er op gewezen, dat van oudsher in anti
revolutionaire kring enerzijds de gedachte is verdedigd, dat gestreefd client te 
worden naar rechtsbescherming tegen de overheid in de vorm van onafhanke
lijke rechtspraak,l doch dat anderzijds is ingezien, dat de verhouding tussen 
overheid en particulieren niet op een lijn kan worden gesteld met de verhouding 
van twee particulieren onderling. Het rapport constateert vervolgens, dat er op 
dit gebied nog te veel lacunes zijn en dat daarom een algemene aanvullende 
regeling van rechtsbescherming wenselijk is. Aanbevolen wordt dan een rege
ling, waarbij de uiteindelijke beslissing in bestuursgeschillen komt te liggen 
bij een onafhankelijke, buiten het bestuur staande instantie. Hiervoor wordt de 
Afdeling van de Raad van State voor de geschillen van bestuur de meest 
aangewezen instantie geacht (met een correctief analoog aan artikel 75 der 
Wet administratieve rechtspraak bedrij fsorganisatie). 

Het hier gereleveerde rapport verscheen na het reeds eerder vermelde rapport 
van de commissie-De Monchy, doch v66r de indiening van het ontwerp van de 
Wet-b.a.b .. Over het voorstel der genoemde commissie om de Kroon, de 
afdeling voor de geschillen van bestuur gehoord, als beroepsinstantie aan te 
wijzen, zegt het antirevolutionaire rapport, dat men deze oplossing wellicht als 
het voorlopig hoogst bereikbare kan accepteren, maar op de duur zal men verder 
moeten gaan en of het aanvullend beroep op de Kroon op nog geheel andere 
gronden moeten toelaten dan de thans genoemde Of de Raad van State tot 
administratieve rechter moeten maken. Zoals vermeld geeft het rapport zelf aan 
de laatste oplossing de voorkeur. 

Van de nadien in antirevolutionaire kring verschenen literatuur zij bier nog 
vermeld het artikel Rechtsbescherming tegen de Overheid van prof. mr. H. D. 
van Wijk, gepubliceerd in Anti-Revolutionaire Staatkunde van 1960 no. 10 
(blzz. 245 e.v.). Van Wijk wijst in dit artikel op het tweeslachtige, dat zowel 
aan het voorstel van de commissie-De Monchy als aan het ontwerp van de 
Wet-b.a.b. kleeft, doordat enerzijds de Kroon als beroepsinstantie wordt aange
wezen maar anderzijds dit orgaan niet de onbeperkte toetsingsmogelijkheid 
wordt gegeven, die het in normaal administratief beroep heeft, doch slechts 
een tot rechtmatigheidstoetsing beperkte bevoegdheid. Hij is evenwel van 
oordeel, dat contraire- d.w.z. van het advies van de Raad van State afwijken-

1 Zie ook art. 9 van het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program der A.R. Partij. 
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de - uitspraken van de Kroon niet of slechts in zeer geringe mate zijn te 
verwachten en dat daarom met de Kroon als beroepsinstantie ,gerust genoegen 
kan worden genomen, zeker wanneer een paging om de Afdeling Contentieux 
van adviserende tot beslissende instantie te maken bet antwerp in gevaar zou 
brengen". Deze overweging vertoont verwantschap met bet hierboven weerge
geven standpunt van een der leden van de commissie-Wiarda, dat bet om 
praktische redenen beter lijkt om niet de Afdeling Contentieux als beroeps
instantie voor te stellen. 

Persoonlijke kanttekeningen 
W anneer ik nu probeer te komen tot een beoordeling van de voorstellen 

der commissie-Wiarda, wil ik voorop stellen, dat ik destijds deel heb uitgemaakt 
van de commissie, welke bet hierboven aangehaalde rapport van bet College 
van Advies van de Anti-Revolutionaire Partij heeft voorbereid en opgesteld. 
Geheel onbevooroordeeld kan ik mezelf dus niet noemen en bet zal de lezer, 
die bet voorafgaande heeft gevolgd, dan ook niet verbazen, dat bet voorstel 
van de commissie-Wiarda om de Afdeling van de Raad van State voor de 
geschillen van bestuur tot administratieve rechter te verheffen mijn instemming 
heeft. Dit voorstel ligt immers geheel in de lijn van wat bet genoemde anti
revolutionaire rapport wenselijk acht. 

Ik acht bet verheugend, dat ook een belangrijke organisatie als de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten zich achter bedoeld voorstel heeft geplaatst. Deze 
steun vergemakkelijkt in aanzienlijke mate de door de Regering te dezer zake 
te nemen beslissing. Dat deze beslissing overigens nog niet z6 eenvoudig is, 
ligt voor de hand. Niet te ontkennen is immers dat inderdaad, zoals Wessel 
in zijn aangehaald artikel heeft aangetoond, bet voorstel van de commissie
Wiarda dwingt tot hernieuwd beraad en bezinning over bet vraagstuk van de 
administratieve rechtspraak. Het is ongetwijfeld veel eenvoudiger de weg te 
volgen, welke de uit een lid bestaande minderheid der commissie-Wiarda heeft 
aanbevolen, want dat betekent een simpele uitbreiding van de bestaande rege
ling tot de beschikkingen van de lagere organen, waarbij dan bet weerbarstige 
probleem van de administratieve rechtspraak rustig in de ijskast kan blijven. 
Maar daar staat tegenover, dat althans voor de voorstanders van administratieve 
rechtspraak deze weg, hoe gemakkelijk begaanbaar ook, niet leidt tot bet be
geerde doel en daarom minder bevredigend is te achten. 

Ook nog in een ander opzicht zou dit onbevredigend zijn. Nederland is 
een van de weinige landen in West-Europa, waar nog zo sterk bet stelsel van 
administratief beroep in praktijk is gebracht. Hoezeer dit stelsel ook ten aanzien 
van bijzondere categorieen in een behoefte voorziet, niet te ontkennen is, dat 
ons land op dit gebied een zekere achterstand vertoont. In dit wijdere verband 
bezien, verdient bet voorstel der commissie te worden gesteund. 

Indien de Regering bet voetspoor van de commissie-Wiarda zou willen 
volgen, zal zij nog wel enkele vragen, die zich dan voordoen, onder ogen 
moeten zien en hieromtrent een standpunt moeten bepalen. Ben dezer vragen 

310 



RECHTSBESCHERMING TEGEN DE LAGERE OVERHEID 

betreft de positie van de Raad van State welke hier in het geding rs. Mijn 
ambtelijke functie brengt mede, dat ik hierop niet nader inga. 

Vervolgens is er de vraag of men, zo de keuze op een afdeling van genoemd 
college zou vallen, de bestaande afdeling voor de geschillen van bestuur hier
voor zou moeten aanwijzen dan wei, zoals Wessel in het reeds aangehaalde 
artikel heeft gesuggereerd, een afzonderlijke afdeling zou moeten creeren. Voor 
beide oplossingen kunnen goede argumenten worden aangevoerd. Principieel 
gezien maakt het weinig uit, welke van deze twee wegen wordt gekozen; het 
zijn goeddeels utiliteitsoverwegingen, welke hier de doorslag zullen geven. 

Belangrijker is de vraag, of het door de commissie-Wiarda aanbevolen stelsel 
aileen moet worden ingevoerd voor de beschikkingen van de lagere organen 
dan wei of het ook zal moeten gelden voor de beschikkingen van de centrale 
overheid. Met de commissie zelf en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
moet mijns inziens om meer dan een reden aan het laatste de voorkeur worden 
gegeven. 

In de eerste plaats is het hoogst ongewenst om onnodig met verschillende 
stelsels van rechtsbescherming te opereren; er is op dit gebied al zoveel ver
brokkeling en deze moet men niet zonder noodzaak gaan vermeerderen. Daarbij 
komt, als tweede reden, dat het stelsel van de huidige W et-b.a.b., zoals reeds 
jaren geleden door Stellinga en anderen is betoogd, vanwege zijn halfslachtig
heid ( enerzijds geen onafhankelijke rechtspraak, anderzijds wei beperking tot 
rechtmatigheidscontr6le) onbevredigend is; hoe eerder we het kwijt zijn, hoe 
beter. 

Naast de genoemde punten zullen ook nog andere vragen door de Regering 
moeten worden overwogen, maar deze hebben meer betrekking op de technisch
juridische uitwerking en kunnen daarom in dit artikel beter buiten beschouwing 
worden gelaten. In elk geval is wei duidelijk, dat de Regering hier staat voor 
een beslissing, waar nogal het een en ander aan vast zit. Zij late zich bij haar 
beraad hierover leiden door de overweging, dat zowel uit het rapport der 
commissie-Wiarda- waarin het ambtelijk element sterk was vertegenwoordigd 
- als uit andere publikaties is komen vast te staan, dat de gedachte van een 
aanvullende rechtsbescherming tegen beschikkingen van overheidsorganen in 
de vorm van onafhankelijke administratieve rechtspraak veld wint. Nu deze 
conceptie, ook internationaal gezien, in de lijn van de ontwikkeling ligt, 
verdient zij binnen afzienbare tijd te worden gerealiseerd. 

* 
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ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ DE 
,NOTA MET BETREKKING TOT DE ONDERWIJSPROBLEMATIEK" 

(A.R. Staatkunde 39e jg. blz. 179-186) 

door 

J. den Boeft 

Het is stellig verheugend, dat het College van Advies een nota over de 
onderwijsproblemen heeft doen opstellen. Te vaak immers werd door de ARP, 
ook in de praktische politiek, de indruk gewekt, dat het haar primair ging om 
de belangen van het christelijk onderwijs. Elke paging om het gezichtsveld van 
de ARP te verruimen moet worden toegejuicht. 

lntussen meen ik, dat de Nota in verschillende opzichten tekort schiet en 
teleurstelt. Nu kan men zeggen, dat alleen bedoeld was ,te komen tot een 
globale inventarisatie van de huidige problematiek" (blz. 179), maar de erva
ring leert, dat in zulke gevallen de eerste opzet van een stuk in hoge mate 
bepalend is voor de verdere discussie. Om die reden verstout ik mij tot het 
maken van enige opmerkingen. 

De Nota is tot stand gekomen na ,gesprekken met deskundigen". Helaas 
wordt niet onthuld, welke kwaliteiten deze deskundigen bezitten, welke functie 
ze uitoefenen, op welk gebied zij tot oordelen bevoegd zijn. Men kan zodoende 
slechts gissen, waarbij het redelijk lijkt te veronderstellen, dat men geen mensen 
van de dagelijkse praktijk, ,gewone" onderwijzers en leraren, heeft geraad
pleegd. De Nota geeft er immers weinig blijk van, dat mensen met het krijt 
van hun dagtaak nog aan de mouwen enige inspraak zouden hebben gehad. 
Vermoedelijk zijn veeleer sociologen geraadpleegd, gezien de nogal overheer
sende plaats die het terrein van hun wetenschap in de Nota inneemt. Nu heeft 
de sociologie, naar het schijnt, momenteel de neiging zichzelf te zien als de 
menswetenschap bij uitstek, ja schier als de enige wetenschap, die op vele 
gebieden van de menselijke samenleving de goede richting kan wijzen. Hoe 
dit alles ook zij, de Nota geeft in elk geval een zeer groot accent aan de 
sociale problemen van het onderwijs. Het valt niet te ontkennen, dat deze 
problemen inderdaad bestaan, en aandacht ervoor is dus een gebiedende eis. 
Het grote bezwaar is evenwel, dat de Nota nergens tot een bespreking van de 
innerlijke aard van het onderwijs zelf komt. De vraag naar zin en doel van 
het onderwijs als zodanig is lastig, maar kan niet ontlopen worden. Immers 
eerst vanuit de beantwoording van die vraag krijgt men bepaalde aspecten, 
zoals bv. het sociale, in het oog. Men kan bezwaarlijk zinvolle opmerkingen 
maken over bet sociale aspect van enigerlei instelling zonder dat men zich eerst 
heeft beraden over de eigen aard en taak daarvan. Naar mijn mening laboreert 
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de Nota aan het fundamentele verzuim de vraag naar de speciale structuur 
van het onderwijs aan de orde te stellen. Als gevolg hiervan vindt men naast 
waardevolle ook uiterst dubieuze uitspraken. 

Dit blijkt al aanstonds in de eerste paragraaf van de Nota: Onderwijs, een 
instrument voor maatschappelijke hervormingen. De lezer wordt hier geconfron
teerd met een enigszins simplistische redenering, die de laatste tijd en vogue is. 
Deze redenering is ongeveer als volgt: 1. de maatschappij moet hervormd 
worden; 2. het onderwijs weerspiegelt, conservatief als het is, de maatschappij; 
3. het onderwijs moet dus hervormd worden en zo meehelpen de maatschappij 
te hervormen. 

Het is hier niet de plaats het eerste van deze drie pun ten te bespreken. W el 
client gewezen te worden op het uiterst vage en onkritische gebruik van het 
woord maatschappij. Over de meer precieze bedoelingen, die men met dit 
begrip heeft, wordt de lezer in het ongewisse gelaten.1 Dit wreekt zich dan 
natuurlijk bij de tweede stelling, over het conservatisme van het onderwijs. 
Wat wordt hiermee bedoeld? Ongetwijfeld niet, dat kennis van de tafel van 7, 
de stelling van Pythagoras, de passaatwinden enz. grondig moet worden ge
wijzigd. Vermoedelijk is er geen bezwaar tegen, dat hier ,geconserveerd" 
wordt. De Nota spreekt hierover niet; het gaat haar veeleer om het thans in de 
maatschappij vigerende normenpatroon, waardoor ook het onderwijs wordt 
beheerst. Welnu, dit normenpatroon moet worden gewijzigd en dat moet het 
onderwijs mede bewerkstelligen.2 Het gevaar, dat ik eentonig word, is groat, 
maar desondanks dringen zich twee vragen op. 

1. Waarom moet er eigenlijk worden hervormd en wat precies? De Nota 
brengt het niet veel verder dan te spreken over ,de maatschappelijke ont
wikkelingen" en te zeggen, dat ,er hoognodig iets aan de samenleving moet 
worden gedaan" (blz. 180). 

2. Op welke wijze kan het onderwijs, krachtens zijn aard, hieraan dan 
medewerken? Hiero.p blijft de Nota het antwoord schuldig. Men verneemt 

1 In de passage in kwestie doelt men met deze term waarschijnlijk op de verschillende 
instellingen, verbanden, verhoudingen enz., waarin we !even, in de zin ,de maatschappij 
fourneert een groat bedrag om iemand een studie te laten volgen en ziet zich vervolgens 
geplaatst voor de hoge inkomenseisen van haar protege" (biz. 183) - overigens in deze 
bewoordingen een nietszeggende bewering - betekent de term ,maatschappij" zoiets als 
,de belasting betalende burgers", terwijl men in de uitspraak ,de maatschappij is bezig 
een ,open" maatschappij te worden, contacten met andersdenkenden doen zich steeds veel
vuldiger voor" (biz. 186) vermoedelijk de verhouding van verschillende bevolkings
groepen onderling op het oog heeft. 

2 Overigens geloof ik, dat ook t.a.v. hetgeen de Nota bedoelt, het onderwijs vee! 
minder conservatief is dan men doet voorkomen. Onderwijzers en leraren, die dagelijks 
met de opgroeiende jeugd omgaan, worden aileen a! door dit eenvoudige feit behoed 
voor verstarring. Ze gaan bepaald we!, een enkeling tegen zijn zin, de meesten van 
ganser harte, over tot veranderingen en vernieuwingen. Men vermijde overigens ook in 
onderwijsvraagstukken het schermen met volslagen afgesleten en inhoudsloze termen als 
conservatief en progressief en onderzoeke liever, aan welke normen de veranderingen 
moeten beantwoorden. 
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slechts, dat een van de middelen voor de vernieuwing van de samenleving, 
,en bepaald niet het onbelangrijkste", gevormd wordt door het onderwijs. Het 
onderwijs is voor de genoemde vernieuwing ,een geijkte invalshoek". Het zal 
dan echter in plaats van een passieve, een actieve rol moeten gaan spelen, 
hetgeen een aanzienlijke herorientering meebrengt" (blz. 181). Zulke gedachten 
herinneren toch wei sterk aan het hanteren van het onderwijs als ideologisch 
wapen, zoals ons dat uit minder prettige politieke systemen in verleden en 
heden wei bekend is. W ellicht zullen de opstellers van de Nota deze gedachte 
verre van zich werpen, maar hier wreekt zich sterk het al eerder gesignaleerde 
verzuim de eigen structuur van het onderwijs eerst te bestuderen. 

Ditzelfde euvel treedt naar voren, als men kennis neemt van paragraaf 2: 
Onderwijs en vragen van sociale aard. Deze paragraaf begint onverwijld over 
de thans zo in zwang zijnde democratisering te spreken. Het moet worden toe
gegeven, dat de Nota hier slechts vragen stelt. Maar iedereen weet, dat de aard 
van de gestelde vragen nu eenmaal vaak het antwoord bepaalt. V erkeerde 
vragen !open uit op verkeerde antwoorden. Een vraag als: ,Moet de inspraak 
van de ene participant meer gewicht in de schaal leggen dan de inspraak van 
de andere participant?" (biz. 181) is zinloos, als niet voorafgegaan is de vraag 
naar de speciale aard van het onderhavige instituut. Een grondige bezinning op 
die vraag kan ons aanzienlijke hulp bieden bij het oplossen van het vraagstuk 
van de democratisering. Het zou mij niet verbazen, als resultaat van zo' n 
bezinning zou zijn, dat velen een grote mate van echte ,inspraak" krijgen. 
Zolang men echter niet verder komt dan een touwtrekken tussen de verschil
lende groepen, die bij het onderwijs of waarbij dan ook betrokken zijn, tussen 
de ,participanten", komt het niet tot echte inspraak, maar Of tot chaos Of tot 
manipulatie. 

Hierna spreekt de Nota over het inderdaad zeer gewichtige probleem, dat 
vanuit bepaalde bevolkingsgroepen nog altijd een te gering aantal leerlingen 
middelbaar en wetenschappelijk onderwijs geniet. Nu is het niet erg duidelijk, 
in welke richting de Nota een oplossing wil zoeken, maar de vrees lijkt ge
wettigd, dat men andermaal geneigd is de eigen structuur van het onderwijs te 
miskennen. In dit geval schijnt het niveau van het onderwijs het te moeten 
ontgelden. Hoe anders is de volgende passage te verklaren: ,In dit verband 
worde ook verwezen naar termen als ,hoger", ,middelbaar" en ,lager" onder
wijs; termen, die herinneren aan de tijd toen de lagere school er was voor de 
arbeider, de middelbare school voor de middenstand en het hoger en universi
tair onderwijs voor de hogere standen. Ten tijde dat ons onderwijs werd 
opgezet was een dergelijke indeling normaal en werd ze geaccepteerd. Dat onze 
huidige onderwijsstructuur nog steeds deze geest ademt is echter uiterst be
denkelijk" (biz. 182). Nog afgezien van het feit, dat deze term en inmiddels 
zijn afgeschaft, is deze nogal demagogische passage daarom zo onjuist, omdat 
met de gewraakte termen in later tijd stellig in de eerste plaats, zo niet uit
sluitend, het niveau van het onderwijs werd bedoeld. De opstellers van de 
Nota schijnen evenwel geen belangstelling te hebben voor niveau. Integendeel, 
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ze komen tot de onthutsende uitspraak: ,Een werkelijke democratisering vraagt 
geen verticale maar een horizontale indeling; niet hoger of lager, maar het een 
en het ander. Gedacht kan worden aan grotere schooleenheden, waar naast de 
diversiteit ook de solidariteit beoefend kan worden" (blz. 182). Het zijn be
kende geluiden, maar indien de onderwijsvernieuwing inderdaad uitsluitend 
die kant opgaat, is niemand gebaat; het peil van het onderwijs zal zakken en 
zo zullen zelfs de leerlingen uit de ,lagere" milieus, om wie het begonnen was, 
de dupe zijn.3 Over het belang van de meer begaafde leerlingen wil ik later 
nog iets opmerken. 

Paragraaf 3 is getiteld: Onderwijs en vragen van economise he aard. Het 
woord ,economisch" blijkt nogal veelduidig gehanteerd te worden. In feite 
komt men ook in dit gedeelte alras uit bij meer sociaal getinte vragen. De Nota 
heeft natuurlijk volkomen gelijk, als ze stelt, dat de zeer hoge uitgaven, die de 
overheid voor het onderwijs doet, wel een aantal problemen oproepen. Men 
kan het geld van de hele gemeenschap niet maar in het wilde weg uitgeven. 

Op enigszins raadselachtige wijze komt men vervolgens terecht bij de kwestie 
van de inkomensverdeling. De belangstellende lezer vraagt zich verbaasd af, hoe 
dit weliswaar belangrijke, maar toch ook nogal modieuze vraagstuk plotseling 
ook hier kan opduiken, daar dit toch nauwelijks te maken lijkt te hebben met 
het onderwijs als zodanig. Men zal tegenwerpen, dat, zoals de Nota stelt, 
behaalde diploma's nu eenmaal een gewichtige factor zijn bij de inkomens
verdeling, maar dan zal toch wei duidelijk gemaakt moeten worden, hoe het 
onderwijs in deze enige taak kan hebben. 

In paragraaf 4 komen vragen van pedagogische aard aan de orde. Volgens 
de eerste zin van deze paragraaf is ,de onder dit hoofdstuk gerangschikte 
problematiek politiek minder relevant dan hetgeen in het voorgaande aan de 
orde is gesteld" (blz. 184). Dit is daarom zo'n vreemde opmerking, omdat 
onder afdeling a van deze paragraaf tamelijk uitvoerig wordt gesproken over 
Onderwijsvormen. Ap.ngezien deze in Nederland nogal streng in de wet ge
regcld worden, valt niet in te zien, waarom de hele scala van opleidingen en 
scholen politiek minder relevant zou zijn. 

Intussen heb ik tegen paragraaf 4a wei enige bezwaren. De uitspraak ,Wat 
betreft de belangen van het individu, willen we er naar streven aan een ieder 
dat onderwijs te kunnen verstrekken, dat is aangepast aan zijn behoeften en 
capaciteiten" (blz. 185) noodt tot instemming. Daarom is opvallend, dat geen 
enkele speciale aandacht is gegeven aan twee categorieen, die hier belangrijk 
zijn, te weten de debielen en zwakbegaafden enerzijds en aan de andere kant 
degenen, die een meer dan normale begaafdheid bezitten. De belangen van 
deze beide groepen zijn in feite dezelfde: het gewone onderwijs is niet in 

3 Wat is toch de reden van het merkwaardige feit, dat men op allerlei terreinen, bv. 
sport en in iets mindere mate kunst, verschil in niveau en kwaliteit zonder bezwaar aan
vaardt, maar dat zich op het terrein van het onderwijs t.a.v. verschillen in niveau phtse
ling grote nervositeit van vel en meester maakt? 
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staat hen tot volle ontplooiing te laten komen en extra voorzieningen zijn 
gewenst. Dit geldt in de eerste plaats voor de zwakbegaafden, maar toch ook 
voor de meerbegaafden. Het feit, dat de overheid het onderwijs vrij strak 
regelt alsmede het fiscale klimaat van ons land maken het vrijwel onmogelijk, 
dat particulieren hierin blijvend kunnen voorzien. Dit legt de overheid een 
grote verantwoordelijkheid op. 

In de tweede plaats acht ik een waarschuwing op zijn plaats tegen een even
tueel verlangen om reeds nu, nu de Mammoetwet nauwelijks een jaar in 
werking is, te streven naar ingrijpende wijzigingen. Experimenten zijn nodig 
en nuttig, maar laat men vermij den, dat alles op losse schroeven komt te staan. 
Daarvan zullen immers diegenen, om wie het in de eerste plaats gaat, de 
leerlingen, het meest de dupe zijn. 

De laatste zin van paragraaf 4a ontsiert de Nota. Deze zin luidt: ,Het is 
overigens goed ons nu reeds te realiseren, dat de grootste oppositie tegen een 
reorganisatie van het onderwijs in het algemeen en van de onderwijsvormen 
in het bij zonder, is te verwachten van de zij de der, vested interests" " (blz. 185). 
Het is zeer betreurenswaardig, dat de bij vele onderwijsvernieuwers aanwezige 
neiging, elke kritiek op hun bedenksels op voorhand als voortvloeiend uit 
eigenbelang enz. voor te stellen, ook hier wordt aangetroffen. Zulk een opmer
king maakt op kwalijke wijze ernstige discussie eigenlijk onmogelijk. 

Nog een enkele aantekening bij paragraaf 5: Christelijk onderwijs. De ge
dachte, dat de ARP niet uitsluitend geroepen is het christelijk onderwijs te 
koesteren en over de belangen ervan te waken, verdient instemming. Anderzijds 
client wel elke neiging om aan de vrijheid van dit onderwijs expliciet of impli
ciet af te doen te worden tegengegaan. Met name een stilzwijgende inbreuk op 
die vrijheid is gevaarlijk. Men kan immers zonder de rechten en de structuur 
van het christelijk onderwijs aan te willen tasten toch in zulk een richting 
opereren, dat in feite dit onderwijs dienstbaar wordt gemaakt aan bepaalde 
politieke wensen.4 Ook hier geldt weer primair de eis, dat men eerst inzicht 
verwerft in de eigen structuur van het onderwijs. 

De ,Nota met betrekking tot de onderwijsproblematiek" verdient de aan
dacht van allen, die willen streven naar een optimale stellingname van de ARP 
op het terrein van de onderwijspolitiek. Het is van groot belang, dat de ARP 
hier zoekt naar een eigen visie. Daarbij late zij zich leiden noch door de jammer
kreten van hen, die elke verandering fataal achten, noch door de demagogische 
leuzen van fanatieke vernieuwers. Het tot stand brengen en doen functioneren 
van een goed onderwijsstelsel vraagt zorgvuldige bezinning van alle ,partici
panten". Moge hierbij ook geluisterd worden naar de stem van mensen van de 

dagelijkse onderwijspraktijk. 

