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MODERNISERING VAN ONS TWEEKAMERSTELSEL? 

DOOR 

DR. A. C. DE RUITER 

De algemene grondwetsherziening, die in het vooruitzicht is gesteld en 
waarvoor de eerste steen op het departement van Binnenlandse Zaken is 
gelegd, zal aan het hoofdstuk over de Staten-Generaal moeilijk zonder 
meer voorbij. kunnen gaan. Het is vooral de positie van de Eerste Kamer, 
die de opstellers van de schets vermoedelijk heel wat zorg zal baren. Een
maal bestaande staatsorganen hebben de eigenschap voort te blijven leven 
tot het ogenblik waa:rop zij de legislatieve kogel krijgen. Zodra er opnieuw 
en hewust over hun voortbestaan moet worden beslist, lromt hun leven 
op het spel te staan; al moet hieraan direct worden toegevoegd, dat die 
dreiging voor de Eerste Kamer van betrekkelijke aard is: van haar zou 
immers gevergd worden de loop op zidhzelf te 'riahten ! 

Bij de ingrijpende herziening van de constitutie in 1948 heeft onze 
senaat het nog gemakkelijk kunnen redden, al klonken er ook toen heel 
wat stemmen, die de noodzaak van zijn aanblijven in twijfel trokken. Die 
stemmen zijn sedertdien allerminst verstomd, veelmeer luider en hard
nekkiger geworden. Menig kenner van staatsrecht en politiek heeft ook 
in de jongste tijd afschaffing van de Eerste Kamer aanbevolen. Soms 
wordt dat gecamoufleerd, doordat men colleges met een heel andere samen
stelling en functie ter vervanging van de huidige kamer van vijfenzeventig 
aanprijst, maar de naam daarvan behoudt. 

Deze ontwikkeling behoeft geen mens te verbazen. Eerder is het 
merkwaardig, dat een instelling, die van anderhalve eeuw geleden dateert, 
onder totaal andere omstandigheden in het leven werd geroepen en zeker 
niet aan eenhartewens van onze Nederlandse vaderen beantwoordde, het 
tot op de dag van heden heeft weten uit te houden. 

Welke motieven waren het, die, VOO!l"al van Belgische kant, in 1815 
voor het invoeren van de Eerste Kamer naar voren werden gebracht? De 
lezer zal zioh hier aanstonds de zgn. "bolwerktheorie" herinneren. 

De Eerste Kamer zou moeten dienen om "alle overijling in de raad
plegingen te voorkomen, in moeilijke tijden aan de driften heilzame palen 
te stellen, den troon te omringen met een bolwerk, waartegen alle partijen 
f · " 1) a stUIten. . . . 

1) J. c. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Grondwet, 1848, blz. 208. Zoals 
bekend werd de Eerste Kamer in de praktijk een "ménagerie du roi", voor het grootste 
deel bestaande uit hoogbejaarde leden van ultra-conservatieve denkwijze, mannen, 
"die hunne benoeming niet zelden aan vorstengunst en aan hooge maatschappelijke 
positie, meer dan aan verdienste of bekwaamheid te danken hadden" (Van Welderen 
Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis, J, blz. 4). Het lidmaatschap van de 
Kamer was lucratief en men deed er bijna niets voor, hetgeen niet opviel, want de 
vergaderingen waren niet openbaar (J. Th. de Ruwe, De Eerste Kamer der Staten
Generaal, 1957, blz. 3). 
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Dezelfde argumenten deden in 1848 opnieuw dienst. Het kan wellicht 
geen kwaad om de authentieke bewoordingen van die dagen nog eens 
uit de vergeelde stukken op te diepen: Tegenover hen, die de Eerste Kamer 
zonder een enkele traan vaarwel zouden hebben gezegd, stelde de toen
malige regering: "Al ware het alleen om alle overij ling voor te komen, 
om tijd van beraad, welke steeds tot bedaarde overweging leidt, te winnen, 
zoude eene Eerste Kamer, of een tweede deel der vertegenwoordiging, 
noodzakelijk zijn. Indien eene Kamer, vertegenwoordigende het volk, on
middellijk met voorstellen of wijzigingen in voordragten tot den troon 
kan gaan, staat de Regering bloot om in een oogenblik van opgewonden
heid, als driften het bedaard overleg hebben verbijsterd, ten onregte te 
worden omvergeworpen. De Eerste Kamer is daartegen een dam ... " 2). 

Als er dan later in de dubbele Kamer opnieuw leden naar voren komen, 
die zich tegen .het behoud van de Eerste Kamer verzetten, omdat zij het 
"overwegend nut" daarvan niet inzien, neemt de regering daarvan "met 
leedwezen" kennis, en zij vermaant op vaderlijke toon de recalcitrante 
vertegenwoordigers: "Het spreekt toch van zelf, dat dusdanige éénige (in 
het openbaar beraadslagende) Kamer zoodanig overtuigd wordt van haren 
alles medeslependen invloed, en van haar alvermogen, dat noch uitvoerend 
noch regtsprekend gezag daartegen bestand is. De ondervinding is dáár, 
om het te bewijzen. De voorbeelden liggen niet alleen ip. het verledene, 
zij verdringen zich nog 'rondom ons, en zoo ergens, onder op vrijzinnige 
beginselen gevestigde regeringen, orde bestaat, is het alleen dáár, waar de 
vertegenwoordiging in twee deelen is gesplitst, als in de Vereenigde Staten 
van Amerika, Engeland en België. De Regering kan zich niet voorstellen, 
dat eenig lid der Kamer doof zoude kunnen blijven voor de stem der 
rede, en blind voor hetgeen het verledene en het tegenwoordige ver
toonen." 

De parlementariërs, die tégen de Eerste Kamer waren, hadden ook nog 
in twijfel getrokken, of er in een klein land als het hunne wel voldoende 
"elementen" te vinden waren om zo'n college op behoorlijke wijze te be
mannen. Daar gaat de regering fel tegen in: "Een oog op de namen der 
duizend hoogst aangeslagenen in den lande zal de overtuiging geven, dat 
er overvloedige stof is om eene Eerste Kamer daaruit zamen te stellen, 
hoog aangeteekend om den stand van hare leden, welke niet alleen door 
vermogen, maar ook door uitstekende 'begaafdheden en bewezene vader
landsliefde, als het ware regtens, daar thans hunne plaats te vinden" 3). 

Deze wat uitvoerige citaten leggen het vermolmde fundament van ons 
hedendaagse tweekamerstelsel in alle duidelijkheid bloot. Vrijwel geen 
enkel van de destijds gebruikte argumenten heeft voor onze tijd nog 
waarde. Voor opgewonden driften behoeft een regering in onze dagen, 
waarin de volksvertegenwoordigers voor het merendeel degelijke en be
zonnen specialisten zijn, nauwelijks bang te zijn. Mochten die driftbuien 
zich toch nog eens ontladen, dan is het Kabinet of de betrokken Minister 
al verdwenen voordat de Eerste Kamer er met haar wijs vermaan aan te 
pas heeft kunnen komen. Voor "alvermogen" van de Tweede Kamer 
behoeft men al evenmin beducht te zijn; de klacht is eerder gerechtvaar-

2) Voorduin, a.w., blz. 204. 
3) Voorduin, a.w., blz. 235-236. 
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digd, dat de Kamer zich tegenover de regering al te vaak de mmver
mogende moet voelen. 

Blijft het argument van de kans op overijling. Maar is er op dit ogen
blik niet méér ["eden voor de kritiek, dat alles zo lang duurt en zo lang
zaam gaat, en dat het tempo van wetgeving en de hele parlementaire 
procedure onvoldoende aangepast is aan de eisen van slagvaardigheid, 
die onze tijd stelt? 

Tweekamerstelsel in het buitenland 
Een blik over de grenzen kan verhelderend werken, en nu zoëven 

Amerika, Engeland en België ten tonele werden gevoerd, is dat een 
aanleiding te meer om een ogenblik bij de situatie in het buitenland stil 
te staan. 

Een feit is, dat ons land met zijn bicameraal stelsel nog lang geen 
vreemde vogel is. Twee Kamers treffen we allereerst aan in de staten, die 
een federale opbouw vertonen. Het stelsel is daar op het eerste gezicht 
zinrijk. Naast de "volkskamer" vormt de senaat (Verenigde Staten, Canada, 
Australië, Italië), de bondsraad (West-Duitsland) of de Ständerat (Zwit
serland) een vertegenwoordiging van de afzonderlijke staten of landen. 

Maar ook in vele eenheidsstaten geeft men er de voorkeur aan om niet 
met één Kamer te volstaan. Het oudste en meest klassieke voorbeeld is 
natuurlijk Engeland, waar het hogerhuis, met zijn door de Kroon be
noemde lords, zijn erfelijk lidmaatschap en zijn beknotte macht, bepaald 
een ander karakter heeft dan het lagerhuis 4). 

Een volgend type van bicameralisme wordt gevonden in Noorwegen 
en IJsland, waar de leden van de beide Kamers direct door het volk 
worden gekozen en ook gelijke bevoegdheden hebben; maar het bestaan 
van twee Kamers vindt daar zijn rechtvaardiging in een onderlinge werk
verdeling. Dit systeem is daarom wel met de term "unicanleraal bicame
ralisme" gekarakteriseerd 5). Het onlangs gelanceerde voorstel uit de 
kring van de Partij van de Arbeid - wij komen daar straks nog uitvoerig 
op terug - heeft dit stelsel als voorbeeld voor ons land aanbevolen. 

V eel gelijkenis met het Nederlandse stelsel tenslotte vertonen de Euro
pese landen als Frankrijk, Zweden en België 6). 

Het is duidelijk, dat voor dit laatste type de theoretische basis het 
zwakst is. Ook al blijkt in de praktijk de positieve betekenis van zo'n 
extra Kamer niet te verwaarlozen, het ligt voor de hand, dat een kritische 
houding tegenover de arbeid van die instelling en de behoefte aan 
efficiency, in het staatsbestel gemakkelijk tot het bepleiten van liquidatie 
leiden. Iemand als Kuyper vond het tweekamersysteem van zijn dagen al 
volkoméJ1 onzinnig en ongerijmd 7). 

4) Benoeming van senatoren door het staatshoofd vindt men ook in Laos, Ceilon, 
Soedan. Ook in Italië kan de president een aantal verdienstelijke burgers voor het 
leven tot senator aanwijzen. In Ierland worden van de 50 senatoren er 11 door de 
premier benoemd, 6 door de universiteiten en de overigen door de volksvertegenwoor
digers, oud-senatoren en plaatselijke bestuurders (zie Parlements, uitg. Interparlemen
taire Unie, blz. 11). 

ó) Parlements, blz. 12. 
6) Voorts Japan en de Philippijnen (ib.; blz. 12). 
'7) Ons Program, 1879, blz. 403. 
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Het voorstel-Cols 
N a een ervaring van vele decennia met allerhande pogingen en 

pleidooien om ten aanzien van onze Eerste Kamer radicaal het kapmes 
te hanteren, is er reden om vooral aandachtig te luisteren naar hen, die 
het behoud van een tweedelig parlement trachten te combineren met min 
of meer ingrijpende veranderingen, welke aan de behoeften van onze 
tijd voldoen. 

Bekendheid uit de laatste tijd genieten in dit opzicht de denkbeelden 
die door mr. Cals in 1964 onder woorden zijn gebracht. 

In een tweetal redevoeringen, in maart van genoemd jaar uitgesproken, 
gaf de heer Cals een boeiende analyse van de ontwikkeling van ons demo
cratisch stelselS). Op het voetspoor van Romme roept hij op tot de vor
ming van een politiek en maatschappelijk bestel, waarin "verwezenlijkt is 
de sociale gedachte van iedere medeverantwoordelijkheid voor het alge
meen welzijn" 9). Een positieve waardering van de "opmars van het maat
schappelijk groepswezen" leidt Cals - eveneens in navolging van Romme 
- tot de stelling, dat het de kant uit moet van een verzoening, een ver
enigbaarheid, van algemeen belang en deelbelang; het maatschappelijk 
groepsleven moet "duidelijk positief" medeverantwoordelijk gesteld wor
den voor de goede gang van zaken in het politieke leven. 

Hiervan uitgaande lanceert mr. Cals de gedachte, om naast een uitge
sproken politieke Kamer, samengesteld zoals de Tweede Kamer tot nu toe 
(maar weer op honderd leden teruggebracht), een andere Kamer in het 
leven te roepen, waarvan een groot deel der leden langs de weg van 
organisch kiesrecht zou zijn gekozen. In die "organische" Kamer zou uit 
de aard van haar samenstelling een belangrijk aantal leden zitting moeten 
nemen, niet alleen uit de sector van het bedrijfsleven, maar ook uit andere 
maatschappelijke sectoren, het onderwijs niet uitgezçmderd. Daar deze 
nieuwe Kamer grotendeels uit specialisten zou bestaan, moet de politieke 
Kamer zoveel mogelijk allround politici bergen, die zich tot de grote 
lijnen van het beleid dienen te 'beperken. Om te voorkomen, dat de "orga
nische" Kamer het in volksverbondenheid van de politieke Kamer gaat 
winnen, prefereert Cals met Romme een gemengde samenstelling: een 
uitbouw dus van de huidige Eerste Kamer met een corporatief element. 

Nu is het idee van een organische of corporatieve Kamer niet .nieuw. 
Cals zelf is de eerste om dat te erkennen: behalve op Romme beroept 
hij zich bv. herhaaldelijk op Oud's afscheidscollege van 1957. Maar ook 
in de vorige eeuw werden al soortgelijke denkbeelden naar voren gebracht, 
met name door politieke voormannen als Lohman en Kuyper. In 1908 
kwam Treub met concrete voorstellen in dezelfde richting, en in 1920 
lanceerde Troelstra een dergelijk voorstel 10). Vogels van diverse pluimage 
dus. Tegenwoordig lijkt het er echter op, dat de organische Kamer voor 
de meeste politieke groepen haar aantrekkelijkheid verloren heeft en 
dat het idee - wat oneerbiedig gezegd - haast alleen nog als stokpaardje 
van de rooms-katholieken pleegt op te draven. 

8) Mr. Cals, toen lid van de Tweede Kamer, heeft de tekst van deze redevoering 
aan de Kamer ter beschikking gesteld, zodat wij daarvan - het moge met bijzondere 
erkentelijkheid worden vermeld - bij het schrijven van dit artikel gebruik konden 
maken. 

9) C. P. M. Romme, in: Sociale Wetenschappen, 1962, nr. 4, blz. 262. 
10) Zie De Ruwe, a.w., blz. 195. 

-' 
! 

.. 
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Maar ook in die kring is de instemming niet onverdeeld. Om dit te 
adstrueren een tweetal voorbeelden, één (al wat belegen, maar niet ver
ouderd) uit het buitenland, én een recent uit Nederlandse koker. 

De bekende Franse staatsrecihtsleraar Maurice HaUlriou stelde in zijn 
Droit C onstitutionnel, dat een organisCih politiek bestel alleen mogelijk 
is onder een krachtig autoritair bewind, en dat zulke Kamers slechts een 
raadgevende rol kunnen vervullen 11). 

En de Nijmeegse prof. Schlichting kwam in 1964 tot de conclusie: 
Organisahè vertegenwoordiging stuit altijd op de vraag, wat vertegen
woordigd moet worden. .. Het is moeilijk in te zien, waarom een ver
tegenwoordiger van het onderwijs competent zou zijn mede te beslissen 
over visserijzaken en omgekeerd 12). Een in zijn eenvoudigheid trefzekere 
opmerking, die o.i. de organische gedachte in het hart raakt. 

Dit soort kritiek is overigens bepaald niet verrassend, ze is haast uit 
den treure te berde gebracht 1.3) maar - althans voor zover ons is ge
bleken - tot nu toe nooit afdoende weerlegd. Schliahting's vraag, wat 
vertegenwoordigd moet worden - en we kunnen hieraan toevoegen: door 
welk aantal representanten - blijft een van de moeilijkste praktische 
kwesties, waarvoor eigenlijk alleen een autoritaire leiding (Hauriou) een 
oplossing kan decreteren. Veelal laten de voorstanders van een organische 
Kamer ons op dit punt dan ook in de steek. Zelfs Cals: als zijn betoog 
bij dit probleem is aangeland vememen we: "Hoe die Kamer precies zou 
moeten worden samengesteld, daarover kan men van mening verschillen." 

Natuurlijk zijn er nu en dan wel concrete voorstellen gedaan, maar 
daarvan druipt de willekeur ook af. Treub bv. kwam indertijd met een 
Kamer, waarin de nijverheid meL13, de landbouw en visserij met 15, de • 
warenha.ndel met 9, het verkeerswezen met 4 en de vrije beroepen met 
9 afgevaardigden vert.egenwoordigd zouden zijn 14). Maar een auteur, 
die in 1922 een hele mon<>g1rafie aan de organische volksvertegenwoordi
ging wijdde, bepleitte een Kamer van 150 leden, met 82, 43 en 25 repre
sentanten van resp. het stoffelijk, geestelijk en lokaal belang. Die drie 
categorieën zouden dan achtereenvolgens onderverdeeld zijn in: landbouw 
en visserij met 30, nijverheid met 26, handel en verkeer met 26, kunst 
en godsdienst elk met 10, wetenschap met 23, de provincies met 22 en 
de drie grote steden met 3 afgevaardigden 15). 

Alles bijeengenomen is het begrijpelijk, dat een hervorming van onze 
Eerste Kamer naar corporatieve trant, onder de heersende verhoudingen 
weinig kans van slagen maakt. En het wekte dan ook weinig opschudding 

11) Tweede Druk, blz. 559. 
12) L. G. A. Schlichting, Volk en volksvertegenwoordiging, 1964, blz. 12. 
13) O.a. door prof. Dooyeweerd al irl De crisis in de humanistische staatsleer, 1931, 

blz. 157 e.v. De door Cals (en vele anderen!) gebruikte term "deelbelang" naast 
"algemeen belang", suggereert dat een maatschappelijke groep een deel van het staats
verband zou zijn. Dit roept uiteraard weerstand op bij de rechtgeaarde antirevolu
tionair, die het principe van de wezenlijke zelfstandigheid van de maatschappelijke 
levenskringen hoog wenst te houden. Op de gevaren, die een vervaging van de funda
mentele verschillen tussen staatkundige en maatschappelijke verbanden voor het 
praktische beleid - in casu t.a.v. het maatschappelijk werk - oproept, wees M. w. 
Schakel in een artikel in Anti-Revolutionaire Staatkunde van aug. '63, dat hij de 
veelzeggende titel De grenswacht zij paraat! meegaf. 

14) De Ruwe, a.w., blz. 195. 
15) J. Biemond, De grondslag der volksvertegenwoordiging: individualistisch of orga

nistischf, 1922; aangehaald door Schlichting, t.a.p., blz. 8. 
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onder de toehoorders, toen premier Cals tijdens de jongste algemene be
schouwingen onthulde, dat zijn ideeën in het (nog ten departemente be
rustende) werkstuk voor de grondwetsherziening niet voorkwamen 16). 

Een voorstel uit de P. v. d. A. 
Vaneen heel andere kant is ons tweekamerstelsel aangepakt door de 

commissie, die onder leiding van senator mr. J. A. W. Burger kort ge
leden in opdracht van de Partij van de Arbeid rapport heeft uitge
bracht 17). 

Deze commissie constateert, dat onze democratische bestuursvorm nogal 
ingewikkeld en omslaohtig functioneert, en zij heeft daarom gezocht 
naar een systeem, dat de 'bezwaren tegen het bestaande tweekamerstelsel 
ondervangt, zonder de voordelen daarvan - wetgeving in twee instanties 
kan fouten en tekortkomingen beperken; dank zij de Eerste Kamer 
kunnen ook mensen met weinig beschikbare tijd lid van het parlement 
zijn - verloren te doen gaan. 

Haar voorstel, geïnspireerd op het Bataafs-Noorse Stelsel, komt op het 
volgende neer. 

Uit een door het volk gekozen parlement van 225 leden splitst zich direkt 
na de verkiezing een Kamer van 150 leden af. 

In beginsel worden alle onderwerpen, en met name ook de ifijksbegroting, 
in één instantie behandeld door het plenaire parlement. De mogelijkheid 
van een 'behandeling in twee instanties blijft echter bestaan, niet voor 
begrotingen, maar wel voor "normale" wetsontwerpen, nI. wanneer 1/5 
van het aantal kamerleden daarom vraagt. Dan komt het betreffende ont
werp in de Kamer van 150, en nadat deze het heeft aangenomen wordt het 
nog eens door het parlement in zijn geheel behandeld. Deze laatste fase zal 
in veel gevallen - zo voorspelt het rapport - niet veel tijd behoeven te 
kosten. Als een aantal leden (men denkt ook hier aan 1/5 van het totaal) 
dit verlangt, zal echter ook in de tweede instantie voorbereiding door een 
kamercommissie plaats moeten vinden. Zowel de Kamer van 150 als het 
gehele parlement zullen het recht van amendement hebben. 

Doordat het zwaartepunt van debelhandeling van wetsontwerpen bij de 
150 leden komt te liggen, wordt op de overige 75 een minder zwaar be
roep gedaan, "zij het ook dat hieraan wel meer werk verbonden za! zijn 
dan aan het lidmaatschap van de huidige Eerste Kamer". Uit de kring van 
die 75 zou de commissie de leden van het Europese parlement en van 
andere interparlementaire organen gerecruteerd willen zien. 

De grote winst ziet de commissie-Burger vooral hierin gelegen, dat aan 
de behandeling van wetsontwerpen in twee instanties een reëlere inhoud 
wordt gegeven en dat de extra belasting, welke de dubbele behandeling van 
de begroting voor de ministers en de departementen vormt, komt te 
vervallen. 

16) Handelingen Tweede Kamer, 1965~-1966, blz. 296. 
17) Het Nederlandse parlementaire stelsel, 1965. Volgens N. Cramer (Het Parool, 

14/12/'65) heeft mr. Burger gezegd, dat men het voorstel niet met de opvatting van 
de P.v.d.A. mag identificeren. "Blijkbaar heeft het socialistische partijbestuur het 
stuk wel voor publikatie geschikt bevonden, doch het heeft zichzelf er niet aanstonds 
achter gesteld." 
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Deze opzet heeft aantrekkelijke kanten, met name omdat voor wetge
vende maatregelen een belhandeling in twee fasen mogelijk blijft. Het maakt 
misschien ook meer kans dan bv. het voorstel-Cals omdat het minder 
overhoop .haalt en behoedzaam is opgezet. Wel verliest immers de Eerste 
Kamer haar zelfstandige positie, maar de senatoren krijgen er het belang
rijkste amendementsrecht en de grotere kans op deelneming aan internatio
naal parlementair werk voor in de plaats. 

Echter moet het o.i. betreurd worden, dat de P.v.d.A.-commissie geen 
oplossing aan de hand doet voor een van de grootste bezwaren die aan onze 
huidige Tweede Kamer kleven. De sterk toegenomen over'heidswrg en de 
gecompliceerdheid van allerlei vraagstukken leidt er nl. toe, dat de Tweede 
Kamer vrijwel permanent in tijdnood verkeert. Zeker in de periode tussen 
september en kerstmis, wanneer de begroting behandeld moet worden, 
met daar tussendoor gewoonlijk een aantal urgente "gewone" wetsontwer
pen, is het een voortdurend jakkeren en jagen. Dit brengt met zich, dat 
steeds meer kamerleden de neiging krijgen om zich bijna uitsluitend met 
hun speciale "sector" bezig te houden. Daarmee dreigen zij het zicht op 
het algemene regeringsbeleid te verliezen, een ontwikkeling die zeker niet 
ongevaarlijk is voor een behoorlijk functioneren van ons democratisch 
bestel 18). 

Tegen deze kwaal biedt het voorstel uit de koker van de Partij van de 
Arbeid geen medicijn. Integendeel, de groep van 150 kamerleden zal 
voortaan ook aan de behandeling in tweede instantie deel behoren te 
nemen en dus nog meer werk krijgen dan tot nu toe. De commissie
Burger schijnt er trouwens van uit te gaan, dat die 150 leden geen functie 
buiten hun parlementaire arbeid hebben 19), maar het lijkt ons zeer dubi
eus of mensen, die het nauwe contact met de maatschappij al spoedig drei
gen te verliezen en daarvan in elk geval alleen de buitenkant kennen, de 
ideale volksvertegenwoordigers geacht kunnen worden. Bovendien is er 
de kans, dat een van de lichtzijden van het bestaan van de huidige Eerste 
Kamer - nl. dat ook mensen met weinig tijd aan het parlementaire werk 
kunnen deelnemen - verloren gaat indien de groep van 75 meer hooi 
dan de hedendaagse senatoren op hun vork moeten nemen 20). 

Taakverdeling tussen de Kamers! 
Dit alles doet de vraag rijzen, of het geneesmiddel voor onze parlemen

taire kwalen niet eerder gezocht zal moeten worden in een heel andere 

18) V gl. mr. Cals in zijn boven besproken redevoeringen: "De talloze specialistische 
vraagstukken lenen zich steeds minder tot een adequate behandeling in de Staten
Generaal en brengen ons tot een voortdurend toenemend aantal specialisten, die steeds 
minder het geheel kunnen overzien." "Natuurlijk mogen technische en legislatieve 
kwesties niet worden verwaarloosd . . .. Doch men dient er zich voortdurend van be
wust te zijn, dat het gaat om de grote lijnen, dat het detail eerst werkelijk waarde 
krijgt in verband met de kernvraagstukken en dat de wettelijke vorm er is om de 
geestelijke inhoud." 

19) Doelend op de 75 uit de Eerste Kamer over te komen leden zegt het rapport: 
"Voorts blijft de mogelijkheid bestaan, dat ook personen die een deel van hun 
werkzaamheden buiten het parlement hebben liggen, daar toch deel van uitmaken." 
A contrario geredeneerd zal dit dus voor de 150 anderen niet gelden. 

20) Een zuiver praktisch maar niet te verwaarlozen bezwaar tegen een parlement 
van 225 leden is ook, dat de vergaderzalen rond het Binnenhof daarvoor geen plaats 
bieden! 
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richting, nl. in die van een verdeling van taken tussen de beide Kamers. 
Origineel is die gedachte niet. Jaren geleden werd zij door mr. J. J. 

Loeff naar voren gebracht in een preadvies voor de Nederlandse Juristen
vereniging, en voor België werd het idee in uitgewerkte vorm bepleit door 
de oud-minister van financiën Gérard 21). 