* 
4 De laatste zin van de Nota luidt: ,Willen wij de reorganisatie van het onderwijs 

gebruiken als een invalshoek om onze samenleving te reorganiseren, althans het klimaat 
daarvoor te scheppen, dan zullen wij ook het christelijk onderwijs daartoe moeten uit

dagen" (biz. 186). 
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door 

G. A. de Bruijne 

Er loopt een breuklijn door deze wereld, een kloof tussen bet noorden en 
het zuiden, tussen de rijke landen en de arme landen. De ecumene is in velerlei 
opzicht gecompartimentaliseerd. Tot voor kort scheen de oost-west tegenstelling 
de meest evidente, maar momenteel lijkt - onder de aanname dat oost en west 
elkaar niet zullen vernietigen - de kloof tussen bet noorden en bet zuiden de 
meest diepe en op lange termijn ook de meest fundamentele. Ze is meer dan 
enkel een economisch-geografische kloof, gebaseerd op welvaartsverschillen: ze 
is niet aileen mcde teweeggebracht vanuit politiek-geografisch handelen, maar 
ze zal in steeds sterkere mate van de zijde van de arme landen leiden tot poli
tiek-geografisch handelen. Dit handelen zal gericht worden vanuit de perceptie 
binnen de arme landen van de welvaartsverschillen, maar hierin waarschijnlijk 
ook verbonden worden met een hernieuwde waardering van de somatisch-cultu
rele verschillen tussen de mensen- bet gevaar dreigt dat de economische strijd 
in termen van rassenstrijd zal worden verstaan. 

Uiteraard zijn de verschillen tussen de landen aan weerszijde van de breuklijn 
onderling niet zonder betekenis. Dat geldt voor de groep van de ontwikkelde 
Ianden waarbinnen de oost-west tegenstelling voortduurt. AI schijnt de econo
mische organisatie van kapitalistische en socialistische landen enigermate te gaan 
convergeren, de verschillen in maatschappijvormgeving blijven groot. Nog vee] 
duidelijker zijn de sociaal-geografische verschillen tussen de arme landen zelf. 
Men hoeft niet slechts te denken aan actuele interne oorlogen (Noord-Vietnam 
versus Zuid-Vietnam; Nigeria versus Biafra) welke men, en niet ten onrechte, 
ook zou kunnen interpreteren als een gevolg van ingrijpen van de rijke landen. 
De verschillen in de sociale, economische en politieke stelsels van de arme 
landen zijn veel fundamenteler, ook wanneer men deze vergelijkt met die tussen 
de ontwikkelde landen. De sociale stelsels van China, Kenya, Chili en Jamaica 
lopen onderling vee! meer uiteen dan die van de Verenigde Staten, Nederland, 
Tsjecho-Slowakije of de USSR. 

* Voordracht gehouden in het kader van de Actieweek Ontwikkelingslanden van de 
Vrije Universiteit op 6 mei 1969; als zodanig bevat deze bijdrage geen expliciete ge
dachten of voorstellen voor politieke actie. Ze is bedoeld om heel summier enkele achter
gronden te Iaten zien die bij het verstaan van concrete ontwikkelingen mogelijk van nut 
kunnen zijn - bv. (om in ,eigen" huis te blijven) t.a.v. de recente gebeurtenissen op 
Curac;ao. 
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De economische stelsels van bepaalde Ianden zijn geheel gericht op export 
van commerciele landbouwgewassen, van andere op export van mijnbouw
produkten, terwijl weer anderen in belangrijke mate hun economic baseren op 
een zelfvoorzienende landbouw. Sommige land en zij n nog kolonien, andere 
communis tisch georganiseerd, weer andere kennen rechtse militaire dictaturen: 
ook de politieke stelsels divergeren dus veelal. Verschillen in sociaal, politick 
en economisch stelsel hebben zo geheel verschillende sociaal-geografische ruim
ten in de vorm van Ianden gestructureerd. De kloof moet wel fundamenteel 
zijn indien ze deze verschillen zo sterk relativeert. 

De breuklijn in het ecmneniseringsproces 
De breuklijn tussen het noorden en het zuiden is geen breuklijn tussen twee 

onafhankelijke, niet op elkaar betrokken werelden, maar krijgt juist haar bete
kenis (en ook haar scherpte!) vanuit de bestaand hebbende en bestaande 
relaties tussen het noorden en het zuiden. 

Intensieve relaties tussen al de delen van de wereld zijn van recente datum. 
Het Romeinse rijk en de Chinese Han-dynastic bloeiden in dezelfde periode 
maar er was nauwelijks contact tussen beide ,wereldrijken". Zij breidden zich 
vanuit hun kerngebied uit, maar hun politick grensgebied was, in belangrijke 
mate althans, ook de grens van hun horizon. In het begrip barbaren werd dit 
sociaal verwerkt. 

Het belangrijkste van de europese wereldexpansie sinds de zestiende eeuw 
is, dat daarin de hele wereld werd betrokken op, wat achteraf is geworden tot 
het kerngebied Europa-Angloamerika: in sterke mate in politieke zin, het 
kolonialisme; in sterkere mate in economische zin, het economisch kolonia
lisme en neo-kolonialisme; in nog sterkere mate in sociaal-culturele zin, de 
verbreiding van in het ,westen" ontwikkelde waarden en normen over heel de 
wereld, op een dergelijke wijze dat de vraag of modernisering en verwestersing 
een synoniem is, wetenschappelijk kan worden gesteld. 

In dit proces van europese expansie werd de gehele wereld binnen de 
horizon van een gebied getrokken, werden de delen van de wereld voornamelijk 
via dit gebied met elkaar in verbinding gebracht en vanuit dit gebied gedomi
neerd en bei:nvloed. Langs deze weg heeft zich het ecumeniseringsproces van 
de wereld voltrokken, heeft de ecumene zich vanuit het perspectief van afzon
derlijke, tevoren zelfstandig functionerende werelddelen tot de gehele wereld 
uitgebreid, is de wereld ,een" geworden. De kloof tussen het noorden en het 
zuiden is zo geen kloof tussen onafhankelijke maar tussen afhankelijke del en: 
afhankelijk in politick opzicht (aile land en zijn betrokken in een met H-bom
men te beeindigen machtsstrijd), in economisch opzicht (zich uitend in de 
wereldhandel) en in sociaal-cultureel opzicht (de modernisering en verwester
sing, ruimer ook de wederzijdse cultuurbelnvloeding) - uiteindelijk van 
elkaar afhankelijk als mede verantwoordelijke aardebewoners. 
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Htm armoede uit onze rijkdom? 
De armoede van bet zuiden kan dan ook niet aileen vanuit bet zuiden worden 

verklaard: de relaties van zuid met noord, maar juist ook van noord met zuid 
zijn voor een verklaring zeer belangrijk. Dat geldt ook voor de ,oplossing" 
van bet armoedevraagstuk; zozeer zelfs dat sommigen stellen dat de oplossing 
van de vragen rondom bet zuiden in bet noorden gevonden moet worden. 

Het verschil in welvaart tussen rijke en arme Landen is graot, maar zeer 
waarschijnlijk nog pas van vrij recente datum. In de vijftiende eeuw, voordat 
de ontdekking van de wereld door Europa een feit was, zullen de relatieve ver
schillen in rijkdom tussen West-Europa, China en India vee! geringer zijn 
geweest dan thans. Na de vijftiende eeuw, in feite pas na de achttiende eeuw, 
in de industriele revolutie, is de grate economische ontwikkeling in bet westen 
op gang gekomen die de welvaartsverschillen heeft gecreeerd en nog steeds 
doet toenemen. Het is in dit verband te eenvoudig om te stellen dat in deze 
grote economische ontwikkeling van het westen, een dee! van de wereld rijk is 
geworden en een ander dee! arm is gebleven. De vraag rijst of de rijkdom van 
bet noorden niet is gegrandvest op de armoede van bet zuiden. Dit is een 
tegenwoordig vaak gehoorde these: de westerse ontwikkeling is, historisch ge
zien, gebaseerd op een zich toe-eigenen van overzeese praduktiemiddelen. Hoe
wei tegen deze stelling velerlei bezwaren kunnen worden aangevoerd, is haar 
vervolg, namelijk dat ook vandaag de westerse ontwikkeling de ontwikkeling 
van de arme landen afsnijdt, niet geheel zonder grand. Het grote verschil in 
welvaart tussen rijke en arme landen wordt ook steeds meer door de arme Ian
den als een groat verschil ervaren. Armoede is ook een relatief begrip - ook 
voor landen geldt dat men zo arm is als men zich voelt. Juist daarom is de 
verhouding tussen rijke en arme landen ook te bezien vanuit de armoede
bewustwording van de arme landen. 

Arm en onderontwikkeld synoniem? 
Tot nu toe zijn de begrippen rijke en arme gebruikt. Zijn deze synoniem 

met ontwikkeld en onderantwikkeld? 
Een arm land een onderantwikkeld 1 land te noemen, heeft slechts zin als er 

potentiele ontwikkelingsmogelijkheden zijn, die elders op de wereld reeds zijn 
ontwikkeld. Het is natuurlijk mogelijk door de eeuwen been alle landen onder
ontwikkeld te noemen, dit wil zeggen niet ontwikkeld naar de in mens en 
materie gegeven potentiele mogelijkheden. Men kan dan ook de Verenigde 
Staten anno 1969 onderontwikkeld noemen, en gaat derhalve aan de crux van 
bet probleem voorbij. Zinvoller wordt echter de onderscheiding wanneer men 
invoert dat deze potentiele ontwikkelingsmogelijkheden elders reeds zijn ont-

1 De begrippen onderontwikkelde Ianden, minder ontwikkelde Ianden, ontwikkelings
landen, Ianden in versnelde sociale en economische ontwikkeling, zijn aile synoniem, en 
worden als zodanig hier ook synoniem gebruikt. De een is slechts iets eufemistischer dan 
de ander. 

319 



ONTWIKKELDE VERSUS ONTWIKKELINGSLANDEN 

wikkeld. Dan kunnen we zeggen dat de ontwikkeling in de Verenigde Staten 
in Brazilie nog niet heeft plaatsgevonden. De armoede van Brazilie is dan een 
gevolg van een niet op dezelfde wijze (kunnen ?) benutten van technologische 
innovaties. Dan wordt onderontwikkeling een relatief begrip, een vergelijking 
tussen verschillende landen: het ene land is dan nog minder ver dan het andere. 

Een dergelijke relativering van het begrip onderontwikkeling heeft echter 
ook zij n bezwaren: 

a. Natuurlijk wordt dan niet duidelijk waar we een eventuele grens tussen 
ontwikkelde en onderontwikkelde landen moeten trekken, tenzij we alleen het 
rijkste land, i.e. de Verenigde Staten, als ontwikkeld aanmerken. 

b. Een dergelijke relativering van het begrip onderontwikkeling suggereert 
als doel van ontwikkeling dat alle landen te zijner tijd de fase van de Verenigde 
Staten-ontwikkeldheid zouden moeten bezitten. Dat is een schone maar weinig 
realistische wens. Zelfs indien men aanneemt dat het nationale inkomen per 
hoofd van de bevolking (om deze ruwe indicator voor economische ontwikke
ling te hanteren) in de Verenigde Staten slechts matig zou zij n, zou om de 
Verenigde Staten binnen afzienbare termijn te benaderen, voor landen als India 
of Indonesie het groeipercentage ondenkbaar hoog moeten zijn. De welvaarts
verschillen op de wereld zijn zo groat dat deze niet in enkele decennia te nivel
leren zij n. V eel emotion eel gericht ontwikkelingsenthousiasme is op deze reali
teit reeds stuk gelopen. 

c. Belangrijker is nog dat een complete relativering van het begrip onder
ontwikkeling niet verdisconteert dat er wederzijdse relaties zijn tussen ont
wikkelde en onderontwikkelde landen, dat de ontwikkelingen in ontwikkelde 
landen op ontwikkelingen in onderontwikkelde landen van invloed kunnen 
zijn. Men kan namelijk met reden de stelling verdedigen dat, ook al heeft het 
begrip onderontwikkeld iets relatiefs in zich, alle ontwikkelingslanden zich in 
een specifieke, typerende situatie bevonden. Deze situatie is resultaat van een 
historisch groeiproces waarin bepaald niet vanzelf een gelijkmatige ontwik
keling naar ,boven" is te verwachten (waarin men dus gewoon ,iets" of ,veel" 
achter ligt op b.v. de Verenigde Staten), maar integendeel door de invloeden 
vanuit de ontwikkelde landen in een positie is gebracht waaruit slechts met 
grate moeite een ,sprang" over de kloof mogelijk is. 

Men heeft een groat aantal criteria ontwikkeld waarmee men onderontwik
keling zou kunnen meten. De franse geograaf Lacoste geeft er in zijn Les 
pays sotts-developpees zelfs vijftien 2 • De bekendste, en voor een eerste over
zicht bruikbaarste, is dat van het nationale inkomen per hoofd van de bevol
king. Dit nationaal inkomen per hoofd verschilt niet alleen qua grootte zeer 
duidelijk tussen de verschillende landengroepen maar dit verschil neemt door 

2 Y. Lacoste, Les pays sous-developpees, Parijs 1962; in het nederlands vertaald onder 
de titel: Het vierde miljard, Meppel, 1968 (2); cf. ook Y. Lacoste, Geographie du sous
developpement, Parijs, 1968 (2). 
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de hogere groeipercentages in de rijke landen nog steeds toe. Met name de 
groei van grote delen van het dichtbevolkte Azie blijft ver achter. Onder deze 
criteria van onderontwikkeling zijn er een tweetal die op in ontwikkelingslan
den recent opgetreden verschijnselen duiden. Deze laten zien dat de ontwikke
lingen in de arme landen mede bepaald zijn vanuit de rijke landen, maar juist 
daarom tot een specifieke combinatie van verschijnselen hebben geleid. Het 
zijn de snelle bevolkingsgroei, gepaard gaande aan een langzame economische 
groei enerzijds, en de bewustwording, de ,prise en conscience" anderzijds. 

Bevolkingsgroei versus welvaartsgroei 
De bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden is van zo recente datum dat 

zij zich nog niet overal heeft doorgezet. Er zijn nog een aantal landen in het 
zuiden waar de geboorte-overschotten lager liggen dan in het noorden. Ge
boorte-overschotten corresponderen in het algemeen met bevolkingsgroei -
migraties zijn voor de arme landen van relatief geringe betekenis. Er is wel 
een arbeidsmigratie van de direct rondom het westeuropese kerngebied gelegen 
streken, zoals Turkije, Marokko, Griekenland en in zekere zin ook het Cari
bisch gebied, naar dit kerngebied. Maar deze regionaal belangrijke migratie is 
mondiaal gezien uitzondering. Alleen de migratie van intellectuelen, de zgn. 
,brain-drain", is kwalitatief wel van belang. 

De bevolkingsgroei van de wereld, die ook percentueel nog steeds toe
neemt ( !), is veroorzaakt door een daling van de sterftecijfers, voornamelijk 
een gevolg van innovaties in de ontwikkelde landen. Deze positieve invloed is 
nog pas van recente datum. In een eerdere periode heeft het ingrijpen vanuit 
Europa alleen maar destructieve gevolgen van oorlog en ziekten gehad, men 
denke aan de (trouwens ook thans nog niet geheel beeindigde) slachting der 
Indianen. 

Vooral is er sinds de Tweede W ereldoorlog een sterke daling van de sterf te 
opgetreden, door bedwinging van ziekten (cf. malaria) en van epidemiecn (het 
aantal pestgevallen daalde van 1950 tot 1960 van 42.000 naar 450, het aantal 
choleragevallen van 212.000 naar 33.000). Deze algemene daling van de sterfte 
heeft een duidelijke correlatie met westerse invloeden; vooral in veel kleine 
kolonien waar intensieve bemoeiing heeft plaatsgevonden, was zij sterk. Het 
bereiken van een snelle sterftedaling is op zich niet moeilijk omdat ze berust 
op een aantal, vooral bij epidemiebestrijding, technisch relatief eenvoudige, 
handelingen die meestal niet direct in de cultuur van de desbetreffende groep 
ingrijpen. Ze is ook goedkoop: de niet-medische investeringen die het mogelijk 
moeten maken het !even van de ,geredden" in stand te houden, zijn veel 
grater. 

Deze snelle sterftedaling ( een proces dat in Europa 150 jaar in beslag nam, 
voltrekt zich in de arme landen in 30 jaar) is nog niet gecompenseerd door 
een snelle daling van de geboorten. Het verschil tussen de hoogte van de ge
boorte en de sterfte wordt eerder grater. Dit is niet verwonderlijk: de daling 
van de geboorte- en sterftecijfers in een land als het onze werd niet extern 
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veroorzaakt maar hield gelijke tred met de economische ontwikkeling. In veel 
arme landen is dat anders. Niet aileen trouwt men vroeg (men behoeft een 
huwelijk niet uit te stellen voor opleiding), maar de kinderen, waarvan de 
opvoedingskosten laag zijn, vertegenwoordigen ook een produktiefactor van 
betekenis. De kinderarbeid is aanzienlijk, ook in de met grote werkeloosheid 
kampende steden omdat de kinderlonen daar nog lager kunnen liggen. Kin
deren zijn ook een zekere verzekering voor de oude dag. De noodzaak van ge
boortebeperking is de bevolking veelal niet duidelijk. In India b.v. wordt veel 
actie in deze gevoerd door de overheid. Maar de bereidheid bij de bevolking 
voor dergelijke maatregelen vertoont een duidelijke correlatie met de concrete 
economische situatie op korte termijn. Zo was er in Bengalen na de mislukte 
oogsten in 1967 een aanzienlijke stijging van de aanvragen om anti-conceptio
nele middelen, maar in het economisch gunstige jaar 1968 daalde deze weer 
sterk. 

Deze snelle bevolkingsgroei heeft directe gevolgen voor de mogelijkheden tot 
economische groei: het aantal consumenten neemt ten opzichte van het aantal 
producenten duidelijk toe. Er worden daarom veel hogere demografische inves
teringen noodzakelijk om de jonge inwoners op te voeden en werk te bezorgen 
( als dit laatste mogelijk is). De oude economische theorie luidde dat de demo
grafische groei van een land afhankelijk was van deze demografische investerin
gen. W anneer de economie niet toeliet dat dergelijke investeringen plaatsvonden, 
kon de bevolking ook niet groeien. Er werd dan namelijk een evenwicht ver
broken: hongersnood en ziekte brachten de balans weer in evenwicht. De be
volkingsgroei zou dan afhangen van de groei van de produktie: in de armste 
landen zou de bevolking ook het langzaamst kunnen toenemen. De relatief goed
kope, gei:mporteerde, medische revolutie heeft in de arme landen deze keten 
doorbroken: de bevolking kan groeien ondanks een lage en nauwelijks toene
mende produktie, maar het verbreken van dit evenwicht is slechts op korte ter
mijn mogelijk, op lange termijn zijn er consequenties. 

Op zich is bevolkingsgroei niet schadelijk, maar in ontwikkelingslanden - en 
nu stuiten we op een reeel criterium, niet gedefinieerd vanuit de relatieve verge
lijking met andere landen, maar intern merkbaar - gaat deze bevolkingsgroei 
niet gepaard met een groei van de welvaartsbronnen waarover de bevolking 
effectief kan beschikken; effectief, want de opbrengsten van de welvaartsbron
nen komen veelal slechts gedeeltelijk de autochtone bevolking in zijn totaliteit 
ten goede. Onderontwikkeling wordt zo wel gedefinieerd als een ,meer dan 
tijdelijke verbreking van het evenwicht tussen groei van de bevolking en de 
hulpbronnen waarover deze bevolking effectief kan beschikken" 3 • Dit is een 
zeer eenvoudige definitie, in zijn eenvoud aantrekkelijk en niet irrelevant, al kan 
er meer worden gezegd. Voordat het tweede deel van deze definitie - de 

3 Lacoste, Geographie du sous-developpement, biz. 236 vlg. 
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germge groei van de hulpbronnen waarover de bevolking effectief kan beschik
ken - besproken wordt, eerst nog een andere inzet. 

Kerngebied versus periferia 
Er is een definitie van onderontwikkeling van de Fransman Balandier. Hij 

definieert vanuit een dualistische maatschappij: er is een maatschappij met een 
uitgebreide, geavanceerde technologie, op wereldschaal opererend, die in con
tact treedt met maatschappijen met beperkter materiele middelen en met een be
perkte actieradius. Uit dit contact ontstaat voor het laatste maatschappijtype 
onderontwikkeling 4 . 

Op zich is natuurlijk historisch gezien het contact tussen verschillende maat
schappijen niets nieuws. Oak is het niet bijzonder dat bepaalde maatschappijen, 
b.v. door een sterkere militair-technologische uitrusting, andere hebben gedomi
neerd. Maar de intensiteit waarmee en de schaal (in geografische zin) waarop 
dit vanuit Europa-Angloamerika heeft plaatsgevonden, is wereldhistorisch ge
zien uniek. 

a. Voor de indz,striele revolutie 
Toen vanuit Europa in de zestiende eeuw de wereld werd verkend en niet

europese gebieden werden ingeschakeld in europese politiek-economische be
heersingssystemen, was het oogmerk van de verschillende koloniserende naties 
niet gelijk. Er was bv. - deze onderscheiding ter illustratie - een duidelijk 
verschil tussen de spaanse en de hollandse expansiepolitiek. De spaanse expan
sie zoals deze zich met Columbus na 1492 op Zuid- en Midden-Amerika richtte, 
werd de kolonisatie van een landmogendheid die in vrij korte tijd grote ge
bieden onderwierp, priesters en sol daten (geen boeren!) overbracht, en goud 
terughaalde. De achtergrond van deze kolonisatie is door een Duitser eens om
schreven als ,Adlicher Kriegsethos, Christlicher Missionsgeist und imperialis
tisches Streben". Een dergelijke typering is op de hollandse kolonisatie in geen 
enkel opzicht van toepassing. De Hollanders waren voor alles handelaren, be
oefenaren van de ,eerlijke, lofwaardige en edelmoedige koophandel, rijke bran 
van zedelijk en natuurlijk heil", zoals in de zeventiende eeuw werd opgemerkt 5 . 

Dergelijke verschillen hebben doorgewerkt in de houding van deze en andere 
Ianden ten opzichte van de niet-europese wereld. Zuid-Amerika werd tot Latijns
Amerika, maar in Azie, waar de Spanjaarden veel minder actief waren, werden 
de oorspronkelijke maatschappijen aanvankelijk slechts weinig aangetast. Uiter
aard was ook het karakter van de autochtone maatschappij in dit verband van 
veel belang. 

Het is niet geheel duidelijk of de langzaam voortschrijdende sociaal
economische ontwikkeling in het westen in de eeuwen van de industriele revo
lutie gebaseerd is geweest op de exploitatie van de vorm krijgende kolonien 
overzee. Voor Nederland moet de graan- en houthandel met het oostzeegebied 

4 G. Balandier, Les pays en uoie de developpement, 1960. 
5 Cf. C. Gerretson, Geschiedenis van de Koninklijke, dl. I., Utrecht, 1939 (2), biz. 2. 
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wel zo belangrijk zijn geweest. Dit neemt niet weg dat aan de oude zelfvoor
zienende landbouwsystemen in Azie dikwijls een commerciele sector werd opge
legd: in de ,eerlijke en lofwaardige koophandel" werden leverings-afspraken 
gemaakt voor bepaalde produkten, zoals specerijen. In Caraibisch Amerika ging 
bet niet enkel om de beschikkingsmacht over bepaalde lokale produkten, maar 
werd voor de verbouw van een daar nieuw gewas, de suiker, een geheel nieuw 
produktie-systeem ge"introduceerd, de plantage, een vroeg-kapitalistische groot
landbouw-onderneming, welke onder leiding van Europeanen stond en met 
europees kapitaal en ge"importeerde afrikaanse arbeid voor bet moederland 
werkte. Meer nog dan in Azie kon men in Amerika al vroeg van een typerende 
verhouding tussen kerngebied en periferie spreken: bet europese kerngebied 
en een amerikaanse periferie, die op dit kerngebied betrokken en daarvan afhan
kelijk was. De kolonien waren niet rechtstreeks met elkaar verbonden maar via 
bet moederland. Zo was de handel aan de koloniserende mogendheden voorbe
houden; tussen de spaanse kolonien bv. mocht geen handel dan via bet moeder
land worden gedreven. We kunnen bier niet bezien hoe uit deze periferie 
Noord-Amerika, dat in een agrarische kolonisatie tot Anglo-Amerika was ge
worden, zich van bet kerngebied losmaakte en zichzelf tot deel van bet kern
gebied ontwikkelde. 

Het typerende van de economische verhouding tussen Europa en ,overzee" 
was in ieder geval dat overzee produkten produceerde, veelal luxe produkten, 
die bet moederland zelf niet voortbracht, deels omdat de psychische mogelijk
heden van bet moederland verbouw van bepaalde produkten economisch niet 
toeliet, deels omdat men vanuit de verhouding moederland-kolonie tot een 
bepaalde taakverdeling kwam. 

b. Na de indttJtriele revolutie 
Na de industriele revolutie wordt de betekenis van bet kerngebied grater, de 

betrokkenheid van de bestaande kolonien op bet kerngebied sterker, en breidt 
de koloniale expansie zich uit. India wordt geheel onder Brits bestuur gebracht; 
Indie wordt gepacificeerd; de toegang tot Japan (1853) en tot China (Opium
oorlog; First Treaty Settlement, 1842) opengebroken; Afrika wordt officieel 
onder de grote westerse mogendheden verdeeld. Met de industriele revolutie 
wijzigen de relaties tussen bet westen en bet zuiden zich inderdaad funda
menteel. Nu is bet zuiden niet alleen maar van betekenis als leverancier van een 
aantal, veelal luxe, produkten, maar ook als grondstoffenleverancier voor de 
opkomende industrie. Oat geldt allereerst voor een aantal agrarische produkten, 
bv. cacao, aardnoten, katoen. Maar de kolonien worden eveneens van betekenis, 
in de twintigste eeuw in steeds sterkere mate, voor een groot aantal delfstoffen 
en grondstoffen, zoals aardolie, bauxiet, koper, tin, uranium e.d. Deze worden 
aan de westerse industrie in belangrijke mate door in de kolonien vanuit bet 
kerngebied beheerste en georganiseerde ondernemingen geleverd. De voorraden 
van bet moederland, voorzover aanwezig, worden soms duidelijk als reserve
voorraden gebruikt. 
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Is deze sterke vergroting van de produktie-capaciteit voor de westerse indu
strie in zekere zin als een voortzetting te zien van de oude, vanuit de kolonien 
lopende goederenstromen, de kolonien worden ook als markten voor de industrie 
van waarde. W eliswaar is de koopkracht onder de weinig gemonetariseerde be
volking gering en de markt dus relatief klein, de absolute omvang is groot 
genoeg om een deel van de industriele ontwikkeling in het westen op deze 
markt te richten: de katoentjes worden een deel van Twente's bestaansbasis. 