Deze laatste heeft in zekere mate succes mogen boeken. TOen de Bel
gisohe Kamer in 1962 bezig was met een herziening van haar reglement, 
riep de stokoude en zeer ervaren politicus Camille Huysmans uit: Ik geloof, 
dat er maar één oplossing mogelijk is voor de steeds zwaarder wordende 
overbelasting van het parlement, nl. een werkverdeling tussen de Kamer 
en de Senaat! 

Van meer belang is, dat het ontwerp voor een grondwetsherziening, dat 
verleden jaar bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ingediend, 
ook een voorstel tot zo'n taakverdeling bevat. Daarbij zou de Kamer 
hoofdzakelijk belast worden met de politieke controle op de regerings
politiek, terwijl de Senaat hoofdzakelijk de eigenlijke wetgevende bevoegd
heden zou moeten uitoefenen 22). 

De kamercommissie, die over de grondwetsvoorstellen in eerste instantie 
heeft gerapporteerd, bleek het eens met de zienswijze van de regering, dat 
een taakverdeling in het parlementaire werk van belang zou zijn 23). 

Of het daartoe in België ooit zal komen, ligt nog in de schoot der 
politieke goden verborgen. Maar het komt ons voor, dat de verwachte 
herziening van onze eigen grondwet een passende gelegenheid biedt om 
het denkbeeld eens nader onder ogen te zien. 

Men zou bij zo'n boedelscheiding aldus te werk kunnen gaan, dat aan 
de Tweede Kamer voornamelijk de controle op het regeringsbeleid wordt 
toevertrouwd, inclusief de behandeling van de rijksbegroting, want dat is 
in ons systeem de voornaamste vorm van controle. De Eerste Kamer zou 
als belangrijkste taak de "eigenlijke" 24) wetgeving moeten krijgen. Dit 
hoge college, dat wat verder van het dagelijks politiek gewoel afstaat, 
lijkt voor dit, zorgvuldigheid en rustige bezinning eisende, werk bijzonder 
geschikt. Daarnaast zou de Eerste Kamer de kans moeten houden, over de 
hoofdlijnen van het beleid mee te spreken. Jaarlijkse algemene beschou
wingen zouden dan ook tot het vaste stramien van de senaat moeten 
blijven behoren, en daarnaast zouden interpellaties en het stellen van 
vragen aan actuele behoeften kunnen voldoen. 

De Tweede Kamer zou, door zich te concentreren op het begrotings
werk en de andere middelen van controle op het beleid, een belangrijke 
hoeveelheid tijd winnen, de leden zouden zich minder tot hun specialisme 
behoeven te beperken en een beter contact met de kiezers kunnen onder
houden. 

21) M. L. Gérard, Une répartition du travail entre les deux Chambres, in: Aspects 
du régime parlementaire beige, 1956, blz. 63-77. 

22) Memorie van Toelichting op het ontwerp van verklaring betreffende de her
ziening van de Grondwet, 3/3/'65 (stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
993, 1964-1965, nr. 1), blz. 8. 

23) Verslag namens de bijzondere commissie, op 18-3-'65 uitgebracht door de heren 
Moyersoen en Pierson, (ib. nr. 6), blz. 7. Deze parlementaire commissie was van 
mening, dat voor dit doel geen wijziging van de grondwet maar alleen van de regle
menten van Kamer en Senaat nodig zouden zijn. Dit ligt bij ons ongetwijfeld anders. 

24) In formele zin zijn immers de verschillende begrotingshoofdstukken ook wetten. 
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Natuurlijk kan niet O'ntkend wO'rden, dat heel wat wetgevende arbeid 
een duidelijk politieke kant heeft - denk slechts aan de onderwijswet
geving, de belastingen, de sociale wetten. Daarom zal men de Tweede 
Kamer zeker niet elke mO'gelijkheid moeten O'ntnemen O'm daarO'ver mee 
te spreken. Naar analogie van de regeling voor de goedkeuring van inter
natiO'nale verdragen zou bepaald kunnen worden, dat een wetsontwerp 
ook in de Tweede Kamer behandeld wO'rdt indien 1/5 van het aantal leden 
daartoe de wens te kennen geeft. Maar ook dan zou het o.i. de voorkeur 
verdienen, dat de "politieke" Kamer zich zoveel mogelijk tO't algemene be
schouwingen beperkt en het technisch-legislatieve werk aan de "O'verzijde 
van het BinnenhO'f" O'verlaat. 

Het spreekt vanzelf, dat bij verdere uitwerking van deze opzet nog 
menige netelige kwestie opgelO'st zou moeten wO'rden. Niettemin lijkt het 
denkbeeld als zodanig de O'verweging waard. Het ligt voor de Tweede 
Kamer geheel in de lijn van haar O'ntwikkeling; het accent is daar immers 
meer en meer O'p de contrO'lerende taak komen te liggen (waaJ1bij met name 
ook gedacht moet wO'rden aan het veelvuldig en intens contact tussen 
kamercommissies en regering 25). Bovendien zou zij meer ruimte krijgen 
voor werk, dat bij uitstek bij haar politiek karakter past. Voor de Eerste 
Kamer, wier huidige positie voor menigeen een steen des aanstoots is en 
die dan ook een bron van voortdurende aanvallen vormt, zO'u een taak 
weggelegd zijn, die dank zij de sfeer van rust en studie die in dit college 
schijnt te heersen bijzonder goed tot haar recht zou kunnen komen. En, 
last but nO't least, de tegenspelers van het parlement zouden worden vrij
gesteld van de permanente en 'bezwarende herhalingsoefeningen, waarvan 
noodzaak en nut door niet weinigen in twijfel worden getrold<:en. 

25) Zie hierover J. L. Matti, De controlerende functie van het Parlement, in: 
Politiek, maart 1965. 



VIETNAM*) 

Inleiding 
Vele reacties en commentaren op het gebeuren in Vietnam geven blijk 

van een al .te simplistische kijk op de zo gecompliceerde situatie in dat 
land. Zowel vóór- als tegenstanders van het Amerikaanse optreden staren 
zich vaak blind op enkele facetten van het probleem, hetgeen noodzakelijk 
tot een eenzijdig oordeel moet leiden. Belangrijke feiten en gebeurtenissen 
in verleden en heden worden in de argumentaties van beide zijden vaak 
over het hoofd gezien dan wel tendentieus belicht. 

Om tot een eerlijke en objectieve beoordeling van de huidige situatie te 
komen, is het noodzakelijk er naar te streven, alle factoren die daarin een 
rol spelen in onze besc:houwingen op te nemen, waarvoor een grondige 
kennis der feiten vereist is. Niets is zo gevaarlijk in de politiek, als uit 
te gaan van bepaalde ideeën of veronderstellingen, die gebaseerd zijn op 
onvoldoende kennis van de feitelijke toestanden en op een onjuiste evalu
atie van de daarin werkzame krachten, zoals o.a. onze Indonesië-politiek 
in de na-oorlogse jaren ons heeft geleerd. 

Het is niet minder noodzakelijk te trachten, de ware oogmerken van alle 
in het Vietnam-drama betrokken partijen te onderkennen en ons af te 
vragen, welke gevolgen de verwezenlijking daarvan zou kunnen hebben 
voor het wel en wee van de bevolking van Vietnam en van de mensheid 
als geheel. Dit vereist een grote mate van onbevangenheid en tevens een 
voortdurend op zijn hoede zijn voor het gevaar van dogmatisch denken, dat 
de neiging heeft zich op één oplossing van het probleem vast te leggen. 

Voorts dient gewaakt te worden voor een te theoretische benadering 
van het Vietnam-vraagstuk, waardoor een oplossing aan de hand zou 
worden gedaan, die praktisch niet uitvoerbaar is. Meer dan één beschou
wing leidt tot conclusies, welke niet realiseerbaar zijn om de eenvoudige 
reden, dat die voor een der partijen ·beslist onaanvaardbaar zijn of om 
een andere reden met de gegeven politieke realiteit onvoldoende rekening 
houden. Men kan wel stellen, dat zo of zo moet worden gehandeld, doch 
wat baat zulk een ,oplossing', als reeds bij voorbaat vast staat, dat een 
der partijen in het conflict botweg weigert of in de onmogelijkheid verkeert 
aan zulk een ,oplossing' mee te werken? 

Tenslotte zal elk onderzoek van het Vietnam-waagstuk, hoe ondoor
zic:htig dit vraagstuk ook moge wezen en hoe onoplosbaar het ook moge 
schijnen, gedragen moeten worden door de vaste overtuiging, dat mis-

*) Ten behoeve van de Buitenlandse Commissie van het College van Advies heeft 
een sub-commissie een nota ontworpen over het vraagstuk Vietnam. De Buitenlandse 
Commissie, van oordeel dat dit stuk als een nuttige bijdrage beschouwd kan worden 
voor de meningsvorming, besloot tot openbaarmaking. Op de vergadering, waarin dit 
besluit is genomen, waren de volgende leden van de Buitenlandse Commissie aan
wezig: dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot (voorzitter), mr. A. Bos, dr. N. G. Geelkerken 
(waarnemer Tweede Kamer-fractie), mr. W. C. D. Hoogendijk (secretaris), Sj. Jonker, 
prof. dr. P. H. Kooijmans, prof. dr. G. Kuypers, mr. A. Pot, mej. mr. J. C. Rutgers 
(waarnemer Tweede Kamer-fractie), J. D. Thijs sin. drs. en prof. dr. J. Verkuyl. 
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moedigheid en apathie op dit ogenblik onze gevaarlijkste tegenstanders 
zijn; het zal gedragen moeten worden door een besef van mede-verant
woorde1ijkiheid voor wat ginds gebeurt; door de wil en de hoop de 
huidige omstandigheden, welke het resultaat zijn van menselijke activiteit, 
door een beter gerichte activiteit zodanig om te vormen, dat weer een 
perspectief geopend wordt. 

Wanneer men, pogend de vier genoemde voorwaarden in acht te 
nemen, zich er toe zet de crisis in Z.O.-Azië, zoals die in Vietnam aan 
de dag treedt, te bestuderen, dan beseft men van de aanvang af, dat wij 
nog ver af staan van het stadium van het formuleren van afdoende ant
woorden. Het zal daarom in het navolgende meer gaan om de vraag, in 
welke richting een oplossing gezocht zal dienen te worden, dan om de 
oplossing zelf. 

Teneinde aan het betoog een feitelijke grondslag te geven, zullen eerst 
de belangrijkste componenten waaruit het Vietnam-Vlraagstuk is samen
gesteld afzonderlijk ter sprake komen. Dit schept de mogelijkiheid in een 
eventuele discussie de wijze, waarop deze componenten beoordeeld zijn, 
kritisch te toetsen. Zulks kan een zakelijke en geordende gedachten
wisseling, ook bij eventueel gebleken verschil van mening, ten goede 
komen. Aan het slot zullen de versChillende componenten in hun onderling. 
verband worden bezien en zal gepoogd worden daaraan enkele conclusies 
te verhinden. 

Historische wortels van het conflict (oudere geschiedenis~ 
Voor een juiste beoordeling van de huidige situatie in Vietnam is het 

gewenst, enkele momenten uit de oudere geschiedenis van de Vietna
mezen mede in de overwegingen te betrekken. 

a. Gedurende een periode van meer dan 1000 jaren lang (111 voor 
Christus tot 936 .na Ghristus) hebben de Vietnamezen, wier grondgebied 
toen praktisch 'beperkt was tot de rivierdalen in Tonking, Chinese over
heersing gekend. De herinnering aan die jaren van vernedering, alsmede 
van een korte Chinese bezetting van hun land in de 15e eeuw (1409-1428) 
ledt onder de Vietnamezen nog steeds voort. 

b. Na de verwerving van hun onafhankelijkheid vindt er een op
dringen plaats van de V1etnamezen naar het zuiden. Een ruim vijf 
eeuwen durende strijd tegen het z.g. Chamrijk eindigt in de 15e eeuw 
in een Vietnamese verovering van dat Rijk (dat echter eerst anderhalve 
eeuw later geheel wordt vernietigd). Hierop volgt er geleidelijk een bezet
ting door de Vietnamezen van de Mekong-delta (in 1672 valt Saigoo in 
hun handen). 'Degelijkertijd treden zij op tegen Cambodja, dat in de 17e 
eeuw een soort vazalstaat van Vietnam wordt. 

Deze ,koloniale' veroveringen hebben hun sporen achtergelaten: een vrij 
sterke anti-Vietnamese gezindheid bij vele volken en stammen, die op 
Vietnamees grondgebied wonen (minstens 15% van de bewoners van 
Noord- en Zuid-Vietnam zijn ethnische minoriteiten). 

c. Reeds vroeg zijn ertussen Noord- en Zuid-Vietnam controversen 
ontstaan, welke zich over een lange periode uitstrekken. 

Nog in de 16e eeuw valt het Vietnamese rijk in twee rijken (Noord 
en Zuid) uiteen, die, behoudens perioden van wapenstilstand, bijna twee 

• 
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eeuwen met elkaar oorlog voeren. De heersers van het zuiden bouwen 
in de 17e eeuw, iets ten noorden van de 17e breedtegraad (!) twee gn-ote 
muren, die Noord- en Zuid-Vietnam ruim 150 jaren van elkaar geschei
den houden. 

In 1771 breekt in het zuiden een grote opstand uit tegen het tyrannieke 
bewind van de daar heersende dynasten, wier leden vrijwel allen worden 
uitgemoord. Slechts één jonge prins weet te ontsnappen, hij is met Franse 
hulp in het begin van de 1ge eeuw in staat zijn eigen gebied te heroveren 
en tevens Noord-Vietnam, dat ook in handen van de opstandelingen was 
gevallen. In 1802 roept hij zich tot keizer van Vietnam uit, dat dan 
eigenlijk voor het eerst Noord- en Zuid-Vietnam omvat. 

d. In de 1ge eeuw vindt er een Franse interventie plaats naar aan
leiding van de vervolging van rooms-katholieken. In 1862 en 1866 worden 
respectievelijk Oost en West Coohin China (gelegen in het zuiden) aan 
Flfankrijk afgestaan, terwijl in 1884 Annam en Tonking (gelegen resp. in 
het midden en noorden) onder Franse controle komen. Cochin China 
wordt en blijft een Franse kolonie, terwijl Tonking en Annam onder Frans 
protectoraat komen: het keizerlijk hof en zijn hiërardhie van mandarijnen 
blijft bestaan, zij het onder Frans oppertoezicht. 

Dit betekent, dat het in 1802 tot stand gekomen eenheidsrijk gehand
haafd blijft, doch in versahillend ,bestuurde gebieden wordt verdeeld. Dit 
heeft belangrijke gevolgen, zoals bv. een grotere Franse culturele invloed 
in Cochin China dan in Annam en Tonking. Deze ging gepaard met een 
verzwakking van de invloed van het Confucianisme, dat in het zuiden 
toch al minder diep was ~eworteld door de late verovering van Coahin 
China door de Vietnamezen. 

Een ander belangrijk gevolg is, dat het anti-Franse Vietnamese nationa
lisme zich aanvankelijk uitsluitend in het noorden manifesteert en ook 
later daar het meest virulent is. Zo worden de bestaande verschillen tussen 
noord en zuid in de koloniale periode nog geaccentueerd (men denke ook 
aan de vele, vaak kracihtig georganiseerde, secten, zoals de Cao Dai en 
Hoa Hao, die in het zuiden ontstaan en in het noorden nimmer enige in
vloed krijgen). Bovendien bevordert het Franse koloniale bestuur het 
regionalisme en het particularisme onder de Vietnamezen, om maar niet 
te spreken van het antagonisme tussen het rooms-katholieke en het niet
katholieke deel der bevolking. 

De gememoreerde feiten uit de Vietnamese geschiedenis leren ons, dat 
de oude Chinese overheersing en het Franse koloniale bestuur onder de 
Vietnamezen zowel een anti-Chinese als een anti-westerse gezindheid 
hebben doen ontstaan, waarvan de laatste thans uiteraard de sterkste is. 
Voorts, dat het Vietnamese ,kolonialisme' onder de andere volken en 
stammen in het zuiden een anti-Vietnamese gezindheid heeft gewekt, 
welke bij het zoeken van een oplossing van het huidige Vietnamese pro
bleem niet over het hoofd mag worden gezien. Tenslotte blijkt, dat reeds 
in de pre-koloniale periode Vietnam gedurende bijna twee eeuwen in twee 
rijken was gesplitst tengevolge van onderling bestaande controversen. 

De twee laatst genoemde feiten zijn aanleiding om, althans op historische 
gronden, niet elke gedaohte aan het laten voortbestaan van twee staten 
(Noord- en Zuid-Vietnam) op voorhand uit te sluiten. 
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Frankrijk 
De geschiedenis van Vietnam is sinds het begin van de vorige eeuw 

verweven met de geschiedenis van het Franse kolonialisme. In de loop 
van de 1ge eeuw heeft Frankrijk zich, zoals reeds vermeld is, als koloniale 
mogendheid in een deel van Aohter Indië, omvattend de gebieden Cam
bodja, Laos en Vietnam, weten te vestigen en het heeft zich daar gehand
haafd tot aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog. 

N a de nederlaag tegen Duitsland heeft het Franse bestuur in Vietnam, 
onder invloed van de Vichy-regering, zich er toe geleend als uitvoerend 
orgaan van de Japanse macht op te treden. Pas in maart 1945, toen voor 
Japan de dreiging van een geallieerde overwinning ernstige vormen aan
nam, werd het Franse bestuur opzij geschoven en ondergingen de Fransen 
hetzelfde lot als de Europeanen in andere door Japan bezette gebieden: zij 
werden geïnterneerd, voorzover zij althans geen kans zagen onder te 
duiken. 

Na de overwinning op Japan was de politiek van de Franse regering 
er op gericht de positie, welke Frankrijk voor de oorlog in dit deel van 
de wereld had ingenomen, te herstellen. Deze politiek stuitte echter op 
tegenstand van Vietnamezen, nationalisten zowel als communisten. 

Even scheen het, dat Frankrijk en de door Ho Tsji Minh geleide 
nationalistisch-communistische beweging, die inmiddels de democratische 
republiek Vietnam had uitgeroepen, elkaar zouden vinden. In 1946 werd 
tussen beide partijen een overeenkomst gesloten, waarin de positie en de 
rechten van beiden werden omschreven. Nog in hetzelfde jaar traden 
echter tegenstellingen aan het licht betreffende de interpretatie en de uit
voering van de overeenkomst. Dit leidde tot incidenten, welke spoedig 
uitgroeiden tot een complete guerrillaoorlog. Deze oorlog verliep voor de 
Fransen ongunstig, liep tenslotte uit op de catastrofe van Dien Bien Phu 
en vond pas een einde, toen in 1954 bij het akkoord van Genève een 
wapenstilstand bereikt kon worden. 

Als een van de verdragsluitende partijen bleef Frankrijk ook na 1954 
bij de politieke ontwikkeling van Vietnam betrokken. Toch was het niet 
meer in de positie om een daadwerkelijke invloed op het gebeuren te doen 
gelden. Frankrijk had zich na de tweede wereldoorlog in Vietnam te zeer 
als een koloniale mogendheid doen kennen, was daardoor gecompromit
teerd en moest aanvaalrden, dat de leidende rol welke het voorheen gespeeld 
had, thans werd overgenomen door de Verenigde Staten. F'rankrijk maakte 
zich definitief los van de kwestie-Vietnam, toen het te kennen gaf, dat 
het, hoewel partij bij het verdrag van Genève, niet aansprakelijk gesteld 
wenste te worden voor het doen nakomen van de in dit verdrag opge
nomen verplichting in juli 1956 in geheel Vietnam algemene verkiezingen 
te houden. 

Het huidige conflict in Vietnam is begonnen als een strijd tegen de 
Franse overheersing. Het heeft dit karakter behouden tot aan het akkoord 
van Genève. 

Wie achteraf op de wereldontwikkeling na de tweede wereldoorlog 
terugziet, zal zich niet verwonderen, dat de Franse politiek spanningen 
opriep en in een mislukking is geëindigd. Toch zou het onjuist zijn, 
hieruit af te leiden, dat Frankrijk bij de oplossing van het conflict in 
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Vietnam derhalve geen enkele rol meer zou kunnen spelen. In een kolo
niale periode van meer dan 100 jaren groeien er banden, welke niet met 
één slag, ook al is dit een bloedige veldslag welke zioh over jaren uitstrekt, 
vernietigd kunnen worden. Onze eigen verhouding tot Indonesië bewijst, 
dat wanneer de typisch koloniale venhouding is beëindigd, er weer ruimte 
komt voor gevoelens van verbondenheid. Twee volken, welke zo lang, 
ook al is het in een koloniale verhouding, bijeen hebben behoord, hebben 
geleerd elkaar te verstaan en aan te voelen. Het is goed er rekening mee 
te houden, dat een land als Frankrijk in Vietnam nog steeds over een good
will kan beschikken, welke andere grote westerse mogendheden veelal 
missen. Deze relatieve goodwill zal bovendien vermoedelijk nog versterkt 
worden door de omstandigheid, dat Frankrijk na het verdrag van Genève 
niet altijd gelukkig is geweest met de door de Verenigde Staten gevolgde 
politiek tegenover dit land, al beschikte het niet over de mogelijkheden 
daarin effectief verandering te brengen. 

Noord-Vietnam 
Een van de belangrijkste factoren in het Vietnam-conflict is de rol van 

de nationalistisch-communistische beweging. 
De oorspmng van deze beweging stamt uit de periode tussen de beide 

wereldoorlogen. Toen reeds is de communistische partij opgericht en de 
communistische tactiek in de praktijk gebracht. Het Vietnamese commu
nisme is in deze periode, evenals in andere koloniale landen, georiënteerd 
op Moskou, in welke stad Ho Tsji Minh gedurende enige tijd verblijf 
heeft gehouden en waar hij enige leiders van andere Aziatische communis
tische partijen persoonlijk heeft lel'en kennen. Hij heeft ook jarenlang 
een belangrijke rol in de Komintern gespeeld. 

De Vietnamese communisten waren van ouds - geheel overeenkomstig 
de communistisohe doctrine - principieel gekant tegen het imperialistisch
kolonialisme en uit dien hoofde fel anti-Frans; hoewel zij in overeenstem
ming met de besluiten van het zevende komintern-congres van 1935 zich 
onthielden van actief verzet tegen de Fransen. Toen in 1940 Vietnam 
onder Japanse overheersing kwam kregen zij er eetJ. nieuwe tegenstander 
bij. In 1941 wel'd door uitgeweken Vietnamezen op Chinees grondgebied 
de Viet Minh opgericht: een communistische frontorganisatie, waaraan ook 
nationalistische groeperingen deelnamen onder leiding van de communis
tische partij. De Viet Minh voerde een guerrillastrijd tegen de Japanners 
onder leiding van de communist V 0 N gueng Giap, dezelfde die later 
minister van oorlog in Noord-Vietnam zou worden en als generaal de 
belegering van Dien Bien Phu zou leiden. 

Toen de oorlog ten einde liep vel'klaarden de Japanners, teneinde zich 
van alle steun te verzekeren waarover zij beschikken konden - evenals zij 
dit in Indonesië hadden gedaan - Vietnam onafhankelijk. Keizer werd 
Bao Dai. Inmiddels waren eohter de noordelijke provincies van Vietnam 
reeds door de Viet Minh in bezit genomen. Het laat zich verstaan, dat in 
die omstandigheden het gezag van Ho Tsji Minh aanzienlijk groter was 
dan dat van de door de Japanners geïnstalleel'de Bao Dai. Na de capitulatie 
van Japan trad de laatste dan ook af en werd er een nieuwe regering ge
vormd onder leiding van Ho Tsji Minh, welke regering op 2 septem,ber 
1945 de Democratische Republiek Vietnam uitriep. De nieuwe regering 
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verklaarde, dat van dat ogenblik af alle koloniale banden met Frankrijk 
verbroken waren, dat Vietnam een vrij en onafhankelijk land was, een 
vrijheid en onafhankelij1<'heid, welke, aldus - niet geheel ten ünrechte -
de verklaring, niet van de Fransen geërfd, doch op de Japanners be
vochten waren. Enkele maanden later werd in Zuid-Vietnam met Franse 
steun een tegen regering gevormd. 

Het is duidelijk dat dit tot moeilijkheden moest leiden. Hoewel in 1946 
met de regering van Ho Tsji Minh een voorlopig compromis kon worden 
bereikt, werd het steeds duidelijker dat de Fransen niet bereid waren de 
volledige onafhankelijkheid van geheel Vietnam te aanvaarden en een 
overeenkomst te sluiten welke er toe zou leiden, dat zij zich geheel uit 
Vietnam zouden terugtrekken. Een üpen cünflict, uitlopend in een guerrilla, 
was het gevolg. 

Tot zover is het patroon volgens welk het conflict zich vültrokken 
heeft betrekkelijk eenvoudig en doorzichtig. Het vertoont veel overeen
komst met het dekolonisatieproces zoals zich dat na de tweede wereld
oorlüg in tal van landen heeft voorgedaan. Het feit dat het Vietnam
conflict is uitgegroeid tot een uiterst gecompliceerd probleem is te wijten 
aan verschillende omstandigheden, waarvan er thans reeds enkele genoemd 
dienen te wmden. 

In de eerste plaats het feit dat Frankrijk, teneinde te ontsnappen aan 
het üdium een imperialistisch-kolonialistische oorlog te voeren, de tüt
standkoming van een niet-communistische Vietnamese tegenregering heeft 
bevorderd, aan welke regering Frankrijk binnen het verband van de Franse 
Unie zelfstandigheid en later zelfs onafhankelijkheid toezegde. Dit had tüt 
gevolg, dat de strijd tussen Fransen en Vietnamezen werd verbreed tot een 
strijd tussen Vietnamezen onderling. Et" üntstond een scheiding in het vülk 
zelf, een soheiding welke na de conferentie in Genève zelfs een geografische 
grens kreeg. 

Deze scheiding werd verdiept düor het feit, dat de communisten de maat
schappijstructuur in communistische geest wensten te hervürmen en daarbij 
niet scrupuleus waren bij de keuze van de middelen. In de gebieden welke 
ünder invloed stonden van de Viet Minh werd op uitgebreide schaal de 
communistische indoctrinatie ter hand genomen; de leiding van de maat
schappij ging over in handen van de communistische partij; de natuurlijke 
leiders van weleer werden van hun functie ontheven; wie het communis
tische regiem niet welgezind was stond bloot aan. een harde te~reur. Volgens 
betrouwbare bron zijn in de periode van de landhervürming pl.m. 50.000 
personen geëxecuteerd en minstens twee maal zoveel gearresteerd en naar 
dwangarbeiderskampen gestuurd. Deze terreur richtte zich doorgaans 
tot de - niet-communistische - bovenlaag van de bevolking. Daartegen
üver werd in :het niet-communistische deel van Vietnam reeds spoedig een 
felle anti-communistische propaganda opgezet, werd een maatschappijstruc
tuur van twijfelachtig allooi in stand gehüuden, echter tegengesteld aan 
de communistische, en was men overigens ook niet altijd scrupuleus in 
het voeren van de anti-oommunistische strijd. De kloof in het volk werd 
een ideologische kloof, een maatschappelijke kloof, een kloof van angst 
en :haat. 

In de tweede plaats dient in dit verband vermeld te worden, dat het 
bewind van Ho Tsji Minh erkend werd door de communistische landen 
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(Rusland, China, de Oost-Europese staten), terwijl het bewind van Bao 
Dai, dat met behulp van Frankrijk was tot stand gekomen, door dit land, 
door Engeland en de Verenigde Staten, alsmede door een aantal westerse 
staten werd erkend. Dit feit, dit betrokken rnken van de grote machts
blokken in de wereld hij de strijdende partijen in Vietnam, is de eerste 
oorzaak waarom de kwestie-Vietnam niet beperkt is gebleven tot een 
van de vele dekolonisatiegeschillen welke wij na de laatste wereldoorlog 
hebben gekend, doch is uitgegroeid tot een wereldprobleem van formaat. 

Inmiddels bleef voor de Viet Minh het uitbannen van het Franse 
kolonialisme het eerSIte doel. Ondanks de overwinningen welke de Viet 
Minh op de Fransen behaalde, lukte het Ho Tsji Minh eohter niet op de 
conferentie van Genève meer te bereiken, dan een voorlopige splitsing 
van Vietnam in twee delen: een communistisch Noord-Vietnam en een 
niet-communistisch Zuid-Vietnam, met de toezegging dat na twee jaren 
algemene verkiezingen in geheel Vietnam gehouden zouden worden. Zoals 
bekend hebben deze verkiezingen niet plaats gevonden. De strijd welke 
Ho Tsji MinIh thans tegen de Verenigde Staten voert is voor hem in 
feite dan ook dezelfde strijd, welke hij twintig jaar geleden tegen de 
Fransen voerde, toen die het nog in Vietnam voor het zeggen hadden. 
De spelers zijn veranderd: Frankrijk is vervangen door de Verenigde 
Staten; Bao Dai is vervangen door Diem en later door nog anderen; de 
inzet is edhter dezelfde gebleven: één ongedeeld, onafhankelijk Vietnam 
van communistische signatuur. 

Anders gezegd, en dat kan de voorlopige conclusie zijn van deze 
paragraaf, de strijd in Vietnam kan niet uitsluitend getypeerd worden 
als een strijd van communisten tegen niet-communisten. Zeker, Ho Tsji 
Minh is een communist; zijn partij is een communistische partij; zijn 
streven is een samenleving op te bouwen op basis van de communistische 
ideologie; zijn tactiek is de communistische tactiek; zijn middelen zijn 
de door het communisme in de strijd tegen wat genoemd wordt imperia
lisme, kolonialisme en bourgeoisie gesanctioneerde middelen. Het zou on
juist zijn aan dit aspect van het conflict iets af te doen. Doch daarnaast 
moet men er oog voor hebben, dat de strijd in Vietnam tevens door 
Ho Tsji Minh werd aangediend als een dekolonisatiestrijd, een strijd voor 
de nationale integriteit en soevereiniteit, een strijd tegen inmenging door 
vreemden in wat als de eigen zaak wordt beschouwd. Misschien kan men 
de strijd van Ho Tsji Minh het beste typeren als een nationalistische 
strijd, gevoerd door communisten, met het oogmerk een communistische 
nationale staat Vietnam te vestigen. Een communistische staat en een 
nationale staat beide! Wie dit hybridisdh karakter van de strijd uit het 
oog verliest, loopt het risico het probleem-Vietnam op een ongeoorloofde 
wijze te versimpelen. 

Zuid-Vietnam 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, heeft F!rankrijk, toen het in conflict 

raakte met de Democratische Republiek Vietnam van Ho Tsji Minh, de 
constituering van een niet-communistische tegenregering bevorderd. Bao 
Dai vormde als staatshoofd van geheel Vietnam een voorlopige regering, 
welke regering spoedig daarna een overeenkomst met Frankrijk sloot 
waarbij Vietnam, onder bepaalde voorwaarden, als deelstaat van de 
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Franse Unie zelfstandigheid werd toegekend. In 1949 werd deze over
eenkomst vervangen door een nieuwe, waarbij aan Vietnam voor alle 
binnenlandse aangelegenheden volledige autonomie werd verleend; in 1954 
kreeg Vietnam volledige onafhankelijkheid. 

De positie van Bao Dai was zwak. Dit is verklaarhaar, aangezien hij 
niet door het volk van Vietnam als staatshoofd naar voren was geschoven, 
doch in zekere zin door de Fransen als zodanig was geïnstitueerd. Hij 
steunde dan ook niet op het volk als geheel, of op een overwegende 
meerderheid van het volk, doch werd hoofdzakelijk gedragen door conser
vatieve groeperingen (mandarijnen enz.). Al deze groeperingen waren 
onderling echter weer verdeeld, hetgeen de positie van de Bao Dai bepaald 
niet sterker maakte. Zulks te meer niet, daar de in Zuid-Vietnam voor
komende secten en groepen in veel gevallen over een eigen gewapende 
macht beschikten, welke zij weliswaar de regering die zij steunden ter 
beschikking stelden, doch ... op hun voorwaarden. Voegt men hierbij dat 
in Vietnam een burgeroorlog woedde en dat een groot deel van het land 
reeds door de communisten bezet was; dan wordt begrijpelijk waarom de 
versdhillende opeenvolgende regeringen onder leiding van Bao Dai geen 
kans zagen zich effectief te doen gelden. 

In 1954 wist Flrankrijk, op aandringen van de Verenigde Staten, te 
bewerkstelligen, dat Bao Dai als staClitshoofd het gezag in handen legde 
van N go DinJh Diem, die overigens enige tijd later alle macht aan zich 
trok en Bao Dai ook als staatSlhoofd afzette. N go Dinh Diem was een 
veel sterkere figuur dan Bao Dai, doch zag zich voor een vrijwel on
mogelijke opgave gesteld. Van de aanvang af had hij te kampen met 
grote oontroversen in eigen kring. Hij kon zich dan ook slechts hand
haven dank zij de steun van de Verenigde Staten welke hem overvloedig 
geschonken werd. Hoewel niet ontkend kan worden, dat hij aanvankelijk 
op een niet onverdienstelijke wijze het gezag van zijn regering enigermate 
wist te consolideren, dient daaraan aanstonds toegevoegd te worden, dat 
ook dit gezag niet voortkwam uit en niet steunde op het volk, doch dat 
het slechts stand kon houden zolang het financieel en militair door de Ver
enigde Staten overeind werd gehouden; en dan nog slechts met de grootste 
moeite. 

Te dezen aanzien is de situatie, na de moord op Ngo DiIllh Diem, niet 
vemnderd. 

De opeenvolgende regeringen waren alle fel anti-communistisch. Deze 
regeringen waren niet democratisah in de gebruikelijke betekenis van 
het woord; veeleer waren zij autoritai'f. Dit veranderde niet, toen Vietnam 
op grond van de overeenkomst van Genève in twee stukken werd verdeeld. 

Bij de overeenkomst van Genève nam het bewind van Bao Dai een 
bijzondere positie in. Het nam wel deel aan de onderhandelingen, doch 
was niet partij bij de ondertekening van het verdrag. Het regiem van 
Ho Tsji Minh had namelijk als eis gesteld, een eis welke de Fransen op 
politieke gronden meenden te moeten inwilligen, dat de regering van 
Bao Dai niet als een van de mede-ondertekenaars van het verdrag zou 
optreden. Voor Zuid-Vietnam is het feit, dat de eigen regering het ver
drag van Genève niet heeft ondertekend, sindsdien een reahtsgrond geweest 
om te stellen, dat Zuid-Vietnam niet door dit verdrag gebonden is. De 
weigering om in te stemmen met algemene verkiezingen voor geheel 
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Vietnam, zoals in het verdrag van Genève was overeengekomen, grondt 
Zuid-Vietnam dan ook o.a. op dit feit. In werkelijkheid berust deze 
weigering uiteraard hoofdzakelijk op de wetenschap, dat bij algemene ver
kiezingen de communisten de overwinning zouden behalen. 

De situatie is thans deze, dat Zuid-Vietnam een aparte staat is ge
worden, met een regering aan het hoofd die min of meer pretendeemt de 
wettige regering van gehéél Vietnam te zijn. In dit opzioht voeren N oord
Vietnam en Zuid-Vietnam vergelijkbare aanspraken. Het verschil is echter, 
dat er in Zuid-Vietnam in feite een gezagsvacuum bestaat, terwijl dat in 
Noord-Vietnam allesbehalve het geval is. Sinds Bao Dai in 1948 door de 
Fransen op de troon is geholpen, heeft geen enkele regering kans gezien 
een eigen machtspositie op te bouwen. Elke regering kon zich slechts hand
haven bij de gratie van buitenlandse steun. De verschillende elkaar op
volgende regeringen bleven vreemde elementen in het Vietnamese volks
leven, een feit dat begrijpelijk wordt indien men de wijze waarop deze 
regeringen zijn tot stand gekomen, in rekening brengt. Zij hadden en 
hebben - de een meer en de ander minder - dank zij buitenlandse 
hulp, wel macht, doch geen autoriteit. 

Verenigde Staten 
De Verenigde Staten zijn niet van het begin af bij het conflict in 

Vietnam betrokken geweest. Dit land, dat op historische gronden sympathie 
heeft voor nationale bevrijdingsoorlogen en een afschuw heeft van alles 
wat zweemt naar kolonialisme (zie de rol van de Verenigde Staten in het 
Indonesië-conflict), heeft aanvankelijk zelfs met duidelijke te1"ughouding 
de Franse politiek in Vietnam gadegeslagen. Toch zijn de Verenigde 
Staten in toenemende mate in het Vietnam-oonflict betrokken geraakt. 
Dit dient vooral toegeschreven te worden aan het feit, dat Vietnam naar 
het oordeel van de Verenigde Staten een onderdeel ging vormen van het 
grote treffen tussen de twee machtsblokken: de communistische wereld aan 
de ene kant en de Verenigde Staten met hun bondgenoten aan de andere 
kant. 

Teneinde deze zwenking in de politiek van de Verenigde Staten te 
verstaan, is het nodig zich de situatie van de koude oorlog omstreeks 1950 
in herinnering te brengen. Van coëxistentie met Rusland was toen nog 
geen sprake; de dooi in de koude was nog niet ingetreden; de politiek van 
Rusland werd nog aangegeven door Stalin en Molotof. De vraag was of, 
en zo j a waar aan het communisme een halt kon worden toegeroepen. 

In 1949 had lbovendien het communisme in China gezegevierd; in 1950 
brak de oorlog in Korea Utt. In hetzelfde jaar werd de Democratische 
Republiek Vietnam van Ho Tsji Minh door Rusland en China erkend. 
In de strijd tegen Frankrijk ontving Ho Tsji Minh steun vanuit China. 

Frankrijk, dat aanvankelijk in een benepen politiek slechts de eigen 
positie in Vietnam wilde oonsolideren, werd in een steeds ongunstiger 
positie gedrongen. Het zocht steun bij zijn bondgenoten, in het bijzonder 
bij de Verenigde Staten. De Verenigde Staten waren wel bereid deze 
steun te verschaffen, onder beding echter, dat duidelijk zou worden, dat 
in Vietnam niet een koloniale oorlog werd gevoerd, doch een oorlog ter 
verdediging van de vrije wereld tegen oommunistische agressie. Contro
versen tussen Frankrijk en de Verenigde Staten waren het gevolg. 

J 
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Het was in die omstandigheden, dat de Verenigde Staten in februari 
1950 het regiem van Bao Dai erkenden, aan de Fransen aanmerkelijke 
economische hulp alsmede oorlogsmateriaal verschaften, zonder zich in 
dat stadium nog zelf daadwerkelijk in de Vietnamese oorlog te mengen. 

Tegenover de resultaten van de conferentie van Genève stonden de 
Verenigde Staten sceptisch. Zij hadden gaarne gezien dat Frankrijk, dat 
toen oorlogsmoe was, op de conferentie een krachtiger houding had inge
nomen. Zoals de zaken er voor stonden konden zij niet anders dan zich 
bij de uitkomst neerleggen. De Verenigde Staten, die zelf niet als mede
ondertekenaar van het akkoord van Genève optraden, verklaarden wel, 
dat zij kennisgenomen hadden van de overeenkomst, dat zij die niet ge
welddadig zouden schenden en elke vorm van agressie welke deze overeen
komst zou aantasten, als een ernstige bedreiging van de internationale 
vrede en veiligheid zouden beschouwen. Veel vertrouwen in de toekomst 
hadden de Verenigde Staten echter niet; de regering van dit land was er 
van overtuigd, dat indien verkiezingen gehouden zouden worden, Ho Tsji 
Minlh een overweldigende overwinning zou behalen. Na de oonferentie 
van Genève was de politiek van de Verenigde Staten er dan ook op ge
richt, de positie van Zuid-Vietnam zoveel mogelijk te versterken. 

Inmiddels had Frankrijk zich, kort voor de datum waarop de ver
kiezingen gehouden zouden worden - juli 1956 - zoals hiervoor reeds 
is uiteengezet, definitief aan de rechtstreekse verantwoordelijkheid voor 
de gang van zaken in Vietnam onttrokken. Het gevolg was, dat de Ver
enigde Staten steeds meer de rol, welke Frankrijk voorheen in Vietnam 
gespeeld had, overnamen. Zij deden dit omdat zij er van overtuigd waren, 
dat succes van de communisten in Vietnam geheel Z.O.-Azië in gevaar 
zou kunnen brengen. En dit succes was ver'zekerd, indien zij de inmiddels 
opgetreden regering van Diem, van wie zij veel verwaohtten, hun hulp 
zouden onthouden. De positie van de achtereenvolgende regeringen in Zuid
Vietnam was echter zo wankel, dat slechts een steeds in omvang toe
nemende Amerikaanse steun hen op de been kon houden. En zo kwam van 
het een het ander. 

De door de Verenigde Staten gevolgde politiek maakte het noodzakelijk, 
dat er geen twijfel bestond terzake van het voornemen de doelstellingen 
van deze politiek, ondanks de druk en de guerrilla van de communisten, 
te verwezenlijken. De Verenigde Staten zagen zich denhalve genoodzaakt 
bij tal van gelegenheden in krachtige en ondubbelzinnige termen uit te 
spreken dat zij het niet zouden toestaan, dat de door hen gesteunde 
Zuid-Vietnamese regeringen verdreven zouden worden. Het politieke en 
militaire prestige van de Verenigde Staten werd zodoende verbonden met 
het wel en wee van de - zwakke en oorrupte - regeringen in Vietnam. 
Het kwam er in feite op neer, dat naarmate de situatie in Vietnam pijn
lijker werd, de Verenigde Staten zich sterker op deze situatie vastlegden. 
Met als gevolg weer: de noodzaak van een toenemende hulp, economisch, 
materieel, tenslotte zelfs in de vorm van een omvangrijke troepenmacht 
met alles wat daarbij hoort. 

De positie van de Verenigde Staten in Vietnam heeft iets tweeslachtigs. 
De Verenigde Staten waren er zich namelijk zeer wel van bewust, dat de 
belangrijkste reden waarom Frankrijk in Vietnam de nederlaag heeft 
geleden, gelegen was in de omstandigheid, dat noch Frankrijk noch het 
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toen aan de regering zijnde regiem van Bao Dai, op de steun van de be
volking konden rekenen. President Eisenhower schrijft zelf, dat het voor 
de Vietnamezen uiteraard niet te vatten was, dat de voor hen vreemde 
regering van Bao Dai, onder Franse supervisie tot stand gekomen, voor 
de goede zaak zou strijden, terwijl de eigen Vietnamezen onder leiding 
van Ho Tsji Minh zouden staan voor de slechte zaak. De oorlog moest 
op een mislukking uitlopen, tenzij de Fransen kans zouden zien deze 
oorlog tot een oorlog van !het volk zelf te maken, zo is zijn oordeel. 

Toegegeven moet worden, dat de Verenigde Staten zich veel moeite 
hebben gegeven, toen Frankrijk nog een dominerende positie in Vietnam 
innam, aan de oorlog het koloniale karakter te ontnemen door er bij 
Frankrijk op aan te dringen ondubbelzinnig de nationale soevereiniteit van 
Vietnam te erkennen. De vraag is eclhter, of de Verenigde Staten, toen dat 
gebeurd was, niet te veel waarde hechtten aan formele uitspraken. Nu de 
plaats van Frankrijk is ingenomen door de Verenigde Staten is er in feite 
in Vietnam immers niet veel veranderd. De stelling, dat de Verenigde 
Staten geen koloniale oorlog voeren, dOdh de vrije wereld helpen be
schermen tegen communistische agressie, is in Vietnam weinig over
tuigend. 

Op zichzelf is het natuurlijk waar, dat de Verenigde Staten commu
nistisahe expansie tegengaan. Doch zij hebben zich daartoe moeten ver
eenzelvigen met Iregeringen in Zuid-Vietnam die corrupt zijn, die niet 
wortelen in het volken die in plaats van het nationale belang van de ge
hele bevolking de groepsbelangen van een aantal om de macht strijdende 
fracties najagen. Deze vereenzelviging moet aan het prestige van de Ver
enigde Staten in Vietnam en elders in de wereld veel schade berokkenen. 
De strijd tegen het communisme verliest aan overtuigingskracht, indien 
daarmee 'regeringen als in Zuid-Vietnam in het zadel worden gehouden. 
Terecht kan men dan vragen: wat is de inzet van deze strijd? 

Inmiddels staat het prestige van de Verenigde Staten op het spel. 
Doordat de Verenigde Staten zich zozeer aan Vietnam vef'bonden hebben, 
betekent een overwinning van de communisten in dit gebiedsdeel een 
redhtstreekse overwinning op de Verenigde Staten. Dat kan de positie van 
de Verenigde Staten elders in de wereld, waar een confrontatie met het 
communisme plaats vindt, ernstig benadelen. De overtuigingskracht, dat 
als de Verenigde Staten eenmaal een nee tegenover het oprukkend com
munisme hebben uitgesproken, dit ook een nee is, wordt ondermijnd. De 
onaantastbare positie van de Verenigde Staten als machtigste militaire 
mogendheid staat op het spel. 

De Verenigde Staten verkeren in Vietnam in een impasse, omdat zij 
daar het communisme slechts kunnen bestrijden door zich bloot te stellen 
aan het verwijt van neo-kolonialisme en door de noodzaak zich te vereen
zelvigen met regeringen die wat standing betreft ver beneden de maat 
blijven, terwijl zij zich niet uit Vietnam kunnen terugtrekken, zonder aan 
het communisme een politieke en militaire overwinning, alsmede een aan
merkelijke prestigewinst te bezorgen. Deze impasse hangt samen met 
de twee aspecten van het bewind van Ho Tsji Minh: een communistisohe 
expansie en een anti~koloniale 'bevrijdingsbeweging beide. Het heeft er 
de schijn van, dat de Verenigde Staten zich dat beter bewust waren toen 
zij als belangstellende derde het Franse optreden in Vietnam beoordeelden, 
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dan toen zij zelf de eerste verantwoordelijkheid voor het politieke beleid 
aanvaardden. Zo zegt het wel iets, dat in het Witboek van de Verenigde 
Staten over het conflict in Vietnam, uitvoerig aandacht wordt geschonken 
aan het feit dat in Vietnam een communistische agressie plaats vindt, 
doch aan het aspect van nationale zelfexpressie, alsmede aan de mérites 
van het Vietnamese bewind in Zuid-Vietnam geheel wordt voorbijgegaan. 

China 
De rol van China in het Vietnam-conflict kan onder twee gezichtspunten 

bezien worden: het gezidhtspunt van het nationalisme en van het com
munisme. 

China, het land met een lange geschiedenis en een verfijnde cultuur, 
met een geweldige oppervlakte en een bevolking welke in aantal ver uitgaat 
boven die van welk westers land ook, dit China is in de vorige eeuwen 
in de eerste helft van deze eeuw het slachtoffer geweest van een imperialis
tische expansiedrang van landen als Engeland, Frankrijk, Rusland en 
Japan. Het was niet machtig genoeg aan deze expansiedrang weerstand 
te bieden; het heeft gebieden moeten afstaan, het heeft zijn grenzen moeten 
openstellen voor een economische penetratie door vreemden; het heeft 
tot aan het einde van de tweede wereldoorlog in een semi-koloniale ver
houding geleefd. Dit China nu is hezig wraak te nemen op de geschiedenis. 
Het wil alles wat herinnert aan de semi-koloniale verhouding, aan de 
a~hankelijkheid welke het niet kan verdragen, afwerpen. Het wil zijn eigen 
nationale integriteit bevestigen en die positie in Azië en de wereld ver
werven, welke overeenkomt met de pretenties die een grote mogendheid 
dienaangaande mag voeren. 

Doch het stuit in p.it streven op weerstanden. Het evenwicht in de 
wereld is in de huidige historische situatie nog altijd in belangrijke mate 
een machtsevenwicht. En toenemende macht van China betekent onver
mijdelijk tegelijkertijd een toenemende macht van het oommunisme. Het 
Chinese nationalisme moet zich derhalve een weg banen in een wereld
situatie, welke door de koude oorlog gestempeld is. Het is een van de 
componenten in de strijd tussen het communistische blok enerzijds en 
het westers-democratische blok anderzijds. Dat betekent, dat de anti
communistische alliantie vanaf het ogenblik dat het communisme in China 
zegevierde, als onderdeel van het pogen het communisme althans eniger
mate binnen de perken te houden en de macht van het communisme tegen 
te gaan, de op zichzelf redelijke verlangens van China, een internationale 
status te verwerven welke met de positie van dit rijk overeenkomt, met alle 
beschikbare kracht heeft tegengegaan. Men dient er echter oog voor te 
. hebben dat de reactie van China op de semi-koloniale periode begrijpelijk 
is en dat de verlangens van China, uit nationaal oogpunt gezien, gerecht
vaardigd zijn. Het zou voor geen enkele Chinese regering, communis
tisch of niet, aanvaardbaar zijn, blijvend genoegen te nemen met een 
andere plaats dan die van een grote mogendheid. China is op dit ogenblik 
bezig zich deze plaats in de wereld te veroveren, op de wijze en met de 
middelen welke in elk machtsconflict, als alle andere middelen falen, van 
ouds bekend zijn. Het stelt macht tegenover macht. Wat op het spel 
staat is het vinden van een nieuw machtsevenwicht, dat niet gebaseerd 
is op een historische situatie, doch met de werkelijke krachtsve1'1houdingen 
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overeenstemt. Het valt niet te verwachten, dat de spanningen tussen China 
en de westerse mogendheden zullen afnemen, zolang dit nieuwe machts
evenwioht niet gevonden en geconsolideerd is, waarmee overigens niet ge
zegd wil zijn dat, wanneer zulk een machtsevenwicht wèl bereikt is, de 
spanningen automatisch zullen verdwijnen. Dat hangt af van de politiek 
welke door China en andere landen dan gevoerd zal worden. Doch dit 
machtsevenwicht is wel een voorwaarde om aan een apaiserende, op 
coëxistentie gerichte politiek te kunnen toekomen. 

Wat hierboven gezegd is over de verhouding van China tot de niet
communistische wereld, geldt mutatis mutandis voor de verhouding van 
Ohina tot de communistische staten. Ook binnen het communistische 
blok ei&t China voor zich een plaats op welke recht doet aan de invloed 
die dit land toekomt. En het stuit daarbij op de dominerende positie van 
Moskou. Het conflict Peking-Moskou is behalve een ideologisch conflict 
tevens een ouderwets machtsconflict. 

In dit lidht gezien zal China aàn de positie van de Verenigde Staten 
afbreuk doen waar het maar kan. In onze huidige historische situatie be
tekent dit, dat de confrontatie tussen China en de Verenigde Staten hoofd
zakelijk plaats vindt in die staten, die voorheen een koloniale status bezeten 
hebben. Hetzelfde geldt voor de confrontatie tussen China en Rusland. 
Het conflict in Vietnam is een uitloper van deze confrontatie. De felheid 
van het conflict in Vietnam is mede te verklaren door de geografische 
situatie van dit land, grenzend aan China en van ouds liggend binnen 
de Chinese invloedssfeer. 

Hiermee zijn wij vanzelf aan het tweede gezichtspunt toegekomen, waar
onder de rol van China in het Vietnam-conflict beschouwd kan worden: 
de communistische ideo,logie. 

Reeds Lenin heeft er op gewezen, dat de strijd tegen het kapitalisme 
twee concentratiepunten kent. Het is volgens hem in de geïndustrialiseerde 
westerse staten een strijd van de arbeidersklasse tegen de onderdrukking 
door de bovenliggende klasse in de maatschappij, het is in de koloniale en 
semi-koloniale gebieden een strijd van de onderdrukte volksmassa's tegen 
het imperialistisohe kolonialisme. Dat betekent dat de nationale bevrijdings
beweging in de koloniale en de neo-koloniale landen volgens Lenin als een 
natuurlijke bondgenoot van het communisme beschouwd dient te worden 
en dat het communisme zulke nationale bevrijdingsbewegingen behoort 
te steunen. Anders dan in de geindustrialiseerde landen, voltrekt zich 
volgens de communistische doctrine de socialistisohe revolutie in de niet
geïndustrialiseerde landen langs de weg van de nationale opstand tegen 
de koloniale machten, die deze landen onderdrukt houden, langs de weg 
van het afschudden van het juk waaronder deze landen gebukt gaan. 