Deze beheersing van de koloniale markten is voor de oude, nog vaak gesloten 
volkshuishoudingen zeer nadelig geweest. Bij de bespreking van de vraag of de 
huidige ontwikkelingslanden door het westen gedraineerd zijn, is dit aspect van 
veel betekenis. De import van westerse industrieprodukten op relatief grote 
schaal heeft enerzijds veel van de bestaande bescheiden volksnijverheid ver
nietigd, anderzijds de mogelijkheden tot eigen industrialisatie zeer bemoeilijkt. 

Koloniale taakverdeling is geen ,natuurlijke taakverdeling" 
Op deze wijze ontstond er een bepaalde taakverdeling tussen het noorden 

en het zuiden. In dez~ taakverdeling zorgde het kerngebied (de moederlanden) 
voor de verwerking van uit de periferie (de kolonien) ingevoerde ruwe grond
stoffen; de eindprodukten werden gedeeltelijk, tezamen met andere industriele 
eindprodukten, naar de kolonien gere-exporteerd. Deze taakverdeling was een 
gevolg van een concreet-historisch proces, de koloniale expansie en dominatie 
vanuit Europa-Angloamerika. Ze werd echter ideologisch ook ondersteund en 
daarin als de meest geeigende voor noorden en zuiden beschouwd. Ze werd in 
de visie van het noorden tot de ,natuurlijke" taakverdeling in de ecumene. 

Twee citaten, uit geheel verschillende kring afkomstig, kunnen dit verduide
lijken. Het eerste is van Gerretson, een van de briljantste verdedigers van dit 
kolonialisme: 

,Enerzijds ziet men in, dat de economische wereldontwikkeling de vorming 
vereist van steeds grotere economische produktie en marktgebieden, en daarom 
spoort men de oude, historische staten aan, toch een weinig van hun soevereini
teit aan dit verheven doel te offeren. Maar terzelfder tijd breekt men de be
staande nationale ·staten, die zulke grote economisch commerciele produktie
en marktgebieden omringen, krachtens het dogma van het onbeperkte zelfbe
schikkingsrecht in vol-soevereine staten uit elkaar ... Ons Koninkrijk heeft, in 
het genus dezer historisch grote, plurinationale imperia tot de bijzondere species 
der zeerijken behoord ... Want de grote zeerijken waren niet in de eerste plaats 
geopolitische, maar economische eenheden, welke door de oceaan gescheiden 
delen met elkaar door een lange symbiose bijna onscheidbaar verknocht 
waren ... Indie vormde geen economisch geheel met het Oosten, maar met het 
Westen" 6 • 

Het tweede is van de in kringen van de sociale wetenschappen niet onver
maarde Pierre Gourou, uit zijn bekende Les Pays Tropicaux: 

6 C. Gerretson, De Rijksgcdachte. Afscheidsrede, Utrecht, 1954, biz. 19-20. 
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,Ainsi, dans une economic equi!ibree de Ia planete, c'est-a-dire dans une 
economic parfaitement libre, ou dans une economic volontairement reglee, dans 
ce qu'un mauvais plaisant appelait um: ,autarcie mondiale", Ia place des pays 
tropicaux est nettement indiquee: ils doivent etre des fournisseurs de ,denrees 
coloniales", plus precisement de denrees fournies sans danger pour les sols par 
des plantations arborescentes scientifiquement conduites. Ils joueront ainsi un 
role essentiel dans l'economie du monde, et tiendront une place que nulle autre 
latitude ne saurait leur prendre" 1 • 

De wereldwijde koloniale banden die deze taakverdeling omvingen, zijn ver
broken. Maar de taakverdeling bestaat nog in belangrijke mate en heeft, in 
tegenstelling tot wat Gerretson dacht, naast lichtzijden ook vee! schaduwzijden. 

Optimale internationale arbeidsverdeling 
De idee dat bepaalde delen van de wereld een ,natuurlijke" roeping hebben, 

moet worden afgewezen. Dat geldt allereerst wanneer men zulk een natuurlijke 
roeping fundeert op een natuur-roeping, op een bestaand complex van fysische 
gegevenheden. Fysische gegevenheden functioneren altijd binnen bepaalde cul
tuurlijke benuttingssystemen welke niet statisch zijn maar evolueren: daartoe 
zijn de wijzigingen in de gebruikte technologic en de ontwikkeling van in- en 
externe vraag en aanbod te sterk. Met name voor de tropen een soort natuur
roeping te creeren om deze tot een sterk agrarisch reservoir voor de wereldmarkt 
te bestemmen, snijdt de ontwikkelingsmogelijkheden af. Een eenzijdig aan een 
dee! van de wereld opgelegde taakverdeling te beschouwen als een die ,van
zelfsprekend" is, is gevaarlijk. Hoe goedbedoeld misschien ook, ze is vaak 
ideologisch-geografische maskering van uitbuiting. 

Maar ook een natuurlijke roeping in de zin van een gefixeerde, meest ge
eigende bestemming op lange termijn van een stuk cultuurruimte, van Ianden, 
lijkt niet aanvaardbaar. De meest geeigende bestemming van een stuk ruimte 
in de wereld is niet voorbestemd, berust niet op een statisch vastgestelde ver
deling. In een bepaalde periode in de geschiedenis van bet denken in de sociale 
geografie is zoiets we! gesteld: werelddelen werden gezien als oorspronkelijk 
gegeven, zinvolle ruimtelijke gehelen, waarbinnen de natuur en de mens zich 
harmoniseren in overeenstemming met de hogere bestemming die aan deze 
,individuen" is verleend. Maar een dergelijk pogen, dat onder andere berustte 
op een verwerking van de filosofie van Schelling, is ter zijde geschoven 8 . 

Een concrete taakverdeling tussen werelddelen behoeft op zich niet schadelijk 
te zijn. Voor een bepaalde termijn zou een internationale arbeidsverdeling 
kunnen worden nagestreefd, die de arme Ianden een aanzet kan geven voor een 
meer zelfstandige ontwikkeling. Zelfstandig zal overigens niet kunnen betekenen 
onafhankelijk. 

1 P. Gourou, Les Pays Tropicaux, Paris, 1953, blz. 178. 
8 Cf. C. van Paassen, Carl Ritter anna 1959. In: Tijdschrift Koninklijk Nederlands 

Aardrijkskundig Genootschap, 1959, biz. 327-351. 
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Studies over een optimale internationale taakverdeling zijn in het bijzonder ge
entameerd door prof. Tinbergen 9 • 

Hij steit dat men zal moeten gewennen aan de gedachte dat met name pro
duktie-processen die op arbeidsintensieve wijze kunnen worden uitgevoerd meer 
op hun plaats zijn in de ontwikkeiingslanden. Voor de ontwikkeide landen 
blijven dan de kapitaalsintensieve processen, waaronder ook vallen de processen 
die intensief zijn aan opleidingskapitaal. De aantekening lijkt echter gerecht
vaardigd dat een dergelijke taakverdeling slechts gedurende korte termijn opti
maal zal kunnen zijn, nameiijk als een steun bij het bereiken van de zgn. take
off, tenzij het gehele internationale beloningssysteem van de produktiefactoren 
wordt gewijzigd. Dit lijkt momenteel zo onwaarschijnlijk (al kunnen misschien 
ten aanzien van stabilisatie van bepaalde grondstoffenprijzen successen worden 
geboekt; dit zou dan echter een allereerste begin zijn) dat de politieke hande
lingsmogelijkheden op enigszins lange termijn met de uitkomsten van dergelijke 
studies thans nog vrij illusoir zijn. Maar de rechtmatigheid van de vraagstelling 
is buiten discussie - er ligt hier een kernvraag die om studie en politieke actie 
vraagt. 

De huidige taakverdeling is ongunstig 
De huidige internationale taakverdeiing wordt in de wereldhandelsstatistieken 

duidelijk zichtbaar. Het blijkt dat de ontwikkelingslanden duidelijk exporteurs 
zijn van handelsgewassen, grondstoffen en aardolie: 87% van hun exportwaarde 
valt in deze categorie, een percentage dat voor de ontwikkelde landen slechts 
32 bedraagt. De betekenis van de ontwikkeiingslanden als exporteurs van 
industrieprodukten is echter gering: het is slechts 13% van de to tale export
waarde, tegen 66% in de ontwikkelde landen. De ontwikkelingslanden zijn dus 
inderdaad de grondstoffenleveranciers van de wereid. Azie, Afrika en Latijns
Amerika nemen van de totale industriele wereldproduktie slechts 14% voor hun 
rekening, en dit terwijl in deze werelddeien 71% van de wereldbevolking woont. 

De eigen industriele produktie van de arme landen is gering, maar in hun 
import nemen industrieprodukten wei de belangrijkste plaats in: 63% - duide
lijk hoger dan in de ontwikkelde landen. In dit verband spreekt men wei over 
passieve industrialisatie: de ontwikkelingslanden voeren industrieprodukten in 
maar vervaardigen deze nauwelijks. Deze invoer kan gunstig zijn wanneer het 
import van investeringsgoederen betreft, maar veeial is de invoer gericht op 
consumptie door de huishoudens. Deze invoer is antwoord op stijgende con
sumptiebehoeften bij een deel van de bevolking, die hun consumptie afstellen 
op westers voorbeeld. Maar veel produktief effect op de economie heeft zulke 
invoer niet - integendeel. 

Deze huidige taakverdeiing is voor de ontwikkelingslanden ongunstig, omdat 

9 ]. Tinbergen, Over de optimale internationale arbeidsverdeling, Rede Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 1968. 
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het rendement van hun produktie geringer is dan dat in de ontwikkelde landen. 
Het economisch effect van uitvoer van een ruwe grondstof is in het algemeen 
voor het uitvoerende land niet groot. Op basis van een met behulp van deze 
grondstof ontwikkelde industrie, zou de winst aan werkgelegenheid ( zo belang
rijk voor de qua bevolking zo snel groeiende landen) veel groter zijn. De winsten 
voor het uitvoerende land bestaan, afgezien van de gecreeerde werkgelegenheid, 
aileen uit de concessierechten, de belastingen alsmede de winsten van de grond
stoffenwinnende maatschappij. De grondstofwinnende maatschappijen zijn veelal 
echter in vreemde handen - de netto winsten worden dus geexporteerd en ook 
het uit de bruto winst opnieuw te investeren bedrag wordt niet vanzelf in het 
land aangewend. Een belangrijk deel van het nationaal rendement verdwijnt zo 
voor een groot deel. Het zou zo van groot belang zijn voor de grondstofbezit
tende Ianden ze zelf te verwerken, en in ieder geval zelf te exploiteren. Dit zelf 
verwerken klemt des te meer omdat veelal het aanbod van grondstoffen vrij 
royaal is. De grondstoffenbezittende Ianden kunnen daarom door de internatio
nale grondstoffenexploitanten tegen elkaar worden uitgespeeld. De industrie
landen bepalen prijs van en vraag naar de grondstof. Eigen exploitatie is in zulk 
een marktsituatie zeer moeilijk: een land dat zich losmaakt van de internationale 
concerns, loopt goede kans zijn produktie niet kwijt te raken. Aileen in situaties 
waarin er een duidelijk gebrek aan een bepaalde grondstof is, kan het grond
stofbezittende land zijn export gunstiger regelen; dit geldt vooral voor aard
olie, en ook tijdens oorlogen. Maar een groot aanbod is eer regel dan uitzonde
nng. 

De prijzen van de grondstoffen zijn laag ten opzichte van de eindprodukten. 
Zij stijgen relatief ook minder snel dan die van de industrieprodukten. De ruil
voet van de voornamelijk grondstoffen producerende Ianden (waarbij deze 
grondstoffen veelal agrarisch zijn) verslechtert, d.w.z. de prijzen die zij op de 
wereldmarkt krijgen voor hun produkten worden lager ten opzichte van de 
produkten die zij moeten importeren. De voorbeelden zijn langzamerhand 
bekend: Brazilie kon in 1954 voor 19 zakken uitgevoerde koffie een jeep krijgen, 
in 1962 moest het daarvoor 39 zakken exporteren. Niet aileen een ruilvoetver
slechtering op lange termijn is aantoonbaar en ongunstig voor de arme Ianden, 
ook prijsfluctuaties op korte termijn kunnen funest zijn. Zolang er geen markt
regelingen zijn die op langere termijn een bepaalde afzetgarantie geven tegen 
van te voren althans enigszins vastgestelde prijzen, kan het mogelijk zijn dat het 
nationaal inkomen van een land in een jaar met 20 procent vermindert, waar
door elk ontwikkelingsbeleid veel van zijn zin verliest. 

De afhankelijkheid geeft kwetsbaarheid 
Het voorafgaand voorbeeld wijst op nog een ander aspect van de economische 

problematiek van veel ontwikkelingslanden, namelijk de eenzijdige produktie
structuur (in de vorm van mono-cultuur) en de daaraan dikwijls gekoppelde 
economisch-politieke afhankelijkheid van specifieke staten. 

Wanneer een land zich heeft gespecialiseerd - vanuit koloniaal verleden 
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misschien beter te zeggen: is gespecialiseerd geworden - op een of twee be
paalde produkten, is de afhankelijkheid van de wereldmarkt wei zeer groot. 
Landen die op een bepaald exportprodukt zijn gespecialiseerd zijn in de wereld 
geen uitzondering: voor ontwikkelingslanden is exportspecialisatie eer regel, in 
bet bijzonder voor de kleine landen. Terwijl de Verenigde Staten en Nederland 
de meest gediversifieerde export bezitten, is specialisatie troef voor landen als 
Libye, Ecuador, Suriname maar ook voor een groot land als Pakistan. 

Juist deze eenzijdigheid maakt dergelijke landen zo kwetsbaar- niet aileen 
van prijsschommelingen op een abstracte markt, maar ook van politieke con
flicten met hun concrete afnemers. Toen Cuba door de Verenigde Staten werd 
ge!soleerd, kwam ook een einde aan de suikerimport van de Verenigde Staten. 
Meer dan 90% van de totale uitvoerwaarde van Cuba bestond toen uit suiker 
die naar de Verenigde Staten ging. Indien toen niet de U.S.S.R. de rol van de 
Verenigde Staten had overgenomen, had Cuba voor zijn noordamerikaanse buur 
moeten capituleren. Twee voorbeelden, van Venezuela en Columbia, maken een 
dergelijke afhankelijkheid ook buiten een concreet politiek conflict duidelijk. 
In Venezuela gaat 40% van de export naar de Verenigde Staten en komt 60% 
van de import uit dit land. Venezuela is daarmee in sterke mate afhankelijk van 
de V erenigde Staten, een afhankelijkheid die echter slechts in beperkte mate 
wederzijds is: vanuit de Verenigde Staten gaat slechts 5% van de export naar 
Venezuela en komt slechts 7% van de import uit bet land. Columbia zendt SO% 
van zijn koffie naar de Verenigde Staten, maar deze betrekken slechts 20% 
van hun benodigde koffie uit dit land. In landen als Guyana en Jamaica wordt 
bet nationaal produkt in feite bepaald door de snelheid waarmee de noord
amerikaanse maatschappijen de bauxietlagen ontginnen. Bestemt zulk een maat
schappij een bepaald land tot ,reservegebied", dan zal dit op het nationaal pro
dukt zijn invloed hebben. Guyana heeft bet de afgelopen jaren ondervonden. 

De afhankelijkheid is sterk, de kwetsbaarheid inderdaad groot. 

Het Zuiden moet industrialiseren 
Industrielanden is in het voorafgaande soms synoniem gebruikt met ontwik

kelde landen. Economische ontwikkeling veronderstelt inderdaad industrialisatie. 
Dit betekent niet dat in een ontwikkelingsbeleid de landbouw verwaarloosd 
kan worden. Vele jonge landen hebben dat in hun eerste vijfjarenplannen wei 
gedaan, maar de overheersende positie van de agrarische sector in deze landen 
vraagt eveneens veel aandacht. Zeer concreet is de invoer van voedsel die in de 
arme landen door een achterblijven van de voedselproduktie bij de bevolkings
groei soms nodig is, funest voor de al zwakke betalingsbalansen. De produktie 
van voedsel-overschotten is in bet algemeen een noodzakelijke voorwaarde om 
geld en aandacht vrij te maken voor industriebevordering. Economische groei
politiek zal altijd van een zekere ,balanced growth", een evenwichtige groei, 
moeten uitgaan, dit wil zeggen dat aan de verschillende produktiesectoren van
wege hun interrelaties verbonden aandacht besteed zal moeten worden. 

Inmiddels kan, mede vanuit het voorafgaande, wei worden gesteld dat indu-
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strialisatie in het koloniale tijdperk van de koloniserende mogendheden niet be
vorderd is geworden. In de structuur van de huidige wereldeconomie - die zoals 
duidelijk geworden zal zijn de economie van de ecumene is - is deze achter
stand slechts zeer moeilijk goed te maken. De enkele arme landen die in deze 
laatste decennia de sprang naar ontwikkeling hebben gemaakt - Japan, mis
schien ook Hong Kong - deden dit uit een aparte situatie waarbij ook hun 
sprang die van anderen afsneed. 

De afwezigheid van industrie wordt door de ontwikkelingslanden als een 
gebrek gezien, men streeft industrialisatie na. Ook in dit opzicht is er tussen 
de ontwikkelingslanden qua doelstelling weinig verschil, of dit nu Venezuela, 
China of India betreft. W el is er verschil in de weg waarlangs, de middelen 
waarmee, de industrialisering wordt bevorderd; ook ten aanzien van de verdeling 
van de vruchten van de economische politiek. 

Men wil dus industrialiseren. Allereerst om politieke redenen: de industriele 
landen zijn in deze wereld de machtige landen en industrialisatie wordt gezien 
als een voorwaarde voor politieke macht. Heel concreet is dit denkbaar in de 
vorm van een wapenindustrie ( cf. de technologisch-industriele ontwikkeling 
welke China richt op atoomwapens), maar meer algemeen in een streven de 
uit de externe afhankelijkheid, b.v. de eenzijdig gerichte afzet van grondstoffen, 
voortvloeiende politieke onmacht te doorbreken. Belangrijk is voorts dat de 
industrialisatie van belang is bij pogingen om de levensstandaard te verhogen 
en de slechte werkgelegenheidssituatie te verbeteren. In vee! landen is de agra
rische sector zozeer oververzadigd van mensen dat gegeven de huidige organi
satie van de produktie (waarbij vrijwel elke op economische groei gerichte maat
regel het aantal werknemers per agrarisch produktie-oppervlak zal doen dalen), 
men aileen via de industrie nieuwe arbeidsplaatsen kan creeren. Juist deze 
snelle groei van de bevolking doet telkens weer de discussies opbloeien over de 
vraag of men kapitaalsintensieve of arbeidsintensieve industrieen moet ont
wikkelen, c.q. of in bepaalde industrieen automatisering moet worden nage
streefd. De lage levensstandaard in de ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt 
door de !age inkomens die in de landbouw worden verdiend. Men kan via 
agrarische hervorming deze inkomens proberen te doen stijgen, maar zowel de 
prijzen voor agrarische produkten op de wereldmarkt als de slechts langzaam 
toe te nemen produktiviteit per werker, zorgen er voor dat vanuit de agrarische 
sector aileen de levensstandaard niet te verhogen is. De inkomens die in de 
industriele sector kunnen worden verdiend, zijn in het algemeen beduidend 
hager - zozeer zelfs dat we soms duidelijk van dubbele loonniveaus kunnen 
spreken. 

Deze indttstrialisatie wordt door het N oorden bemoeilijkt 
Door de steeds snellere voortgang van het industrialisatieproces in de ont

wikkelde landen worden de eisen voor de opkomst van nieuwe industriele be
drijven in die delen van de wereld waarin industrie als produktiemiddel een 
nauwelijks bekend fenomeen is, steeds grater. Juist daardoor ontmoeten de ont-
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wikkelingslanden op hun weg naar industrialisatie een aantal specifieke moei
lijkheden. Deze moeilijkheden zijn er o.a. in de technologische kennis en uit
rusting van de thans opkomende bedrijven. 

De produktieprocessen in de negentiende eeuw waren in het algemeen techno
logisch niet zeer gecompliceerd. De verdere ontwikkeling, begeleid en gestimu
leerd door voortdurende research, heeft de technologie van de produktie steeds 
ingewikkelder gemaakt, met al zijn gevolgen voor het gevraagde kennis-niveau 
van management en ,hand" -arbeid. 

De technologische research geschiedt voornamelijk door moderne grate indu
striele ondernemingen. Hun research is gericht op een vervolmaking en ver
nieuwing van produktieprocessen in de technische samenwerking, niet op een 
industriele ontwikkeling die zich richt op de overgang van agrarische naar 
industriele samenleving. Ten aanzien van twee zaken is dit zeer evident: de 
moderne produktie-eenheid is, wil zij rendabel zijn, groat, d.w.z. ze heeft een 
rendabele produktie-capaciteit die soms belangrijk te groot is voor de opname
mogelijkheid van de binnenlandse markt, waarmee de export-problematiek naar 
voren komt. De moder'1e produktie-eenheid is ook sterk gericht op automatise
ring omdat ze wordt ontwikkeld in samenlevingen waar arbeid duur en precisie 
( ruimtevaart!) essentieel is. Dat betekent dat ze niet aileen zeer kapitaalinten
sief is, maar voor het arbeidsoverschot-vraagstuk een mindere oplossing geeft 
dan de produktiemethoden uit de vorige eeuw. 

De ontwikkelingslanden zijn zwak omdat zij niet over een eigen technolo
gische research beschikken die gericht is op hun problemen. Het is opvailend 
hoe een land als China zich juist hierop richt. Een aantal auteurs stelt dan ook 
dat research ook voor ontwikkelingslanden broodnodig is, omdat anders ook in 
dit zeer belangrijk aspect de achterstand aileen maar groter wordt - een ont
wikkeling die gebaseerd is op ge!mporteerde technologie heeft inderdaad enkele 
duidelijke nadelen: deze geeft de buitenlandse ondernemingen te gemakkelijk 
een monopolie-positie; zij gaat voorbij aan mogelijke technologische aanpas
singen gericht op de lokale situatie, waardoor het meest produktieve gebruik 
van de beschikbare hulpbronnen waarschijnlijk zo niet wordt gemaakt. Een 
groat bezwaar van 'eigen research zijn uiteraard de kosten - daarom zal men 
zich op enkele specifieke punten moeten richten welke voor het land relevant 
zijn; kleine Ianden zuilen moeten samenwerken. Overigens is ook het kopen van 
technologische innovaties duur. 

Moeilijkheden zijn ook op kapitaalgebied - de grote tekorten aan kapitaal 
van de ontwik.kelingslanden zijn bekend en in de ontwikkelingshulp neemt de 
kapitaaloverdracht een belangrijke plaats in. Twee specifieke verschijnselen t.a.v. 
de kapitaalsbehoefte zijn in bet verband van ons onderwerp van belang. In de 
industriele ontwikkeling in het westen in de vorige eeuw was de kapitaalsbe
hoefte per produktie-eenheid veel geringer dan thans. De gevraagde investe
ringen zijn nu dus voor de ontwikkelingslanden relatief veel boger dan in de 
vorige eeuw voor de huidige industriele landen. De benodigde investering per 
werker is in ontwikkelingslanden - door het ontbreken van een goede infra-
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structuur e.d. - veel hager dan in de ontwikkelde landen. Maar dit verscherpc 
nog het feit dat de verhouding tussen de benodigde investering per werker en 
het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in de arme landen veel 
ongunstiger ligt. De industrialisatiekosten zijn inderdaad moeilijk op te brengen 
ook omdat een belangrijk deel van de nationale investeringen aan demogra
fische investeringen opgaat. 

Bovenal heeft de industrie in de arme landen vaak moeilijkheden met de 
afzet van zijn produktie - gebrek aan vraag kan een belangrijke moeilijkheid 
zijn op de weg naar industrialisatie. De industriele wereldmarkt is goed voor· 
zien en goed georganiseerd; daarin door te dringen is bijzonder moeilijk. De 
industriele produktie die de ontwikkelde landen verzorgen, zal vaak beter van 
kwaliteit zijn dan de nieuwe produktie uit onervaren ontwikkelingslanden. Een 
ontwikkelingsland dat een bepaald industrieprodukt nodig heeft, zal eerder het 
produkt in een ontwikkeld land kopen dan in een ander ontwikkelingsland 
waar men van de produktiekwaliteit niet geheel zeker is. Maar de afnemers van 
industrieprodukten zuilen de ontwikkelde land en moeten zij n. Schakelt men de 
communistische landen uit, dan is in het overblijvende deel van de wereld 83% 
van de koopkracht in de ge1ndustrialiseerde landen geconcentreerd. Export zal 
voor veel industrieen, vooral in kleine landen, noodzakelijk zijn. 

Reeds is gesteld dat de technologische ontwikkeling leidt naar steeds grotere 
produktie-eenheden, d.w.z. dat bepaalde produktie-activiteiten (vooral uiteraard 
in kleine landen) pas rendabel zijn bij een afzet die grater is dan de lokale 
markt. Veelal is export niet mogelijk. Dan wil dat zeggen dat de lokale prijs 
van het industrieprodukt onevenredig hoog wordt, en aileen handhaafbaar is 
indien importbeperkingen voor dit produkt worden ingevoerd. Binnen bepaalde 
marges zijn importbeperkingen uiteraard voor ontwikkelingslanden verant· 
woord: ze moeten de mogelijkheid bieden zich te weer te steilen tegen een 
markt-penetratie die eigen industriele ontwikkeling verhindert. 

Maar niet aileen in een klein land kan de afzet moeilijkheden opleveren; in 
een land als India wordt in de staat \'V est-Bengalen de industriele produktie
capaciteit slechts zeer ten dele gebruikt. Een belangrijke reden voor deze onder
bezetting was het gebrek aan vraag. Exportmogelijkheden zijn er nauwelijks, 
maar wat belangrijker en voor een land als India opvailender is, ook voor bin
nenlandse afzet blijkt er, door de onderontwikkeling van het platteland, weinig 
mogelijkheid te zijn. India als geheel heeft dan ook een koopkracht gelijk aan 
die van de Benelux. 

Het Zuiden stelt zich te weer 
Sterk is tot nu toe de nadruk gelegd op de invloed van de ontwikkeling in 

het noorden op die in het zuiden. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er niet ook 
een aantal autochtone factoren in de ontwikkelingslanden zelf aan te wijzen zijn 
die aan de onderontwikkeling en haar voortduren hebben bijgedragen. 

Zeer algemeen kan men de vraag stellen in hoeverre de cultuur - beter de 
culturen - waren en zijn ingesteld op verandering. Concreet zou men bepaalde 
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sociale structuren kunnen analyseren en constateren dat binnen deze structuren 
bepaalde groepen ontbreken die juist in West-Europa van zulk een grote be
tekenis zijn geweest - de middenklasse van waaruit de entrepreneurs zijn ge
komen. De grote sociale ongelijkheid verhinderde veelal een snelle sociale mobi
liteit - zij doet dat vandaag in veel ontwikkelingslanden nog, vooral daar 
waar de leidende klasse, die zich gericht heeft op een extern westers cultuur
patroon, zijn macht gebruikt om zijn positie te handhaven. Maar dergelijke 
vragen blijven hier thans buiten verdere beschouwing. 

Het zou ook onjuist zijn uit het voorafgaande te concluderen dat de ontwik
keling van de wereld tot ecumene via de kern-periferie configuratie voor de 
periferie enkel schadelijk is geweest. lntegendeel - er is dood gebracht en 
leven mogelijk gemaakt; er zijn grondstoffen weggehaald en universiteiten ge
bouwd; er zijn manufacturen vernietigd en stamveten beslecht. Of ethisch de 
balans in evenwicht is (maar kan ethisch een balans ooit in evenwicht zijn?) 
is een vraag, welke hier niet wordt beantwoord. 

Belangrijk is wel dat de vooruitgang in de periferie juist door de externe 
invloeden vanuit het kerngebied bepaald niet gemakkelijker is geworden. 
Bovendien kan men stellen dat de situatie in de periferie, misschien niet altijd 
,.objectief", maar wel subjectief verslechtert. 

De periferie wordt zich bewust en stelt zich te weer. 
De bewustwording, de ,prise en conscience"' is - op zich paradoxaal -

inderdaad een kenmerk van de onderontwikkeling. Juist daardoor heeft het be
grip dynamiek: als in onderontwikkeling ook het zich realiseren van onderont
wikkeling is begrepen, moet het tot actie leiden. 

Deze bewustwording realiseert zich vaak via technieken die in de westerse 
samenlevingen zijn ontwikkeld, in verschillende vormen van economisch kapita
lisme, economisch socialisme en economisch communisme. Maar deze bewust
wording - besef van zijn recht en waarde en van een niet delen in elders 
aanwezige welvaart, vindt ook vorm in nieuwe groei van cultured zelfbewust
zijn, ook in een herwaardering van de eigen somatisch-culturele groep. 

Misschien geven ~bij een gebrek aan ruimte voor een verdere analyse in dit 
bestek) twee Surinaamse gedichten deze gevoelens nog het beste weer. Het 
eerste is van Corl y V erlooghen 10 en verwoordt het gevoelen tegenover bet 
westen, het tweede is van Eugene Rellum 11 en schetst de herwaardering van 
zijn groep, de negergroep, zoals ook andere groepen zich herwaarderen. 

1° Cody Verlooghen, De Held van Guyana, Amsterdam 1965, biz. 28. 
11 Eugene W. Rellum, Kren, Paramaribo 1961, biz. 22. 
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Corly Verlooghen 

Eugene Rellurn 

Slot 

WI] EN EUROPA 

Wat zullen wij schrijven wanneer 
er niets meer te protesteren valt 
omdat Europa zich heeft bekeerd 
en ons met rust laat -

zullen wij kunnen knielen om 
de hemel te danken zonder de gebruikelijke 
argwaan dat de oude dief achter 
onze rug nieuwe plannen smeedt ~ 

ONDERSCHATTING 

Hij zei 
't Is maar een neger 
en 
in zijn diepgevoelde 
superioriteit 
mat hij mij 
met de kleinste maat 

zijn zelfingenomenheid 
zag niet 
de lange schaduw 
die Negerschap 
vooruitwerpt, 
want anders 
zei hij zeker: 
ai, een N eger ! 

In het ecumeniseringsproces is de wereld ,een" geworden. Kernproblematiek 
van vandaag is niet of wij deze eenheid realiseren - ze is een feit - maar of 
wij er in ons handelen de consequenties uit trekken. Binnen het bestek van de 
nederlandse ruimte hebben wij een wederzijdse, ook collectieve verantwoorde
lijkheid voor elkaar aanvaard. De vraag is nu of wij een zelfde verantwoorde
lijkheid in een niet aileen de fide maar ook de facto tot ecumene geworden 
wereld durven aanvaarden, dit wil zeggen een verbinding zien tussen het noor
den des lands en het zuiden der wereld. ,Beginsel" en ,noodzaak" gaan hier 

hand in hand. 
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Tabel 

Relatief aandeel produktengroepen naar waarde in wereldimport en 
wereldexport voor wereld als geheel en drie werelddelen (1960) 

ontwikkelde onderontw. communistische wereld-
Ianden Ianden Ianden totaal 

A. IMPORT 
1. Voedings- en genot-

mid del en 21 18 13 19 
2. Onbewerkte grond-

stoffen, exclusief 
aardolie en gas 19 8 20 17 

3. Aardgas en -olie 11 11 7 10 
4. Industrie (met uitzon-

dering van machine-
industrie) 31 35 31 32 

5. Machine-industrie 17 28 27 21 

B. EXPORT 
1. Voedings- en genot-

middelen 15 32 17 19 
2. Onbewerkte grand-

stoffen, exclusief 
aardolie en gas 13 27 17 17 

3. Aardgas en -olie 4 28 11 10 
4. Industrie (met uitzon-

dering van machine-
industrie) 39 12 30 32 

5. Machine-industrie 27 1 24 21 
(tezamen met overige goederen telkens 100%) 

Bron: R. S. Thoman en E. C. Conkling, Geography of International Trade, 
1967. 
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Tabel 

Ontwikkeling Bruto Nationaal Produkt per hoofd van de bevolking, 
1950-1966, op basis 1963 = 100 

1950 1958 1963 

Kapitalistische ontwikkelde land en 69 84 100 
USSR en Oost-Europa 42 78 100 
Ontwikkelingslanden 75 90 100 
WERELD 66 85 100 

(United Nations Yearbook, 1967) 

Tabel 

Produktie 
bruto 

bevol- nat. electr. en 
king prod. land b. industrie energie 

in percentage van het wereldtotaal 

WERELDTOTAAL 100 100 100 100 100 
Socialistische 
land en 34 22 33 24 20 
Kapitalistische 
gei"ndustrialiseerde 
land en 19 65 33 69 69 
Overige landen 47 13 34 17 11 

Bron: Geographia Polonica, 1968, blz. 237. 
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1966 

114 
122 
106 
113 

rowe 
olie 

100 

18 

33 
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Tabel 

Trend van het Nationale Inkomen per hoofd voor de belangrijkste wereld
delen, 1913-1957 

(Cijfers in dollars van 1952-54, niet gecorrigeerd voor verschillen in prijspeil 
tussen de land en.) 

1913 1929 1952-54 1957 

Noord-Amerika ( excl. Mexico) $ 917 1.243 1.810 1.868 
Oceanie 572 680 964 1.110 
Noord-West Europa 454 528 681 790 
Sovjet Unie (USSR) 162 178 535 750 
Unie van Zuid-Afrika 177 221 300 318 
Zuid-Oost Europa 200 181 285 360 
Latijns Amerika 170 196 260 300 
Japan 85 152 184 240 
Verre Oosten (excl. China en Japan) 93 106 109 115 
Zuid-Oost Azie 65 68 64 67 
China 50 50 50 61 

Bron: J. Tinbergen, Naar een nieuwe Wereldeconomie, 1965, blz. 9. 
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Mr. Tb. C. van Boven, Rechten van de mens op nieuwe paden. 
Openbare les gebouden bij de aanvaarding van bet ambt 
van buitengewoon lector in de recbten van de mens aan de 
Universiteit van Amsterdam. Deventer 1968; 22 biz. Prijs 
f 2,50. 

Het is begrijpelijk dat men in 1945 pogingen in bet werk stelde om de 
recbten van de mens, die tijdens de tweede wereldoorlog op barbaarse wijze 
waren gescbonden, te bescbermen. Een eerste neerslag van die pogingen op 
internationaal niveau is te vinden in bet Handvest van San Francisco waarbij 
de Verenigde Naties werden opgericbt. Zowel in de preambule als in enkele 
artikelen ( o.a. art. 1) wordt als doel van de VN onder andere genoemd bet 
bevorderen van bet respect voor de recbten van de mens. Ter realisering daar
van werd door de Economische en Sociale Raad van de VN ingesteld een 
Commissie voor de Rechten van de Mens die tot taak had het formuleren van 
een verdrag waarin mensenrechten zouden zijn vervat. De werkzaamheden van 
de Commissie hebben in 1948 geleid tot het uitvaardigen van de zgn. Universele 
Verklaring, waarin een aantal mensenrechten werden geformuleerd waarvan de 
verwerkelijking door aile volken moest worden beschouwd als een gemeen
schappelijk ideaal. 

De vaststelling van een formeel verdrag waardoor de naties zich ook tegen
over elkaar verbinden om daadwerkelijk de rechten van de mens te realiseren, 
laat !anger op zich wachten. Pas in 1966 worden respectievelijk een verdrag 
betreffende burgerlijke en politieke rechten en een verdrag omtrent econo
mische, sociale en culturele rechten door de VN aanvaard. Deze verdragen 
kunnen ecbter pas gaan werken als ze door 3 5 land en zij n ondertekend, hetgeen 
ook wei enige jaren zal duren. Het is aan de ontwikkeling van de rechten van 
de mens in bet kader van de VN gedurende de periode 1945-1968 dat 
Mr. Th. C. van Boven zijn openbare les heeft gewijd. 

Van Boven begint zijn boeiende rede met het schetsen van de uitgangs
stelling in 1945. De bedoeling van de ontwerpers van het Hand vest en 
Universele verklaring was vooral de veiligstelling van de westelijke verworven
beden. Vandaar dat vooral aandacht werd geschonken aan lang bekende grond
recbten als godsdienst- en drukpersvrijheid. Er worden echter in het Handvest 
en in de Universele Verklaring een tweetal beginselen opgenomen, die daarvoor 
nog niet zo uitdrukkelijk waren erkend nl. het beginsel van gelijke rechten en 
zelfstandigheid der volkeren en bet beginsel van non-discriminatie. Het zijn 
deze beginselen die - aldus Van Boven - de problematiek van de mensen
rechten in een andere richting hebben gestuurd. 
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Veel Afro-Aziatische landen beschouwen als kern van de mensenrechten het 
zelfbeschikkingsrecht en het non-discriminatiebeginsel. De realisering van deze 
rechten is in die gedachtengang een voorwaarde voor de ontwikkeling van 
andere rechten van de mens. De nadruk die op deze beginselen in de VN 
wordt gelegd - verklaarbaar tegen de achtergrond van het steeds toenemend 
aantal niet tot de W estelij ke wereld behorende staten en gerechtvaardigd gezien 
de inbreuk die zeker in de jaren vlak na 1945 maar ook nu nog op die begin
selen wordt gemaakt - heeft de ontwikkeling van de rechten van de mens 
bei:nvloed. 

Van Boven noemt drie punten waar die invloed duidelijk zichtbaar is. 
Allereerst is de normatieve werking van de Universele Verklaring versterkt. 

V erklaringen in de VN aangaande dekolonisatie ( 1960) en rassendiscriminatie 
(1963) bevatten nl. de formule dat elke staat de bepalingen van de Universele 
Verklaring nauwgezet in acht dient te nemen. Hier is dus niet aileen sprake 
van een ideaal, een ethisch postulaat dat de volken ter verwerkelijking wordt 
voorgehouden, maar van een plicht die ze moeten vervullen en waarmee een 
recht van de burger op nakoming zou moeten corresponderen. 

Daarnaast is invloed merkbaar op de inhoud die aan bepaalde begrippen 
wordt gegeven. Zo wordt aan het begrip slavernij naast de meer traditionele 
betekenis (geheel of gedeeltelijk object van een eigendomsrecht) toegevoegd 
de op slavernij lijkende praktijk van apartheid en kolonialisme. Hetzelfde ge
schiedde met de term misdrijf tegen de menselijkheid: politiek van rassen
discriminatie en kolonialisme wordt als misdrijf tegen de menselijkheid betiteld. 
Van Boven maakt hier bezwaar tegen. Niet omdat deze praktijken volgens 
morele opvattingen geen onmenselijke elementen zouden inhouden, maar omdat 
begrippen als apartheidspolitiek te complex en te vaag zijn om te kunnen 
voldoen aan de juridische criteria die de definitie van misdrijven tegen de 
menselijkheid bevat. 

Tenslotte noemt Van Boven de invloed die van de nadruk op genoemde 
beginselen uitgaat op de middelen die ter beschikking staan om naleving van 
mensenrechten af te dwingen. Internationaal waren en zijn die procedurele 
middelen weinig on~wikkeld. Wei is er soms een petitierecht voor burgers 
van souvereine staten teneinde over schending van mensenrechten bij organen 
van de VN te klagen, maar van een reele behandeling daarvan was nauwelijks 
sprake. Bij het Verdrag tot uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie 
is echter een veel verder gaande bescherming geregeld dan daarvoor in het kader 
van de VN tot stand kwam. lngesteld werd nl. een deskundigencommissie die 
bevoegd is klachten omtrent schending van het verdrag te behandelen tegen 
staten die deze bevoegdheid hebben erkend (facultatief individueel klacht
recht). Daarnaast is de commissie bevoegd kennis te nemen van afschriften van 
petities van inwoners van niet-onafhankelijke gebieden, welke petities in eerste 
instantie gericht waren aan VN-organen die bevoegd zijn terzake van de 
dekolonisatie. De commissie kan ook aan deze organen aanbevelingen doen. 

Ongetwijfeld heeft de grate nadruk die bij de behandeling in de VN op de 
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rassendiscriminatie en dekolonisatie werd gelegd er toe geleid dat de discussie 
een sterk politiek accent kreeg, terwijl bovendien minder aandacht aan de 
andere mensenrechten werd geschonken en de inhoud van bepaalde begrippen 
vervaagde. Toch beoordeelt Van Boven terecht deze periode niet negatief. 
Rassendiscriminatie en kolonialisme zijn immers verschijnselen die een zeer 
ernstige aantasting betekenen van de mensenrechten. Een gevecht daartegen is 
gerechtvaardigd en draagt uiteraard een politiek karakter. Daarnaast is als 
positief punt te noemen dat in het kader van dit gevecht normen en technieken 
zijn ontwikkeld die voor de bescherming van mensenrechten in het algemeen 
van groot belang kunnen zijn. Het feit dat in 1966 eindelijk de eerder ge
noemde verdragen inclusief een garantiestelsel in de VN werden aangenomen, 
is waarschijnlijk mede te danken aan de totstandkoming van het verdrag tot 
uitbanning van discriminatie (1965). 

Van Boven heeft in kort bestek een evenwichtige beschouwing gegeven van 
de ontwikkeling van de rechten van de mens in het kader van de VN. Hij 
laat zien hoe, ondanks de schijn van het tegendeel, vorderingen worden ge
maakt. Een evenwichtige behandeling van mensenrechten in de VN kan echter 
volgens Van Boven pas worden verwacht als de tegenstelling tussen de ver
schillende blokken vermindert. Een beschouwing van de rechten van de mens 
los van de internationale politieke en economische betrekkingen is nauwelijks 
mogelijk. De noodzaak van een reele ontwikkelingssamenwerking is daarmee 
nog eens gesteld. 

De rede van Van Boven is ook van belang in verband met het feit dat de 
ontwikkeling van de rechten van de mens in de VN doorwerkt op hetgeen 
in het kader van de Raad van Europa en van de nationale wetgeving gebeurt. 
Als illustratie daarvan kan dienen dat het Europese V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens van 1950 sterk be!nvloed is door wat in de VN 
tot stand kwam, vooral door de Universele Verklaring. Ook voor de inter
pretatie van het verdrag kan de ontwikkeling in de VN van belang zij n. 

Dat door de Universiteit van Amsterdam een apart lectoraat is ingesteld om 
een stelselmatige studie in de rechten van de mens te stimuleren en mogelijk te 
maken is dan ook een goede zaak. De benoeming van Van Boven, die a! eerder 
boeiende publikaties over mensenrechten het licht deed zien, is een waarborg 
dat de ontwikkeling van deze rechten niet aan onze aandacht zal kunnen 
ontsnappen. Mr. P. f. Boukema 

* 
PERSON ALIA 

Mr. A. ]. Hagen, secretaris van de Raad van State. 
]. den Boeft, conrector Stedelijk Gymnasium te Leiden. 
Drs. G. A. de Bruijne, hoofd van de afdeling niet-westerse Ianden Geografisch Instituut 
Vrije Universiteit. 
Mr. P. ]. Boukema, lector in de rechtswetenschappen aan de faculteit der Sociale Weten
schappen van de Vrije Universiteit. 
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HET SPREKEN VAN DE KERK 

door 

Prof. Dr. H. M. Kuitert 

Kan en mag de kerk als kerk uitspraken doen op politiek, sociaal en maat
schappelijk gebied? Deze vraag naar de competentie en de bevoegdheid van de 
kerk is de laatste tij d opnieuw in discussie, zowel onder roomskatholieke als 
onder protestantse christenen. 

Onder het spreken van de kerk verstaan we daarbij - in de meest ruime zin 
- bemoeienis van kerkelijke zijde met aangelegenbeden van werelds karakter.1 

Deze definitie brengt ons vanzelf bij de vraag of er een typiscb kerkelijke marrier 
is waarop de kerk zicb bemoeit met politiek, maatscb:tppelijke orde enz. Maar 
voor we ons in de vraag werpen of de kerk mag en kan spreken in zaken die de 
orde in de wereld betreffen, noemen we enige recente literatuur over bet onder
werp die een gescbikt bandvat vormt om zicb in bet vraagstuk te orienteren. Een 
introductie in de roomskatbolieke vraagstelling biedt een opstel van P. Herder 
Dornreich, Hoe kan de kerk hulp bieden bij sociaal ethische beslissingen? 2 Voor 
een aantal protestantse visies kan men terecbt bij bet bervormde gescbrift De 
politieke verantwoordelijkheid van de kerk, 3 bij een uitvoerig antwoord daarop 
door A. Troost onder de titel Kerkelijke verantwoordelijkheid voor de politiek,4 
alsmede bij kleinere bijdragen, waarvan we vooral die van J. M. van Minnen 6 

en W. F. de Gaay Fortman 6 willen noemen.7 Het protestantisme (we korten ons 

1 Men zie de voorzichtige manier waarop de Nota van de Raad voor zaken van 
overheid en samenleving van de Nederlandse Hervormde Kerk onder de titel Revolutie en 
gerechtigheid ('s-Gravenhage 1969) zichzelf introduceert. Voor het thema Kerk en samen
leving zie men verder H. M. Kuitert, Theologie en ethiek van de revolutie, G.T.T. 69 
( 1969) 141-161 en van dezelfde: Karaktertrekken van de nieuwere r.k. sociale ethiek. 
In: Wending 24 (1969), 135-151. 

2 Concilium 4 (1968) 5, 81-93. Zie ook E. Schillebeeckx, Theologische draagwijdte 
van het magisteriele spreken over sociaal-politieke kwesties. In: Concilium 4 ( 1968) 6, 
21-40. 

3 Den Haag (Boekencentrum) 1964. Het geschrift client zich overigens niet aan als 
officieel standpunt van de Nederlandse Hervormde Kerk. 

4 Kampen (Kok) 1967. Zie ook A. Troost, Inleiding tot een dialoog met prof. dr. 
H. M. Kuitert. In: A. R. Staatkunde 38 (1968) 133-149. 

5 In: Voorlopig I (1969) 124-131 onder de titel: Ret spreken van de kerk. 
6 Vgl. zijn bijdrage onder de titel: Kan de kerk sprekm in Synoodkreet. Vragen met 

voorrang. Anthos reeks, Baarn 1969, 9-15. 
7 Uit de zee van buitenlandse literatuur noemen we nog Carl R. Roms, Die Rolle der 
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overzicht in tot: het gereformeerde protestantisme) vertoont een scala van op
vattingen, die !open van: principieel niet (Troost, Ruppert, Van Minnen) tot: 
principieel wei (N.H. synode), met daar tussenin stand pun ten als: principieel 
wei, maar niet als regel (H. N. Ridderbos), resp. met voorzichtigheid (P. J. 
Roscam Abbing, De Gaay Fortman).8 

In vele gevallen horen we niets over een eventueel principieel standpunt en 
gaat men zonder meer van de premisse uit dat de kerk althans bevoegd is om 
te spreken. 9 

De argumentatie verschilt sterk, ook waar eenzelfde advies gegeven wordt. 
Zo kan men b.v. moeilijk Van Minnen en Troost op een lijn stellen, al voelen 
beiden dan niet voor een spreken van de kerk. 

Eveneens is er, bij gemeenschappelijkheid van oordeel over de sprekende kerk. 
verschil van mening mogelijk over de thema's die zich daarvoor lenen. De 
Nederlandse Hervormde Kerk heeft zich tegen hebben en gebruiken van kern
wapenen uitgesproken; De Gaay Fortman- geen tegenstander van het spreken 
der kerk- is daarvoor echter niet warm te krijgen, al acht hij uitspraken van de 
kerk over rasscnwaan wei nodig en mogelijk.10 Daaraan zal het argument van 
de incompetentie van de kerk in zaken van politick, van economische en sociale 
orde enz. niet vreemd zijn. De tegenstanders van kerkelijk spreken versmaden 
dit argument uiteraard niet, 11 terwijl de voorstanders van het spreken der kerk 
zich er gevoelig voor betonen."'2 Zo kan men, in enkele ogenblikken, reeds vast
stellen dat de vraag naar de bevoegdheid en de competentie van de kerk om te 
spreken, een veelheid van stellingnamen heeft uitgelokt die door hun onderlinge 
tegenspraak de beschouwer dreigen te verwarren. 

De geschetste onenigheid is in laatste instantie slechts te verstaan tegen een 

Kirche in der hetttigen Gesellschaft in de bundel Glattbe ttnd Gesellschaft, Berlin 1966. 
Bij dezelfde uitgever (Kreuz Verlag) verscheen de bundel Die Kirche als Faktor einer 
kommenden lVeltgemeinschaft ( 1966) die vee! materiaal biedt. 
Voorts noemen we H. D. Wendland, Die Kirche in der revoltttionaren Gesellscb,zft. 
Sozialetbi.rche Aufsatze ttnd Reden, Giitersloh 1967. 
E'll:ele recente artikelen: 
H. H. Schrey, Was hindert die Kirche, ordnend ttnd gestalt end in die Entwickl:mg der 
Indu.rtriegesellschaft einzttgreifen? 
In: ZEE 6 ( 1962) 276-285; Georg Picht, Kirche, Gesellschaft ttnd Bewusstseinshildung. 
In: EK 2 (1969) 9-13; 
R. Lindner, Gewaltfreiheit im Sozialen Konflikt. In: ZEE 13 1969, 89-109. 
Cord Cordes, Wie gewinnt die Kirche ein Urteil uber gnel!schaftlichen Fragen? In: ZEE 
11 ( 1967) 79-90. 

8 Vgl. voor deze meningen Roe! Teunis, Niet bij brood alleen. De christelijk-sociale 
beweging t·andaag en morgen. Franeker 1968. 

9 Vgl. het geschrift Gerechtigheid en barmhartigheid. Onze verantwoordelij.kheid tegeiJ

over de ontwikkelingslanden. Uitgegeven door Zending en Werelddiakonaat van de Gere
formeerde Kerken in opdracht van de Generate Synode. Zie vooral blz. (iS ev. 