Het is inderdaad langs deze weg, dat de ["evolutie in China zich vol
trokken heeft. Het valt dan ook niet te verwonderen, dat juist de leer
stellingen van het marxisme-leninisme inzake de nationale bevrijdingsoor
logen in China, dat een agrarisch-semi-koloniaal gebied was, een diepe 
indruk hebben gemaakt en in sterkere mate tot fundament van de commu
nistische doctrine zijn geworden dan in Rusland, waar de revolutie zich 
heeft voltrokken onder leiding van het industriële proletariaat. 

Volgens de orthodox-communistische doctrine is de strijd in Vietnam 
een onderdeel van de wereldomvatte.nde worsteling van de communistische 
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voorhoede tegen de machten die de komst van een nieuwe samenleving 
in de weg staan. De strijd wordt gevoerd volgens een methode welke ont
leend is aan Mao Tse Tung en welke door hem in China, toen hij nog 
zelf als revolutionair tegen de regering van Tsjang Kai Tsjek te velde 
toog, beproefd is gebleken. Het is een methode welke - alweer volgens 
de door Mao Tse Tung uitgewerkte communistische doctrine - met een 
wetenschappelijk bepaalde zekerheid tot een goed einde moet voeren. Het 
is de methode van activering der massa's op het platteland, van het 
organiseren en strijdbaar maken van deze massa's, van het isoleren van 
de regering van het volk, zo nodig door het toepassen van terreur, en 
van het afsnoeren van de stedelijke machtscentra, die na verloop van tijd 

. vanzelf als rijpe vruchten aan de revolutionaire beweging zullen toevallen. 
Het is de methode welke Ho Tsji Minh reeds in de strijd tegen Japan 
in praktijk heeft gebraoht en nadien consequent heeft toegepast. 

Voor de Chinezen staat veel op het spel, want Vietnam is, door de 
ontwikkeling der gebeurtenissen, een test-case geworden. Indien in Viet
nam hun uitgangspunt en hun methode, in overeenstemming met wat zij 
zelf voortdurend met nadruk verkondigen, met een soort innerlijke wet
matiglheid tot het gewenste resultaat leiden, dan is daarmee, althans in hun 
ogen, aan de gehele wereld gedemonstreerd, dat wat in Vietnam kan ook 
elders mogelijk is. Dan is de weg -geopend voor soortgelijke revoluties in 
andere jonge staten. Zouden zij echter niet slagen, dan zou daarmee 
meer verloren gaan dan Vietnam en een stuk nationaal prestige alléén. 
Dan zou bewezen worden dat hun uitgangspunt en hun methode niet alge
mene geldigheid bezitten, dan zou de communistische doctrine, althans 
in de ogen van de wereld, als een onhoudbare hypothese aan de kaak 
zijn gesteld. En het kan niet anders of dit zou gevolgen hebben voor de 
effectuering van de anti-imperialistische wereldrevolutie in communistische 
zin in andere ex-koloniale staten. 

In China gaan dus samen nationalisme en communisme. Het is nodig 
deze twee componenten, ook al zijn zij op hetzelfde doel gerioht, onder
ling te onderscheiden. Want wat onze betrekkingen tot China zo moeilijk 
maakt, dat is juist, dat de ene component: het nationalisme, anders ge
waardeerd dient te worden dan de andere component: het communisme, doch 
dat beide componenten zo met elkaar vervlochten zijn, dat het moeilijk is 
aan nationale verlangens recht te doen, zonder daarmee tegelijk de 
communistische invloed in de wereld, en met name in de jonge staten, 
te versterken. 

Rusland 
Ook Rusland is een communistisch land. Evenals China streeft dit land, 

gegrepen door de marxistisch-leninistische ideologie, naar een wereldom
spannende revolutie waarin een socialistische maatschappij geboren moet 
worden. Doch anders dan Ohina heeft Rusland, zij het niet dan na harde 
strijd in hete en koude oorlog, zich in de wereld een positie weten te 
veroveren welke min of meer in overeenstemming is met de huidige 
macht van Rusland ten opziohte van het niet-communistische blok. Ideolo
gisch gezien en op lange termijn is de huidige toestand voor Rusland 
slechts een fase in het pl'oces dat de wereldgeschiedenis moet doormaken 
alvorens de revolutie universeeI voltrokken kan worden. Concreet-politiek 
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gezien staan er voor Rusland echter belangen op het spel, welke het 
niet door onberaden acties in gevaar wil brengen. In een toestand van 
rela;tief machtsevenwicht loopt Rusland de. kans, indien het de boog te 
strak spant, meer te verliezen dan het kan winnen. Vandaar dat de houding 
van Rusland ten aanzien van de vreedzame coëxistentie op dit ogenblik 
een geheel andere is dan die van China. 

V reedzame coëxistentie betekent - op korte termijn - handhaving 
van de status quo. De machtsblokken aanvaarden elkander's positie als een 
feitelijk gegeven en getroosten zich de grootste inspanningen teneinde te 
voorkomen, dat het feitelijk maohtsevenwicht in hun nadeel verbroken 
wordt. 

De politiek is er niet zozeer op gericht de gevestigde positie, die de 
ander thans inneemt, met geweld aan te tasten, als wel om die van binnen
uit te ondermijnen en de tegenstander Gp al die terreinen, waar nog niet 
van gevestigde posities gesproken kan worden, terug te dringen. Het is 
duidelijk dat, deze koers volgend, Rusland veel te winnen heeft zonder 
datgene wat het reeds bereikt heeft aanstonds op het spel te zetten. 

Geheel anders staat het met China. Dit land rebelleert juist tegen de 
handhaving van de status quo daar deze, naar de mening van China, de 
feitelijke machtsverhGudingen op een onjuiste wijze weerspiegelt. Het wil, 
koste wat het kost, de huidige status quo doorbreken, zowel in de ver
houding tot de Verenigde Staten als in de verhouding tot Rusland. Het 
laat zich verstaan, dat het daarbij met beide landen in conflict geraakt. 

Een van de pijlers van de huidige Russische politiek is dus de vreedzame 
coëxistentie. Op dit punt is er tussen Rusland en de Verenigde Staten een 
zekere mate van begrip gegroeid. Parallel daarmee moest er terzake een 
controverse ontstaan tussen Rusland en China. 

Een andere pijler van de Russische politiek is, dat het leiderschap van 
de communistische wereld bij Moskou berust en nergens anders. In Rus
land is de communistische revolutie begonnen; het is het eerste land waarin 
deze revolutie is geslaagd; vanuit Rusland zijn de revoluties in andere 
landen gevoed; Rusland heeft de langste communistische historie en de 
oudste rechten; bovendien - Rusland is militair en economisch het mach
tigste land van het communistische blok. 

China heeft lange tijd de leidende rol van Rusland in de communistische 
wereld aanvaard. Sinds de dood van Stalin is daarin echter verandering 
gekomen, onder meer op grond van motieven welke uit het voorgaande 
verklaard kunnen worden. Ook op dit punt staan Rusland en China tegen
over elkaar en kunnen zij in de gegeven machtsverhoudingen niet anders 
dan elkaar als rivalen beschouwen. 

Een derde pijler van de Russische politiek is om daar invloed te winnen, 
waar nog niet van een gevestigde positie van de tegenstander gesproken 
kan worden, resp. waar deze positie zwak is. Dat betekent concreet: in de 
koloniale en voorheen koloniale gebieden. Te dezer zake wmdt de Rus
sische politiek geïnspireerd door precies dezelfde marxistisch-leninistische 
dogma's als de Chinese politiek, met dien verstande echter dat de Russische 
politiek daarbij niet verder wil gaan dan op de grondslag van de vreedzame 
coëxistentie mogelijk is, terwijl de Chinese politiek dit als revionisme be
schouwt, als verraad aan de revolutie. In deze koloniale en ex-koloniale ge
bieden gaat het onder meer om de vraag wie de leiding van de strijd tegen 
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het imperialisme en het neo-kolonialisme zal toevallen: aan Rusland of 
aan China. Daarbij doen zich dezelfde tegenstellingen voor, waarvan hier
boven reeds sprake was. 

Terzake van Vietnam betekent een en ander, dat Rusland de strijd van 
Ho Tsji MinJh tegen wat het ziet als een imperialistische agressie van 
kapitalistische machten, toejuioht en naar vermogen ondersteunt. Viet
nam is immers in de strijd tussen oost en west nog een maohtsvacuum. 
In Vietnam is er nog geen uitgebalanceerde situatie zoals dat bv. in Berlijn 
het geval is. In Vietnam kan de naald van de balans nog naar beide kanten 
uitslaan. Doch in de wijze van de steun aan het bewind van Ho Tsji Minh 
blijkt Rusland in de huidige situatie rekening te houden met de eisen 
welke de vreedzame coëxistentie stelt. Het is voorshands niet bereid ge
bleken zulk een steun te verlenen, welke in de evenwichtssituatie van de 
vreedzame coëxistentie niet past en deze in gevaar kan brengen. 

Voorts wordt de politiek van Rusland in Vietnam bepaald door de 
maohtsstrijd welke er binnen het communistische blok tussen Rusland en 
Ohina woedt. Indien in Vietnam het communisme zal zegevieren, heeft 
Rusland er geen belang bij, dat dit een op China georiënteerd communisme 
zal wezen. Het heeft er belang bij, dat dit een op Rusland georiënteerd 
communisme zal worden, althans een van China min of meer onafhankelijk 
communisme. 

Zo blijkt dus, dat in de kwestie-Vietnam de belangen van Rusland en 
de Verenigde Staten gedeeltelijk enigermate parallel lopen: namelijk het 
tegenhouden van het opdringend Ohinees communisme in dit deel van 
Azië. Anderzijds staan zij tegenover elkaar. Voor Rusland kan het slechts 
een bijzonder genoegen zijn op te merken, dat de Verenigde Staten zich 
in een oorlog in Vietnam uitputten zonder noemenswaardig voordeel te 
behalen, daarbij een aanmerkelijk deel van de goodwill verspelend welke 
zij bij het treffen met het communisme in andere ontwikkelingslanden zo 
hard nodig hebben, en zulks doende bovendien nog in feite in de Russische 
kaart spelen door het opdringend China tegen te houden, resp. in de ver
houding tot Rusland te verzwakken. 

De jonge staten in Azië en Afrika 
De periode na de laatste wereldoorlog wordt onder meer gekenmerkt 

door het feit, dat een menigte voorheen koloniale gebieden nationale zelf
standigheid hebben verkregen. In een aantal gevallen is in overleg tussen 
moederland en kolonie deze nationale zelfstandigheid geëffectueerd, in 
andere gevallen is deze nationale zelfstandigheid pas na hevige strijd aan 
het moederland ontwrongen. Dooh in alle gevallen moest het nationale 
zelfbewustzijn tegen de weerstand van het moederland in groeien en tot 
rijpheid komen. 

Het laat zich verstaan, dat de houding van de jonge staten ten aanzien 
van het conflict in Vietnam in belangrijke mate bepaald wordt door de 
mate waarin hun eigen belangen en aspiraties bij deze strijd betrokken 
zijn. En dat is in overvloedige mate het geval. In de strijd in Vietnam 
vindt men in dit opzicht als het ware de gehele problematiek van de 
jonge staten, alsmede van Latijns-Amerika, geconcentreerd. 

De jonge staten, die zelf een koloniaal verleden hebben gekend, zullen 
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als regel a priori sympathiek staan tegenover iedere rrevolutionaire be
weging die er op gericht is om wat door hen beschouwd wordt als een 
koloniaal, of een neo-koloniaal, of een imperialistisch juk af te werpen. 
Het is een visie die zelfs in de politiek van de Verenigde Staten is te her
kennen, hoeveel te meer zal dit niet het geval zijn bij staten, die nog 
maar zo kort geleden hun nationale zelfstandigheid hebben ontvangen. 

In dit verband moge in de herinnering worden teruggeroepen, wat hier
voor reeds gezegd is over de houding van het communisme tegenover 
mtionale bevrijdingsbewegingen. Volgens de communistische leer zijn de 
nationale bevrijdingshewegingen de bondgenoten van het communisme en 
verdienen deze bewegingen uit dien hoofde steun. Dat betekent dat de 
nationale 'bevrijdingsbewegingen, die bijna altijd door de koloniale mogend
heden als gevaarlijk werden beschouwd, ook voorzover zij van niet
communistische origine waren, in de praktijk, wat hun eerste concrete 
doelstelling betreft: de afwerping van de imperialistische koloniale over
heersing, de communisten als hun bondgenoten en geestverwanten aan hun 
zijde vonden en vinden. Dit is een van de redenen, waarom de jonge staten 
doorgaans niet onvoorwaardelijk aan een westerse alliantie tegen het 
communisme deelnemen. Te vaak vinden zij nog het westen staan tegen
over hun nationale aspiraties, terwijl het communisme deze, voorzover zij 
althans anti-westers zijn, juist stimuleerlt:. Daarom is het begrijpelijk, dat 
het optreden van de Verenigde Staten in Vietnam bij vele jonge staten 
weerstanden oproept. De Verenigde Staten zijn en blijven in hun ogen een 
vreemde mogendheid, die met 1x;hulp van marionetten-regeringen de poli
tieke en economische situatie in Vietnam domineert; niet primair in het 
belang van Vietnam, doch in het belang van de Verenigde Staten zelf. 

De politiek van de Verenigde Staten is gedoemd nog meer weerstand op 
te roepen, aangezien de jQnge staten die aan het koloniale tijdperk zijn 
ontgroeid, thans veelvuldig geconfronteerd worden met het verschijnsel 
dat noo-'kolonialisme is genoemd: een feitelijke beheersing en beïnvloeding 
op economisch en ook wel op politiek gebied van de binnenlandse situatie 
zonder dat zulks gepaar<! gaat met het uitoefenen van soevereiniteitsrechten. 
Zomin als in de vorige eeuw de arbeider waarlijk vrij was, ofschoon voor 
de wet, in formele zin, alle Nederlanders op voet van gelijkheid behandeld 
werden, zomin voelen de jonge staten zich thans waarlijk vrij, ofschoon 
zij formeel over hun nationale soevereiniteit beschikken. Zoals de arbeider 
in ons land pas na een emancipatiestrijd ook de facto zijn vrijheid heeft kun
nen verwerven, zo zijn ook deze landen in een emancipatiestrijd gewikkeld. 
En in deze strijd vinden zij als regel de gevestigde machten en de geves
tigde belangen tegenover zidh en de communisten, op grond van hun 
doctrine en hun concreet-politieke doeleinden naast zich. En zo ergens, 
dan wordt dit alles in Vietnam bewaarheid. 

Tenslotte in dit verhand het sociale aspect. De communistische ideologie 
richt zich op de volksmassa's ; richt zich op de omverwerping van het 
heersende regiem, dat in de communistische doctrine als regel immer ge
vestigde belangen vertegenwoordigt, een klassekarakter heeft en als uit
buiter van de volksmassa's fungeert. En deze doctrine moet voor een 
land als Zuid-Vietnam weerklank vinden. De sociale hervormingen welke 
dringend nodig zijn, zijn in dit land door de achtereenvolgende regeringen 
niet doorgevoerd, al leken de eerste jaren van het bewind van Diem hoop-
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vol. Er is een grote afstand, niet alleen politiek doch ook sociaal, tussen 
de regering - in communistische terminologie: de heersende klasse - en 
het volk. De Verenigde Staten, die zich op politieke gronden vereenzel
vigen met de regering, komen daardoor, wat de noodzakelijke sociale revo
lutie betreft, automatisch tegenover het volk te staan. De communisten, 
die de regering bestrijden, lromen automatisch naast het volk te staan. En 
dat wordt maar al te goed beseft in de meeste jonge staten. 

De Verenigde Staten en met dit land de westerse democratieën, schijnen 
aldus voor een vrijwel onoplosbaar dilemma te staan. De strijd tegen 
het communisme vergt dikwijls versterking van het gezag van de aan 
de regering zijnde machten, opdat deze zich tegenover interne door oom
munisten geïnspireeI1de en dikwijls onder leiding van de communisten 
staande onlusten kunnen handhaven. Daarmee houden de westerse demo
crntieën echter tevens de sociale hervormingen tegen, welke zij zelf 
dringend nodig achten, vereenzelvigen zij zich met conservatieve, ultra
rechtse groeperingen, hetgeen op de lange duur hun politieke positie 
tegenover het communisme uitholt en in zekere zin zelfs als een bewijs 
voor de juistheid van de communistische doctrine, dat het kapitalisme per 
definitie tegenover de belangen van het volk staat, kan worden aangevoerd. 
Zuid-Vietnam is het prototype van deze situatie. 

Anders gezegd: kiezen de Verenigde Staten in Vietnam links, dan 
maken zij ruim baan voor het communisme. Kiezen zij rechts, dan schijnen 
zij daarmee de juistheid van de communistische doctrine te bewijzen en 
scharen zij ziah in de hoek van de reactie, hetgeen op andere wijze de 
communisten in de kaart speelt. 

Een en ander betekent niet, dat men in de jonge staten geen oog zou 
h{!bben voor de gevaren welke er dreigen, indien de goed georganiseerde 
communistische partijen alle macht aan zich trekken. In verscheidene 
landen in Afrika en Azië leeft er wel degelijk vrees voor de Chinese macht. 
De tragiek is echter, dat op nationalistische, psydhologische en historische 
gronden het communisme in ,het algemeen en het Chinese communisme 
in het bijzonder toch een plaats inneemt welke niet onderschat mag worden 
en welke in zekere zin door de politiek der westerse mogendheden zelfs 
wordt versterkt. 

Hanoi - Peking - Moskou 
De politiek en strategie van de Verenigde Staten zijn gebouwd op twee 

vooronderstellingen: a. de Viet Cong in Zuid-Vietnam staat onder de 
directieven van Ho Tsji Minh en b. een overwinning van Ho Tsji Minh 
maakt ruim baan voor communistische subversieve actie, c.q. agressie, 
met name van het Chinese communisme, in Z.O.-Azië en andere jonge 
staten. Het is waard deze stelling afzonderlijk op zijn juistheid te toetsen. 

Dat de Viet Cong in Zuid-Vietnam onder de directieven van Ho Tsji 
Minh staat mag wel als vaststaand worden aangenomen. De tactiek in 
Zuid-Vietnam is die van de door Mao Tse Tung uitgewerkte volksoorlog, 
welke vanuit een centraal punt wordt geleid. Deze tactiek heeft Ho Tsji 
Minh reeds eerder toegepast: eerst in de strijd tegen de Japanners tijdens 
de laatste wereldoorlog, later in de strijd tegen de Fransen. Beide malen 
met succes. 

Wat te zeggen van de veronderstelling, dat Ho Tsji Minh ruim baan 
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zou maken voor Chinese subversieve actie, c.q. agressie elders in de wereld, 
met name in Z.O. Azië? 

Wat Vietnam betreft is reeds gewezen op het feit, dat de Chinezen in 
Vietnam traditioneel als overheersers worden beschouwd. In Vietnam 
is men bang voor Ghinese invloed omdat men niet weet of men die ooit 
weer kwijt zal raken. De door Ho Tsji Minh gevolgde politiek schijnt 
deze stelling te bevestigen. Hoewel hij in een harde strijd met de Verenigde 
Staten gewikkeld is, heeft hij zich nog steeds niet met handen en voeten 
gebonden aan Peking, evenmin trouwens als aan Moskou. Hij is ge
dwongen hulp te aanvaarden, doch Noord-Vietnam is nog steeds niet door 
Chinese legers bezet. Afhankelijk van de politieke situatie zwenkt Ho Tsji 
Minh nu eens meer naar Moskou, dan weer meer naar Peking. Bovendien 
schijnt het, dat de laatste tijd de invloed van Peking in Vietnam afneemt 
ten gunste van de invloed van Rusland. 

Het is daarom onjuist, uitsluitend op grond van het feit dat Vietnam aan 
China grenst en dat Ho Tsji Minh een oommunist is, te ooncluderen, dat 
Ho Tsji Minh een vazal van Peking zou zijn. Men dient er rekening mee 
te houden dat Ho Tsji Minh wel eens een positie, welke vergelijkbaar is 
met die van Tito, zou kunnen nastreven. De controverse Moskou-Peking 
welke zkh in Vietnam openbaart, zou het verwerven van zulk een min 
of meer onafhankelijke positie wel eens kunnen bevorderen. 

Het gevaar is echter, dat de Verenigde Staten en de met dit land ver
bonden mogendheden een politiek voeren, welke Ho Tsji Minh, zijns 
ondanks, drijft in de handen van Peking of Moskou. Indien dat het geval 
zou zijn, zou het tegengestelde worden bereikt van wat men beoogt. 
Men moet er rekening mee houden, dat een vergroting van de druk op 
Ho Tsji Minh twee tegengestelde effecten kan hebben. Het is mogelijk 
dat Ho Tsji Minh, teneinde niet meer te verliezen dan hij thans reeds ge
wonnen heeft en bij een eventueel compromis daarenboven nog kan ver
krijgen, een akkoord met de Verenigde Staten aanvaardt. Het is echter 
evenzeer mogelijk, dat een escalatie van de oorlog Peking en Moskou mili
tair en dus ook politiek nauwer bij de strijd in Vietnam betrekt en hen 
uiteindelijk in Noord-Vietnam dezelfde positie verschaft welke de Ver
enigde Staten thans in Zuid-Vietnam innemen, namelijk van feitelijke 
gezagiheb ber. 

De politiek van de Verenigde Staten zal erop gericht dienen te zijn 
de positie van Ho Tsji MiIllh tegenover Moskou en tegenover Peking 
te versterken en niet te verzwakken. 

Wat het gevaar voor communistische subversieve activiteiten in andere 
jonge staten betreft, kan volstaan worden met een herinnering aan de 
activiteiten van het Thaisohe patriottische front, dat zijn basis in China 
heeft en alle steun van de Chinese regering ontvangt. Dit front beoogt 
de omverwerping van de huidige regering in Thailand. Ook kan worden 
gewezen op vele ondergrondse activiteiten in Afrikaanse landen. 

Impasse 
Uit het voorgaande moge met voldoende duidelijkheid zijn gebleken, 

dat het vraagstuk Vietnam bijzonder gecompliceerd is. In feite verkeert 
het conflict in Vietnam in een impasse. Indien men denkt in termen 
van wit en zwart, van goed en slecht - wat nog te vaak geschiedt, zowel 
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bij voor- als tegenstanders van het Amerikaanse optreden - komt men er 
niet meer uit. Veeleer is het zo, dat wat men ook doet, de situatie nog 
verder in het slop dreigt te geraken. En dat is nu juist kenmerkend voor 
een impasse. 

De vraag wordt thans onontwijkbaar, hoe het komt dat de Verenigde 
Staten en hun bondgenoten, zich in zulk een uitzichtloze situatie hebben 
laten verstrikken. 

Indien wij thans de verschiUende componenten, waaruit het conflict in 
Vietnam is samengesteld en die in het voorafgaande aan de orde zijn ge
weest, in hun onderling verband nader beschouwen, dan lijkt de con
clusie aannemelijk, dat de wortel van de impasse-stelling gelegen is in de 
omstandigheid, dat het conflict in Vietnam een hybridisch karakter heeft, 
dat het proces van dekolonisatie en de drang tot nationale zelfexpressie 
zich presenteert in de gestalte van communistische expansie, waardoor de 
strijd tegen het communisme vanzelf is en moet worden een strijd tegen 
het nationalisme. Het - op ziohzelf volkomen aanvaardbare - verzet 
van de Verenigde Staten tegen voortgaande communistische agressie, komt 
daardoor in een imperialistisch en neo-koloniaal licht te staan. Het doet 
geen recht aan de historische ontwikkeling, welke immers gekenmerkt 
wordt door het zelfstandig worden van de jonge staten en is, in historische 
zin, een regressie. De weerstanden die zulk een politiek, die onvoldoende 
oog heeft voor de historische situatie waarin zij gevoerd wordt, overal 
in de wereld ontmoet zijn zo groot, dat zelfs de enorme politieke en 
militair~ madht van de Verenigde Staten niet in staat is die te overwinnen. 

Het conflict is immers begonnen als een anti-koloniale strijd tegen de 
Fransen; het heeft dit karakter behouden toen de Verenigde Staten de 
leidende rol van Frankrijk overnamen. 

De positie van Ho Tsji Minh is sterk, omdat de bevolking van Vietnam 
in hem een nationale figuur kan zien; de positie van de Zuid-Vietnamese 
regering is zwak, omdat die door de bevolking als een marionet van 
een vreemde mogendheid wordt beschouwd. 

De werfkracht van het communisme in Vietnam is sterk, omdat het 
vereenzelvigd wordt met strijd tégen het kolonialistisch-imperialisme; de 
werfkraoht van de Verenigde Staten voor hun politiek, niet alleen in 
Vietnam doch ook elders in de wereld, is gering, omdat hun politiek 
juist mèt kolonialistisch imperialisme vereenzelvigd wordt. Op dezelfde 
grond is de politieke positie van de communistische mogendheden in het 
Vietnam-conflict voordeliger dan die van de Verenigde Staten, onder meer 
in de verhouding tot de jonge staten. Op dezelfde grond ook ontmoet de 
politiek van de Verenigde Staten tegenover China meer en meer tegen
kanting. 

Het is steeds het nationalistisch en anti-koloniale aspect van het vraag
stuk, dat het aspect van strijd tegen het communisme ontkracht. 

De Verenigde Staten zijn nog altijd de sterkste militaire mogendheid 
in de wereld. De reden waarom Vietnam zulk een slepende zaak wordt 
en waarom de positie van de Verenigde Staten nog steeds zo précair is, 
is dan ook niet gelegen in een tekort aan militaire machtsmiddelen, doch 
is terug te brengen tot politieke factoren. 

Dit blijkt misschien nog het duidelijkst, wanneer men de perspectieven, 
welke de militaire situatie biedt, nader beziet. Het zal voor de Verenigde 
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Staten in Vietnam namelijk niet mogelijk zijn, welke macht zij ook zullen 
ontplooien, daar ooit op een beslissende wijze de overwinning te behalen. 
Zij kunnen in de guerrilla-oorlog militaire successen behalen, doch wat 
zal dit baten? Misschien kunnen de Verenigde Staten zelfs elk gewapend 
verzet onmogelijk maken, doch dat kan slechts zolang de Amerikaanse 
macht dit afdwingt. Zodra de greep van de Verenigde Staten op Vietnam 
zou verslappen, zou deze guerrilla-activiteit weer oplaaien en alles van 
voren af aan beginnen. Met andere woorden: zolang een politieke op
lossing niet gevonden is, levert een militaire overwinning, zo die al behaald 
kan worden, niet het gewenste resultaat op. De politieke doelstellingen 
van de interventie van de Verenigde Staten in Vietnam kunnen slechts 
bereikt worden door een permanente militaire machtsontplooiing in dit 
land. Dat is echter niet de bedoeling van de Verenigde Staten en op 
lange termijn trouwens politiek een onhoudbare stelling. 

De invloed van de communistische ideologie zal echter, zeker zolang 
Noord-Vietnam nog als een zelfstandige natie bestaat en infiltratie van 
daaruit plaats vindt, door de Amerikaanse militaire macht niet uitge
schakeld worden: eerder het tegendeel. Zelfs een verovering van Noord
Vietnam biedt geen oplossing, omdat dit slechts de plaats van handeling 
zou verleggen en de infiltraties alsmede de guerrilla-activiteit dan - evenals 
ten tijde van de Japanse bezetting - vanuit China gevoed zouden blijven. 

Het is in dit verband veelzeggend, dat de Fransen indertijd een expe
ditionaire macht in Vietman hadden van 250.000 man, welke kon steunen 
op een inheems leger van 300.000 man, in totaal een militair apparaat dus 
van 550.000 man, dat wat de materieelvoorziening betreft uitgebreide hulp 
ontving van de Verenigde Staten, terwijl Frankrijk toch niet in staat bleek 
zich tegenover de tegenstander te handhaven, laat staan aan de krijgs
handelingen een beslissende wending ten goede te geven. 

Is het aannemelijk, dat de Verenigde Staten met minder mensen betere 
resultaten zullen bereiken? 

Zeker, de Verenigde Staten 'beschikken over een machtiger militaire be
wapening. De verleiding is groot, nu de politieke positie zo zwak is, bet 
accent te verleggen naar die terreinen waarop de Verenigde Staten 
onbetwist de meerdere zijn: het terrein van de massale vernietigings
wapens. Dat betekent echter een escalatie in de oorlogvoering, een escalatie 
waartoe het initiatief niet genomen wordt door de communisten, doch 
door een westerse mogendheid. Afgezien van het gevaar welke zulk een 
escalatie voor het machtsevenwioht tussen de grote blokken en voor de 
wereldvrede met zich meebrengt, is het de vraag of dit, vooral in de 
jonge staten, niet zulk een weel"slagzal ondervinden, dat de aldus be
haalde winst in Vietnam in genen dele opweegt tegen het politieke verlies 
elders in de wereld. 

Zouden de Verenigde Staten zich thans echter uit Vietnam terugtrekken, 
dan betekent dit ter plaatse een overwinning van het communisme, dan 
betekent dit dat de Verenigde Staten gedwongen zijn geworden op hun 
stellige uitspraken en ·beloften aan de bevolking van Zuid-Vietnam terug 
te lromen; dan betekent dit het openzetten van de deur voor verdere com
munistische expansie en het in gevaar brengen van landen in Z.O.-Azië 
die zich thans nog net tegenover het communisme kunnen staande houden; 
dan betekent dit een aanmerkelijk prestigeverlies voor de Verenigde Staten 
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en een aanzienlijke prestigewinst voor de communistische wereld, In 

het hij zonder voor Ohina; dan kan Vietnam het Cuba worden van de 
Verenigde Staten. Het is begrijpelijk, dat de Verenigde Staten niet 
bereid zijn deze gevolgen te aanvaarden. Doen zij dit eahter niet, dan 
roepen zij de gevolgen op waarvan zoëven sprake was. 

Van welke kant ook men het conflict in Vietnam benadert, steeds weer 
stuit men op het feit, dat dit in een impasse verkeert, dat wat men nastreeft 
gevolgen oproept welke men niet wenst. 

Beschouwingen over een oplossing 
Wanneer wij nu, na de voorafgaande beschouwingen, willen trachten 

iets te zeggen over de mogelijkheden van een oplossing van het conflict 
in Vietnam, moet vooropgesteld worden dat onze slotconclusie uit het 
vorige hoo:lidstuk zulks een moeilijke onderneming doet zijn: wat men 
nastreeft (van Amerikaanse zijde) brengt gevolgen mee die men niet wenst. 

Vervolgens moet opgemerkt worden dat wij wel een algemene kennis 
hebben van het Vietnam-vraagstuk en zelfs een gedetailleerde historische 
kennis van dat probleem, maar dat ons ontbreekt een gedetailleerde objec
tieve kennis van de huidige interne verthoudingen in het Noord-Vietnamese 
regime. Wij weten niet hoe de regering van Noord-Vietnam ziclh haar 
positie en die van haar land, als het er op aan lromt, in het geheel der 
internationale politieke tegenstellingen denkt. Heeft zij daarover een eens
gezinde opvatting? Is men verdeeld? Hoe ontwikkelen zich daar de op
vattingen over deze positie? Is zij vrij? Met zekerheid kan daarover niet 
gesproken worden. 

In de derde plaats is onze kennis van de actuele finesses van de wereld
politieke verhoudingen - grof gezegd: Amerika - Rusland - China - de 
verschillende AziatisC!he staten - te beperkt, niet alleen om een concrete 
oplossing aan de hand te doen, maar ook om een procedure voor te 
stellen, die tot een oplossing leiden moet. 

Dit alles moet er ons toe brengen om met grote voorzichtigheid over het 
te voeren beleid te spreken. Wij kunnen slechts pogen tot suggesties te 
lromen van een min of meer algemeen karakter, waarbinnen de betrokken 
regeringen naar uitwegen zouden kunnen zoeken. 

* * * 
Welke feitelijke overwegimgen moeten daarbij een rol spelen? In de 

eerste plaats verkeert de Amerikaanse politiek in een impasse. Want 
er is geen uitzicht op een einde van de oorlog dat de Amerikaanse doel
stellingen bevredigt. De Noord-Vietnamese regering - gedachtig aan het 
einde van het Franse bewind - laat de Amerrkanen met of zonder vredes
offensief, met of zonder bombardemertten, tot dusverre voortmodderen. 
En het Amerikaanse doel van afgrendeling der communistische agressie 
brengt met zich een - onbedoelde - averechtse benadering van het 
nationale zelfbewustzijn in Vietnam en mogelijk elders in Zuid-Azië. 

Een toenemende "escalation" van de oorlogvoering brengt het conflict 
in Vietnam buiten Vietnamese en zelfs waarschijnlijk buiten Aziatische 
proporties, een ontwikkeling en een risico die door de Amerikanen niet 
worden gewild. 

Een tweede feitelijkheid - als zodanig menen wij het te kunnen aan-
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duiden - is dat een uitbreiding van de Chinese communistische macht 
over het zuiden van Azië niet slechts door Amerika, maar evenmin door 
Japan, dOOll" de Zuid-Aziatische landen en door Rusland wordt gewenst. 
De politiek van Rusland t.a.v. China maakt dat duidelijk, de politiek van 
India en andere zuid-oost-Aziatische landen, bv. Thailand, de Philippijnen, 
leden van de SEATO, alsook de jongste ontwikkeling in Indonesië doen 
dat evenzeer. 

Onder deze omstandigheden doet zich voor Amerika de vraag voor 
of de oplossing van het Vietnam-conflict niet moet worden gezocht in een 
compromis. 

Bij de vraag of een dergelijk compromis mogelijk is, gaat het er om 
of zulks voor beide partijen aanvaardbaar is. Uiteraard zal dat van de 
inhoud van het compromis afhangen. Maar allereerst moet onderzocht 
worden of Noord-Vietnam in principe voor een compromis als zodanig 
te vinden is. 

Als Noord-Vietnam zich geheel geïdentificeerd heeft met China, dan 
betekent zulks dat zowel China als de Verenigde Staten voor de vraag 
komen te staan, of zij het conflict willen forceI'en tot een volledige oorlog, 
die dan betekent een oorlog met alle middelen van de moderne oorlog
voering. De opvatting, dat de Verenigde Staten van hun kant zo lang het 
nog tijd is, gebruik makend van hun militair overwicht, op een open 
oorlog met China dienen aan te sturen, moge thans, als een zedelijk onaan
vaardhare poging de geschiedenis te forceren, onbesproken blijven. Wat 
Chinabe1lreft is die vraag moeilijk te beantwoorden, doch het lijkt althans 
twijfelachtig dat dit land zo iets zou wensen. 

Een dergelijke oorlog raakt de hele wereldpolitiek. Men kan niet 
aannemen dat enig land buiten China die begeert en bij een voorzichtige 
Amerikaanse politiek zou China dan ook daarbij onder grote pressie 
komen te staan. Het kan ook voor China niet aantrekkelijk zijn om de 
volle zwaarte van de Amel1ikaanse militaire macht te ondergaan. Het zet 
daarvoor te veel op !het spel. Zekerheid hebben wij echter niet. Maar de 
kans op een compromis zit er hij een dergelijke casus-positie toch wel in. 
En die zou dus eventueel kunnen worden benut. 

Indien de politiek van Noord-Vietnam zich niet geheel met de Chinese 
politiek heeft geïdetlJtificeerd, is de kans op een compromis veel groter. 
Want dan speelt het Noord-Vietnamese nationale eigenbelang, dat !S het 
nationaal-communistische ei'genbelang, een veel grotere, zo niet een over
wegende rol. Dan zou dat een zekere gelijkgerich'l'heid kunnen krijgen met 
Russische belangen en met de belangen van andere, Aziatische, staten. 
Die belangen zouden dan een tot een compromis neigende Amerikaanse 
politiek kunnen versterken. 

Wat zou de summiere inihoud van een dergelijk compromis kunnen zijn? 
Een compromlÎs betekent dat geen van beide partij en geheel haar zin 
krijgt. Het betekent ook dat elk der partijen een essel1itÏeel deel van haar 
doeleinden verkrijgt. Anders is het geen compromis, JUaall' een zaak 
van overwinning of nederlaag. 

Om kort te gaan: een dergelijk compromis zou moeten inhouden het 
scheppen van een tegenwicht tegen Ohinees-communistisdhe agressie in 
Z.O.-Azië en wel door verwerkelijking van de nationaal-communistische 
aspiraties - welke in dit verband dus wel onderscheiden dienen te 
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worden van de Ohinees-communistische aspiraties - in gehéél Vietnam. 
Hierbij dient men er voorts reke.ning mee te houden, dat er aan

wijzigingen zijn, dat Noord-Vietnam onder Ho Tsji Minh en de Vietcong 
in Zuid-Vietnam niet zonder meer vereenzelvigd mogen worden. Zulks 
opent wellicht de mogelijkheid, dat er een confederatie tot stand komt van 
Noord- en Zuid-Vietnam, beide communistisch, doch waarbij Noord
Vietnam onder leiding staat van Ho Tsji Minih en Zuid-Vietnam onder 
leiding van de Vietcong. Zou een dergelijke oplossing mogelijk blijken, dan 
zou die op gronden welke elders reeds ter sprake zijn gekomen, de voor
keur verdienen boven de oploss,ing van een communistische eenheidsstaat 
onder leiding van Ho Tsji Minh. Zulk een benadering zou wellicht tevens 
de kans vergroten een compromis-formule te vinden t.a.v. een van de 
door Ho Tsji Minh geformuleerde eisen, namelijk erkenning van de 
VietcOl1g als - enige - vertegenwoordiger van Zuid-Vietnam 1). 

Een dergelijk compromis zou betekenen, dat een nationaal-communis
tisch Vietnam wel deel uitmaakt van de Chinese invloedssfeer, wat, gezien 
de positie van Ohina in Azië, uiteraard niet te vermijden is, doch dat het 
binnen die invloedssfeer tevens een eigen plaats inneemt en niet louter 
als een doorlaatpost van de Chinees-communistische agressie naar de rest 
van Z.O.-Azië fungeert. Iets in de geest van de positie van ]oego-Slavië 
in Europa. Neutralisering is een te sterk woord. Maar het zou een positie 
zijn, die in dit opzicht met de belangen van Zuid-Azië, de Sowjet-Unie en 
het Westen overeenstemt. 

Voor de Verenigde Staten zou dit betekenen, dat dit land bewilligt in een 
regeling, waarbij het zijn garanties jegens Zuid-Vietnam niet gestand doet, 
doch waarbij het zijn wereldpolitieke doel - het tot stand komen van een 
machtsevenwicht in dit deel van de wereld - naderbij brengt. 

* * * 
Bezien wij nu een dergelijk verondersteld compromis van de 

ethische zijde. 
Het feit, dat het beëindigen van de oorlogshandelingen voor de tallozen 

die bij het conflict in Vietnam betrokken zijn - niet het minste voor de 
non-combattanten - tevens het einde betekent van het gruwelijk leed 
waaraan zij dagelijks blootgesteld zijn, dient zwaar te wegen. 

Amerika moet dan weliswaar zijn - nog recentelijk door minister Rusk 
in zijn intercontinentaal televisie-interview herhaalde - belofte van steun 
aan het Zuid-Vietnamese bewind in feite desavoueren. Doch het kan daar 
tegenover stellen, dat het in een impasse verkeert en zijn beloften niet 
waar kan maken, dat de zelfstandige staat-vormende krachten in Zuid
Vietnam onde"r het huidige bewind te zwak. zijn en dat naleving van het 
akkoord van Genève hetzelfde effect zou hebben gehad. 

Het zou ook zo zijn dat de - door Minister Rusk herhaalde - stelling 
délit Amerika vecht voor de realisering van het "agression doesn't pay" 
van de Noord-Vietnamese aspiraties t.a.v. Zuid-Vietnam weliswaar niet 
tot stand komt, maar dat daar tegenover staat dat de Vietcong, ook als 
men de door deze beweging geoefende terreur in rekening brengt, toch 
ook voor een overigens moeilijk te quantificeren deel een Zuid-Vietnamese 
beweging is en dat het "agression doesn't pay" door het ontstaan van 
een "counter-balance" wel gerealiseerd wordt. 
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Door deze benadering van het Vietnam-probleem zou Amerika zichzelf 
en het hele Westen kunnen vrijwaren van de beschuldiging, dat be
strijding van het communisme per definitie met zich brengt bestrijding 
van nationale aspiraties. 

Bevredigen doet zulk een compromis bepaald niet. Maar het lot van 
Polen als resultaat van de Tweede Wereldoorlog doet het evenmin. 

De vraag is of er een andere uitweg is. 

* * * 
Een dergelijke politiek zou betekenen een wijziging van de Amerikaanse 

politiek, zoals die in de veertien punten, die door het State-Department 
op 6 januari 1966 zijn gepubliceerd 2), is vervat en die tot grondslag 
dienden van het jongste Amerikaanse vredesoffensief, dat naar de ver
klaring van Minister Rusk op niets is uitgelopen. 

De Amerikaanse regering zou een dergelijk compromis dienen te over
wegen en de mogelijkheden daarvan en de garanties daarvoor dienen te 
onderzoeken. 

Het lijkt er op dat Senator Fullhriglht, die na de geheime bespreking 
met Rusk in de Commissie van Buitenlandse Zaken van de Senaat in 
het openbaar verklaarde, dat de Verenigde Staten de Vietcong als een 
ondet<handelingspartner moeten erkennen, zich in deze richting beweegt. Hij 
gaat daarin duidelijk verder dan punt 13 van de hiervoor bedoelde ver
klaring van 6 januari jl. 

In dezelfde riohting 'bewoog zich president De Gaulle die op 23 juli 
1964 verklaarde, dat de bevolkingen van Indo-China - hoe zij ook over 
het communisme mogen denken - steeds minder geneigd zijn een zaak 
en een gezag te steunen die naar hun mening vermengd zijn met die van 
een buitenlandse staat. Hij bepleitte dat Frankrijk, China, de Sovjet-Unie 
en Amerika, die verantwoordelijkheid droegen of dragen voor wat was 
of is het lot van Indo-Ghina (d.i. Vietnam, Laos en Cambodja) effectief 
besluiten, daan.- verder niet meer te interveniëren en dat besluit te con
troleren. 

Daarnaast bepleitte hij economische en technische hulp voor Indo
Ohina. 

President De Gaulle acht in dit verband een conferentie nuttig van in 
principe dezelfde mogendheden, die aan de conferentie van Genève van 
1954 deelnamen. 

Een andere suggestie die in dezelfde richting tendeert is afkomstig van 
een onlangs gehouden bijeenkomst van de Amerikaanse "National Council 
of Churches" en die materieel overeenstemt met verklaringen van de 
Amerikaanse "Catholic Peace Fellowship" en van de "Union of American 
Hebrew Congregations" 3). 

Tegen de achtergrond van deze of soortgelijke denkbeelden, waarbij 
men de keuze van de meest doeltreffende vorm en procedure en de preciese 
inJhoud aan de rechtstreeks verantwoordelijke regering moet overlaten, 
zou men de in dit hoofdstuk vervatte suggesties moeten overwegen. 

1 februari 1966 
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1) VERKLARING VAN HANOI 

De vier punten, door Hanoi op 8 april 1965 geformuleerd, luiden als volgt: 
De onveranderlijke houding van de regering van de Democratische Republiek 

Vietnam is, het volstrekt erkennen van de akkoorden van Genève van 1954 betref
fende Vietnam, het nauwgezet en loyaal naleven van hun bepalingen, te weten, concreet: 

1. Erkenning van de fundamentele nationale rechten van het Vietnamese volk: 
vrede, onafhankelijkheid, soevereiniteit, eenheid en territoriale integriteit. Overeen
komstig de akkoorden van Genève dient de regering van de Verenigde Staten te be
werkstelligen, dat haar troepen, haar militair personeel en alle soorten wapens worden 
teruggetrokken,' dat de militaire bases die zijn opgericht worden opgeheven en dat 
het ,militair verbond' met Saigon wordt verbroken. De Amerikaanse regering dient 
een einde te maken aan haar politiek van interventie en agressie in Zuid-Vietnam. In 
overeenstemming met de akkoorden van Genève dient de Amerikaanse regering een 
einde te maken aan haar oorlogshandelingen tegen de noordelijke zone en elke aanval 
op het grondgebied en de soevereiniteit van de Democratische Republiek Vietnam 
volledig te staken. 

2. In afwachting van de hereniging van Vietnam door vreedzame middelen, 
terwijl ons land voorlopig nog verdeeld blijft in twee zones, is het van belang om de 
militaire bepalingen van de akkoorden van Genève van 1954 over Vietnam te eer
biedigen, zoals het zich onthouden van de beide zones van elk militair verbond met 
een vreemde mogendheid, het verbod om militaire bases te vestigen, het verbod om 
vreemde troepen of personeel, of vreemd militair personeel op hun grondgebied toe 
te laten. 

3. In overeenstemming met het politieke program van het nationale bevrijdings
front (de Vietcong) dienen de aangelegenheden van Zuid-Vietnam door het volk van 
Zuid-Vietnam zonder vreemde tussenkomst geregeld te worden. 

4. De hereniging van Vietnam door vreedzame middelen zal een aangelegenheid 
zijn van de bevolking van beide zones, zonder vreemde inmenging. De regering van 
de Democratische Republiek Vietnam is van oordeel, dat haar stellingname, zoals 
hierboven nader omschreven, een basis vormt voor de meest correcte politieke op
lossing van het Vietnamese vraagstuk. Indien deze basis erkend wordt, zullen de om
standigheden gunstig zijn voor het ontwikkelen van een vreedzame regeling en zal het 
mogelijk zijn, het beleggen van een internationale conferentie, van het type als die 
van Genève in 1954 over Vietnam, tegemoet te zien. 

Nadien zijn de vier punten bij verschillende gelegenheden benadrukt en gepre
ciseerd. 

Zo schrijft Ho Tsji Minh op 24 januari 1966 in een brief aan de hoofden van een 
aantal socialistische staten, waaronder de Sowjet Unie en China, onder meer, dat de 
Verenigde Staten, indien zij werkelijk vrede willen, het Zuid-Vietnamese bevrijdings
front ,als enige wettige vertegenwoordiger van het volk dienen te erkennen en met 
dit front onderhandelingen dienen aan te knopen'. En elders in dezelfde brief: ,Indien 
de regering van de Verenigde Staten werkelijk een vreedzame regeling wenst, dient zij 
de positie van de regering van de Democratische Republiek Vietnam te erkennen. Zij 
dient onvoorwaardelijk een einde te maken aan de bombardementen en aan andere 
oorlogsdaden uitgevoerd tegen ons land. Slechts langs deze weg kan een politieke 
oplossing van het Vietnamese probleem tegemoet worden gezien' (ontleend aan Le 
Monde van 30-31 januari 1966). 

2) U.S. POSITION ON VIETNAM 

Washington, January 6, 1966 - The State Department reissued the 14-point list 
which summarizes the United States' official position on Vietnam. 

It contains the same 14 points that American diplomats have been circulating in 
their talks with world leaders. Here is the full text: 

1. The Geneva Agreements of 1954 and 1962 are an adequate basis for peace in 
Southeast Asia. 

2. We would welcome a conference on Southeast Asia or on any part thereof. 
3. We would welcome "negotiations without preconditions", as the 17 nations put it. 
4. We would welcome unconditional discussions, as President Johnson put it. 
5. A cessation of hostilities could be the first order of business at a conference 

or could be the subject of preliminary discussions. 
6. Hanoi's four points could be discussed along with other points which others 

might wish to propose. 
7. We want no U.S. bases in Southeast Asia. 
8. We do not desire to retain U.S. troops in South Vietnam af ter peace is 

assured. 
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9. We support free elections in South Vietnam to give the South Vietnamese a 
Government of their own choice . 
. 10. The question of reunification of Vietnam should be determined by the Viet-

namese through their own free decision. 
11. The countries of Southeast Asia can be nonaligned or neutral if that be their 

option. 
12. We would much prefer to use our resources for the economic reconstruction of 

Southeast Asia than in war. If there is peace, North Vietnam could participate in a 
regional effort to which we would be prepared to contribute at least one billion (1.000 
million) dollars. 

13. The President has said: "The Vi et Cong would not have difficulty being re
presented and having their views represented if for a moment Hanoi decides she 
wanted to cease agression. I do not think that would be an insurmountable problem." 

14. We have said public1y and privately that we could stop the bombing of North 
Vietnam as a step toward peace although there has not been the slightest hint or 
suggestion from the other si de as to what they would do if the bombing stopped. 

AMERICAN NATIONAL COUNCIL OF CHURCHES 

(1) a U nited N ations-convened peace conference with representation by all interested 
parties ; (2) readiness on the part of the United States for unconditional discussion and 
negotiation; (3) strict adherence on the part of the U.S. to the policy of avoiding 
bombing of centers of population in N orth Vietnam; (4) increased efforts to relieve 
the desperate plight of non-combatants in South Vietnam; (5) a phased withdrawal 
of all U.S. troops and bases from Vietnamese territory, if and when they can be 
replaced by adequate international peacekeeping forces; (6) appropriation by Congress 
of immediate reconstruction assistance and long-range economic development funds 
for southeast Asia, inc1uding the several associated states of Indochina. 

BEKNOPTE LITERATUURVERWIJZING 

Voor wie zich breder in het vraagstuk wil verdiepen volgt een beknopte opgave 
van enige bronnen, die op hun beurt uitgebreider verwijzen naar andere literatuur. 

PHILIPPE DEVILLERS, Histoire du Viêt-Nam de 1940 à 1952. Paris, 1952. 
BERNARD B. FALL, The two Viet-Nams. A political and military analysis. 

New York-Londen, 1963. 
BERNARD B. FALL, Le Viet-Minh. La République démocratique du Viet-Nam. 

1945-1960. Préf. de Paul Mus. Paris, 1960. Cahiers de la Fondation nationale des 
sciences politiques: 106. 

P. J. HONEY, Communism in North Vietnam. lts role in the Sino-Soviet dispute. 
Cambridge, Mass. 1963. Studies in international communism; 2. 

Ut THANH KHOI, Le Viêtnam, histoire et civilisation. Le milieu et l'histoire. 
Paris, 1952. 
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PROF.MR.A.ANEMA 

Wie zich rekenschap tracht te geven van wat Anema heeft betekend, 
ziet zich onvennijdelijk gesteld voor het vraagstuk van de verhouding 
tussen persoon en groep. Hij behoorde onmiskenbaar tot de kring der 
Kuyperianen, anti-revolutionair in de politiek, kerkelijk gerefonneerd en 
hoogleraaJr aan de Vrije Universiteit. Hij is van die groep een erkend 
sieraad en een gaarne gehoorde en geliefde voonnan geweest. Hij voelde 
zioh daar op zijn plaats en heeft aan die groep en de zaken, waarvoor 
zij opkwam, belangrijke diensten bewezen. Maar hij is aan die groep 
nooit dienstbaar geworden en de verdiensten, die hij zich aan de Vrije 
Universiteit en in de Eerste Kamer verworV'en heeft, waren dikwijls 
andere, dan die welke degenen, die hem op die plaatsen brachten, van 
hem hadden verwacht. Hij heeft het voorrecht genoten, dat hij het alge
meen vertrouwen als "onze Anema" behield en dat tooh niemand zijn 
positie als "buitenbeentje" in twijfel durfde te trekken. 

Dat is bepalend geweest voor zijn positie in het Nederlands Calvinisme. 
In een minderheid, en dat zijn de volgelingen van Groen en van Kuyper 
altijd geweest, worden de solidariteit en de team-geest dikwijls reeds 
vanzelf betrekkelijk sterk ontwikkeld. In de vijftig jaren van zijn leider
schap heeft het organisatorisch genie Kuyper ze tot een hoge graad opge
voerd. Op allen werd een beroep gedaan in naam van de heilige zaak, 
waarvoor gestreden moest woroen. Ieder had zijn plicht te doen en zijn 
man te staan op de plaats waar hij gesteld was. Waar men gesteld was, 
dat hing feitelijk hoe langer hoe meer van de leiding af. Aan haar vaak 
op commando-toon gedane beroep zich beschikbaar te stellen, onttrok men 
zich niet dan op gevaar door medestanders en eigen geweten van plichts
verzuim te worden ,beschuldigd. Zo ontstond een samenspel, waar ieder 
wist wat men aan de ander had, wat men van hem kon verwachten en 
waar moest worden bijgesprongen en geholpen. Ieder had zijn plaats, 
zijn taak en zijn plicht. 