10 A.a. in S ynoodkreet 13. 
11 Troost a.w. bouwt er zijn betoog mee op. 
1'2 Men vergelijke hiervoor de argumentatie van de door Teunis geinterviewden. 
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achtergrond die voor- en tegenstanders met elkaar verbindt, nl. dat kerkelijk 
spreken een notie van gezag meebrengt. De kerk spreekt namens God. Juist deze 
gemeenschappelijke achtergrond doet intussen de wegen uiteengaan. Omdat de 
kerk namens God spreekt, moet zij zich hoeden voor uitspraken op politiek, 
maatschappelijk en sociaal terrein; moet zij althans daar erg voorzichtig mee 
zijn. Anderen zeggen het omgekeerde: omdat die kerk namens God spreekt mag 
zij in de brandende kwesties van onze samenleving niet zwijgen.13 

Hoe vinden wij een uitweg uit deze tegenspraak van christen en onderling? 
W ellicht moeten we zelf s zeggen: uit deze tegenspraak die menig christen in 
eigen boezem ervaart? Het is stellig juist dat een groot deel van de problematiek 
samenhangt met een niet-uitgesproken verschil in kerkbegrip dat wederzijds 
wordt gehanteerd. V roeger zou een dergelijk inzicht aanleiding hebben gegeven 
tot herziening van de deducties die men uit het wezen der kerk terecht of ten 
onrechte heeft afgeleid. Wij zien tegenwoordig wat beter dat dergelijke wezens
bepalingen van de kerk, alsmede de daaruit afgeleide stellingen omtrent compe
tentie en bevoegdheid van de kerk, de historische situatie weerspiegelen waarin 
ze zijn ontstaan. Een dergelijke uitweg zoeken- dus: opnieuw deducties maken 
uit wat men als wezenlijk voor de kerk aanziet - brengt ons slechts in het 
zoveelste slop, doordat zij ons verwijdert van het veld waarop de problemen 
liggen. Beter lijkt het ons te beginnen met een nadere analyse van de huidige 
impasse, die we zojuist trachtten te beschrijven, in de hoop dat we op deze 
manier een begin van een positiebepaling kunnen maken op het netelige terrein 
dat ons hier bezig houdt. Door welke factoren wordt deze impasse bepaald, resp. 
opgeroepen? (I en II). Wij zullen vervolgens bijzondere aandacht schenken aan 
de uitweg van Troost en de vraag stellen of het werkelijk een uitweg is (III). 
En tenslotte zullen we proberen te laten zien dat de impasse te maken heeft met 
enkele onhoudbare, zelfs onredbare traditionele structuren van de kerk (IV). 

I. Er is een tijd geweest waarin het spreken van de kerk door vriend en 
vijand als onproblematisch werd ervaren. Ruwweg gezegd was dat de tijd waarin 
men de eigenlijke kerk gelijk stelde met de ambten en - kunnen we toevoegen 
- de ambten weer ;net het ene ambt van de paus van RomeY De kerk (lees 
dus: de ambtelijke kerk) was de instantie die alles wist, ook als het om de vragen 
van economische of politieke orde ging. Gewoonlijk wordt deze visie in refor
matorische kringen even rooms als middeleeuws genoemd en heeft men er geen 
goed woord voor over. Deze kritiek - die men, zoals we nog nader zullen zien, 
hier deels terecht laat horen - mag echter niet onhistorisch worden. 

Er is een tijd geweest dat de ambtelijke kerk, d.w.z. het geheel van clerus 
inderdaad tegenover het kerkvolk de instantie was die wist wat er te weten viel. 

13 Zie m.n. Helmut Gollwitzers uitdrukkelijk pleidooi in De rijke christenen en de 
anne Lazarus. Den Haag 1969, 33 ev. en 55 ev. 

14 Het klassieke voorbeeld is de bul Unam Sanctam van 1302 waarin de toenL}1lige 
pans (Urbanus VIII) de theorie verdedigt dat de kerk zowel de geestelijke als de werc'd
lijke zwaardmacht toekomt. 
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De grote en groeiende plaats van de clerus in de voorreformatorische christenheid 
is niet los te zien van het onomstotelijke feit dat juist de clerus als de tradenten 
van de christelijke boodschap functioneerde en daarin ( daarmee) als tradenten 
van de cultuur. De reformatie heeft met deze overheersende rol van de clerus 
gebroken in theologisch opzicht. Oat wil zeggen: wij vinden bij de reformatie 
een theologie die het bestaande theologische schema, met als meest kenmerkende 
neerslag de hierarchische orde van bovennatuurlijk (genade) en natuurlijk doel, 
fundamenteel doorbreekt. Maar wij moeten deze verandering van theologie niet 
los van de geschiedenis bezien. Eraan vooraf gaat een breuk die de wijziging in 
theologische vormgeving, i.e. de vervanging van de hierarchische orde van boven
natuurlijk en natuurlijk leven door het leerstuk van de mondigheid van de 
christenmens eerst mogelijk heeft gemaakt: de boekdrukkunst. Vanaf de tijd dat 
lezen niet langer het privilege van een kleine kaste is maar in principe een 
algemeen toegankelijk goed, neemt de betekenis van de ambten en daarmee de 
gelijkstelling kerk = ambtelijke kerk af. In deze zin zou men kunnen zeggen 
dat wij in de boekdrukkunst de ontstaansvoorwaarden mogen zien van - om 
ons voorzichtig uit te drukken - bepaalde kenmerken van de reformatie die wij 
vandaag voor wezenlijk plegen te houden. 

Het mondig worden van de z.g. leek met als achterkant: de verkleining van 
de rol van de ambten in de kerk, is in de reformatorische kerken niet zonder 
meer tot voltooiing gekomen. Integendeel, na twee eeuwen reformatie vinden we 
in de reformatorische theologie het diensthuis terug waaruit men zo vol vreugde 
was uitgetogen. De eigenlijke kerk is bij iemand als Turretinus weer = de 
ambten.15 

Weliswaar zijn dan de ambtsdragers zelf aan het woord; men kan hen moeilijk 
kwalijk nemen dat zij hun eigen plaats in de kerk zo goed als ze konden probeer
den te legitimeren. Maar ook in de belevingswereld van het kerkvolk blijkt het 
proces van de ont-ambtelijking van de kerk minder snel te zijn voortgeschreden 
dan men dikwijls voorstelt.16 Dit vertraagd effect van een oer-reformatorische 
ontdekking zullen we opnieuw in zijn historische context moeten verstaan. De 
suggestieve gedachte dat de eigenlijke kerk = de ambtelijke kerk, heeft een been 
gehad om op te staan. Enerzijds kon de reformatie, hoezeer het ook tot haar 
wezen behoorde om anticlericalistisch te zijn, niet zonder meer breken met de 
traditie van het ambtelijk spreken van de kerk inzake wereldse aangelegenheden. 
Zij kon daar niet mee breken omdat ook de reformatorische kerken, althans lange 
tijd, in de personen van hun ambtsdragers een culturele factor van de eerste rang 
bleven in de europese ontwikkeling. In de reformatorische kerken, met hun 
sterk accent op de leer, komt daar als specifiek moment bij dat de kennis van de 
leer nu eenmaal in handen was van de ambtelijke kerk; gebrek aan culturele 

1 5 K. Barth, Kirchliche Dogmatik IV, 3-11, 876 haalt Fr. Turretinus als voorbeeld 
van een dergelijke theologische gedachtengang aan. 

16 Met ontambtelijking is hier - het zij ten overvloede vermeld - dus niet de 
afschaffing van de ambten bedoeld maar doorbreking van de gelijkstelling kerk 
ambt(e!ijke vergadering). 
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ontwikkeling onthield deze kennis aan een groot deel van het kerkvolk. Nog 
steeds legt in bepaalde kerkgenootschappen het ambt - speciaal het ambt van 
predikant - het grootste gewicht in de schaal doordat het in onderscheiding 
van het kerkvolk beter op de hoogte is van de leer der kerk en haar implicaties. 
Men kan daar moeilijk iets kwaads van zeggen. Kennis is nu eenmaal nodig. 
Wanneer een gemeente- schuldig of onschuldig daaraan- niet gei:nformeerd 
is of niet op de hoogte, zal men alleen maar dankbaar kunnen zijn dat de predi
kant het wei is. Onmondigheid - schuldige of niet schuldige - maakt clerica
lisme,17 en meer nog: het maakt clericalisme soms nodig. 

Maar daarmee zijn we reeds tot de hedendaagse situatie gekomen. Vandaag 
is het zo dat ook de deskundigheid in de leer niet meer in specifieke zin bij de 
ambten te vinden is. Enerzijds gaat de ontwikkeling van de theologie zo snel dat 
vele ambtsdragers - ook vele predikanten - haar niet kunnen bijhouden en 
zich veelal vast houden aan hoe het gister was. Anderzijds is het gewone ge
meentelid niet alleen in veel grotere mate dan vroeger deelgenoot van de cultuur
goederen maar ook in veel grotere mate op de hoogte van dat aspect van onze 
cultuur dat wij het godsdienstige noemen. Zoals er in het Ieger kapiteins zijn die 
het beter weten dan de kolonel, zo zijn er in de kerk in vele gevallen gemeente
leden, die beter dan de ambtsdragers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen 
in de wereld zowel als in de kerk en op deze betere informatie een betere visie 
met betrekking tot de te volgen koers hebben opgebouwd. Deze ontwikkeling 
betekent dat vandaag- langzamerhand - ook praktisch niet meer op gaat wat 
in de 16e eeuw reeds met de mond was uitgesproken: de eigenlijke kerk is niet 
= de ambtelijke kerk. 

Voor ons onderwerp betekent dat: de sprekende kerk identificeren met de 
kerk in de personen van ambtsdragers of in de instituten van de traditionele 
ambtelijke vergaderingen als kerkeraden, classes en synoden, heeft vandaag geen 
reden of zin meer, betekent veeleer een gedachtenloos continueren van een 
vroegere situatie, die niet meer terugkeert (en die ook niemand terugwenst). 
Niet ieder gemeentelid is mondig maar ieder kan het zijn en velen zijn het.18 

Het ambt, dat vroeger aan enkelen toeviel op grond van hun charisma, be
gaafdheid of studie~ is - op grond van de cultuurspreiding - gedemocrati
seerd.19 Men kan ook zeggen: eerst door middel van een cultuurspreiding, die 
vrucht is van eeuwen historische ontwikkeling, is het woord van het Nieuwe 

17 Zo terecht M. Gozzini, De betrekkingen tussen de leken en de hierarchie. In: G. 
Barauna, De Kerk van Vaticanum II dl. 2, Bilthoven 1966, 342-362 ( 346 ev.). 

18 Het zij zonder venijnigheid uitgesproken: menig gereformeerd christen is nog te 
,bekkig" om waarlijk mondig te mogen heten. 

19 Democratisering is hier niet als politieke term gebruikt maar als term uit de ver
gelijkende godsdienstwetenschappen. Men verstaat er daar onder dat godsdienstige pri·:i
\eges, charisma's enz. die oorspronkelijk aan een (bv. de koning) toebehoren de neiging 
hebben na verloop van tijd het bezit te worden van alle !eden van de groep. Men zou als 
specifiek voorbeeld uit de christelijke godsdienst kunnen denken aan de manier waarop 
de Heidelbergse Catechismus in Zondag XII de Christusambten uitbreidt over aile 
christenen. 
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Testament: ,Gij hebt de zalving van de Geest ontvangen en gij weet aile dingen" 
(1 Joh. 2 : 20) tot de mogelijkheid van zijn vervulling gekomen.20 Het laat zich 
verstaan dat deze lijn van de ontwikkeling tot een zekere verlegenheid inzake de 
ambten leidt. Moeten ze er nog zijn of kunnen we ze voor overbodig houden? 
De oplevende discussies rondom het ambt zijn de welsprekende getuigen van 
deze verlegenheid. Moeten we terug tot een ambtstheologie van zwaar kaliber 
( ambt = autoriteit), zoals de romeinse curie dat voorstaat en bij de reformato
rische vleugel van de christenheid bv. Van Ruler? Of moeten we de ambten tot 
hun sacraal aspect reduceren: de ambten zijn onmisbaar omdat er sacramenten 
bediend moeten worden. Wie dit laatste te sacraal vindt en te reactionair, 
wat houdt hij dan aan ambtelijkheid over? De verlegenheid is duidelijk: als de 
eigenlijke kerk niet de ambtelijke kerk is, wat blijft er dan voor de ambten nog 
over? Daar sluit een tweede verlegenheid bij aan. Wat is de plaats van de kerk 
in de wereld? Hetzelfde historische proces dat we boven ten aanzien van de 
ambtelijke kerk beschreven, laat de positie van de kerk ten opzichte van de 
wereld niet onaangetast. Er is een tijd geweest dat de kerk- dank zij de ambte
lijke kerk - inderdaad meer wist dan de wereld en in deze zin een culturele 
factor van het eerste plan was. Maar dat stadium geschiedenis zijn we nu voorbij, 
waarbij we kunnen aantekenen dat de eerste die di~ functieverlies zal toejuichen, 
de kerk zelf behoort te zijn. Er komt immers een tijd waarin wij niet meer tussen 
kerk en wereld hoeven te onderscheiden. Het probleem wordt nu: hoe moet bet 
verder? Op welke manier zullen ambten en ambtelijke vergaderingen in de kerk 
een rol spelen in de toekomst en wat zal de plaats van de kerk in de wereld zijn? 
Deze vragen zijn niet gering, maar zijn in principe oplosbaar. Dat wil zeggen: 
66k het spreken van de kerk in de wereld is vanuit deze gezichtshoek in principe 
een oplosbaar probleem wanneer wij eenmaal van de idee fixe zijn afgestapt dat 
de ambten de eigenlijke kerk zouden zijn in plaats van de gemeente. Er is een 
andere moeilijkheid die de sprekende kerk in een impasse heeft gebracht. Zij is 
de eigenlijke moeilijkheid, meer nog, zij stelt ons voor een schier onoplosbaar 
probleem. 

II. De eigenlijke impasse is van veel ernstiger aard. De gemeente is welhaast 
hopeloos verdeeld, en dat niet aileen over vragen van de leer ( orthodoxie) maar 
tot overmaat van ramp hoe !anger hoe meer eveneens over de (zelfs meest 
saillante) vragen van het handelen ( orthopraxie). Nu het in dit opstel vooral 
over het spreken der kerk in zaken van politick etc. gaat, interesseert ons dit 
laatste aspect het meest. We geven enkele voorbeelden van deze welhaast hope
loze verdeeldheid. Er zijn vandaag bv. in Nederland christenen die bet gebruiken 
van kernwapenen (resp. ABC wapenen) niet afwijzen als ongeoorloofd; er zijn 
andere christenen die deze wapenen wei als ongeoorloofd afwijzen. Beiden be
roepen zich daarbij op hun christen-zijn, resp. op het Woord Gods als bron van 

2 0 Vgl. 1 Joh. 2 : 20. Een vergelijking met vers 27 laat zien dat de Statenvertalinr, 
die wij volgden aannemelijker is dan de weergave van de Nieuwe Vertaling. 

346 



n" 

ich 
de 
n~ 

'an 
)ef 

to
tot 
:en 
lit, 

de 
:og 
::rk 
de 
de 

1te
ele 
)lj, 

en, 
;en 
bet 
erk 
1n? 
en: 
ipe 
dat 
::en 
J IS 

aar 

Last 
aar 
~est 

>ral 
dit 
pe
<en 
~!Jn 

be-
van 

lin?, 

HET SPREKEN VAN DE KERK 

hun inspiratie. In de Verenigde Staten vinden we christenen die de ingreep van 
hun regering in de politieke ontwikkeling van Vietnam, en met name de wijze 
waarop bet Amerikaanse leger daarbij opereert, in hun geweten als onaanvaard
baar ondergaan, terwijl er andere christenen zijn die- omgekeerd- de voor
bede voor de regering doen, inclusief de daarbij gebruikte middelen. Zo zijn er in 
Brazilie, Griekenland, Portugal en Spanje christenen die de dictatuur van hun 
regering om des gewetens wil menen te moeten steunen terwijl er eveneens 
christenen zijn die vanuit hun christelijk gevormd geweten om verlossing van 
deze dictatuur bidden en zo mogelijk daarvoor werken. Om niet teveel ruimte 
in beslag te nemen, noemen we verder slechts de punten op (bovendien slechts 
enkele) die voor eenzelfde behandeling in aanmerking komen: rassenpolitiek, 
oecumene, homofilie, rechts-links, maatschappijstructuur, Biafra enz. In al deze 
- en vele andere, nationaal bepaalde - kwesties is er geen peil op te trekken 
aan welke kant van de streep de christen staat met wie men toevallig in gesprek 
is gekomen. In de praktijk blijken christenen aan beide kanten van de streep te 
staan. Nu kan dat in dingen van minder gewicht geen kwaad maar wat we hier 
boven opnoemden, zijn stuk voor stuk dingen die om beslissingen vragen welke 
bovenaan staan op cie rangorde van prioriteiten. Wanneer in zulke dingen 
christenen blijkbaar zowel links als rechts kunnen, zowel voor als tegen - en 
dat alles op grand van hun christen-zijn - is er maar een conclusie mogelijk: 
voor zo'n christendom is er geen enkele toekomst meer. Marx wijst een weg; 
Jezus, die men in de christelijke gemeente dient en vereert, wijst blijkbaar geen 
weg. Dat heeft de christenhcid vroeger als minder ernstig aangevoeld dan van
daag. De weg die de kerk aanwees, was immers niet een weg ,van" deze wereld 
maar een weg ,uit" deze wereld, nl. de weg naar de hemel. Nu er een generatie 
is opgestaan die - door de ontwikkeling van onze wereld daartoe genoopt -
zich uitslooft om onze aarde bewoonbaar te houden en te maken, en nu deze 
ge:1eratie daarbij - ondanks de fabelachtige missers van het christendom -
hoopvol uitkijkt naar een wegwijzend woord van de gemeente, komt bet harder 
dan ooit aan, zowel binnen als buiten de christelijke gemeente, dat de volgelingen 
van Jezus elkaar in aile belangrijke punten diametraal tegenspreken. Als Zijn 
Koninkrijk niet van deze wereld is - is het dan toch niet voor deze wereld 
(Job. 18 : 36)? Hier ligt de enige wezenlijke impasse als bet om de vraag naar 
het spreken van de kerk gaat: spreken is tegenspreken geworden. De innerlijke 
verdeeldheid van de gemeente frustreert bet laatste restje hoop dat men op bet 
spreken van de kerk kan hebben. Dat is het binnenkerkelijk gezicht van de 
impasse. Naar buiten betekent deze innerlijke verdeeldheid bet einde van het 
kerkelijk ge·institutionaliseerd christendom. Het kost weinig fantasie om dat in 
te zien.21 

III. Zij n er uitwegen uit deze impasse;> We denken bier allereerst aan het 
voortdurend terugkerend pleidooi voor bet herstel van een strak geleide ambte-

21 Vgl. verder H, M. Kuitert, Kerk buiten de kerk. In: Voorlopig 1 (1969) 320-323. 
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lijke kerk. Vroeger werd dit pleidooi vooral van roomskatholieke zijde gevoerd. 
De impasse van de verdeeldheid die we beschreven hebben, werd daarbij door 
de roomskatholieke theologen herleid tot het proces van ont-ambtelijking van de 
kerk. De verdeeldheid is het noodzakelijke, zij het onbedoelde, gevolg van het 
loslaten van het bevoegde en competente ambt dat Christus in zijn kerk heeft 
ingesteld. Wij vinden bij H. Bavinck daartegen een magistraal verweer, dat 
nergens de gevaren van de reformatorische weg ontkent, meer nog: dat de mis
lukkingen en ontsporingen daarop allerwege weet te signaleren maar dat des
ondanks volhoudt dat er geen andere weg is die de christelijke gemeente bij haar 
mondigheid bewaart, resp. tot mondigheid bevrijdt.22 

Na het Tweede Vaticaans Concilie zijn vele roomskatholieken eveneens over
tuigd geraakt van de noodzakelijkheid van deze weg, c.q. van hun voorkeur voor 
de ondergeschiktheid van de ,horende" aan de ,lerende" kerk bevrijd. De 
impasse waarin het spreken van de kerk zich bevindt, kan men vandaag dan ook 
niet meer een typisch reformatorische aangelegenheid noemen. 

Een andere uitweg probeert Troost te bieden. Hij heeft het onderhavige 
vraagstuk nog eens weer in al zijn neteligheid uiteen gezet in zijn boekje 
Kerkelijke verantwoordelijkheid voor de politiek. Daar hij stellig de tot op heden 
meest gangbare mening vertolkt, geven wij zij n gedachtengang hier wat uitvoeriger 
weer. Wij moeten aldus Troost, ophouden de kerk telkens te willen laten spreken 
in zaken van politiek etc., want tot dit spreken is de kerk noch bevoegd, noch 
competent. Wilde kerk werkelijk kerk blijven dan moet zij volstaan met Christus 
te prediken op zo algemeen mogelijke wijze, dat wil zeggen zonder concreet te 
worden. Het concrete leven is daarmee niet onttrokken aan het luisteren naar 
Christus en zijn gebod, maar dit gebod bereikt ons niet via de kerk maar via de 
christelijke bezinning van gelovige christenen. Wie alles via de kerk wil regelen 
verkerkelijkt de politiek, het sociale leven en de economische orde. Achter dit 
spook van de verkerkelijking ziet Troost dan de beheersende rol van de oude 
hierarchic van natuurlijk en bovennatuurlijk leven opdoemen. 

Met deze visie schijnt de impasse waarin de sprekende kerk is geraakt, door
broken. Het middel dat hij aanbeveelt, is echter rigoureus. De sprekende kerk 
trapt niet meer op iemands ziel (met verklaringen over Nieuw-Guinea, gebruik 
van kernwapenen enz.) want zij spreekt helemaal niet meer in zaken van 
politiek.23 De kerk preekt, dat wil zeggen zij is correlaat met het menselijk hart, 
met het geloof, in zijn religieuze concentratie op Christus. Daarvan is volgens 
Troost het concrete leven van de christen, zoals dat functioneert in de tijd te 
onderscheiden. In dit concrete leven is ruimte voor uiteenlopende visies. In elk 
geval: bier kunnen uiteenlopende meningen bestaan zonder kerk-verwoestend 
te werken. 

'22 V gl. H. Bavinck, Gerefornzeerde Dognzatiek I, Kampen 19281 , 449. Zie ook 426. 
2:l Een fraai voorbeeld van misstappen waarvoor hij anderen bewaren wil, bicdt Troost 

zelf in het Geref. W eekblad van 30 mei 1969, waar de christenheid uitverkoop verweten 
wordt om de eenvoudige reden dat zij er een ander politiek standpunt op nahoudt dan 
Troost. 
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HET SPREKEN VAN DE KERK 

Oat alles wil dus zeggen dat Troost de onderscheiding van de Wijsbegeerte 
der W etsidee tussen hart en functiemantel koppelt aan de onderscheiding 
kerkelijk - christelijk en dat hij door het rigoureus uit elkaar houden van 
beiden - in feite dus: door hart en functiemantel te scheiden - aan de kerk 
een plaats toekent die haar in de verwarde situatie van het leven ervoor bewaart 
kleerscheuren op te lopen. Van deze scheiding is zijn hele hoek het bewijs. In 
zekere zin is het een soort tweerijken-leer van eigen maaksel, waarvoor we 
respect kunnen hebben. Het respect zou nog groter geweest zij n als Troost kans 
gezien had zijn visie minder monopoliserend voor de christelijke of de bijbelse 
uit te geven. In grote trekken gezien is zijn oplossing- en daarmee de gangbare, 
zoals we zagen - te mager om te kunnen bevredigen. Om deze stelling toe te 
lichten volgen hieronder enkele kritische notities bij zijn concept. 

a. Het meest opvallende van zijn opzet is, dat het begrip kerk ook bij Troost 
in niet-reformatorische zin gelijk gesteld wordt met institutioneel-ambtelijke kerk. 
Oat is een krasse versmalling van wat kerk in het Nieuwe Testament is. Deze 
oplossing van Troost is niet zonder relatie met de onderscheiding van Kuyper 
tussen kerk als instituut en kerk als organisme. Ook het bezwaar tegen deze 
onderscheiding betreft niet zozeer wat Kuyper met de term organisme naar 
voren wilde hal en alswel de magere inhoud die er voor de ambtelijke kerk (de 
eigenlijke kerk, dat is het probleem!) - na aftrek van alles wat onder kerk als 
organisme thuis hoorde - nog overbleef. Kuyper heeft intussen zijn organisme 
noJZ, kerk durven noemen 2·1 . Oat moest ons- en Troost- waarschuwen voor 
een al te simpel opsluiten van de eigenlijke kerk in haar ambten. 

b. Verweer tegen bevoogding, resp. tegen clericalisme is een zeer te waar
deren zaak bij Troost '25 • Maar deze kant van de impasse, dat wil zeggen het 
binnenkerkelijk gezicht ervan, krijgt vrijwel aile aandacht. Troost laat de 
probleemstelling opgaan in het competentie-vraagstuk: wie moet concrete aan
wijzingen geven, resp. concrete wegen zoeken. Wat er gedaan moet worden, 
blijft niet slechts buiten het gezichtsveld maar wordt in zijn nog diepere ernst 
niet onderkend. De buitenkerkelijke kant van de impasse is met andere woorden 
nog niet opgelost als we met Troost mee zouden gaan in de binnenkerkelijke 
oplossing. De kerk is wei voor kleerscheuren bewaard en het kerklid voor een 
trap op :tijn ziel (deze uitdrukking in aile ernst gebruikt) maar de wereld blijft 
geconfronteerd met die uiteenlopende visies van kerkleden die zich stuk voor 
stuk met Christus' naam sieren en desondanks diametraal tegengestelde wegen 

21 V gl. hie rover ook R. Schippers, De weg van de christelijke organisatie. In: Wending 
16 (1961), 583-594 (587/8). Over de term 'weltliche Christenheit' van H. D. Wendland, 
Einftthrung ill die Sozialethik, Berlin (Sammlung Goschen 1203) 1963, 47 ev. valt het
zclfde op te merken. Ook bij Wendland laat de onderscheiding een te schrale rest over aan 
de ambtelijke kerk die- daar ligt weer het probleem- bij Wendland toch de eigenlijke 
kerk blijft. 