Het merkwaardige is dat deze geest in de hele eerste .helft van onze 
eeuw .nog heeft bestaan en nagewerkt en dat ze zolang tegen de zelfzucht 
en eigenzinnigheid is staande gebleven. Niet dat haar verowijnen puur 
verlies zou zijn: kruistochten ontaarden nu eenmaal beschamend snel in 
feodale verbanden en Anema kon zelf de ontwikkeling van Kuyper wel 
eens beschrijven als de gang van een Griekse tragedie: in de eerste periode 
ging het zuiveren alleen om "de zaak"; in de tweede periode moet de 
macht woroen veroverd om "de zaak" te dienen; in de laatste periode 
komen dan de episoden, waar "de zaak" kennelijk is misbruikt om de 
macht te behouden. De geest heeft daaronder geleden en soms viel de 
nadruk meer op de trouw aan ".het beginsel" dan op de bezieling voor de 
heilige opdracht. Dat de geest bewaard bleef en dat de groep niet ver-
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steende tot een voortrekkersmonument, is menselijk gesproken mede te 
danken aan figuren als Anema. 

Hij heeft nooit goed in een hokje gepast en kon moeilijk op de hem 
aangewezen plaats blijven. Dodr zijn jeugdgeschrift Calvinisme en rechts
wetenschap had hij als 25-jarige (nu bijna zeventig jaar geleden!) de aan
dacht op zich gevestigd en bij zijn benoeming als hoogleraar in 1904 werd 
van hem verwacht, dat hij de daarin geventileerde ideeë.n zou uitwerken tot 
een Calvinistisohe rechts -en staatsleer. Het is echter een andere kant 
opgegaan. Anema kreeg de privaatrechtelijke vakken toebedeeld en daa;rop 
concentreerde zich zijn aandacht. Van die studie is het briljante boek over 
het Vijfde Boek van het B.W., Van Bewijs, een vrucht geweest. Het 
boek draagt de duidelijke sporen van een bijzondere wijsgerige denkkracht 
en het maakte de sdhrijver tot een alom gewaardeerd en bewonderd liaht 
van de Nederlandse rechtswetenschap. Dat de Universiteit en haar juri
disohe faculteit op de duur in de academische wereld als "vol" werden 
aanvaard is mede aan hem te danken geweest. Van zijn jeugdliefde voor de 
anti-revolutionaire staatsleer getuigden slechts enkele nog altijd leesbare 
boekbesprekingen. Fabius had dat vak en het staatsrecht behouden en 
klampte er zich zo lang mogelijk aan vast, schreef er duizenden bladzijden 
over vol, die in hun tijd graag werden gelezen, maar bleef in verouderde 
probleemstellingen hangen en beschouwde de geschriften van Groen van 
Prinsterer ook wetenschappelijk vaak als het eind van alle tegenspraak. 
De jongere collega wilde begrijpelijkerwijs niet te veel op het terrein 
komen da;t de oudere zo nadrukkelijk voor ziohzelf had gereserveerd. 
Toen in het begin van de jaren twintig de begeerde vakken hem toevielen, 
was zijn meest productieve periode al voorbij en wenkte de Eerste Kamer. 

In het parlement zien wij iets soortgelijks gebeuren. Toen de Eerste 
Kamer eenmaal opengesteld werd voor alle Nederlanders (tot 1917 waren 
slechts de .hoogstaangeslagenen in de belastingen en de bekleders van hoge 
ambten verkiesbaar; Bavinck en Woltjer kwamen erin omdat ze lid van 
de Koninklijke Alkademie van Wetenscihappen waren) moest er juist een 
gedegen kenner van de anti-revolutionaire staatsleer en "het anti-revolu
tionaire staatsrecht" (Anema heeft die uitdrukking nooit dan tussen aan
halingstekens :gebezigd) in worden afgevaardigd, om partij te kunnen 
bieden aan de liberale en socialistische coryfeeën. Maar de aandaoht van 
de nieuwgekomene ging al spoedig een andere richting uit dan men had 
voorzien. Al verwaarloosde hij de algemene constitutionele vraagstukken 
niet, de nadruk viel al spoedig op de buitenlandse politiek en de volken
bondsvraagstukken. Terwijl de leiding soms mopperde dat men aan Anema 
minder "had" dan gehoopt was en dat hij zijn pliahten verwaarloosde, 
stootte hij een paar ramen open die al veel te lang gesloten waren gebleven 
en liet een nieuw, een fris en zeer eigen geluid in de kring van zijn mede
standers horen. Hij heeft, al spoedig samen met de heel anders geaarde 
Victor Rutgers, de anti-revolutionaire horizon, die wel erg vaderlands 
begrensd was, verwijd en de internationale problemen aan de orde ge
steld. In zijn activiteit voor de Vereniging voor Volkenbond en V rede 
werd hij wel niet door brede stromen van anti-revolutionairen enthousiast 
gevolgd, maar door zijn gezag werd deze beweging onder zijn vrienden 
toch serieus genomen en ontkwam aan het gevaar op de revolutionaire 
hoop te worden gegooid. Een andere vrucht van zijn over de grenzen 
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kijken vonnen zijn uit de jaren 1933-1934 daterende geschriften over 
de fascistische staatsleer en de oorporatieve staat. Vroegtijdig werd hier 
de vinger geheven tegen een autoritaire en vitalistische staatsbesdhouwing, 
die anders makkelijk met eerbied voor het gezag en erkenning van de 
souvereiniteit in eigen kring hadden kunnen worden verward. 

Door dit optreden verwierf Anema zich een gezaghebbende positie 
in de Eerste Kamer en daarbuiten. De kring van zijn vrienden werd 
zeker niet bepaald tot de "politieke vrienden". Met tijdgenoten als Van 
Vollenhoven, Struycken, Limburg en vele anderen onderhield hij een 
innige vriendschap, die de politieke en godsdienstige scheidslijnen niet 
negeerde maar ze wel doorbrak. Omdat hij in staat was een ander te be
grijpen, te waarderen en recht te doen, werd naar hem ook graag ge
luisterd en kreeg hij de gelegenheid om voor de eigen overtuiging begrip 
en erkenning te vinden, ook waar dat totnogtoe niet zeer gebruikelijk 
was. Hij toonde ook hierin een onafhankelijkheid die zijn plaats in het 
hart van het Calvinistisch volksdeel nog versterkte en zijn woord een 
nog williger gehoor verschafte. 

Hij was dan ook een uitzonderlijke figuur. Temidden van een groep, 
die zijn kleur meer ontleent aan de hoekigheid der overtuigingen en de 
kracht van zijn belijden dan aan verscheidenheid van typen en talenten, 
onderscheidde hij zicth door een zeldzame en duidelijke muzische ont
vankelijkheid. In de wat cerebrale sfeer van Kuyper's epigonen, die hoofd 
en hart zo graag in één adem noemen, was hij een uitgesproken gevoels
mens. Dat zou ook kunnen verklaren, waaJrom hij telkens weer aan 
de berekeningen ontsnapte en zidh met gratie en hardnekkigheid ver
weerde tegen al wat hij stelselzucht en eenvonnigheid achtte. Dat verklaart 
zeker, waarom hij nooit een noeste, vliJÜge en oiwermoeibare werker is 
geworden, zoals onze kring er zovelen heeft gekend en nog kent. Hij had 
om te kunnen optreden een zekere inspiratie nodig, kon lange tijd voor 
het oog lanterfanten en de zaken laten slepen. Hij was dan wel met de 
dingen bezig, maar vond niet het rechte aangrijpingspunt en de bevredi
gende vonn. Dan werd er veel op de pianogespeeld, gewandeld of in ver
trouw<.le boeken en boekjes gelezen, maar de zoeker naar het schone en 
heldere kon de weg nog niet vinden. Vaak kwam dat pas in een gesprek, 
als er onder de druk van het héén en wéér der gedachten móest worden 
gereageerd en gefonnuleerd. En als het dan kwam, dan kwam het in 
korte maar soms bijna verblindend liohte flitsen. 

Zo hebben wij van zijn hand voornamelijk wat brochures, redevoeringen 
en boekbesprekingen. Die kwamen niet op bestelling en als er iets op 
'bestelling kwam, dan moest men de parelen soms tussen de tamelijk 
banale stoppels uitlezen. Er gaan legendarisc'he verhalen over de kunst
grepen, die zijn uitgever en vrienden hebben moeten aanwenden om het 
enige geschrift van grote omvang, het "Bewijs", uit zijn handen te krijgen. 
Maar dat is dan ook een juweel, het meest originele deel van de serie 
waarin het verscheen. Als een trouwe klerk gaan zitten en een boek 
schrijven - zo maar beginnen bij het begin en dóórpennen totdat het uit 
is - daartoe was hij niet in staat en zulke producten verveelden hem 
ook van anderen. In de jaren na de oorlog heeft hij zijn bezoekers vaak 
verzekerd, dat hij nog zo graag een boekje over de staatsleer zou schrijven. 
Hij was daar in zijn gedachten mee bezig, maar de stimulans om op een-
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maal de pen op papier te zetten ontbrak hoe langer hoe meer en het 
is er niet van gekomen. 

Met zijn airbeid als hoogleraar was het niet veel anders. Tegen de 
regelmaat van het college geven kon hij met een bezwaard hart opzien 
en de keren, dat het vooruitzicht van die plicht hem lijfelijk ziek maakte, 
zijn niet zeldzaam geweest. Stond hij eenmaal op de katheder dan bracht 
de druk de boter voort en kon hij meeslepend college geven. Hij betrok 
zijn gehoor in de behandeling van het onderwerp en kon snaaks en lenig 
met zijn studenten omgaan. Maar pas, waar de plicht ontbrak, kwam hij 
tot volle ontplooiing. Degenen, die zijn privatissima op de studeerkamer, 
eerst in Amsterdam en later in Haarlem, hebben meegemaakt, raken daar 
na dertig, veertig jaar nog niet over uitgepraat. Daar kon hij spreken over 
wat de geest hem op het ogenblik ingaf, zodat de meest befaamde van die 
avonden uitliep op een bezinning over Zondag 1 van de Heide1bergse 
Catechismus, waarbij het gehoor en spreker soms te machtig werd. Met 
en voor zijn oud-leerlingen richtte hij de Calvinistische Juristenvereniging 
op, was er jaren lang voorzitter van en kwam er ook nadien bijzonder 
graag, maar niét geregeld. Ook dat moest geen gewoonte worden I 

Toch verklaart dit alles nog de positie niet, die Anema onder ons heeft 
ingenomen. Daarvoor was nodig dat men hem op een van de grotere of 
kleinere vergaderingen van universiteit of partij de aanwezigen hoorde 
toespreken. Reeds uiterlijk had het iets boeiends wanneer de grote, brede 
figuur in het ondanks de keurige snit wat sloeberige pak op het podium 
kwam, met zijn grote melancholieke ogen de zaal instaame, met een abrupt 
gebaar een ouderwets brilletje te voorschijn haalde en opzette en wanneer 
dan van onder de lange, wilde snorren de karakteristieke, langzame, wat 
klagende stem met de onoverwinnelijke Friese tongval begon te spreken. 
De zinsbouw ,bewees, dat spreker niet alleen de invloed van Kuyper maar 
ook die van de taohtigers had ondergaan. Maar dat alles werd bij zaak en 
vergeten, omdat hij, dikwijls vanaf de eerste zin, een onmiddellijk contact 
had met het hart van zijn gehoor. Ook op zichzelf verstandelijke aange
legenheden werden op een wijze aangepakt, die helder was en bij het 
aanhoren dikwijls nog helderder leek, dan ze bij nalezing soms bleek te 
zijn. Want er werd aan snaren getrokken en op geloofsbelevingen geappel
leerd, die het dierbaarst en innigst bezit van zijn gehoor vormden en 
vormen, in een trant die men van anderen zó niet gewend was. 

Over de roeping van de Christen, over de universaliteit van het geloof, 
over de schoonheid én de verlokking van leven en wereld kon dan op 
een zeer kinderlijke wijze gesproken women, zo dat waar de spreker over 
de vragen sprak, die hij zag, zijn gehoor, ook al wéIJt"en die vragen hun 
in deze vorm nieuw en wellicht te diep en te moeilijk, onmiddellijk voelde 
dat zij toch in wezen identiek waren met de vragen, die elke Christen 
in zijn dagelijks leven ontmoet. Hier stond iemand, die zo naast zijn 
gehoor wist te gaan staan, dat men zich als vanzelf naast hem voelde staan. 
Hier stond iemand, die niet verheelde - hij was een gevoelsmens - dat 
hij óók geen gemakkelijk geloofsleven had en dat hij óók verlangde van 
aangezicht tot aangezicht te zien, en hij wist dat over te dragen zonder 
dat ook maar ooit op onvertogen of ongepaste wijze de orgelpijpen werden 

. volgebiazen en de soberheid in het gebruik van Gods naam werd ver
onachtzaamd. 
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Wie er iets van wil begrijpen doet het best, wanneer hij nog eens 
leest in Onze tijd en onze roeping, dat na de eerste, in Bezinning en be
zieling, dat na de tweede wereldoorlog verscheen, of in Een nieuwe tijd en 
een nieuwe taak, dat in 1933 uitkwam. Daar vindt men her en der de 
passages, die, als gestolde lava, een zwakke indruk geven van de zeggens
kracht, waarmede Anema zich aan zijn gehoor verbond. 

Hij is geen voorbeeld, dat wij zouden kunnen navolgen. Wie dat 
probeert, tmakt zich gewis belachelijk. Reeds omdat hij miskent dat dit 
een zeer individuele persoonlijkheid was, met grote eigenaardigheden, 
vele grote gaven en een aantal niet zo kleine gebreken. 

Wat hij voor de partij betekend heeft ligt niet zozeer in wat hij heeft 
gedaan, maar meer in wat hij is geweest. Doordat hij zich nimmer in 
het gaireel heeft laten dwingen, maar op eigen wijze en met eigen stijl 
de gemeenschappelijke weg is gegaan, heeft hij de overgang helpen tot 
stand brengen naar een andere tijd en een ander bestel, toen achtereen
volgens de Kuyperiaanse en de Colijniaanse matrijzen stuk braken en 
een nieuwe vorm moest wODden gezocht. Dat een zo levend en onafhanke
lijk mens de partij en haar beginsel trouw bleef en daar met heel zijn 
wezen van getuigde, hielp het inzicht doorbreken dat de verouderde en 
soms afstotende vormen niet voor het wezen mochten worden aangezien. 
Waar plaats was voor Anema en waar Anema wilde zijn, daar konden 
- zo hebben velen zichzelf gezegd - toch de waJre vrijheid en het echte 
leven niet verdwenen zijn. Dat is een andere verdienste dan men, nu 
zestig j aar geleden, van hem verwachtte, maar zij is tenminste even 
groot en even blijvend. Zij is in ieder geval in stijl! 

A. M. DoNNER 

* 



OP DE GRENS VAN TWEE WERELDEN 
KUNSTMATIGE INSEMINATIE BIJ DE MENS 

DOOR 

DR. F. T. DIEMER-LINDEBOOM 

Nog maar enkele tientallen jaren geleden zou het noemen van de moge
lijkheid kuns,tmatige inseminatie ook op het mensenleven te betrekken, 
door de meesten als science fiction van de hand zijn gewezen. En de 
engere kring van degenen die er wel meer van wisten meende, op een 
enkele uitzondering na, dat wat hier aan de orde werd gesteld een acade
mische aangelegenheid behoorde te blijven. 

Veel is intussen veranderd. Het vraagstuk heeft thans zelfs staat
kundige actualiteit verkregen. Eind 1965 vonden de leden van het parle
ment een bundeling van twee rapporten op :hun bureau: het rapport van de 
staatscommissie kunstmatige inseminatie, ingesteld door de ministers 
van Justitie en Sociale Zaken en Volksgezondheid, en het rapport van de 
commissie uit de Gezondheidsraad. Het laatste, samengesteld op een al 
eerder gedaan verzoek, was reeds op 9 september 1960 aan de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid overhandigd. 

Deze rapporten zijn te zien tegen de achtergrond ~an het feit, dat het 
vraagstuk van de ki. in de Tweede Kamer bij de openbare behandeling 
van boek I van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek voor het eerst aan de 
orde was gesteld, terwijl er in de volgende jaren bij de begroting van 
Justitie telkenmale even op teruggekomen werd. Enerzijds werd aandrang 
uitgeoefend, de civielrechtelijke gevolgen van de inseminatie met behulp 
van het semen van een donor te regelen in het nieuwe wetboek van per
sonen- en familierecht. Anderzijds werd - dit laatste zowel van rooms
katholieke als van antirevolutionaire zijde - eventuele strafhaarstelling 
in overweging gegeven. 

Aan de commissie die het eerstgenoemde rapport uitbracht was opge
dragen een onderzoek te doen naar de vraag, of werkelijke voorzieningen 
behoren te worden getroffen omtrent de k.i. bij de mens en zo ja, welke. 
De commissie uit de Gezondheidsraad had toen reeds de medische zijde 
zowel wat betreft het kwalitatieve als het kwantitatieve aspect onder
zocht. 

De bezinning was tevoren reeds op gang gekomen. Was de eerste tien 
jaar na de oorlog de aandacht nog vrij sporadisch, sedert 1965 begonnen 
organisaties en kerken, met name de Nederlandse Hervormde Kerk, zich 
in het vraagstuk meer te verdiepen. 

Prinoipieel was men in rooms-katholieke kring er reeds uit. Dit van
wege een duidelijke pauselijke uitspraak in 1949 gedaan. Deze uitspraak 
is in 1956 ter gelegenheid van het internationale congres over fertiliteit 
en steriliteit te Napels, door de Paus nog eens uitdrukkelijk bevestigd. 

In protestants-clhristelijke kring verschenen enkele bijdragen van medi-
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sche en juridische zijde waarin gevaren onderkend werden 1). De eerste 
boven-individuele publikatie is op initiatief van de toenmaals nog Zeden
opbouw, thans Hendrik Pierson geheten vereniging, in 1956 tot stand 
gekomen van de hand van een commissie, onder voorzitterschap van 
prof. dr. R. Schippers. De helangstelling was toen al gaande, want in 
februari van dat jaar had een gemeenschappelijke vergadering van de 
Christelijke Vereniging van N atuur- en Geneeskundigen en de Calvinis
tische Juristenvereniging dit onderwerp al van medische, ethische en 
juridische zijde doen belichten 2). Eind 1957 zag een nota van het Huma
nistisch Verbond het liCht. In 1958 wijdde de Protestants-Christelijke 
Artsenorganisatie haar algemene vergadering aan de behandeling van dit 
vraagstuk 3) en bepaalde na beluistering van een viertal voordrachten 
haar standpunt en maakte dit kenbaar aan het hoofdbestuur van de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. 
Iu 1962 zag een rapport van een studiecommissie uit dit laatste orgaan 
het licht. De algemene vergadering stelde zich niet achter de eindconclusie, 
maar fonnuleerde een ander standpunt. (Zie Medisch Contact, 23 febr. '62 
en 4 jan. '63). Wij komen daar nog nader op terug. Genoemd moge nog 
worden het in 1962 versahenen rapport van het (rooms-katholiek) Cen
trum voor Staatkundige Vorming, handelend over de wenselijkheid van 
wettelijke maatregelen. 

Zowel om deze uitspraken en geschriften heen, als ook los daarvan, is 
langzamerhand, ook in ons land, wel enige literatuur verschenen. De 
buitenlandse is reeds onoverzierubaar groot. 

Algemeen historische oriëntering 
Een en ander neemt intussen niet weg, dat voor velen deze materie toch 

vrijwel onhekend terrein is gebleven. Vandaar eerst een kleine algemene 
oriëntering. 

De sedert het eind van de 18e eeuw gebleken mogelijkheid (buiten be
schouwing gelaten vroegere incidentele experimenten) om bij zoogdieren be
vruchting en nakomelingschap te verwekken door kunstmatige inseminatie, 
opende de weg voor toepassing ook bij de mens. De kleine kringen waar
binnen men zich dit realiseerde, waren aanvankelijk van mening, dat die 
tlheoretisoh aanwezi:ge mogelijkheid het terrein van de praktijk niet be
hoorde te bereiken. Degenen die van de mogelijkheid op de hoogte waren, 
meenden dat het wel nooit tot een in praktijk brengen zou komen. De 
wagen die bij toepassing zouden kunnen gaan rijzen, achtten zij slechts 

1) Dr. A. Hijmans signaleerde als eerste in deze kring de problematiek in het tijd
schrift Zedenopbouw, 1949. 

Mijn studie over dit onderwerp in de bundel Rechtsgeleerde Opstellen, aangeboden 
aan prof. dr. H. Dooyeweerd bij diens 25-jarig ambtsjubileum (Kok, Kampen, 1951) 
had ook plaats op aandrang van medische zijde. 

Het enige boekje van protestantse zijde verscheen in 1960 van de hand van de 
theoloog dr. F. Bloemhof : Kunstmatige inseminatie bij de mens - een uitkomst 
of bedreiging! (Callenbach, Nijkerk). 

2) De drie referaten over Kunstmatige Inseminatie bij de mens, zijn gepubliceerd in 
Geloof en wetenschap, nr. 7/8, jrg. 1956. (Uitgave drukkerij KIeijwegt, Loosduinen). 

3) Kunstmatige inseminatie bij de mens, vier voordrachten gehouden op de Alge
mene Vergadering van de Protestants-Christelijke Artsenorganisatie in Nederland op 
15 november 1958 te Utrecht (uitgave van Soteria, Tijdschrift van de P.C.A.O., als 
brochure verkrijgbaar, Kanaalweg 132, Utrecht). 
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van academisch belang. Een illustratie van deze opvattingen vindt men in 
enkele uitspraken uit het laatst van de negentiende en de eerste periode 
van de twintigste eeuw. Niettemin deed zich een enkele maal een geval 
in de praktijk voor. 

Merkwaardigerwijze werd in 1883 een rechtbank te Bordeaux tot een 
uitspraak in deze uitgelokt, toen een arts een civiele vordering instelde 
ten aanzien van het niet uitbetaalde honorarium voor een door hem -
overigens zonder succes - toegepaste homologe inseminatie. Het rechts
college achtte geen geldige oorzaak voor een verbintenis aanwezig en 
motiveerde deze opvatting o.a. met de verklaring, dat toepassingen in geval 
van misbruik een werkelijk sociaal gevaar konden scheppen, en meende dat 
de waardigheid van het huwelijk niet gedoogde, dat dergelijke methoden 
van het terrein van de wetenschap in dat van de praktijk werden over
gebracht. 

De Société de Médicine Légale de France bleek evenzeer uiterst gere
serveerd. In hetze1Me jaar nog benoemde deze een commissie om van 
gerechtelijk~geneeskundig standpunt rapport uit te brengen over homologe 
ki. (d.i. inseminatie met het semen van de echtgenoot). Deze commissie 
kwam tot de condusáe, dat toepassing als uiterste middel om de vrucht
baarheid van een huwelijk te redden geoorloofd was. Maar uitdrukkelijk 
werd daarbij verboden, dat de arts ooit eigener beweging een voorstel tot 
zodanige behandeling doen zou. (De arts waarvan in de evengenoemde 
uitspraak van de rechtbank te Bordeaux sprake was, had zelfs in een 
advertentie zijn methode aangeprezen.) Met deze uitspraak was men in 
medische kringen te Parijs allerminst gelukkig. En de medische faculteit, 
die in 1871 nog een dissertatie over dit onderwerp, bewerkt door de zoon 
van een der eerste deskundigen op dit gebied, had aanvaard, weigerde 
in 1885 een proefschrift over deze materie vanwege het onderwerp. Dit in 
een tijd waarin hoegenaamd nog niet aan donorsperma gedacht werd. 
Geen van de Franse deskundigen heeft die mogelijkheid zelfs besproken. 

Toen in 1907 voor het Oberlandesgericht te Keulen een geval van 
mogelijke ki. aanhangig werd gemaakt, bleek het rechtsprekend college 
zomin als de gerechtelijke geneeskundige, aanvankelijk op de hoogte te 
zijn van de bestaanbaarheid daarvan. In het vonnis stempelde het rech
telijk orgaan ki. binnen huwelijk als een rechtmatige, wettige ,handelwijze. 
Deze uitspraak ondervond toen veel kritiek 

De westeuropese literatuur uit de vorige eeuw schijnt sledhts heel enkele 
gevallen van inseminatie met vreemd sperma - en dan nog met strenge 
afkeuring - te vermelden. Eén geval ·betreft een medicus, zelf niet tot 
procreatio in staat, die zijn echtgenote buiten haar medeweten met vreemd 
sperma had geïnjiceerd. Voorts treft de mededeling, dat eenmaal in Duits
land en eenmaal in Italië door een kinderloze vrouw aan haar arts om een 
heterologe inseminatie (d.i. met sperma van een derde) was verzocht. In 
beide gevallen was dit geweigerd met de motivering, dat een dergelijke 
handelwijze even ernstig zou zijn als overspel. 

Aan de typisdh duitse "Gründlidhkeit" is toe te schrijven, dat men zich 
theoretisêh toch wel met vragen rondom inseminatie met intermediair van 
een donor bezighield. Zo geeft in 1911 het tijdschrift Psychiatrisch
Juristische Grenzfragen een diepgaande verhandeling over de mogelijke 
juridische vragen hier rondom. Tevens werd duidelijk de verwadhting uit-
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gesproken, dat de toepassing in concreto zich zO'u blijven beperken tO't die 
binnen het huwelijk De schrijver, de jurist dr. Wilhelm, kO'mt dan tO't deze 
conclusie: "Danach sind auch alle Befürchtungen die emstlichen Gemüter 
in juristischer oder sozialer Beziehung aus einer Verbreitung künstlicher 
Zeugungen hegen, oder gar alle HO'ffnungen auf künstlidher Zuohtwahl 
oder Rassenverbesserung, die leidht Geblendete nähren wO'Uten zur Zeit 
als Phantastereien zu beläoheln, die noch lange J ahrzehnte, wenn nicht 
Jahrhunderte, ja vielleicht stets Phantastereien bleiben dürften." 

NO'g één Duitse stem. In 1918 behandelt de hoogleraar Rohleder in zijn 
boek Normale Pathologische und Künstliche Zeugung beim Menschen 
het vIraagstuk van heterologe inseminatie uitvoerig. In zéér exceptionele 
gevallen (alleen om groter O'nheil te voorkomen) achtte hij de arts gerech
tigd naar dit middel te grijpen. Slecthts een enkele collega viel hem bij. 
Intussen verwadhtte ook hij niet, dat het O'oit hiertoe zou komen in de 
pralclijk Hij sdhrijft: "Das eine Ehefrau oder sogar ein Ehemann sich 
dazu verständigen solI fremdes Sperma injizieren zu lassen ist eine Ge
danke dessen Unnatiirlichkeit selbst die sehnsudhtigste nach einem Leibes
erben sich sehnenden Eheleute weit von sich wei sen müssten. So viel Takt, 
so viel Anstand und Sittlichkeitsgefühl herrscht Gatt sei Dank, WOl hl noch 
bei den allermeisten Menschen. Man sieht, es wird kaum jemals ein Arzt 
in die Lage kommen!" 

Een interessante bijzondenheid is, dat Rohleder, voor het geval een 
echtpaar toch tO't ki.d(onO'r) zO'u willen besluiten, de eis stelde, dat de 
eclhtgenoten dan zelf de donor zO'uden aanwijzen, die liefst zoveel mQge
lijk het type van de man zou moeten nabijkomen. Interessant hiérom 
omdat, toen later in Amerika de praktijk ook op deze wijze in gang werd 
gezet, al spoedig zeer ongewenste gevolgen van persoonlijke binding zich 
deden gevoelen. GevO'lg is geweest, dat lijnrecht hiertegenover in de 
praktijk O'veral is gaan gelden de ijzeren wet van geheimhouding: alleen 
de arts kiest de dO'nor en nooit zal hij diens identiteit hekend maken. 
TegenO'ver de donor geldt een even strikte geheimhO'uding ten aam:ien 
van de identiteit dergenen voor wie hij . is ingetreden. 

K.i.e. - genuanceerde benadering 
Uit het voorgaande is reeds gebleken dat een onderscheid gemaakt 

moet worden tussen inseminatie met inacihtneming van de huwelijks
grenzen en die met overschrijding daarvan. HO'mO'loge inseminatie, dat is 
dus die waarbij sperma van de echtgenoot wO'rdt gebezigd - in het ver
volg zullen we deze aanduiden door ki.e. - kan in het afgetrokkene in 
aanmerking komen vO'O'r situaties, waarbij door een of andere belem
merende factor, het zaad niet op natuurlijke wijze de plaats voor ver
eniging met de eicel kan bereiken. 

Ofschoon ki.e. veel minder problemen schept dan donor-inseminatie, 
kunnen ook hier allerlei vragen en bezwaren liggen. Bezwaren van 
godsdienstige, ethische, aesthetische of psycholO'gische aard, terwijl er soms 
ook op juridisch gebied bepaalde vragen rijzen. 

Wat de godsdienstige kant betreft, reeds werd even vermeld, dat ki. 
vO'lgens de uitspraak van Pius XII in 1949 - ook in 1897 is reeds een 
uitspraak in dezelfde geest gedaan - ongeoorloofd is. Dit geldt oO'k ki.e., 
tenzij de handeling geschiedt als een geassisteerde natuurlijke inseminatie. 
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Op het eerste gezicht moge dit misschien even vreemd lijken. Immers, 
Rome - dit in tegenstelling met de reformatorisdhe zienswijze - heeft 
!het doel van het huwelijk, al is er op het ogenblik juist in dit opzicht wel 
enige beweging en verschuiving, altijd in de allereerste plaats in de voort
planting gezocht. Was nu niet te verwachten, dat ki.e. gaarne aange
grepen zou worden om toch nog dit huwelijksdoel te bereiken in die ge
vallen waar daar eerst geen kans op leek? Wie zo denkt vergeet, dat 
de Thomistische leer de natuur als relatief autonome wet opvat. Het is 
de natuur zelf die aangeeft wat goed, respectievelijk kwaad is. Vandaar 
dat alles afgewezen wordt wat in die natuurlijke orde ingrijpt, in casu 
wat niet "een natuurlijke daad" is. De natuurlijkheid van de daad geeft 
tevens de zedelijke norm aan. Om met de woorden van pater C. N olen 
te spreken, in diens toelichting op het pauselijk verbod: "De Paus 
acht niet de k.i. ongeoorloofd, maar hij leert dat de ki. uit zichzelf, 
natuurwettelijk, anterieur aan de pauselijke uitspraak, ongeoorloofd is; 
zij is een uitspraak die een innerlijke ongeoorloofdheid officieel vast
stelt, constateert, haar echter niet constitueert." 

Het zal duidelijk zijn dat in reformatorische en andere levensbeschouwe
lijke kringen het standpunt terzake ki.e. niet door de gememoreerde 
rooms-katholieke argumenten daartegen, bepaald kan worden. Dit neemt 
niet weg, dat ook sommigen in onze kring - ik moge met name noemen 
Brillenburg Wurth (Geloof en wetenschap. 1956, blz. 155) - in de rooms
katholieke bezwaren wel elementen vinden die aanspreken. Zowel het 
rapport van Zedenopbouw als dat van de Nederlandse Hervormde Synode 
benevens dat van de P,rotestants-Ohristelijke Artsenorganisatie conclu
deren dat ki.e. in wezen niet ongeoorloofd is. De betreffende conclusie 
van genoemde artsenorganisatie maakt wèl uitdrukkelijk de restrictie, dat 
ki.e. alleen toelaatbaar is, indien deze zonder lichamelijke of psychische 
schade voor een van beideechtgenote.n kan geschieden. 

Eenzelfde gereserveerde aanvaarding vindt men bij de commissie uit 
de Gezondheidsraad, zelfs nog meer toegesp~tst: zij acht het ongewenst, 
dat één arts op eigen verantwoor.ding de indicatie tot ki.e. stelt, en beveelt 
voorafgaand intercollegiaal overleg oonsult met minstens twee speci
alisten aan. 

De Studiecommissie uit de Maatschappij tot Bevordering der Genees
kunst adviseert in twijfelgevallen te rade te gaan bij een oudere ervaren 
oollega, een gynaecoloog, een psychiater, en eventueel een antropogene
ticus. 

Bij de staatscommissie ligt het al niet anders. 

K.i.e. en de rechtsorde 
Hoe men ook tegenover ki.e. moge staan, indien deze methode leidt 

tot de geboorte van een kind, daÎl is dit een kind uit het huwelijk; man 
en vrouw zijn tezamen de werkelijke vader en moeder. 

Principieel is ki.e. een aangelegenheid waarin de overheid zich niet 
heeft te mengen. 

Ofschoon zij in rooms-katholieke kring als absoluut ongeoorloofd geldt, 
acht men een strafrechtelijke sanctie toch niet op haar plaats "omdat het 
hier een handeling betreft die voornamelijk de ouders zelf raakt, die de 
plaats van het huwelijk in ons redhtsbestel ,niet aantast, die de huwelijks-
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eenheid niet verbreekt en die het kind ook niet van zijn vader berooft" 
(Centrum Staatkundige Vorming, blz. 26). De Nijmeegse hoogleraar 
Van Eck stelt het in zijn minderheidsnota bij het rapport van de staats
commissie-Verveen nog meer schoorvoetend: " Hoewel ondergetekende 
zeer afwijzend staat tegenover de ki.e., kan hij er om redenen van straf
reehtbeleid wel mede instemmen dat deze buiten de strafbaarstelling wordt 
gehouden." 

Het feit, dat de overheid zich in deze zaak niet heeft te mengen, be
tekent intussen nog niet dat zij er ook in haar wetgevende arbeid niet 
mede rekening behoort te houden. Concreet gesteld: de vraag moet onder 
ogen gezien, of de 'bestaande wettelijke bepalingen inzake huwelijk en 
nakomelingschap, daterend uit een tijdperk dat dit fenO'meen nog totaal 
onbekend was, toereikend zijn. En dan blijkt de huidige regel in artikel 
307 B.W. omtrent de mogelijkheden tO't O'ntkenning van de wettigheid van 
een kind voor de man - hoe beperkt ook - toch te ruim te zijn geworden. 
De huidige bevoegdheid tot désaveu gaat voor het O'nderhavige geval te 
ver, omdat ook bij fysieke afwezigheid met behulp van ki.e. een kind van 
hemzelf kan. worden verwekt. (Bewaring in bevrO'ren toestand van het 
sperma is mogelijk en komt voor; ki.e. kan dus ook geschieden in perioden 
van afwezigheid van de echtgenoot.) 

In de in januari 1966 aangeboden versie van boek I B.W. is dit be
zwaar dan ook opgevangen in overeenstemming met het advies van de 
staatscommissie-Verveen door in artikel IV, dat het huidige artke1 307 
B.W. moet vervangen, in lid twee een restrictie aan te brengen. De voor
gestelde redactie luidt: "Indien tussen de 307e en de 17ge dag vóór de 
geboorte van het kind de man geen gemeenschap met de moeder heeft 
gehad of zij gedurende dat tijdvak gescheiden hebben geleefd, verklaart 
de rechter de rechtsvO'rdering tO't ontkenning eveneens gegrond, tenz~i 
blijld van feiten die het mogelijk maken dat de man de vader van het 
kind is." 

Gezien de eenvoudige conserveringstechniek is het niet uitgesloten 
dat ki.e. ook nog na de dood van de man wordt toegepast. Volgens de 
huidige regel is een kind onwettig wanneer het na 299 dagen (in het 
.nieuwe ontwerp B.W. is dit verhoogd tot 306) na de ontbinding van het 
huwelijk wordt geboren. De staatscommissie heeft deze mogelijkheid wel 
onder ogen gezien, maar er geen reden in gevonden tO't een bijzondere 
wettelijke voorziening voor dit uitzonderingsgeval. 

Denkbaar is ook een plaatsvinden van ki.e. zonder toestemming van 
de man. In zulk een geval zou prof. Van Eck aan de man de mogelijkheid 
ontkenning van de wettigheid willen toekennen. De staatscommissie, die 
deze opvatting niet deelt, heeft wel even gememoreerd, dat ki.e. tegen de 
wil van de man mogelijk als buitensporigheid kon gelden en zo als 
grond tO't scheiding van tafel en bed zou kunnen fungeren, stelt daarbij 
terecht: "Overigens houde men in het oog, dat scheiding van tafel en 
bed op die grO'nd in de regel geenszins in het belang van het betrokken 
kind moet wO'rden geacht." 

Ten aanzien van de ontkenning van de wettigheid geldt hetzelfde even
zeer. 
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K.i.d. - principieel ander en veelzijdig vraagstuk 
De problematiek bij heterologe inseminatie, dat is dus bij gebruikmaking 

van het sperma van een derde - in het vervolg ki.d. genoemd - wortelt 
oneindig dieper. Dit naar religieus, ethisch, juridisch, sociaal, psychologisch 
en hiologisoh aspect. En de waardering hierover loopt dan ook veel 
sterker uiteen. 

Ten aanzien van ongehuwde vrouwen moge ik, wat dit laatste betreft, 
er onmiddellijk aan toevoegen dat in Nederland - dit blijkens bepaalde 
wetsontwerpen in tegenstelling tot de situatie in SIOmmige andere landen 
- men vrijwel unaniem op het standpunt staat, dat toepassing van ki.d. 
op deze groep maatschappelijk ontoelaatbaar wordt geacht. De enige uit
zondering die de regel bevestigt, geeft ir. G. van Weezenbeek die in 
Liberaal Réveil (november 1958), tegen deze kort tevoren door mr. Berk
houwer in hetzelfde blad verdedigde zienswijze stelling neemt en haar 
onaanvaardbaar acht. Hij meent, dat de persoonlijke vrijheid ongehuwd 
moeder te worden aldus niet mag worden beperkt. Maar dit terzijde. 

Het zal duidelijk zijn dat gepraktizeerde ki.d. in ons land aan de 
horizon verschenen is als ultimum remedium in een onvruchtbaar huwelijk 
In 1955 maakte voor het eerst de gynaecoloog Swaab de resultaten be
kend van de gevallen waarin door hem k.i.d. was toegepast. Ook de 
sexuoloog L. H. Levy gaf ten deze opening van zaken. De door de 
commissie van de Gezondheidsraad ingestelde enquête onder de N eder
landse gynaecologen vermeldt, dat aan tien gynaecologen toepassing van 
ki.d. door huisartsen bekend was, aan vijftien gynaecologen, (verdeeld 
over vijf provincies) was toepassing door andere specialisten bekend. 

Toepassing is er. Ook al is het aantal langs deze weg verwekte en ge
boren kinderen op het totaal der geboorten minimaal. 

Enthousiaste voorstanders - men treft een zodanige redenering vooral 
aan in de Amerikaanse literatuur - trekken graag een vergelijking met 
de bloedtransfusie. Deze vergelijking gaat natuurlijk niet op. Immers bij 
bloedtransfusie gaat het erom met behulp van eens anders bloed bestaand 
leven te redden, terwijl ki.d. is gericht op het verwekken van nieuw 
leven van vreemde oorsprong. 

Ook wordt het feit, dat ki.d. geschiedt volgens een onpersoonlijke 
methode - en dat beperkt zich geenszins tot Amerika - gaarne aange
voerd als een argument dat hier nooit van inbreuk op het huwelijk sprake 
zou kunnen zijn. Men kensohetst ki.d. wel bij voorkeur als een zuiver 
medische biologische handeling, waarmee niemand anders dan de arts, 
de patiënt, resp. het betrokken eahtpaar, te maken heeft. Onnodig te 
zeggen, dat deze verschraalde zienswijze een volkomen mistekening geeft 
van wat werkelijk aan de orde is. 

In ons eigen land zijn de beschouwingen veelal genuancee1rder en blijken 
ook degenen die k.i.d. als uiterst redmiddel bij een onvruchtbaar gebleven 
huwelijk toelaatbaar achten, oog te hebben voor de bijzondere implicaties, 
hieraan verbonden. 

Extremistisc:he geluiden zijn zeldzaam. Maar de goede intenties ver
mogen de bezwaren en gevaren, naar onderscheiden aspecten, niet weg 
te nemen. 

K.i.d., met resultaat toegepast, begint wel met een technisch-medisah
biologische handeling, maar in wezen gaat het bij deze ingreep om een 
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"Real-akt": de totaliteit van het mensenleven in zijn diepste wortels en 
veelzijdige functies is in het geding. Bovendien raakt zij aan belangrijke 
grondslagen van de orde van onze samenleving. 

Wanneer thans een en ander nader wordt belicht, mag niemand daaruit 
afleiden een gebrek aan begrip voor de goede bedoelingen van hen, die 
deze methode als een laatste uitkomst verwelkomen. Noch ook een gebrek 
aan besef van de nood die kinderlooSiheid bij vele echtparen teweeg brengt. 

Godsdienstig zedelijke overwegingen 
Wat de religieus-ethische kant betreft, zal het voor de lezerskring van 

Anti-Revolutionaire Staatkunde zonder meer duidelijk zijn, dat de ver
werving van nageslacht van een ander dan van de eigen echtgenoot tegen 
de diepste beginselen van wat de Bijbel ons als richtsnoer geeft, ingaat. 
De orde waarin God de mens wil inschakelen in Zijn scheppingsplan om 
nieuwe mensen in aanzijn te roepen, is die van de liefdesverhouding binnen 
het huwelijk 

Brillenburg Wurth doet in zijn desbetreffend referaat een beroep op 
1 Corinthe 7, waar Paulus zegt, dat in het huwelijk de man geen recht 
meer heeft over zijn eigen licihaam, maar de vrouw, en de vrouw geen 
recht heeft over haar lichaam doch de man. En hij vervolgt: "Dat is 
juist het heel bijzondere van het huwelijk, dat die twee waren, man en 
vrouw, hier zozeer tot één vlees geworden zijn, dat bij beiden van zelf
beschikking over hun eigen lichaam geen sprake meer is... Een man 
heeft eenvoudig niet het recht om tot kunstmatige inseminatie toestemming 
te geven. Met andere woorden: het lichaam van zijn vrouw af te staan 
tot bevruchting in een weg, die ten enenmale tegen de aard van het door 
God verol"dende huwelijk indruist. Evenmin als een man het reQht heeft 
om eventueel zijn vrouw buitenechtelijk huwelijksverkeer toe te staan." 
Wij zouden er aan toe willen voegen: evenmin heeft een vrouw het recht 
bevruchting te verlangen met het semen van een man die de hare niet is. 

De Hervormde Synode kenschetst ki.d. in :haar eerder genoemde met 
algemene stemmen aanvaarde rapport als in strijd met het wezen van het 
huwelijk naar Gods wil. Zij veroordeelt deze vorm van inseminatie "omdat 
de gehoorzaamheid tegenover God en de verantwoordelijkheid, die de ene 
mens tegenover de ander draagt, onmogelijk tot haar recht kan komen." 

Waar Rome reeds ki.e. afwijst, behoett nauwelijks nog gezegd, dat 
ki.d. van moraal-theologisch standpunt en anderszins intrinsiek ten enen
male ongeoorloofd is. 

Betekenis voor de gemeenschap 
Ook velen, die de huwelijks- en voortplantingsnorm niet kunnen zien in 

het perspectief van het christelijk geloof, delen wèl de opvatting, dat ki.d. 
een ongeoorloofde inbreuk op het huwelijk teweegbrengt. 

Intussen wordt als motief tot toepassing van ki.d. wel aangevoerd juist 
het voorkomen van het ontstaan van een scheur in het huwelijk wegens 
niet verwerkte kinderloosheid. 

Als voordeel tegenover adoptie wordt aangevoerd, het lijfelijke moeder
schap van de vrouw, waarin een bijzondere persoonlijke bevrediging kan 
liggen, terwijl erfelijkheid voor de helft van haar kind gewaardeerd wordt 
boven de totaal vreemde afstamming van een geadopteerd kind. 
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Inschakeling van ki.d. kan ook dienen om te ontkomen aan de gevolgen 
van een erfelijke ziekte bij de man of in zijn voorgeslacht. 

Ingeval van algehele onvruchtbaarheid bij de man, kan ki.d. van zijn 
kant ook aangegrepen worden a1s een mogelijkheid om van het drukkende 
gevoel, schuld te hebben aan de onvruchtbaarheid van het huwelijk te 
worden bevrijd. 

Het rapport van de studiecommissie van de Maatschappij van Genees
kunst stelt terecht: "De ki.d. gaat niet alleen de echtgenoten aan, de 
gemeenschap als geheel is er bij in geding. Door de toepassing van de 
ki.d. ontstaat een klasse van kinderen aan wie het niet is toegestaan te 
weten wie zij tot vader hebben, hetgeen mogelijk een bedreiging kan vor
men voor alle kinderen. Indien er onzekerheid bestaat over het vaderschap 
van sommige kinderen, kan dit een potentiële bedreiging zijn voor de 
zekerheid van alle kinderen en een bedreiging van de grondvesten van de 
gemeenschap." 

Het kind zelf telt niet mee 
In feite concentreert zich bij ki.d. de aandacht ten volle op de aan het 

echtpaar, in het bijzonder aan de vrouw, te bieden hulp. Alleen, het middel 
dat hiertoe gehanteerd wordt .heeft iets onvergelijkelijk eigens, nl. het wordt 
zelf tot mens. Maar zolang het over ki.d. gaat als over een door een medicus 
toe te passen behandeling, bestaat de mens die als middel dienst zal doen, 
nog niet. En zodoende komt deze in zijn eigen waarde en waardigheid ook 
nog niet binnen het gezichtsveld. En juist doordat die mens op het ogen
blik van de behandeling nog niet present is, komt men er gemakkelijk 
toe, zich te distanciëren van de niettemin klemmende vraag of, wat 
tegenover de vrouw in kwestie een verantwoorde handelwijze schijnt, 
misschien toch niet onverantwoord is tegenover de toekomstige mens, 
tegenover de man wiens zaad gevraagd werd, en tegenover de maat
schappij. 

Wat de belangen van het kind betreft wordt dan gewoonlijk op het 
voordeel gewezen, dat hier het kind althans gewenst is, wat niet van elk 
kind gezegd kan worden. En wanneer men dan voorts een vergelijking 
maakt met het langs natuurlijke weg bij de ongehuwde moeder of in 
overspel bij de gehuwde vrouw verwekte kind, dan valt de vergelijking 
ten gunste van een door ki.d. bij een gehuwde vrouw verwekt kind uit. 

Indirect speelt ook mee een mede door bepaalde opvattingen in sociolo
gie en psychologie gestimuleerde reductie van de betekenis van de bloeds
band bij .hetvaáerschap. Uit het feit, dat vaderlijke zorg en liefde ook 
gevonden wordt ten opzichte van kinderen in de gezinsgroep die de zijne 
niet zijn, wordt ten onrechte wel geconcludeerd dat voor de man de band 
des bloeds met het kind en omgekeerd die van het kind met de vader 
niet zo belangrijk is. Een gevolgtrekking, die o.i. beslist ongegrond is 4). 
We komen er nog op terug. 

Op het essentieel onrecht, dat aan het ki.d.-kind gedaan wordt, concen
treerde vooral het rapport van de commissie-Zedenopbouw de aandacht. 
Verscheidene van de rapporten aan het begin van dit artikel genoemd. 

4) Men zie in dit verband: Eckhart Wiesenhütter, Biologische Vatersehnsucht f 
lahrbuch für Psychologie und Psychotherapie. (Echter Verlag Würzburg, 1954). 
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betrekken in hun beschouwingen - zij het meer zijdelings - mede het 
feit, dat bij k.i.d. aan het aldus verwekte kind essentieel tekort wordt 
gedaan het te bedriegen ten aanzien van zijn afstamming van vaders 
zijde. 

Aan het kind wordt bij voorbaat welbewust het levensverband met zijn 
eigen vader en moeder onthouden. Dit is inhaerent aan de toepassing. Het 
zal bedrogen worden ten aanzien van de diepste wortelen van zijn be
staan. De naam van een vermeende vader zal hij dragen, zijn werkelijke 
vader nimmer kennen en altijd de man van zijn moeder daarvoor houden 
tenzij het geheim toch uitlekt, of omstandigheden zich voor gaan doen die 
noodzakelijk maken het prijs te geven. (Bv. in geval een aanstaand huwe
lijk dreigt af te springen vanwege eventuele overerfelijke afwijking of 
ongunstige predispositie bij de pseudo-vader.) 

Over de ernst van de verwarring waaraan de jonge mens dan ten 
prooi kan vallen, mag men niet gering denken. De Gezondheidsraad 
spreekt in dit verband van een "sterk psychisch trauma". 

Bij het Humanistisch Verbond beperkt zich de visie op de belangen van 
het kind tot het opwerpen van de vraag of het zedelijk toelaatbaar geacht 
kan worden, dat het kind de waarheid omtrent zijn afstamming op de 
duur kan worden onthouden. 

K.i.d. en de rechtsorde - overspel? 
Hoezeer de ki.d. in hare gevolgen ook de rechtsorde raakt, blijkt onmid

dellijk als men bedenkt dat daarin uitgegaan wordt van het huwelijk 
als twee-eenheids-gemeenschap; en van het gezin als verband van ouders 
en hun kinderen. Het notoir zijn van de afstamming wordt daarin boven
dien als een groot goed gewaardeerd. In gerichtheid op bewaring en be
scherming van deze grondpeiiers der samenleving zijn rechtsverhoudingen 
vastgesteld en wetsbepalingen gegeven. 

Zo ligt het vrijwel in alle landen van onze westerse cultuur. In geen 
der bestaande wetgevingen, die alle van oudere data zijn, kOi11 dan ook 
rekening zijn gehouden met de thans bekende mogelijkheid van de ki.d. 
Zodoende zijn de antwoorden welke uit huidige rechtsstelsels afgeleid kun
nen worden met betrekking tot dreigende rechtsvragen voorzover ze kun
nen gegeven worden van min of meer toevallig karakter. Bov:endien zal er 
nog een aanzienlijk verschil in die antwoorden zijn, al naar mate de 
concrete rechtsstelsels, hoezeer ook van dezelfde grondprincipes uitgaande, 
verschillen in de aanwending van de middelen ter verwezenlijking en 
handhaving van genoemde rechtsgoederen. 

Dit komt bv. duidelijk uit bij de beantwoording van de vraag of ki.d. 
met overspel gelijk is te stellen. In 1954 oordeelde een rechter te Chicago, 
dat een ki.d.-kind, hetzij zonder, hetzij met toestemming van de echtge
noot verwekt, onwettig is, en ki.d. zelf overspel van de kant van de 
moeder constitueerde. (Dit geschiedde in een echtscheidingsprocedure 
waarin de moeder haar man het recht op bezoeken van het vijfjarige kind 
wilde doen ontzeggen op grond van het feit, dat het door ki.d. was 
verwekt.) 

Volgens een bericht in de Ncw York Herald Tribune bracht deze uit
spraak grote deining teweeg zowel in vele gezinnen van met door middel 
van ki.d. verwekte kinderen alsook bij de medici die zich met de toe-
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passing bezighielden. Eén gynaecoloog uit deze stad, die zelf 250 vrouwen 
.had geïnsemineerd, waaruit 50 zwangerschappen waren geresulteerd, sprak 
van "een slag, toegebracht aan de voortgang van de geneeskunde". 

Een paar jaar later zou een· tegenovergesteld vonnis van een Schotse 
rechter, dat een k.i.d.-kind wettig verklaarde, grote opschudding in Enge
land verwekken, en leiden tot een uitgebreid opinie-onderzoek. 

Te onzent bepleitte mr. F. L. F. de Hartog in het Nederlands Juristen
blad (20 maart 1954) ki.d. mede onder overspel te begrijpen. Volgens 
hem zou dit zonder wetswijziging kunnen geschieden. Hij schrijft: "Het 
is voldoende de feitelijke omsohrijving van het begrip overspel te ver
ruime:n tot: "Het plegen of toelaten van enige handeling die in het alge
meen bevruchting door een ander dan de edhtgenoot of van een ander dan 
de echtgenote ten gevolge kan hebben"." Deze jurist acht niet alleen de 
man, wiens vrouw een kunstbewerking op zich heeft doen plegen gereah
tigd deswege een vordering tot echtscheiding tegen haar in te stellen, maar 
evenzeer acht hij de vrouw van een man die een kind heeft trachten te ver
wekken bij een andere vrouw door middel van ki. tot een dergelijke vor
dering gerechtigd. 