25 Zij het wat te monomaan van opzet. De auteur ruikt overal een natuur-genade 
schema, waardoor hij zowel de werkelijkheid die hij beschrijven wil als het schema waar
mee hij dat doet, geweld aandoet. 
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gaan in politiek en sociaal opzicht. 
c. Maar is de binnenkerkelijke kant van de zaak wei zoveel verder gekomen 

als we in de richting van Troost zouden gaan? Boven werd reeds gezegd dat het 
middel ter genezing van de kwaal rigoureus is uitgevailen: de kerk spreekt niet 
maar preekt. In de termen van Troost: zij is correlaat met het hart en niet met 
de functiemantel van de mens. De scheiding tussen beiden mag ons dan ge
garandeerd van clericalisme bevrijden, maar zij betekent tegelijk een kerk met een 
verschraalde prediking. De gemeente bewaart haar eenheid door af te zien van 
concrete prediking. Oat is een onaanvaardbaar voorstel. Het Nieuwe Testament 
(om van het Oude maar te zwijgen) spreekt anders over prediking en volk Gods. 
Of moeten we ons voorstellen dat Paulus in Ef. 6, en Col. 5 of Jacobus in 
hoofdstuk 5, 4 ev. niet kerkelijk spreekt maar christelijk? Zou het nog de 
moeite waard zijn om naar de verkondiging te luisteren, als die zich van concrete 
situaties en beslissingen verre moest houden en aileen op ,het geloofsleven als 
zodanig" betrekking mocht hebben(24)? Bij een dergclijke abstractie (,het ge
loofsleven als zodanig" zonder concrete situaties en beslissingsvelden) laat zich 
niets denken. 

Daar komt een tweede bezwaar bij. De prediking ,centrale" christusprediking 
te laten zijn ( = haar buiten concrete situaties houden) en geloof ,centraal" 
geloof, gaat dan betekenen dat de christenen ,centraal" een kunnen zijn maar 
dat ze vervolgens uiteen kunnen gaan wanneer geloof, verwachting en gehoor
zaamheid hun object krijgen. Men kan een in Christus zijn, maar tegelijk verdeeld 
in de vragen rand bet racisme. Is dat zo? Waar ligt de grens dan? Kan dat ook 
met nazisme, antisemitisme enz.? Tegen deze abstracties en onmogelijkheden in 
zullen we moeten volhouden dat geloven met het hart niet iets is dat men doet 
v66r men aan de concrete werkelijkheid toekomt. Juist de existentiele termino
logie die Troost gaarne gebruikt- v66r of tegen Christus - moest hem duide
lijk maken dat men niet voor of tegen Christus kan zijn zonder een concrete 
aanleiding. 

d. Daarmee blijft ailes ook te gemakkelijk bij bet oude. In meer dan een 
zin loopt het voorstel van Troost vast in een zeker conservatisme. Allereerst hceft 
hij er te gauw vrede mee dat christenen zo verbijsterend verschillend in hun 
visie op koers en gang van de samenleving zijn. De eenheid kan immers beleefd 
worden naast deze divergenties en wei: in de (bijna boventijdelijke) kerk (als 
conventikel). Oat is een noodoplossing, die ieder christen begrijpen kan, zolang 
hij niet blind is voor de treurige staat waarin de christenheid zich bevindt, maar 
een noodoplossing, en wei: een die het eigenlijke probleem omzeilt, nl. de vraag 
of en hoe we die divergenties moeten overwinnen. De spanning wordt door het 
concept van Troost met andere woorden van het probleem afgehaald. Zo blijft 
alles gemakkelijk zoals het was. 

Oat geldt nog in een ander opzicht, nauw met de vorige verwant. W anneer de 
keuze v66r of tegen Christus zich op aile levensterreinen als eerste vraag voor
doet, maar we tegelijk moeten zeggen dat deze keuze er reeds is v66r de concrete 
problemen opdoemen, komen de levensterreinen zelf zowel in hun onderlinge 
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verhouding als in hun structuur niet onder de kritiek van Christus. Zij staan 
als het ware buiten schot doordat alleen gevraagd wordt of wij in deze structuren 
christenen zijn en niet of deze structuren zelf zich laten verenigen met het 
christelijk geloof. Deze nai:viteit leidt gemakkelijk tot conservatisme. 

e. Wat Troost voor ogen zweeft- een kerk die zich geen oordeel aanmatigt 
over dingen die haar niet aangaan - is tot op grate hoogte illusoir. De ge
dachtengang van Troost is een dogmatische constructie die niet de eigenlijke 
werkelijkheid raakt waarover hij het wil hebben omdat hij die werkelijkheid 
veel te weinig een blik waardig heeft geacht. 

De kerk - ambtelijk sprekend, niet ambtelijk sprekend of helemaal niet 
sprekend - bestaat eenvoudig, is een sociaal gegeven (met minstens creatuur
lijke as pecten om in de termen van Troost te spreken) en derhalve als sociale 
factor werkzaam en analyseerbaar. Eenvoudig door er te zijn zoals zij er is -
met gebouwen, kapitaal, en roerend goed, om ons tot het meest zichtbare te 
beperken - is de kerk zelf een bepaalde sociale factor in onze wereldgemeen
schap en niet een neutrale. W anneer we de kerkelijke prediking daar nog aan 
toevoegen - niet: zoals die eigenlijk moest zijn maar zoals zij in feite is -
kan bovenstaande conclusie slechts versterkt naar voren komen. Hoe men het 
wendt of keert, hetzij door te zwijgen (en dus minstens niet te protesteren) 
hetzij door te spreken, hetzij door te schipperen of zich te onthouden van een 
oordeel, is de kerk - elk kerkgenootschap - bij de voortduur bezig maat
schappelijke, politieke en sociale keuzen te doen. 

Het is bezijden de sociale realiteit om een kerk in te voeren die zich ergens 
niet mee zou bemoeien. Het ware beter dat er een kerk werd ingevoerd die zag 
wat goed en kwaad was op politiek en maatschappelijk terrein. 

f. Tenslotte: bij alle waardering voor de verdediging die de mondige christen 
bij Troost ontvangt, heeft het tach minstens de schijn dat hij de christen sterk 
individualiseert. Dat hangt waarschijnlijk samen met het model dat hij gebruikt 
om orde in de verhouding kerkelijk-christelijk te scheppen, te weten het personele 
model van de onderscheiding tussen hart en functiemantel. 

De mondigheid van de christen onderstrepen hoeft nag niet te betekenen hem 
te individualiseren. Gemeenschap en mondigheid sluiten elkaar niet uit; dat 
doen, intGgendeel, gemeenschap en onmondigheid. 

IV. Uit het bovenstaande volgt niet zozeer een pasklare conclusie als wel 
een antwoord op de vraag waar we beginnen moeten en waar niet om een uitweg 
te vinden uit de impasse waarin de sprekende kerk zich bevindt. Het grate 
struikelblok is - in tegenstelling tot wat Troost suggereert- niet de compe
tentie-vraag van de kerk maar de innerlijke verdeeldheid. Het spreken van de 
kerk zou in een geestelijk onverdeelde kerk nooit tot problemen of impasses 
gevoerd hebben. De mogelijkheid bestaat dat Troost in zijn antwerp reeds van 
een niet meer haalbare geestelijke eenheid uitgaat en - om het populair te 
zeggen - nog wil redden wat er te redden valt. Maar wij zagen reeds: wat hij 
redt, is een tot ambtelijkheid gereduceerde kerk, die dank zij de reductie welke 
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haar voor bet gezichtsverlies in de wereld moet bewaren (positief) haar gezicbt 
juist verliest ( negatief). Wanneer inderdaad de innerlijke verdeeldbeid bet eigen
lijke struikelblok vormt, doen we er verstandig aan op dat punt in te zetten met 
eventuele remedies en niet met geneesmiddelen te komen die de eigenlijke kwaal 
onaangeroerd Iaten. Deze laatste opmerking geldt niet aileen bet concept van 
Troost maar ook aile pogingen tot herstel van ambtelijke autoriteit. Het zal de 
kerk weinig baten bet autoritair gezag van baar ambten, resp. ambtelijke ver
gaderingen weer op te schroeven tot bet peil van de Middeleeuwen. W anneer 
de innerlijke verdeeldheid blijft bestaan is bet herstellen van autoritair kerkelijk 
gezag een middel dat de kwaal niet oplost - waarschijnlijk een middel dat 
helemaal niets oplost. 

Daar komt bij dat bet niet ondoenlijk is om - in bet verlengde van de kerk 
als Gods volk- tot gebeel andere, veel meer als leef- en werkverband opgezette 
structuren van de kerk te komen. Zoals bet evenmin onmogelijk is om bet geheel 
van ambten en ambtelijke vergaderingen een minder autoritaire plaats in de 
kerken te geven- zulks in overeenstemming met een tijd waarin, in tegenstel
ling tot de tijd waarin de kerk gegrondvest werd, autoriteit niet meer de nood
zakelijke voorwaarde tot overdracbt is. 

In feite gebeurt er op deze punten, zowel in roomskatholieke als in refor
matorische kringen reeds heel veel. We keren daarom terug tot de hoofdzaak: 
de verdeeldheid van de cbristenheid in woorden en daden, waardoor de kerk 
gedoemd is tot zwijgen of tot tegenspreken. Het nemen van adequate maat
regelen tot beteugeling van de verdeeldheid is de enige- zonder twijfel boogst 
moeizame - weg om tot een sprekende kerk te komen. 

Het wekt weilicht bevreemding dat bier gesproken wordt van adequate maat
regelen en niet allereerst van gebed. Het is niet de bedoeling beide tegen elkaar 
uit te spelen. Maar van adequate maatregelen moet gesproken worden omdat 
een groot stuk van de verdeeldbeid der christenbeid berleid kan worden tot 
gebrek aan informatie, wil men: tot onkunde of gebrek aan kennis van de zaak 
waarover men oordeelt. Een eerste adequate maatregel is daarom een were!dwijde 
informatie-dienst, door de kerken opgezet met bebulp van de moderne infor
matieverwerkende tecbniek, eventueel met gebruikmaking van de bestaande 
organisatie van de media 26• Men moet een dergelijk overstappen op de moderne 
informatie- en communicatie-media niet als een soort toevoeging aan bet kerk
zijn beschouwen die men evengoed achterwege zou kunnen Iaten. De kerk is een 
boodscbapper. Het gaat in dit opstel over 'de sprekende kerk'. Wilde kerk in de 
twintigste eeuw 'sprekende kerk' zijn, dan gebruikt ze niet aileen massa-media 
maar is ze een massamedium en moet ze betook willen zijn, mag ze m.a.w. niet 
terugverlangen naar bet stadium van de dorpsomroeper 27

• 

26 Vgl. H. ]. Schulz in EK 2 (1969) 390 en vooral H. E. Bahr, Verkiindigung als 
Information, Hamburg 1968. 

'27 Zie hierover verder ]. B. Metz, Zur T heologie der Welt, Miinchen (Kaiser en 
Griinewald) 1967, 122. 
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De informatie banteerbaar maken voor de gemeente - ziedaar gebeel onge
zocbt een nieuwe taak voor b.v. de predikant. Hij brengt bet materiaal naar de 
gemeente, die als gerneente dit alles verwerkt in baar luisteren naar bet Woord 
Gods, in baar vragen naar dat W oord (gebed) en in baar verkondigen ervan. 
Men kan er zeker van zijn dat reeds dit punt - de bescbikking over dezelfde 
informatiemogelijkbeden - een stuk van de geestelijke verdeeldbeid van de 
kerk zal doorbreken. 

Samen met informatie gaat intussen dialoog. Eerst op grond van informatie 
wordt dialoog zinvol en omgekeerd: eerst in de dialoog bereikt de informatie 
baar zin :28 • 

Wanneer bet waar is dat de autoritaire ambtsstructuren bij een tijd beboren 
waarin autoriteit een onmisbaar middel tot overdracbt was en wij vandaag in een 
tijd Ieven waarin de weg van vrije meningsvorming veeleer bet middel tot over
dracbt is geworden, zal deze dialoog reeds op bet vlak van de gemeente de weg 
naar de waarbeid zij n (die de enig zinvolle eenbeid is) ~.m. De dialoog wordt 
voortgezet met andere gemeenten, andere kerken en - dat is zonder twijfel de 
consequentie - met de wereld. In deze zakelijke weg leert de kerk baar ver
deeldbeid af - of blijft zij ermee zitten. 

In bet eerste geval komt datgene wat er eigenlijk met de kerk gebeurt, ncer op 
een berziening van baar rol als sociale factor. Wij zagen reeds dat bet op een 
vergissing berust de kerk buiten bet gebeel van de sociale factoren te willen 
bouden. Zij is altijd een dergelijke factor geweest, zij bet dat baar aanbankelijk
beid (dikwijls zelfs: baar borigbeid) aan bestaande macbten deze kant van baar 
bestaan aan de opmerkzaambetd onttrok. De kerk krijgt niet een goed geweten 
door zicbzelf als sociale factor uit te scbakelen. Oat is een irreele, op fantasie of 
wishful thinking berustende nalviteit. Haar geweten moet zuiver worden door
dat zij de macbt die zij als gegeven sociale factor bebeert, ten goede van de 
anderen banteert en niet - zoals op verstolen wijze in bet verleden tocb steeds 
gebeurde- ten goede van zicbzelf. Natuurlijk zit daar ook tbeologiscb bet een 
en ander aan vast. Het betekent dat de kerk dan in een proces gebracbt wordt 
waarin zij zicbzelf en baar boodscbap (gebod en belofte beide) leert vertalen in 
maatscbappelijke en politieke relevantie. Het is niet in te zien wat er aan een 
dergelijk proces verkeerd zou zijn. Wat de beilsboodscbap betreft: Wanneer men 
Jezus' evangelie- door aile eeuwen been wel voortdurend in termen van persoon
lijke relevantie beeft mogen vertalen, is er moeilijk een reden te bedenken 
waarom wij vandaag niet - nu we de samenbang tussen mens, mens-zijn en 
maatscbappelijke en politieke structuren bebben leren inzien - naar een verta
ling in politieke relevantie mogen zoeken. 

Wat dat voor bet kerk-zijn van de kerk betekent, is - om een woord van 
Teilbard de Cbardin te gebruiken - zoiets als een vervellingsproces. De nieuwe-

28 Vgl. hierover uitvoerig Ulrich Duchrow, Leib Christi und moderne Kommunikations· 
strukturen. In: ZEE 13 (1969) 164-179 (174). 

29 Naast hetgeen in noot 19 werd genoemd vergelijkt men Matth. 23, 1-11 voor een 
reeds in het Nieuwe Testament aanwezige aanzet in deze richting. 
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identiteit die zij gevonden heeft, zal de kerk - uiteraard - allereerst verlossen 
van de gedachte dat de wet van zelfbehoud ook voor haar het hoogste gebod zou 
zijn. Niet haar exclusiviteit maar haar originaliteit maakt de kerk tot kerk 30• 

In het verlengde daarvan zal de schijn - wij weten tenminste vandaag dat 
het schijn is - wegvallen als zou de kerk slechts een factor in het persoonlijk 
leven zijn. Beter gezegd: zal de kerk haar eigen schijngestalte ontmaskeren. 

Om het met een voorbeeld toe te lichten: het is niet zo dat het dienstweigeren 
van alle christenen de kerk eerst tot een sociale factor zou maken. Dienstnemen 
deed dit al. Het weigeren van de dienst is niet de stap van geen factor tot een 
factor, maar de stap van een sociaal-quietistische tot een sociaal-geengageerde 
factor. 

V oorheen schaamden vele christenen zich om van een politiek engagement 
van de kerk te spreken. Dat is niet juist; voor maatschappelijk quietisme moet de 
kerk zich juist schamen, niet voor maatschappelijke, politieke of sociale rebellie. 
Het evangelie van Jezus is niet te combineren met conservatisme (in de gebrui
kelijke zin van het woord). Vanaf de Boerenopstand ten tijde van Luther tot en 
met de opkomst van het industrieproletariaat in de 19e eeuw komen we derge
lijke combinaties tegen, en even zovele malen hebben ze de christelijke kerk haar 
geloofwaardigheid gekost. Men moet het omkeren: het evangelie van Jezus is 
in de wereld waarin wij nu leven- niemand schrijft ethiek voor de eeuwigheid 
- slechts te combineren met verzet tegen de gevestigde machten. Juist in dat 
verzet zal de kerk mogen waar maken dat zij niet ,van de wereld" is. Wij laten 
het bij deze opmerkingen. Ze zijn slechts bedoeld als vingerwijzing in de rich
ting van een Kritische Gemeente 31• 

Wat gebeurt er als de kerk haar innerlijke verdeeldheid niet te boven komt? 
In dat geval blijft er voor de kerk weinig anders over dan zich zo bescheiden 
mogelijk op te stellen 32• Haar stem is dan niet minder dan een stem onder de 
vele stemmen die de mensen te horen krijgen. De aanwezige verdeeldheid van 
de kerk noopt ons echter daaraan toe te voegen: meer kan het spreken van de 
kerk in dat geval ook niet zijn. Macht de innerlijke verdeeldheid van de kerk 
werkelijk blijven voortbestaan in haar huidige vorm, met de implicatie dat de 
kerk meer en meer onmachtig blijkt te zijn om te spreken, dan moeten wij ernstig 
rekening houden met de vraag of de innerlijke verdeeldheid van de kerk niet de 
weg is waarop God ons van de bestaande kerkvormen afhelpt en ons leren wil 

30 De uitdrukking is van Jean-Paul Audet, Eine Theologie fiir eine Zeit des Neuauf
baus. In: Die Funktion der Theologie in Kirche und Gesellschaft, Miinchen (Kosel) 1969, 
30-38 (37). 

31 Interessante pogingen in deze richting worden gedaan door J. B. Metz, leerling van 
Karl Rahner. Een handzame inleiding in zijn gedachtengang biedt zijn artikel Het probleenz 
van een ,politieke theologie", Concilium 4 (1968) 6, 5-20. Het reeds genoemde Zur 
T heologie der Welt bevat zijn visie in meer theologische vorm. 

32 J. H. Koopmans, Het beroep op de Heilige Schrift. In: Onder het Woord, Amster
dam 1949, 168-194. Verklaart onomwonden dat wij de weg terug tot de Heilige Schrift 
niet zullen vinden als er niet een soort 'communis opinio' onder christen en wordt ge· 
vormd (192). 
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zonder deze vormen in de wereld te leven als mensen die Zijn wil volbrengen 33
• 

Om dit laatste is het immers begonnen, blijkens het evangelie, en niet om het 
- eventueel gezamenlijk - zeggen van ,Beer, Heer" zonder doen (V gl. Matth. 

7, 21 en 24-27; 21, 28-32). 

* 

33 Vgl. over 'kerk buiten de kerk' ook H. M. Kuitert, De wereld valt mee. In: Kerk 
buiten de kerk (= Ter Zake no. 4). Utrecht (Ambo) 1969, 55-91. 
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HET ONDERWIJS OP STELTEN? 

DEN BOEFT EN DE NOTA-ONDERWIJSPROBLEMATIEK 

door 

Drs. E. van den Brink 

Het is wat verrassend, hoeveel verwijten in een hoe kort bestek de heer Den 
Boeft ( A.R. Staatkunde 39, 312-316) aan de Nota met betrekking tot de onder
wijsproblematiek (A.R. Staatkunde 39, 176-186) weet te maken. Ik had het er 
niet in gezien; ik hield van de Nota de indruk over van een kalm stuk dat be
daard enige inhoudelijke discussiepunten inventariseerde die vandaag de dag een 
rol spelen in en vooral om het onderwijs. Ik heb er dan ook geen bchoefte aan, 
op basis van de Nota haar in bescherming te nemen; wei, om in te gaan op enkele 
overwegingen van Den Boeft. 

Twee bezwaren tegen de Nota lijken mij in zijn artikel de hoofdzaak: aller
eerst, dat de stem uit de dagelijkse praktijk, die van de leraren, er te weinig in 
gehoord wordt; en voorts, dat er geen bezinning wordt geleverd op de eigen 
innerlijke aard van het onderwijs. 

Leraar 
Als het over het onderwijs gaat, is het natuurlijk goed, o.m. ook naar onder

wijzers en leraren te luisteren, omdat zij erbij betrokken zijn, evenals bv. leerlin
gen, of ouders. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat leraren ter zake 
kundig zouden zijn. En het is zeker voorbarig, er van uit te gaan dat juist leraren 
bij uitstek geroepen of in staat zouden zijn, om leiding te geven aan het na
denken over de vraag, wat onderwijs eigenlijk is. Als een leraar daarover enige 
deskundigheid bezit, dan is dat meegenomen, maar het is - constaterenderwijs 
gesproken -- niet noodzakelijk en nog minder waarschijnlijk. 

Van een leraar valt deskundigheid te verwachten in een bepaald vak, als hij 
afstudeert. Daarna begint hij met lesgeven en veroudert tegelijkertijd zijn vak
kennis; als hij er niet veel tijd en energie in steekt om dat tegen te gaan -
en dat zijn er niet vee!- is na tien jaar zijn vakkennis volledig verouderd. Het 
les geven gaat door. 

Oat de leraar, die in het beste geval vakman gebleven is, over de eigenlijke 
onderwijskundige vragen veel na zou denken, of daar deskundig over zou kun
nen spreken, is gewoon niet waar. Tot voor heel kort was ii< leraar, niet eens zo'n 
slechte. Tot nadenken over het onderwijs ben ik niet opgeleid, bij mijn opleiding 
niet eens gestimuleerd. Noch de school, noch de leerlingen, noch de collega's 
noodzaakten ertoe. De heer Den Boeft weet even goed als ik, dat een school 
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waarvan de leraarsvergadering aandacht en tijd besteedt, behalve aan cijfers en 
rapporten, aan behoorlijk nadenken over de vraag, wat zij eigenlijk aan het doen 
is, een hoge uitzondering is. Tot voor kart lieten leerlingen zich al bij de vraag, 
waar een vak goed voor was - en dan ging het nag maar over een vak, niet 
over het onderwijs - met een kluitje in het riet sturen. Dat de meest astrante 
leerlingen daar genoeg van krijgen, is een van de weinige gronden voor mijn 
optimisme, dat mijn aard, niet die van het Nederlandse onderwijs, met zich mee-

brengt. 
Op mijn vraag, wat je bv. aan het leren van de klassieke talen hebt, heb ik op 

de huidige dag nooit anders dan leuterpraat te horen gekregen. In mijn latere 
studie heb ik veel Latijn nodig gehad, en ik mag dus nog niet eens klagen. 

Grieks heb ik met veel plezier gedaan, maar niemand heeft me ooit verteld, 
waarvoor eigenlijk; nooit is me geleerd, hoe ik moet voorkomen het weer te ver
geten - nu is het te laat - en nooit ben ik toegerust of zelfs maar uitgenodigd 
om er over na te denken wat ik ermee had kunnen beginnen. En dat is ailemaal 
zo gebruikelijk, dat de verdenking rijst, dat de leraren hun vak wel kennen, 
maar er zelden over nadenken. En dat moet tach niet zo moeilijk zijn. Zo voor 
de vuist weg lijkt tach een beetje training in het omgaan met het Nieuwe Testa
ment voldoende om duizenden gymnasiasten weerbaar te maken tegen dominee
trucs of ander taalmisbruik van kansel of catechisatielokaal. Zij zouden hun ge
meenten, waarvan de rest daar nogal weerloos aan is uitgeleverd, ermee kunnen 
dienen. Maar ik heb nooit gehoord dat christelijke scholen daar veel aan doen. 

Eigen aard 
De Nota- daar heeft Den Boeft gelijk in- had best wat fundamentele op

merkingen over de eigen aard van het onderwijs mogen maken. Den Boeft 
trouwens oak, zeker als de Nota het niet doet, en hij haar dat verwijt. 

Het is flauw tegen de Nota daar lastig over te doen en dan zelf niet met eigen 
formuleringen voor de draad te komen. En het is boerenbedrog, de indruk te 
wekken, dienaangaande aileen maar kritische vragen te steilen, terwijl je onder
tussen je eigen ideeen en doelsteilingen voor het onderwijs binnensmokkelt, en 
er zonder enige explicitering mee opereert. 

Want dat vragen naar (bezinning over) eigen structuur, zin en doel van 
het onderwijs is maar schijn en duurt maar kart (blz. 312-314). Alras komen er 
uitvailen naar de Nota, die ,geneigd is de eigen structuur van het onderwijs te 
miskennen" (blz. 314). Die opmerking kan aileen bestaan vanuit een eigen 
idee omtrent structuur en zin. En die eigen idee had best aan de dag mogen 
komen, zeker als enkele beslissende uitgangspunten met betrekking tot het onder
wijs in die eigen idee opgesloten liggen. Aileen op grand van die idee , (lijkt) 
de kwestie van de inkomensverdeling ... nauweiijks te maken ... te hebben met 
het onderwijs als zodanig" (biz. 315). Op grand van die idee vraagt Den Boeft 
,speciaie aandacht ... aan twee categorieen", de min- en de meerbegaafden (biz. 
315); op grand van die idee, wii hij ,vermijden", ,dat ailes op Iosse schraeven 
komt te staan" (blz. 316); op grand van die idee ,client wel eike neiging om 
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aan de vrijheid van dit (nl. christelijk) onderwijs expliciet of impliciet af te 
doen te worden tegengegaan" (biz. 316); op grond van die idee mag dit onder
wijs niet dienstbaar worden gemaakt aan bepaalde politieke wensen (biz. 316). 

En in die idee zit opgesloten de notie van ,het niveau van het onderwijs" 
(biz. 314), die Den Boeft doet vrezen dat bij een bepaald soort onderwijsver
nieuwing ,het peil van het onderwijs zal zakken" (biz. 315). En het zal ook wei 
zijn onderwijsidee zijn, die hem verhindert terug te vragen achter die notie van 
dat niveau. 

En die kennelijk zijn ogen sluit voor de terreur die met cijfers, rapporten, 
zitten blijven en zakken wordt uitgeoefend. Een terreur- met zijn taalvaardig
heid kan Den Boeft mij misschien nog eens een beter woord aan de hand doen -
die uitgeoefend en ondergaan wordt, omdat zij vanzelfsprekend, onvermijdelijk 
en noodzakelijk schijnt, maar die nergens anders op berust dan op flauwe kul. 
Zelfs een oppervlakkig bladeren in een van de vele boeken van werkelijke des
kundigen kan de ogen openen voor bet feit, dat het hele peil en aile niveau, met 
de daarbij behorende selectie en beoordeling op een gigantische cirkelredenering 
berust, en dat wij dus onze medemensen ernstig beschadigen als we daar niet 
eens over nadenken en er dan mee ophouden. 

Achter dit soort protest zit natuurlijk ook een onderwijsidee; zij is niets bij
zonders, maar ik wil haar daarom nog niet achterhouden. Onderwijs is naar mijn 
idee een proces van cultuuroverdracht of inleiding in de cultuur, bet ter beschik
king brengen van de kennis en bet trainen van de vaardigheden, nodig om aan 
de cultuur te kunnen gaan meedoen. Over al die geladen begrippen kan nog wei 
wat meer worden gezegd en is al heel wat meer gezegd. Zeker bet woord cultuur 
kan niemand zomaar laten staan, die onderwijs geeft of erover nadenkt. 

Cultuur is een veelduidig verzamelbegrip, waarvan bij nauwkeuriger nadenken 
gezegd zou kunncn worden dat zij als zodanig helemaal niet bestaat. Maar in 
ieder geval is zij een aanduiding voor een sam ens tel van menselijke vormsels; 
zij is het geheel van wat in de hand van mensen ligt om te maken, af te breken, 
te repareren of te reconstrueren. Het is afgoderij om te doen alsof zij een blokkig 
geheel zou zijn, dat over de mens been komt, dat hij zou kunnen verwerven om 
het te bezitten, dat al bestaat, en waar hij deel aan zou moeten zien te krijgen. 
Dat is afgoderij -bet verheffen van menselijk maaksel tot de rang van het vol
maakte en onaantastbare - die niet aileen in bet onderwijs nog al eens voor
komt. Onderwijzen is o.m. ook bet wapenen tegen dit soort afgoderij. Dee! 
hebben aan de beschaving is meedoen aan bet vormgeven ervan; cultuurover
dracht is iets als een vaardigheidstraining, om aan dat vormen - bouwen, be
waren of afbreken - deel te nemen. 

Deze overwegingen zijn nog vaag en kreterig, ik weet bet, en ik wil er met 
plezier over doorpraten en denken. Maar ze zijn al voldoende om enkele dingen 
vast te steilen. Bv. dat ons onderwijs hele volksstammen van gediplomeerden heeft 
af geleverd, die nooit op de gedachte gekomen zij n, dat onze wereld er niet vanzelf 
zo uitziet, maar dat mensen haar zo gemaakt hebben, en dat bet ook en alsnog 
anders kan. En dat zulks geen cultuuroverdracht mag heten, maar verdoving. 
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Andere verbanden in onze samenleving, partijen, kerken of bedrijven, nodigen 
toch al niet zo uit om er de boel eens op stelten te gaan zetten. En toch is dat een 
echt menselijk gegeven. ,Op stelten zetten" is doorzichtig maken, dat je iets 
kunt opheffen, veranderen, omwentelen; is duidelijk maken, dat je erbij kunt, 
dat je eraan kunt zitten; dat het niet vast staat. De distantie die onderwijs als 
voorbereiding tot de wereld en de cultuur zelf heeft, zou daarvoor benut kunnen 
worden. 

Daarom zal ik er geen traan om laten, als het onderwijs zelf eens op stelten 
gezet wordt. De Nota zie ik dat nog niet doen; Den Boeft zie ik het nog niet 
verhinderen. 

* 
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De vraag, of de financiele verhouding tussen kerk en staat, zoals neergelegd 
in artikel185 van de Grondwet, wijziging behoeft, is opnieuw actueel geworden. 
In verband daarmee heeft de Centrale Commissie van het College van Advies 
van de Anti-Revolutionaire Partij aan een aantal personen gevraagd hun opvat
ting dienaangaande beknopt in een notitie vast te leggen. Niet allen konden 
gelegenheid vinden in de hun toegemeten tijd aan dit verzoek te voldoen. De 
Centrale Commissie acht het ter wille van de meningsvorming niettemin van 
belang, de binnengekomen bijdragen openbaar te maken. De Centrale Com
missie is de auteurs erkentelijk, dat zij aan haar verzoek, in een kort bestek 
hun mening te geven, hebben willen voldoen. 

MR. E. BLOEMBERGEN: 

De verleiding is groat dogmatischjemotioneel op deze vraag te antwoorden: 
nooit of te nimmer! Een scheiding tussen Kerk en Staat is evenwel een historisch 
gegroeide toestand, die aan verdere verandering in principe onderworpen is. 

V oorzover de taak van de kerken op terreinen ligt waar seculiere activiteiten 
gesubsidieerd worden (onderwijs, maatschappelijk werk, bejaardenhuisvesting, 
j eugdzorg enz.) zou het een ontoelaatbare discriminatie betekenen, wanneer dit 
kerkelijk werk niet subsidiabel zou zijn. Het gaat dus meer om de kerk als 
instituut. 

Twee kanten moet men onderscheiden. Wil de overheid subsidieren en, zo ja, 
moet de kerk daarvan gebruik maken? Van de kant van de overheid gezien lijkt 
het mij verdedigbaar dat een ,nuttig" instituut, van maatschappelijke betekenis, 
behouden blijft. De kerk is een onderdeel van de Leefbaarheid, het Welzijn. 

De overheid kan echter, zeker op langere termijn, niet zomaar publieke gelden 
besteden zonder een zekere zeggenschap, hetgeen doelstellingen impliceert. 
Daarmede komt men op zeer delicaat terrein, ook politiek gezien. Praktisch ge
sproken lijkt het trekken van een lijn bij de steun aan directe exploitatiekosten 
gewenst. Deze moet de kerkelijke gemeenschap in ieder geval zelf opbrengen, 
waarbij de fiscale aftrekbaarheid als een indirecte subsidie kan gelden. 

Overheidssubsidie ligt dan meer voor de hand bij kapitaalsuitgaven (kerk
bouw). Het meest in aanmerking komende terrein voor subsidiering ligt m.i. 
in de subsidiering van wetenschappelijke en maatschappelijke onderzoekingen 
naar de ,levenssfeer" van de kerk. Deze levenssfeer, waar ook van de nodige 
vervuiling sprake is, zowel als van de noodzaak tot verandering, laat zich vanuit 
de toch altijd wat ,geladen" sfeer van de kerk moeilijk onderzoeken. De kerk 
als ,systeem" is op overlevering, zelfhandhaving gericht, niet op verandering 
en aanpassing. 
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Deze uitspraak, in wezen van fundamentele aard, wordt hier wellicht te 
axiomatisch uitgesproken. Zij is evenwel voor verificatie vatbaar, alweer bij 
voorkeur door een objectieve studie. Nemen wij aan, dat de stelling bevestigd 
wordt, dan is impliciet ook gegeven, dat de kerk deze vorm van overheids
subsidie zou kunnen aanvaarden. Immers als de kerk, in de W ereld staande, 
aan die wereld zijn concrete Boodschap wil schenken, moet de kerk ook open
staan voor hulp, die vanuit die W ereld tot de kerk wil komen. De kerk, als 
instituut, organisatie of systeem, hoe men het wil uitdrukken, heeft te rekenen 
met de beperkingen die in zijn natuur besloten liggeu. Een van deze beperkingen 
is de gebrekkige mogelijkheid tot aanpassing. Het ligt dan in de rede dat in 
wijze zelfkennis dit tekort van buiten wordt aangevuld. 

Derhalve, vanuit het standpunt van de kerk gezien, geen subsidie voor wat de 
kerk zelf moet doen, maar eigenlijk niet kan. Een groot gedeelte van het 
,moeten doen" zal liggen op de raakvlakken met andere sectoren. Richt een 
eventueel subsidiebeleid zich in het bijzonder hierop, dan kan het een heilzame 
verbindende werking uitoefenen. 

]. A. HARMS: 

Bij de gedachtevorming over het al of niet subsidieren van kerkgenootschap
pen client allereerst de taakverbreding van de kerken in beschouwing te worden 
genomen. De verzwaarde en verbrede taak van de kerkgenootschappen geldt niet 
aileen de meer traditioneel te noemen zielszorg, doch wei in bijzondere mate 
de eigentijdse, meer gespecialiseerde zielszorg, zoals de arbeid onder studeren
den, op het terrein van kerk en industrie, kerk en jeugd, kerk en recreatie, in 
ziekenhuizen, onder bejaarden e.d. 

Het is de gewijzigde plaats van de kerken in de samenleving, waardoor een 
krachtig kerkelijk !even als een openbaar belang moet worden aangemerkt. Het 
is daarom onjui.rt regelingen en toestanden uit het verleden teveel in de be
.rchouwingen te betrekken. 

Om de taak in de steeds wijzigende samenleving op de juiste wijze te ver
vullen zijn er voorts specialisten- niet-predikanten- als functionarissen werk
zaam op verschillende kerkelijke bureaus, die een landelijke functie vervullen op 
het terrein van advisering en voorlichting. Daarbij komt dan nog de apparatuur 
in de vorm van gebouwen en andere materiele voorzieningen. 

De financiering van de bijzondere taken op landelijk en regionaal niveau 
plaatst de kerken voor zeer grote financiele fasten, naast de steeds stijgende 
uitgaven in bet plaatselijk vlak. 

Buiten de bijdragen, die voor verschillende kerkelijke doeleinden worden 
gegeven, komt dan nog de steun die het meelevende kerklid geeft voor aller
hande christelijke instellingen op cultureel, charitatief en sociaal gebied. 

In de gebouwensfeer zijn, mede door de stijgende bouwkosten en de hoge 
rentevoet, grote sommen nodi g. W eliswaar geeft de Wet Premie Kerkenbouw 
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verlichting, doch dit geldt alleen voor nieuwbouw in stadsuitbreidingen, m de 
praktijk neerkomende op 20-25% van de stichtingskosten. 

Vervanging van het verouderde gebouwenbezit, in verschillende gevallen 
nodig door planologische maatregelen van de overheid, of als gevolg van de 
schaalvergroting op het platteland, komt geheel voor rekening van de kerken. 
Het zijn juist de grotestadskerken en dorpen op het platteland, die ten gevolge 
van structuurveranderingen met grate financiele moeilijkheden te kampen heb
ben. Nieuwe taken vragen juist in deze gebieden de aandacht en vereisen daarbij 
een nieuwe eigentijdse accomodatie. Gezien het grate aantal kerkelijke centra 
dat in nieuwe stadsuitbreidingen nog moet worden gebouwd, zal het niet ver
lengen van de Wet Premie Kerkenbouw, voor de kerken grate financiele moei
lijkheden geven. 

Een belangrijk argument voor subsidiering van kerkgenootschappen lijkt mij 
het aspect van een billijke lastenverdeling. In feite betaalt het meelevende kerk
lid, zakelijk gezien, een dubbele belasting. 

Voor allerlei sociaal, cultureel en maatschappelijk werk en de voorzieningen 
daartoe in de publieke sfeer, voor hulp aan ontwikkelingslanden wordt 
via de belasting bijgedragen, uiteraard een vanzelfsprekende zaak. W eliswaar 
mogen giften worden afgetrokken doch dit heeft in de praktijk voor het ge
middelde gemeentelid een beperkte betekenis. De mening die wel geuit wordt 
dat subsidiering van kerkgenootschappen spanningen zou oproepen bij niet 
kerkelijke groeperingen lijkt mij niet juist. Eer zou het omgekeerde het geval 
kunnen zijn. Een krachtig, eigentijds functionerend kerkelijk !even moet als een 
groat openbaar belang worden aangemerkt waar tegenover de overheid zich niet 
onverschillig mag opstellen. 

Een verleende subsidie zal uiteraard een aanvullend karakter moeten dragen 
in een relatie tot de eigen financiele inspanning. Dit is belangrijk omdat de 
overheidssubsidie niet mag leiden tot een daling van de eigen offervaardigheid. 
Zou dit het geval zijn dan wordt de geloofwaardigheid van de kerken in gevaar 
gebracht. 

In verband met het voorgaande lijkt daarom een verdeling van de subsidiepot 
op basis van de ledentallen zonder meer niet juist. Men zal tot een verdeelsleutel 
moeten komen waarin ook andere factoren zoals aantallen ingeschreven !eden, 
aantallen predikanten e.d. worden betrokken. 

Kerkgenootschappen moeten zelf beoordelen hoe de besteding van de gelden 
binnen de kerk moet geschieden. Starting in de centrale kerkelijke kas is daarom 
nodig, mede om tot een rechtvaardige verdeling te komen. Een centraal beheer 
van deze gelden is ook belangrijk in verband met organisatorische en structurele 
wijzigingen binnen de kerken. Subsidiering van kerkgenootschappen mag niet 
leiden tot overheidsinmenging in kerkelijke zaken. De praktijk met de Wet 
Premie Kerkenbouw heeft geleerd dat, zoals destij ds door tegenstanders van 
premiering werd gesteld, vrees voor overheidsbemoeiing ongegrond was. Dat 
bij de uitvoering van deze wet in de praktijk bepaalde vragen naar voren zijn 
gekomen b.v. met betrekking tot oneigenlijke vervanging van gebouwen, de 
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houding ten aanzien van allerlei vormen van gemeenschappelijk gebruik, vloeit 
voort uit de onduidelijke formulering van deze wet. 

W anneer de subsidie aan de kerkgenootschappen volgens een van te voren en 
van tijd tot tijd gewijzigde formule wordt vastgesteld en los van bepaalde 
projecten of activiteitcn in de centrale kassen der kerken wordt gestort, behoeft 
er van overheidsbemoeienis in kerkelijke aangelegenheden geen sprake te 
Zljn. 

MR. H. MULDERIJE: 

In de Memorie van Toelichting tot het wetsontwerp Premie Kerkenbouw 
van 1961, de latere wet van 29 november 1962, S. 538, merkt de Regering op 
zich bewust te zijn van een duidelijk onderscheid tussen kerkgenootschappen 
enerzijds en niet-kerkelijke genootschappen op geestelijke grondslag anderzijds, 
weshalve zij de laatste onderbrengt in een afzonderlijk hoofdstuk. Dat zij terzake 
van de subsidiering van gebouwenstichting soortgelijke faciliteiten hebben ver
kregen als de ketken, waarvan de praktijk overigens maar enkele voorbeelden 
heeft opgeleverd ( o.a. Utrecht) doet aan deze principiele stellingname niet af. 
Daaraan moeten we dus ook nu vasthouden en concluderen dat de Staatscom
missie in haar Rapport van februari 1969 terecht tot de conclusie kwam, dat be
zinningsorganisaties, hoe een regeling met de kerkgenootschappen er ook uit 
komt te zien, daarbij niet aan de orde kunnen komen. Bij haar toch gaat het 
om haar arbeid overeenkomstig haar doelstelling en die wordt van Overheidswege 
reeds gesubsidieerd, bij gene gaat het om haar geheel eigen plaats en opdracht 
temidden van het volk, haar arbeid ten dienste daarvan, haar ambt tegenover 
Overheid en volk. Uit hoofde daarvan moet de Overheid de kerken eerbied1gen, 
hetgeen insluit dat zij haar financieel steun verleent zo zij die nodig hebben en 
bereid zijn tot aanvaarding daarvan. Daarnevens komt dan bet zwaarwichtige 
argument dat haar arbeid door armenzorg, onderwijs, jeugdopvoeding en maat
schappelijk werk in engere zin op onderscheiden terrein, blijk geeft bet welzijn 
van land en volk te dienen. Dit erkennen ook zij, die opvoeding en onderwijs in 
de dingen der Kerk wensen te zien teruggebracht tot de kerkelijke gemeente, 
bijzondere school en gezin, maar niettemin van oordeel zijn, dat de Staat positief 
(zij bet objectief) client te staan tegenover de vraag of een krachtig kerkelijk 
leven gewenst is. En tcnslotte doen zich gelden de historische in de Grondwet 
vastgelegde aanspraken, die de inzet vormen van bet thans aan de orde zijnde 
vra.agstuk, waarvan de ontknoping in zicht schijnt te komen. Zal bet een ont
knoping zijn z6 dat uit de warwinkel der historic een aan de kerken rechtdoende 
regeling wordt bereikt welke, naar mijn overtuiging, client te bestaan in een 
jaarlijkse bijdrage, met terzijdestelling van de discriminatie die art. 185 der 
Grondwet huldigt, en aangepast aan de moderne financiele verhoudingen? De 
ministeriele nota van februari 1969, waarmee de Regering ingaat op de con
clusies van bet Rapport der Staatscommissie, doet niet veel blijken van de zoeven 
weergegeven waardering, die ontleend is aan Steun aan Kerkgenootschappen 
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van 1961, een rapport, uitgebracht door een studiecommissie inzake de bouw van 
kerken, van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Zij ademt een typisch 
liberale geest, die men niet meer van deze tijd zou wanen. De afkoop van de 
aanspraken der kerken, bedoeld in de Grondwet, welke de nota aanbeveelt, ware 
als een haar opgedrongen onrecht te beschouwen. Immers zij doorbreekt de 
wettelijk beschermde periodiciteit, zij ontneemt de mogelijkheid van aanpassing 
aan veranderende omstandigheden, zij laat geldontwaarding en vermogensrisico 
vrij spel. Zijn dit nu wereldse en verwereldlijkte klanken die der kerken onwaar
dig zijn en evenzovele gevaren voor haar betekenen van innerlijke verzwakking? 
Is het juist om met prof. dr. K. Strijd te stellen dat een kerk ,indien niet in 
staat haar financiele lasten zelf te dragen, haar arbeid beperken moet en zich 
niet moet wagen aan taken, welke zij niet bekostigen kan"? Geenszins; het ware 
afbreuk aan de vervulling van haar opdracht en geringschatting van de histo
rische aanspraken, die het allerminst op haar weg ligt - gelijk door ds. E. H. 
Landsman al is opgemerkt- vrijwillig prijs te geven of in dreigende ontneming 
te berusten. 

Thans heeft de politieke kant der zaak de volle aandacht. Maar dat is al 
sinds 1870 nu eens meer, dan eens minder het geval, toen de Minister van 
Financien, die nog naar eigen inzicht handelen kon, de kerkelijke subsidie wilde 
verminderen. Later werd, vooral onder de druk van antirevolutionaire Kamer
leden uit hoofde van hun principiele standpunt, in die lijn voortgegaan tot 
daarin in 1950 en met name bij de in de aanhef genoemde wet van 1962 ver
andering kwam, waarbij erkend moet worden dat deze wet een bijzonder hoofd
stuk betreft waarop het grondwetsartikel geen betrekking heeft. De ARP (bij 
dr. C. J. Verplanke, Subsidiering van kerkenbouw 1963, biz. 56-60 is daar
over het nodige te vinden) had in 1879 de beginsel-uitspraak gedaan dat ter 
bevordering van de scheiding van Kerk en Staat, de verplichting uit de Grand
wet voor de Overheid voortvloeiende, client te worden opgeheven. Doch in 
1961 werd die passage geschrapt om de Kamerleden niet te belemmeren in 
hun oordeelsvorming. Wei bleef de vooropstelling gehandhaafd dat de Over
heid de wederzijdse zelfstandigheid van Kerk en Staat heeft te eerbiedigen en 
het haar niet toekomt zich met de inwendige aangelegenheden der Kerk in te 
Iaten. Lang te voren (1910) had de commissie-Heemskerk tot herziening der 
Grondwet zich al uitgesproken v66r een jaarlijkse uitkering welke zij verkoos 
boven afkoop (dr. J. Donner in Nederlandse Gedachten van 26 april 1969, 
no. 17), en in de onder minister Smallenbroek gepubliceerde Proeve van een 
nieuwe Grondwet (1966) luidt het op biz. 199: ,het verdient de voorkeur niet 
bij voorbaat te bepalen dat de onderhavige inkomsten door middel van afkoop 
vereffend dienen te worden, maar de mogelijkheid van andere oplossingen open 
te Iaten." Als nu in de lijn van dit denken wordt voortgegaan, kunnen dan 
de evangelisch-gebonden volksvertegenwoordigers niet besluiten tot een oplos
sing volgens of althans in de zin van het Rapport 1967 der Staatscommissie, 
het daardoor aan de kerken mogelijk makende zelf te oordelen over wat tot 
haar welzijn client? Het zou naar mijn overtuiging een zwarte dag zijn in de 
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historie der kerken, ja in die zin van bet vaderland, als de wetgever tot de in 
nota minister Witteveen aanbevolen oplossing zou besluiten. 

DR. C. J. VERPLANKE: 

Het rapport der Staatscommissie voor de Zaken van de Erediensten stelt 
terecht, dat de op art. 185 Grondwet gebaseerde regelingen verouderd zijn en 
niet langer kunnen worden gehandhaafd. Voorts wordt terecht gesteld, dat men 
deze regelingen niet zonder meer kan intrekken, omdat men aan de historisch 
gegroeide rechten niet een abrupt einde kan maken. Dan wordt echter wat al 
te snel geponeerd, dat afkoop van de bestaande aanspraken op onoverkomelijke 
bezwaren stuit, omdat het adres waaraan zulk een uitkering moet plaats hebben, 
niet vaststaat. 

Dat laatste moge juist zijn, het ware denkbaar geweest, dat men, afwegende 
bet bezwaar van een niet altijd rechtvaardige afkoopregeling, tegen bet bezwaar 
van bet voortduren van de huidige, evenmin rechtvaardige uitkeringspraktijk, 
bet laatste zwaarder had laten wegen. 

De Staatscommissie is op dit punt van haar betoog echter op een geheel ander 
spoor overgestapt. Zij is zich gaan bezig houden met de financiele toestand 
waarin bet gehele kerkelijk leven verkeert en constateert dan ( niet dat de led en 
van de kerken de gelden niet kunnen opbrengen, die nodig zijn om bet kerke
werk te bekostigen, maar) dat als gevolg van in verband met de gestegen wel
vaart staande wijzigingen in hun levenspatroon niet te verwachten is, dat zij 
die gelden opbrengen, met andere woorden dat zij hun bestedingspatroon heb
ben gewijzigd en de voor het kerkewerk noodzakelijke gelden niet meer willen 
opbrengen. 

Daar eenmaal terecht gekomen zij nde, stelt de Staatscommissie vast, dat sub
sidiering een normaal verschijnsel is geworden; dat subsidiering sinds lang ook 
reeds betrekking heeft op het ,geestesleven" (wetenschap, onderwijs, kunst) 
en wel op grond van bet feit, dat het welzijn van de bevolking daardoor wordt 
gediend; dat ook bet godsdienstig leven van grote waarde is en de volkskracht 
ten goede komt. En de conclusie ligt dan voor de hand: laat men alle kerken gaan 
subsidieren in haar intern kerkelijke arbeid. 

Men zou zich kunnen afvragen, welke waarde een godsdienstig leven, waarvoor 
de kerkleden de noodzakelijke gelden niet willen opbrengen, voor de volks
kracht heeft. Dit godsdienstig leven ontleent juist haar waarde aan de volstrekte 
vrijwilligheid en aan de daaruit voortvloeiende offerzin. De materiele functio
nering van bet kerkelijk leven is afhankelijk van het in vrijwilligheid gebrachte 
offer en omgekeerd geeft de omvang van die offers de grenzen van de materiele 
functionering aan. De overheid schenkt de kerk echter geen geld uit offerzin, 
maar om bet ,algemeen belang" te dienen. Zij plaatst de kerk daarmee op een 
lijn met instellingen als de padvinderij of dorps- en buurthuizen. De voorge
stelde uitkeringen aan de kerken horen dan ook thuis op de begroting van Cul
tuur, Recreatie en Maatschappelijk W erk. 
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Een tweede principieel bezwaar is, dat elke uitkering een zekere relatie doet 
ontstaan tussen overheid en begiftigde. De regelmatige ontvangst van een scherr
king maakt het kerkelijk budget op den duur afhankelijk vari die schenking. 
Onbewust zal de vrees rijzen, dat de schenking plotseling achterwege blijft. 
En de aanwezigheid van die vrees leidt al tot een zekere beperking van de 
vrijheid en zelfstandigheid van de kerk ten opzichte van de staat. Daarmede 
hangt samen, dat de geloofwaardigheid van het spreken in gevaar komt. Som
mige kerken voelen zich tegenwoordig geroepen tot het doen van allerlei poli
tieke uitspraken- de kerk moet, wat men noemt, politiek geengageerd zijn! -, 
die vooral kritisch van inhoud moeten zijn. Welnu, laten de kerken dan ook zo 
fier zijn, dat zij geen uitkering aanvaarden van haar tegen wie men getuigen 
wil. Niet slechts het kerkelijk spreken, maar met name het kerkelijk niet
spreken zal aan geloofwaardigheid verliezen, wanneer de kerk gedeeltelijk 
gaat drijven op de staatskas. 

De Staatscommissie bepleit de jaarlijkse uitkering van een vast bedrag, dat 
dan over de kerken naar gelang van haar ledentallen volgens de uitkomsten 
der laatste volkstelling moet worden verdeeld. Daartegen rijzen tenminste drie 
bedenkingen. 

Allereerst wordt door dit systeem het tevoren gelegde verband tussen de 
betekenis van het godsdienstig leven voor de burgers en de financiele overheids
steun weer ontkoppeld. Die betekenis kan men immers het beste afmeten naar 
wat die burgers voor hun kerken over hcbben, zodat een overheidsuitkering 
rechtstreeks daaraan zou behoren te worden gekoppeld, b.v. in de vorm van een 
bepaald percentage van de vrijwillige bijdragen. Zulk een uitkering zou dan een 
prikkel kunnen betekenen voor de kerken, haar leden meer bewust te laten 
meeleven en dit bewustzijn te laten blijken uit een (hogere) financiele bij· 
drage. Oat dit zou leiden tot een de kerk onwaardige interne controle is juist, 
maar toont tevens de onhoudbaarheid van de door de Staatscornmissie gevolgde 
redenering aan. 

In de tweede plaats houdt het gekozen systeem in, dat de kerken die een uit
kering om welke reden dan ook niet wensen te aanvaarden, het haar toege
dachte bedrag aan andere kerken ten goede zien komen, hetgeen de drang ver
sterkt, het geld toch maar niet te laten schieten en het hetzij terug te storten, 
hetzij weg te geven aan instellingen welker belang niets met dat der kerken 
te maken heeft. 

Tenslotte moge er op worden gewezen, dat hantering van de volkstellings
cijfers in het bijzonder gunstig werkt voor de Nederlandse Hervormde Kerk en 
de Rooms-Katholieke Kerk, omdat tal van Nederlanders, die geen enkele band 
met de kerk meer hebben, hun onkerkelijkheid bij de volkstelling niet officieel 
durven te belijden en zich opgeven als ,protestant" - hetgeen door de teller 
wordt vertaald in hervormd - of als ,katholiek". Terzijde moge nog worden 
aangetekend, dat ook voor de kleinere kerken de cijfers weinig betrouwbaar 
zijn: de Gereformeerde Gemeenten telden in 1960 ca. 60.000 leden en kwamen 
bij de volkstelling ( omdat de naam waarschijnlijk nog al eens werd verward 
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met de Gereformeerde Kerken) uit op bijna 94.000. Jaarlijks voordeel 
f 182.500,-! De Christelijke Gereformeerde Kerken telden in 1960 63.200 

!eden, doch volgens de volkstelling ruim 73.700. Jaarlijks voordeel f 57.000,-! 
Mijn conclusie is, dat de voorstellen van de Staatscommissie en op principie!e 

en op praktische gronden dienen te worden afgewezen en dat niet elk argument 
waarmee de regering ze afwijst, maar wei de wijze waarop de regering de knoop 
van art. 185 Grondwet wil doorhakken, instemming verdient. 

* 
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Dr. H. J. van Zuthem, Gezag en zeggemchap; vragen over 
de toekomst van het christelijk sociaal denken. Kampen, 
1968; 200 bladz.; prijs f 13,95. 

Het christelijk sociaal denken, aldus Van Zuthem in zijn bovenvermeld boek, 
wist tot nu toe nog geen nieuwe visie op de maatschappelijke ontwikkelingen te 
brengen, die inspiratie betekent voor de mens van onze tijd. Toch heeft dit 
denken een paar grondmotieven die zeer de moeite waard zijn nl. gerechtigheid 
en solidariteit. 

Gerechtigheid - d.w.z. alles wat tot doel heeft de mens in dit !even en in 
het eeuwig !even tot zijn bestemming te Iaten komen -, en solidariteit, -
d.w.z. de door God gewilde verbondenheid der mensen, - zijn echter zeer een
zijdig toegepast. Met name in de arbeidsverhoudingen en het bedrijf - waar
toe Van Zuthem zich beperkt - zij n deze motieven - (beweegredenen!) steeds 
gezien als normen voor de werkgever voor wat betreft zijn handelen jegens de 
werknemer. Dat er ook van wederkerigheid sprake moest zijn, dat ook de 
arbeider verantwoordelijk is om zijn werkgever te helpen tot zijn bestemming 
te komen, dat werd niet gezien. Daarop nu wil Van Zuthem nadrukkelijk 
wijzen. 

Deze wederkerigheid client in de praktijk tot uitdrukking te worden gebracht 
door participatie van alle medewerkers in de bedrijfsverantwoordelijkheid. Want 
de solidariteit van allen, ongeacht hun functie of positie, eist dat allen in staat 
moeten zijn aan een ieder gerechtigheid te bewijzen. De structuur van bedrijven 
moet, voorzover die daaraan in de weg staat, worden gewijzigd. Dit zou bv. 
kunnen door de ondernemingsraad meer bevoegdheden te geven of een raad 
van commissarissen te Iaten kiezen die voor de helft uit vertegenwoordigers 
van aandeelhouders, voor de andere helft uit werknemersvertegenwoordigers 
bestaat. 

Tot zover de ene gedachtengang die door Van Zuthem's betoog loopt. De 
tweede, een veel diepere en ook veel moeizamere, is de vraag: wat is bij dit alles 
het typisch christelijke, wat is de eigen bijdrage die het christelijk sociaal denken 
heeft te bieden? Van Zuthem wijst erop dat het christelijk denken tot nu toe 
juist in belangrijke mate zich tegen wederkerigheid van de twee bovenvermelde 
grondmotieven heeft verzet. Er waren immers ,van God gegeven gezagsver
houdingen", die ieders plaats in de maatschappij en in het bedrijf duidelijk 
vaststelden, er waren van God gegeven !eiders en geleiden, er waren - met 
Sikkels woorden- in het bedrijf het denkende hoofd (de Ieiding) en de wer
kende handen (de arbeiders). Van Zuthem wijst dit af: het gezag is niet van 
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God! Gezag ontstaat door menselijke activiteit, nl. doordat geleiden de leiding 
van de I eiders aanvaarden! Als zij dit niet langer doen - bijv. omdat bet gezag 
niet hun ten goede wordt uitgeoefend - dan mogen en moeten zij zich aan dit 
gezag onttrekken of zich van dit gezag ontdoen! Aileen macht - geen gezag
kan hem dan nog dwingen zich aan die leiding te onderwerpen. In de christe
lijke staatsleer is dit recht van verzet sinds lang aanvaard, merkt Van Zuthem 
terecht op. Waarom heeft men er binnen de bedrijfsverhoudingen dan zo'n 
moeite mee? (zie hierover ook zijn artikel ,Gezag en menselijke verantwoorde
lijkheid horen bij elkaar" in AR Staatkunde, mei 1968). 

De vraag echter of bet christelijk sociaal denken wel een eigen bijdrage te 
leveren heeft blijft hem benauwen. 

Die bijdrage zou volgens hem kunnen zijn: 

bet tot stand helpen brengen van gezagsverhoudingen, die ten diepste 
hun grand vinden in de wederzijdse toets van werkgevers en werknemers 
aan evangelische normen 

- het helpen b::ovorderen van een medezeggenschap van werknemers vanuit 
plichtsbesef 
het helpen bevorderen van eigendomsverhoudingen, die reeel berusten op 
verantwoordelijkheid en dienst 
bet helpen creeren van arbeidssitttaties, die gebaseerd zijn op de partici
patie en de verantwoordelijkheid voor bet bedrijf als geheel. 

Maar kart daarna zegt hij dat het ,nu de hoogste tijd wordt onze eigen 
onmacht in het Joordenken van deze problematiek te erkennen. Christenen 
geloven, dat de bijbelse boodschap heil brengt. De wereld heeft er recht op 
te horen, hoe dit heil in termen van onze tijd kan worden bereikt." En verderop, 
de laatste woorden van het boek: ,Wij geloven in de toekomst van het christe
lijk sociaal denken, omdat het evangelie blijft inspireren. Die toekomst zal er 
echter volgcns ons niet zijn zonder een duidelijke radicalisering van dit denken. 
Radicalisering is echter ook een maatschappelijke zaak, een ontwikkeling die 
moet plaats vinden in een maatschappelijk kader, gedragen door een maat
schappelijke beweging. Hier liggen onze onzekerheden en vragen over de toe
komst van het christelijk sociaal denken." 

Onzekerheden en vragen. Van Zuthem neemt ze niet weg, hij rakelt ze op. 
De antwoorden die hij suggereert, dragen de kiemen van nieuwe vragen in 
zich. 

Goed, gezag is een menselijke aangelegenheid, dat ben ik met hem eens. 
Maar waarom nog God erbij gehaald, die als deus ex machina, de middelen 
voor machtsuitoefening ( eigendom, deskundigheid, leidersgaven e.d.) aan de 
mens ter beschikking stelt? Is dit niet in feite erkennen, dat wij niet weten wat 
de oorzaak is van het verschil in kwaliteiten tussen mensen? En is het niet ge
vaarlijk om alles wat wij niet weten, maar aan God toe te schrijven? Bergt dit 
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niet het gevaar in zich dat we niet aileen wat we niet weten, maar ook wat we 
niet willen aan God toedichten? (bijv. eigendoms- en gezagsverhoudingen die 
wij niet willen wijzigen zouden dan ,door God gewild" zijn). 

Van Zuthem beijvert zich erop te wijzen dat gerechtigheid wil zeggen: de 
mens tot zijn bestemming laten komen voor dit leven en voor de eeuwigheid. 
Maar wat dit laatste precies wil zeggen, weet hij mij althans, niet duidelijk te 
maken. Waarom vreest hij zo dat de begrippen gerechtigheid en solidariteit, een 
uitsluitend ,diesseitige" inhoud zouden krijgen? Juist in bet christelijk sociaal 
denken heeft het verwijzen naar het ,jenseitige" veel kwaad gedaan. Zouden 
wij ook en juist als christenen er niet beter aan doen wat meer ,de aarde trouw 
te blijven"? Moeten wij ook als christenen niet erkennen, dat wij geen bijzondere 
openbaring of inzicht hebben, maar dat wij, als iedereen, de maatschappelijke 
ontwikkelingen en verschijnselen trachten waar te nemen en trachten te duiden? 
Trouwens, dat blijkt ook wei uit het feit dat wij niet met geheel andere ge
dachten dan anderen over de maatschappij-inrichting komen. Ook wij blijken 
plaats- en tijdgebonden te zijn in onze opvattingen, inzichten en ons handelen. 
Ook wij veranderen, als de tijden veranderen. Ook wij ,veranderen in feite 
onze opvattingen en gewoonten minder door de nieuwe ideeen, die mensen ons 
voorleggen dan door de verandering van de zakelijke en sociale omstandigheden 
in onze omgeving," zoals prof. dr. J. A. Stalpers 1 onlangs opmerkte. 

De eigen bijdrage van het christelijk sociaal denken - of, mij liever, de 
bijdrage van christenen aan het sociale denken, want zo typisch en eigen is dat 
denken niet, vergeleken bij wat vele ,andersdenkenden" thans denken - die 
eigen bijdrage dan zou moeten zijn het helpen formuleren van antwoorden op 
de vragen van maatschappij -inrichting vanuit de ( vaak treurige) christelijke 
geschiedenis en ervaring en gericht op het totstandkomen van een menselijke 
samenleving, waarvan gerechtigheid, solidariteit, vrede, verzoening de belang
rijkste kenmerken zijn. Ik geloof dat alleen een visie op een ,diesseitige" maat
schappij ons kan inspireren om gerechtigheid na te jagen in solidariteit met alle 
mensen - ook de niet- of niet-meer-zo-helemaal christenen. 

Anders dan Van Zuthem, geloof ik, dat wij daarbij wei de feiten zoals die 
door technische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen en door menselijke 
behoeften worden bepaald als uitgangspunt moeten nemen. Immers maar ten 
dele zijn deze ontwikkelingen en behoeften produkt van ons, voor een minstens 
zo groat deel zijn wij produkten van die ontwikkelingen en behoeften. Met de 
technologische veranderingen verandert ook de mentaliteit en ,de marrier van 
zij n" van de mens ( zie Stalpers, die deze term aan Merleau Panty ontleent). 
Zouden de huidige vragen naar democratie en medezeggenschap denkbaar zijn 
zonder ontwikkelingen als die van de televisie, automatisering, welvaart, vrije 
tijd? Ik geloof dat wij er als christenen voor moeten waken weer in de oude 

1 ,De burger in de stad van de toekomst"', prof. dr. J. A. Stalpers, Congres Vercni
ging van Ned. Gemeenten 1969, gepubliceerd in Fin. Dagblad dd. 13 juni 1969. 
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fout van wereldmijding te vervallen, maar de moderne technologische en sociale 
ontwikkelingen als werkelijkheden en feiten moeten leren zien en aanvaarden. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij ze passief moeten ondergaan. Steeds 
weer moeten zij getoetst worden aan de normen van gerechtigheid, solidariteit, 
enz., maar zonder daarbij echter zich op bovenmenselijke, jenseitige normen te 
beroepen. De normen toch moeten voor alle mensen aanvaardbaar zijn en voor 
allen geld en, will en ze uitwerking hebben? 

Trouwens, is de praktijk van bet christelijk sociaal handelen daarvan niet een 
bevestiging? In welk opzicht onderscheiden de christelijke (georganiseerde) 
werkgevers of werknemers zich van hun niet-christelijke (georganiseerde) col
lega's? Heeft bier de eenheid van geloof een brug kunnen slaan tussen werk
gevers en werknemers, die elders niet voorkomt? Gaat bet in de ,christelijke" 
bedrijven anders toe dan in weik ander bedrijf ook? Zijn er onder christenen 
andere gezags- of eigendomsverhoudingen? Zeifs binnen christelijke sociale 
organisaties, die bijv. democratisering en medezeggenschap van velerlei andere 
maatschappeiijke instellingen eisen, bestaan vaak nog structuren die daarmee 
in strijd zijn.2 Terecht betwijfelt Van Zuthem of de huidige christeiijke sociale 
organisaties wei het geschikte kader kunnen vormen voor een nieuwe christeiijke 
sociale beweging die een vernieuwd christelijk sociaal denken kan dragen. 

Door vragen op te rakelen en nieuwe vragen op te roepen heeft Van Zuthem 
ons een dienst bewezen. Een dienst die, als zo vaak met aangeboden diensten, 
velen niet aangenaam zal zijn. De weerstand die hij oproept zal hem wei eens 
bet ontmoedigende gevoel gevcn een roepende in de woestijn van mede
christenen te zijn. Moge ook deze woestijn weer eens bloeien als een roos -
laat hij daarop hopen! De roepers liggen dan vaak al onder bet woestij nzand 
verstoven - laat hij daarop voorbereid zijn! 

Mr. J. Hollander 

Dr. G. W. B. Borrie, F. M. Wibaut, Mens en Magistraat, 
ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepoli
tiek; deel V van de serie Sociaal-Historische Studien. Van 
Gorcum en Comp., Assen, 1968; 226 blz. + aanhangsel 
+ lijst van data en gebeurtenissen + lijst van tijdschrift
artikelen van Wibaut + elf bijlagen + register. 

Zoals de naam Amsterdam bij de oudere a.r. generatie herinneringen oproept 
aan burgemeester De Vlugt, zo herinnert ze de oudere socialistische generatie 
aan de ,rode" wethouder Wibaut. Maar terwijl de eerstgenoemde uit de belang
stelling verdween (ik vond in de prot.-chr. dagbladpers noch zijn sterven in 

2 Zie bijv. prof. dr. G. Kuiper in het jubileumnummer van ,Evangelie en Maat
schappij", juni/juli 1969, over ,Prognostica van de vakbeweging". 

Het Jijkt mij niet moeilijk een soortgelijk betoog op te zetten voor de chriselijke werk
gevers, christelijke politieke partijen, etc. 
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1944, noch zijn herbegrafenis in 1945 vermeld) wordt de herinnering aan 
Wibaut telkens levendig gehouden. Zo werd in 1959 zijn honderdste geboortedag 
in de Aula van de universiteit te Amsterdam herdacht en voteerde de gemeente
raad in datzelfde jaar f 60.000,- voor een standbeeld ( dat in 1967 werd 
onthuld). Maar bet grootste eresaluut aan Wibaut werd ongetwijfeld gebracht 
door Borrie, die hem voor zijn proefschrift als onderwerp koos. Deel I tekent 
Wibaut en de opkomst van bet socialisme in Nederland; deel II handelt over 
de socialistische gemeentepolitiek; in deel III maakt de auteur de eindbalans op. 

Het proefschrift is een indrukwekkende studie. 
Ze is dit allereerst door haar uitstekende documentatie. Het aantal noten dat 

naar de vindplaats verwijst of nadere, vaak interessante, inlichtingen verschaft, 
ligt dichter bij de 1600, dan bij de 1500! Een uitvoerig schema van data en 
een naslagregister maken bet boek voor snelle orientatie bijzonder hanteerbaar. 

Niet minder indrukwekkend is de informatie, die de schrijver biedt. Hij 
raadpleegde naast Wibauts archief tal van andere archieven, nam kennis van de 
vele publikaties van Wibaut, interviewde verscheidene personen, die deze ge
kend hebben, schakelde zelfs een handschriftkundige in, kortom, hij speurde 
allerwege naar materiaal. 

Bedenkt men daarbij dat de auteur zich door zijn werkkring en activi
teiten ( o.a. als rapporteur van een studiecommissie over bet bestuur van grote 
gemeenten en als redaktie-secretaris van bet maandblad ,De Gemeente") wei 
bij uitstek deskundig mag noemen, dan is bet duidelijk, dat bier van een 
standaardwerk gesproken kan worden. Te meer omdat de schrijver, ondanks 
grote bewondering voor Wibaut, een open oog heeft voor diens tekortkomingen. 
Borrie heeft voldoende afstand kunnen nemen. Hij geeft voorbeelden van een 
nalef optimisme, dat Wibaut soms bet tijdgebeuren (met name in de dertiger 
jaren) onjuist deed beoordelen. Hij stelt vast, dat Wibaut, ondanks diens her
haalde verzekering marxist te zijn en te blijven, veeleer een opportunist was, 
zich voegend (en dit pleit voor hem) naar de omstandigheden. Hij gewaagt 
bij Wibaut van een stellig ontbreken van een scherp psychologisch inzicht. Het 
is nogal curieus in de handschriftanalyse van mevrouw Van Hall-Nijhoff (die 
als elf de bijlage is opgenomen) een volstrekt tegengesteld oordeel te lezen 
(,Wibaut had als bet ware een antenne voor alles wat zich om hem been 
afspeelde"). Ik vertrouw bier meer de historicus, dan de grafologe. 

Wibaut was een boeiende persoonlijkheid met zeer grote capaciteiten. Naast 
de mens Wibaut tekent de schrijver met name de wethouder Wibaut en diens 
aandeel in de ontwikkeling van de gemeentepolitiek der s.d.a.p. Het zou inte
ressant zijn geweest zo Borrie in de Bijlagen naast de gemeenteprogramma's der 
s.d.a.p. ook die der andere partijen had opgenomen, zoals dat der a.r. uit 1908, 
van Patrimonium uit 1913, der Liberale Unie (1915) en der R.K. Staatspartij. 
De denkbeelden van Wibaut en diens partijgenoten zouden dan meer relief 
gekregen hebben. . 

Als a.r. interesseerde mij de vraag hoe de samenwerking is geweest tussen 
Willem de Vlugt, de eerste en enige a.r. burgemeester van Amsterdam en de 
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,rode" Floor Wibaut. De schrijver brengt dit in een noot even ter sprake 
(biz. 265 no. 49). Na een periode van zekere spanning trad er een van ant
spanning in, zelfs van enige amicaliteit. 

Een enkele maal signaleerde ik een drukfout ( exentisch, biz. 29 en eenmaal: 
De Vlught). Ik wijs hier uitsluitend op om aan te tonen met welk een belang
stelling ik dit magistrale werk gelezen heb. Het is niet aileen een proefschrift, 
het is ook een meesterwerk. 

Dr. R. Reinsma 

H. L. F. Verb r a a k, Ondernemingspensioenregelingen. AE. E. 
Kluwer, Deventer 1968; 105 biz. Prijs f 12,50. 

In zijn ,Woord vooraf" stelt Verbraak dat er in ons land wei regelmatig 
losse opstellen omtrent de pensioenen worden gepubliceerd, maar dat er tot nu 
toe weinig algemene publikaties over dit onderwerp zijn verschenen. Met deze 
opmerking heeft de auteur, die raadgevend actuaris is, op indirecte doch 
duidelijke wijze de in- en pretentie van zijn boek aangegeven. 

Bij zijn streven naar de combinatie van beknoptheid en algemeenheid heeft 
de auteur uiteraard hier en daar concessies moeten doen ten aanzien van 
detailpunten. Over het geheel genomen is hij er echter zeer goed in geslaagd 
een duidelijk beeld te geven van de voornaamste problemen die thans aan de 
orde zijn bij de private pensioenverzekering voor werknemers. Hij beperkt zich 
niet tot een globale analyse van de huidige situatie maar geeft ook aan hoe 
naar zijn mening de voornaamste tekortkomingen moeten worden bestreden; 
de moeilijke problemen van waarde- en welvaartvastheid krijgen de nodige 
aandacht en de beschouwing over de ideale verhouding tussen sociale en private 
pensioenvoorzieningen loopt uit op een zeer interessant voorstel tot uitbouw 
van de AOW. 

In het eerste hoofdstuk wordt de huidige situatie op het gebied der onder
nemingspensioenregelingen behandeld tegen de achtergrond van de Pensioen
en spaarfondsenwet en andere wetten ( Algemene Ouderdomswet en Wet ver
plichte deelneming in bedrijfspensioenfondsen). Eerstgenoemde wet laat toe 
dat bij het optrekken van aanspraken van actieven wegens verstreken dienstjaren 
(backservice) wordt gewerkt met inhaalpremies. Uiteengezet wordt welke be
zwMen dit systeem voor de betrokken deelnemers in de praktijk kan opleveren. 
Terecht heeft de auteur kritiek op een te ruim gebruik van de wettelijke moge
lijkheden: in het kader van een final-pay streven zou door het systeem van 
inhaalpremies de vordering van het pensioenfonds op de onderneming kunnen 
oplopen tot 60% van het totaal der fondsbezittingen ( een situatie die uiteraard 
volkomen in strijd is met de geest van de wet). 

Het tweede hoofdstuk behandelt de praktijk van de ondernemingspensioen
regelingen onder de veronderstelling van een constant loon- en prijspeil. Econo
misch bezien is dit een onrealistische hypothese: als het prijsniveau constant is, 
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zal de economische groei tot uitdrukking moeten komen in een stijgend loon
peil. Actuarieel bezien is de onzekerheid van de economische groei op korte en 
lange termijn een complicatie die bij een eerste benadering van het vraagstuk 
der ondernemingspensioenregelingen voorlopig buiten beschouwing moet blij
ven. Uit dit hoofdstuk blijkt onder meer welke ontwikkeling zich in het pen
sioendenken heeft voltrokken. W erkgevers en werknemers kunnen er uit leren 
welke regelingen thans als normaal worden beschouwd. Gold kort na 1945 nog 
1 Y2% per dienstjaar als normaal, nu is dit 1% %· De kernproblemen die in 
dit twcede hoofdstuk op zakelijke en bondige wijze worden behandeld zijn: 
toetreding en leeftijd van pensionering, de relatie met het loon en de relatie 
met de sociale verzekeringen. De uiteenzettingen worden besloten met een 
berekening over de kosten van eigen beheer die tot de ccnclusie leidt dat de 
collectieve tarieven van het verzekeringsbedrijf aan de mime kant zijn ( eigen
beheersvoordeel wordt getaxeerd op 10 a 25%). 

In hoofdstuk III wordt de invloed van wijzigingen in het loon- en prijspeil 
op de ondernemingspensioenregelingen aan de orde gesteld. Het normatief 
uitgangspunt van de auteur luidt als volgt (biz. 86): 'De vraag naar een wel
vaartvast pensioen in plaats van een waardevast pensioen is de vraag naar een 
beter pensioen, en niet een daad van sociale rechtvaardigheid'. Hier ziet Ver
braak over bet hoofd dat er verschillende opvattingen bestaan over sociale 
rechtvaardigheid. Zo zijn er mensen die het een eis van sociale rechtvaardigheid 
vinden dat weduwen, wezen en bejaarden meedelen in de stijgende welvaart: 
bij een slechts waardevast pensioen zijn zij eigenlijk tweederangs burgers die 
geen deel hebben in de economische vooruitgang en dus in relatieve verarming 
moeten berusten. In ons land is waardevastheid voor ondernemingspensioenen 
psychologisch moeilijk als bevredigend te aanvaarden nu de basispensioenvoor
zieningen - AOW en A WW - en de aanvullende pensioenregeling voor 
overheidspersoneel welvaartvast blijken te kunnen zijn. 

De auteur betoogt, dat ook bij dogmatische toepassing van het kapitaal
dekkingstelsel een welvaartvast final-pay pensioen betaa!baar blijft, ze!fs bij 
een jaarlijkse algemene loonstijging van 7%: bij de meeste ondernemingen is 
de waarde van de over het verleden verleende aanspraken 8 tot 14 maal zo 
groat als het bedrag van de comingservice-som. Bij een backservice voor de 
7% loonstijging is dus een bedrag nodig dat varieert van 60% tot 100% van 
de comingservice-koopsom. Uitgedrukt in een percentage van de loonsom zou 
de toeslag in het algemeen niet meer dan ca. 5% bedragen. Uiteraard lijken de 
kosten lager als men die voor het welvaartvast maken van het aanvullende 
pensioen (boven de AOW benodigd) uitdrukt als een percentage van het totale 
loon. In dit verband rijst voorts de vraag hoe bet toeslagpercentage zich in de 
toekomst zal gaan ontwikkelen. 

Zoals bekend vertoont het huidige systeem van ondernemingspensioenrege
lingen een aantal duidelijke tekortkomingen: wachttijden bij toetreding passen 
volgens Verbraak niet meer in onze tijd (biz. 14 en 27); verlies van pensioen
rechten bij verandering van werkgever (biz. 13, 77 en 96) client te worden 
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voorkomen door een systeem van pensioenclearing; de verhouding tussen totaal 
pensioen (inclusief AOW) en laatstgenoten inkomen laat in het algemeen nog 
te wensen over en de gepensioneerden mogen al blij zijn als de uitkeringen 
waardevast zijn. 

Het meest interessante deel van het boek achten wij het voorstel tot uitbouw 
van de AOW ( op basis van een puntensysteem) tot een regeling die een pen
sioendekking gaat geven van 40% van het inkomen tot f 20.000. De AOW en 
A WW passen volgens de auteur niet in hetgeen in ons land als normaal wordt 
beschouwd op pensioengebied: de uitkeringen zijn onafhankelijk van bet actieve 
inkomen, de AOW is voor gehuwden boger dan voor ongebuwden, de A WW 
is afhankelijk van de aanwezigheid van kinderen. Verbraak spreekt in dit ver
band van een stuk noodwetgeving en typische bodemvoorzieningselementen. 

Het voorstel van Verbraak betekent een fundamentele verandering in de 
opzet van de AOW waardoor de weg wordt geopend voor een bredere toe
passing van bet omslagstelsel en een betere integratie van sociale en private 
pensioenverzekering. Het is dan ook te hopen dat dit voorstel in ons land de 
aandacbt zal krijgen die het verdient. 

Prof. Dr. A. van Doorn 
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