Dit standpunt heeft niet veel bijval gevonden. Men is het er bij ons 
in het algemeen over eens, dat ki.d. geen overspel is in de zin der wet, 
omdat het constituerende element "commixcio membrorum" ontbreekt. 
(Men zie in dit verband de aan het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 
1950 (Nederlandse Jurisprudentie 1950, 600), voorafgaande conclusies 
van de advocaat-ge:neraal, waarin met uitvoerige bronnenvermelding aan
getoond wordt dat dit de opvatting is van heel de West-Europese juris
prudentie. ) 

Geen overspel dus. Maar een inbreuk op het huwelijk is het wèl. In 
eerdere publikaties heb ik gesproken van een echtbreuk sui generis. Deze 
krijgt uiteraard nog zwaarder accent, indien de vrouw zich aan de behan
deling zou onderwerpen zonder toestemming van haar man. Maar de toe
stemming zelf neemt het karakter van inbreuk op de huwelijkseenheid 
met weg. 

Het resultaat bij uitvoering met succes staat op één lijn met de vrucht 
van overspel. De substitutie van overspel door een dienstverlening tot 
inbreng van sperma van een derde vermag dit niet te veranderen. 

De nota van het Humanistisch Verbond, volledig afkerig van elke 
vergelijking met overspel, z.egt niettemin in een zinsnede, direct vooraf
gaand aan een scherp positie kiezen ten deze: "De ki.d. in het kinderloze 
huwelijk immers geeft de vrouw - teleurgesteld door haar man, die haar 
geen kind schenkt - in de donor een onbekende, in nevelen gehulde min
naar. De man wordt zich zijn sterielheid ten pijnlijkste bewust, doordat 
in het kind de donor steeds in huis is". 

K.i.d. en echtscheiding 
De boven gegeven kenschetsing als echtbreuk sui generis heeft uiter

aard slechts het wezenlijke willen peilen. Zij brengt geenszins mee, dat 
ki.d. nu ook een grond tot echtscheiding zou moeten kunnen opleveren. 

De staatscommissie tot wier opdracht het behoorde, zich ook hierom
trent te bezinnen, heeft zich. afgevraagd of de wet met name in het geval 
van ki.d. zonder toestemming van de man aan deze niet recht moet toe-
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kennen echtscheiding te vragen. Het rapport stelt dan: "Ook al kan ki.d. 
niet als overspel in de zin der wet worden aangemerkt, men zou haar wèl 
als een vorm van het ruimere begrip echtbreuk kunnen beschouwen. Als 
zodanig zou zij in bepaalde gevallen als symptoom van huwelijksontwrich
ting kunnen gelden." 

De com.rnissie meende echter geen voorstellen ten deze te moeten doen, 
aangezien de hele edhtscheidingsproblematiek op de helling moet komen 
en de ki. daarvan slechts een detail is, dat zich niet voor een afzonderlijke 
oplossing leent. 

Het onder.havige probleem zou haar inziens als het ware vanzelf opge
vangen zijn, indien de oplossing van het vraagstuk van het echtscheidings
recht gezocht werd, hetzij in het invoeren van een nieuwe echtscheidings
grond als grondige ontwrichting van het huwelijk, gelijk de Prof. Telder
stiahting voorstelt, of vervanging van de bestaande gronden door deze 
nieuwe grond, gelijk de nota van de Gezinsraad en een deel van de com
missie van het Centrum voor Staatkundige Vorming doet. Eveneens is dit 
het geval in de gedachte van de gespreksgroep-Briët die uitgaat naar een 
vereenvoudiging van de huwelijksontbinding na scheiding van tafel en bed. 

De staatscommissie is tevens van mening, dat ki.d. onder omstandig
heden zal kunnen worden beschouwd als een buitensporigheid, welke een 
grond tot scheiding van tafel en bed opleveren. 

Merkwaardigerwij s gaat de rooms-katholieke hoogleraar Van Eck in 
zijn minderheidsnota het verst in het willen openen van echtscheidings
mogelijkheden. Hij meent, dat ook ki.e. buiten toestemming van de man 
moet kunnen leiden tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed, en 
wel zonder dat daarbij de eis wordt gesteld, dat de echtbreuk een symp
toom van huwelijksontwrichting is. Hij staat afwijzend tegenover verrui
ming van de mogelijkheid tot eohtscheiding met invoering van ontwrichting 
van het huwelijk, en zou willen volstaan met de verruiming van het begrip 
overspel tot echtbreuk, waaronder naast overspel, ki., behoudens ki.e. met 
toestemming van de man, 'begrepen is. Echtbreuk behoort z.i. in het geval 
van ki. slechts dan geen recht op het vorderen van echtscheiding te geven, 
indien ki.d. met toestemming van de man is geschied; de ki.d. acht hij in 
dit geval vergelijkbaar met toelaten van uitgelokt overspel. 

Juridische vragen rondom wettigheid en afstamming van het kind 
Bij dit onderdeel spreekt wel zeer in het bijzonder dat de verschillende 

wijzen waarop de onderscheiden rechtsstelsels dezelfde grondwaarden 
hebben willen beschermen, ook tot verschillende uitkomsten leidden. Gelijk 
gezegd, het hangt ervan af welke weg de wetgever heeft gekozen om de 
wezenlijke waarde voor burger, gezin en samenleving veilig te stellen. 

Zo valt in vele rechtsstelsels in het burgerlijk recht het zwaartepunt op 
het grote maatschappelijk belang, rechtszekerheid te scheppen ten aanzien 
van de status van het gedurende het huwelijk geboren kind. Daartoe wordt 
de mogelijkheid tot ontkenning van het vaderschap van een uit een ge
huwde vrouw geboren kind ten strengste beperkt. 

Zo te onzent, zo ook in de Verenigde Staten, iets minder stringent in 
Frankrijk Maar de tweeërlei maatstaf, die de Code Pénal - voorzover 
mij bekend - nog steeds kent voor de beoordeling van overspel bij de man 
en de vrouw, waarbij de echtbreuk van de vrouw qualitate qua strafbaar is, 
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moet weer gezien worden tegen de achtergrond, dat men de binnenleiding 
in een gezin van eventuele "enfants d'un intrus" wil tegengaan. Savatier, 
hoogleraar aan de juridische faculteit van de universiteit te Poitiers, stelde 
dan ook in de juridische uiteenzetting in de Etude Laënnec, dat de vrouw 
die zich met haar wil kunstmatig laat bevruchten, precies doet wat de straf
wet wil straffen. En de toestemming van de echtgenoot zou dan niet kun
nen ,helpen. In ieder geval hebben de ontwerpers van de nieuwe Code 
Civil, gelijk mr. Berkhouwer reeds jaren geleden schreef (Liberaal 
Réveil. juli 1958), beseft, dat "L'insémination artificie1 est à l'ordre du 
jour". Het voorontwerp bevat de regel, dat de man de wettigheid van een 
door ki. verwekt kind kan ontkennen, wanneer deze zonder zijn toestem
ming is toegepast. 

In Engeland daarentegen ligt naar traditioneel recht het zwaartepunt 
op de weerkelijke afstamming. Bovenal wil men voorkomen, dat een kind 
van een gehuwde vrouw, in werkelijkheid niet gesproten uit de echtgenoot, 
zal doorgaan als diens nakomeling. Het doen registreren door de man op 
zijn naam van een kind waarvan hij niet ook de biologische vader is, 
geldt als misdrijf waarop tot zeven jaar gevangenisstraf staat. Geen wonder, 
dat dan ook reeds in 1952 de toen 53.000 leden tellende Britse artsen
organisatie een memorandum aanbod aan de regeringscommissie voor 
huwelijkswetgeving, waarin naast andere eisen, voorgesteld werd de echt
genoot van de vrouw, die een ki.d.~baby kreeg als de wettige vader te er
kennen, indien :het kind met zijn toestemming is verwekt. Men kan dit 
memorandum zien als een illustratie, hoe na de oorlog Engeland als het 
ware overvallen is door deze nieuwe wijze van conceptie. 

In 1959 stelde het Britse rechtskundig genootschap een aantal aanbe
velingen op voor de desbetreffende staatscommissie, o.a. om het met 
toestemming verwekte ki.d.-kind wettig te verklaren, en ki.d. zonder 
toestemming van de echtgenoot tot misdrijf en echtscheidingsgrond te 
maken. 

Reeds in de jaren vijftig zijn in vele staten tal van commissies bezig ge
weest met ,bezinning op de ethische en juridische vragen welke bij ki. 
rijzen, vaak gevolgd door de vaststelling van nieuwe ontwerpen van wet, 
waarin met het nog zo recente fenomeen wordt rekening gehouden. Van 
zes Amerikaanse staten willen vijf k.i.d. toestaan en alleen Ohio deze 
strafbaar stellen en het kind onwettig verklaren. 

De commissies uit de Scandinavische landen hebben steeds contact met 
elkander onderhouden. Hun ontwerpen stemmen in hoofdzaak met elkander 
overeen, al zijn er ook opmerkelijke verschillen. Zo staat het Deense in 
bijwndere gevallen inseminatie ook bij een met haar man niet samen
levende vrouwen bij een ongehuwde vrouw toe, terwijl het Finse dit bij 
de laatste wil strafbaar stellen. Volgens een Noors en Fins ontwerp is 
geheimhouding van de identiteit van de donor tegenover de echtgenote 
eis. In het Deense en Zweedse stelsel zou de arts een door de echtgenoot 
aangewezen donor die toestemming gaf, mogen kiezen. In andere gevallen 
is hij tot geheimhouding verplicht. Slechts West-Duitsland heeft strenge 
strafbaarstellingen van ki.d. opgenomen in het nieuwe ontwerp Wetboek 
van Strafrecht. 

Tot nu is, voor zover mij bekend, in géén der landen waar deze materie 
in beweging is, een aangeboden ontwerp ook reeds tot wet verheven. 
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Confrontatie met de Nederlandse wet 
De Nederlandse wetgever heeft het huwelijk als instituut tot voort

planting als grondslag aanvaard en hij hecht aan de betekenis van de 
afstamming grote waarde. De bekendheid van werkelijke afstamming 
wordt als rechtsgoed zoveel mogelijk beschermd. Dat het recht van de 
mens om te weten van wie hij afstamt niet alleen vroeger, in de tijd dat 
onze wetgeving tot stand kwam, maar ook nu als een hoog goed gewaar
deerd wordt, komt tot uitdrukking in de nog recente adoptiewet, waarin 
aan de pleegouders de eis wordt gesteld het te adopteren kind op de 
hoogte te stellen van zijn werkelijke afstamming. Dit ondanks het feit, dat 
het voor een aantal adoptie-ouders heel wat eenvoudiger zou zijn, indien 
zij de werkelijkheid daarvan geheim mochten houden. 

Die betekenis wordt ook geïllustreerd door artikel 236 van het Wet
boek van Strafrecht, dat het "door enige handeling opzettelijk onzeker 
maken van iemands afstamming" beschouwt als een misdrijf dat gestraft 
kan worden met gevangenisstraf tot vijf jaar, waarbij bovendien ontzetting 
uit bepaalde rechten o.a. van uitoefening van beroep, kan plaats hebben. 
De wet onthoudt zich eohter van elke nadere aanwijzing van de aard der 
handeling. Bij de vaststelling van dit artikel zal men in het bijzonder 
gedacht hebben aan valsheid in geschrifte, onjuiste opgaven in de akte van 
de burgerlijke stand of vervalsen van die akten. Maar dat is niet maat
gevend. Prof. Simons tekent dan ook bij dit artikel ten aanzien van de 
handeling aan: "Voldoende is dus dat zij op welke wijze ook de afstam
ming van een ander onzeker maakt". (Leerboek van Strafrecht, deel 1I, 
blz. 158). 

Maar de rechtszekerheid is een niet minder groot goed. De wetgever 
heeft in het burgerlijk recht aan dit beginsel prioriteit verleend ten op
zichte van het openbaar zijn van de werkelijke afstamming. Hij gaat 
ervan uit, dat het kind van de getrouwde vrouw de man tot vader heeft. 
Dit wettelijk vermoeden is kort en krachtig geformuleerd in artikel 
305 B.W.: "Het kind hetwelk staande huwelijk is geboren of verwekt, heeft 
de man tot vader." 

Terwille nu van die rechtszekerheid en de belangen van het kind, ter 
voorkoming van zedekwetsende twijfel aan de morele integriteit van de 
vrouw heeft hij de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs tot enkele 
zeer limitatief gestelde gevallen beperkt (artikel 307 B.W.). Hij mag bv. 
niet aantonen (in het Franse stelsel kan dat nog wel) dat een kind wegens 
zijn eigen onvruchtbaarheid het zijne niet kan zijn. 

In ieder geval ligt het zo, dat in het kader van de systematiek van 
onze wet het k.i.d.-kind, ontsproten uit een gehuwde vrouw, wettig is en 
zonder meer geldt als afstammeling ook van de echtgenoot. 

In eerdere publikaties over dit onderwerp heb ik gesteld, dat in werke
lijkheid de arts, die een vrouw insemineert met zaad van een man wiens 
identiteit hij geheim houdt - of dit doet met een van verschillende per
sonen afkomstig mengsel, wat ook wel geschiedt - zich schuldig maakt 
aan het onzeker maken van iemands afstamming, hetgeen, als boven ge
zegd, als misdrijf is aangemerkt. 

Hiertegen zijn bezwaren aangevoerd, waarvoor ik wel begrip kan 
hebben, maar waaromtrent ik toch wel een enkele opmerking zou willen 
maken. Tegen deze opvatting is wel aangevoerd, dat bij k.i.d. geen sprake 



56 DR. F. T. DIEMER-LINDEBOOM 

kan zijn van een misdrijf van verduistering van staat, juist vanwege artikel 
305 B.W. Mr. Berkhouwer (Nederlands Juristenblad, 9 januari 1954) stelt 
het zelfs zó scherp, dat krachtens artikel 305 B.W. de afstamming van het 
door ki. verwekte kind juist niet onzeker, doch "zeker" is I Toegegeven 
zij, dat de arts in zijn handelwijze volkomen gedekt wordt door de be
paling van het Burgerlijk Wetboek. Diens handelwijze moge daardoor 
formeel-wettelijk onaantastbaar zijn en de "afstamming" moge formeel 
aanwijsbaar en wettig zijn, hier treedt dan wel op zeer pregnante wijze aan 
de dag, hoe bij abstraherend formalisme, recht en waaDheid, inplaats 
van met elkander in harmonie te zijn, soms tot elkanders tegenpolen 
worden. 

In ieder geval maakt ki.d. de afstamming in werkelijkheid onzeker op 
een veel dieper niveau dan tljen ooit bij de opneming van het betreffende 
misdrijf in het Wetboek van Strafrecht voor mogelijk heeft kunnen 
houden. Het minder ernstige herstelbare bedrog wordt met zware straf 
bedreigd; bij het allerernstigste bedrog, - de hantering van de wet sluit 
als een bus - gaat men vrijuit. 

Hier is precies het omgekeerde het geval van wat Montaigne eens heeft 
meegedeeld. Er was een man ter dood veroordeeld wegens moord. De 
bewijslevering was volkomen rond. Het vonnis was gewezen. De executie 
stond voor de deur. Vlak voor de terechtstelling kwam plotseling onom
stotelijk vast te staan, dat een ander de moord gepleegd had. Een van de 
rechters stelde voor, de executie toch maar door te laten gaan. Formeel 
klopte de zaak immers volkomen I 

In ieder geval kan 305 B.W. niet ingeroepen worden, wanneer ki.d. 
een ongehuwde vrouw zou betreffen. Hier dekt geen wettelijk vermoeden 
met de mantel der zekerheid de werkelijke onzekerheid. Waarmee in
tussen niet gezegd wil zijn, dat ik zou willen pleiten voor straf ingevolge 
dit artikel. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn, dat er een spanning kan zijn 
tussen wettelijke formuleringen en het rechtens toelaatbare. De rechtsorde 
is niet identiek met positieve wetgeving. Wanneer de positieve wetgeving 
in strijd komt met de wezenlijke rechtsbeginselen, dan heeft het handelen 
overeenkomstig de formele regeling in werkelijkheid niet het karakter van 
rechtmatigheid in diepere wezenlijke zin. 

Het is zelfs mogelijk dat een wet gedragingen toestaat die in wezen 
onrechtmatig zijn, en dat zij gedragingen strafbaar stelt die naar haar 
aard volkomen rechtmatig zijn. Een nog zeer nabij verleden heeft ons 
daarvan maar al te duidelijke voorbeelden en met ontstellende gevolgen, 
getoond. 

De uitslag van de confrontatie van dit nieuwe fenomeen met de be
palingen van de bestaande Nederlandse wetgeving is op geen enkele wijze 
richtingwijzend. Daarover bestaat ook nauwelijks verschil van mening. 
Vandaar juist al die bezinning en de verzoeken om advies aan diverse 
commissies. 

Wanneer, gelijk de staatscommissie adviseert, ki.d. niet wettelijk onge
oorloofd zal worden verklaard, dan is het kind, tijdens huwelijk geboren, 
(althans wanneer de wettigheid niet met succes is ontkend) wettig erfge
naam. De moeder en haar man zullen dit gaarne aanvaarden. Maar bij 
geheimhouding van de ware identiteit impliceert dit natuurlijk bedrog ten 
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aanzien van andere erflaters. En dat kan in families, waarin de lijn der 
geslachten een belangrijke rol speelt, zwaar aankomen. 

De donor 
Bij k.i. met semen van een derde moet iemand gevonden worden die 

zeer bewust goedvindt dat van hem nakomelingsCihap in het leven wordt 
geroepen. En die tegelijk ook zeer bewust zich onttrekt aan alle ver
antwoordelijkheid voor zijn langs de weg van k.i. verwekt kind. 

Het feit dat het sperma tot zijn dispositie staat, betekent allerminst 
dat het hem ook zedelijk en rechtens (ook al is er geen enkele wetsbe
paling die het hem verbiedt) vrij staat hiermede naar believen te handelen. 
Hij ontneemt bij voorbaat - en niet bij ongeluk - aan zijn eventueel 
kind het reCiht zijn eigen vader te hebben en het recht om op te groeien 
in het liefdesverband van het gezin met eigen vader en moeder tezamen. 
Het geïsoleerd gebruik van zijn creatief vermogen vernietigt een essentieel 
levensgoed van de toekomstige mens wiens biologische vader hij is. 

De staatscommissie kan voor deze figuur dan ook weinig waardering 
opbrengen, . met name wanneer hij tegen geldelijke beloning zijn mede
werking verleent. Anderzijds wordt aan de levering tegen vergoeding wel 
de voorkeur gegeven, omdat hierdoor de dienstverlening het beste onper
soonlijk wordt gemaakt. 

Dr. Hij mans, die de eerste synodale commissie van de Nederlandse 
Hervormde Kerk presideerde, heeft voorgesteld, de naam donor niet te 
gebruiken, omdat deze reminiscenties wekt aan bloeddonores en daardoor 
gesuggereerd zou worden dat het hier om een koele dienst aan de 
medemens gaat. 

Wanneer wij hier toch niet, gelijk hij wil, van zaad verschaffer spreken, 
is dat niet omdat wij het niet met hem eens zijn, maar meer omdat het 
woord k.i.d. nu eenmaal ingeburgerd is en de d daarbij een afkorting is 
van donor. 

De grote moeilijkheid is vaak het vinden van geschikte donors. Waar 
de toepassing van k.i.d. enige omvang heeft aangenomen, zijn sperma
depots of zg. sperma-banken geen uitzondering. 

Toen destijds in New Vork de Dienst van Volksgezondheid gewaar 
werd, dat er al bedrijfjes in de vloeistof werden opgezet, begreep deze, 
dat hier grote gevaren voor de gezondheid kwamen te liggen. Het uitein
delijke resultaat van de bezinning daaromtrent was, dat de zg. sperma
banken konden blijven bestaan, maar aan bepaalde voorwaarden moesten 
voldoen. The Sanitary-Code of the City of New Vork werd daartoe aan
gevuld met een aantal desbetreffende bepalingen die sedert medio 1947 
van kracht zijn. Elke donor wordt daarbij verplicht, zich aan een nauw
keurig lichamelijk onderzoek te onderwerpen. De arts moet in een daartoe 
bestemd register inschrijven zijn eigen naam, naam en adres van de donor 
en van de behandelde vrouw, het resultaat van het lichamelijk en serolo
gisch onderzoek inclusief de resus-factor van beiden en de datum van 
de k.i.d. De gegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Het 
stellen van deze eisen houdt zijdelings een zekere sanctie van overheids
wege in. (Of later ook de wetswijziging als antwoord op de juridische 
vragen, waarom van toen af met nadruk gevraagd is, inderdaad gekomen 
is, is mij niet bekend geworden). 
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Te onzent werpt de nota van het Humanistisch Verbond de vraag op 
O'f bij enige ontwikkeling van de ki.d. registratie noodzakelijk zal zijn. 

De staatscommissie heeft zich ook beziggehouden met de vraag of tegen 
de donor een vordering tot levensonderhoud kan ingesteld worden voor 
het met zijn semen verwekte kind. Deze vraag kan zich natuurlijk uit
sluitend voordoen indien het kind onwettig is, hetgeen alleen het geval 
is, wanneer hetzij de moeder ongehuwd is, hetzij de wettigheid van het 
kind door de man van de gehuwde vrouw met succes is ontkend, en 
dan tevens de identiteit van de donor bekend is. Gezien de opzet van 
geheimhouding zal dit geval zich dus zelden voordoen. Het rapport van 
de staatscommissie haalt Asser-Wiarda (PersO'nenrecht) aan, die in deze 
gevallen de dO'nor alimentatieplichtig acht, O'mdat hij ki. gelijkstelt met ge
meenschap in de zin van artikel 344a. De cO'mmissie acht dit laatste be
twistbaar, maar houdt rekening met de mogelijkheid, dat ook zonder ge
bruik te maken van het vermoeden van artikel 344a, bewezen würdt, dat 
de dO'nor het kind heeft verwekt. 

Paul Scho1ten zegt in zijn bewerking van het personenrecht, - de 
ki.d. was toen nog niet aan de horizO'n verschenen -, dat de verplichting 
tüt onderhüud van een natuurlijk kind berust op de afstamming, dat is op 
de fysiO'lO'gische betrekking van vader en kind. Niet de daad der verwek
king is beslissend. (Vergelijk Hüge Raad, 7 februari 1919, Nederlandse 
Jurisprudentie 322). 

ZO' bezien zal de arts in dit opziaht dus wel nooit gevaar lopen. De 
staatscommissie zou aan de rechter willen overlaten wanneer de dO'nO'r 
moet beschouwd wO'rden als vader en tot levensonderhO'ud verplicht zou 
kunnen würden. Zij schrijft: "ZO' is er alle reden toe artikel 344 van toe
passing te achten op de dünO'r, die zijn semen met het O'og op de ki.d. 
bij een bepaalde vrouw afstond, daarentegen zou het onbillijk zijn hem 
als vader te beschouwen, die het semen voor laboratO'riumonderzoek heeft 
afgestaan, waarna het buiten zijn weten voor ki.d. is misbruikt 5). 

K.i.d. en huwelijksbeletselen 
De geheimhouding waar ki.d. mee omringd is, opent de mogelijkheid 

van cO'nsanguine huwelijken tussen half broer en half zuster of zelfs 
tussen vader en dochter, iets wat de wettelijke regeling inzake huwelijks
beletselen uitdrukkelijk heeft verboden. Is de identiteit bekend, dan kan 
zo'n huwelijk belet wO'rden, wanneer men de term "elkander bestaan" 
daarin opvat als in ieder geval medeomvattend natuurlijke bloed- en 
aanverwantschap. Opent men echter een, zij het smalle, weg tO't toepas
sing van ki.d. met inbegrip van geheimhO'uding, dan is er geen oplossing 
O'm a priüri consanguine huwelijken in dit verband absoluut te voorkomen. 
De ook in de toekomst verwachte beperktheid van toepassing van ki.d. 
heeft de commissie van de Gezondheidsraad doen constateren dat uit gene-

5) Dat laatste is natuurlijk een ernstige onrechtmatige daad, ook al zou er nooit 
iets van uitlekken. Alleen wie de kwestie van zuiver medisch-biologisch gezichtspunt 
beziet zou kunnen menen, dat hierin niets verkeerds steekt en bij gebrek aan een 
goede donor er naar kunnen willen grijpen. Slechts zo is te verklaren de in het 
R.K. Artsenblad (1948, blz. 28) gesignaleerde handelwijze van een arts, die buiten 
toestemming en medeweten van de man van wie hij sperma tot onderzoek onder zich 
had, dit tot toepassing van k.i.d. gebruikte zonder één gedachte te wijden aan het al 
of niet rechtmatige hiervan. 
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tisch oogpunt geen afdoende bezwaren tegen ki.d. kunnen worden aan
gevoerd. Sommige leden van de staatscommissie hebben er anderzijds de 
aandacht op gevestigd, dat toepassing van ki.d. met inachtneming van de 
geheimhouding een potentiële ondermijning van de regeling der huwelijks
beletselen in:houdt en daarmee een potentiële intrede van een maatschappe
lijk kwaad dat deze regeling juist wenst te voOorkomen. 

Thans is vermoedelijk het aantal door ki.d. verwekte kinderen nog 
gering. Een aantal jaren geleden noemde Schellen 6) een getal van onge
veer 200 en men schat dat er jaarlijks zOo'n 6 à 7 bijkOomen. Maar wéten 
hoe groot het getal werkelijk is, doet niemand. Dat brengt nu eenmaal de 
geheimhouding mee. De waarschijnlijkheid van consanguine huwelijken is 
dus gering. Zeer gering. Immers niet meer dan éé.n pl'ocent van alle 
huwelijken is Oonvruohtbaar dOoor absolute steriliteit van de man en slechts 
weer een heel klein percentage hiervan zal zich uitstrekken naar de ki.d. 
Statistisch is de kans dus minimaal, ook als men in aanmerking neemt 
dat op zichzelf met één kwantum semen meerdere inseminaties kunnen 
WOorden verricht en meermalen van de diensten van dezelfde donOor gebruik 
zou WOorden gemaakt 7). 

Gezondheidsraad over k.i.d. en geestelijke volksgezondheid 
De opdracht aan de commissie uit de Gezondheidsraad is uitdrukkelijk 

beperkt geweest tOot de aspecten van het probleem op het gebied van de 
lichamelijke, de geestelijke gezOondheid en medische ethiek Zij zag echter 
terecht in, dat bij het zoeken van een antwOoord, met name waar de 
geestelijke gezondheid en de medische ethiek aan de Oorde zijn, deze niet 
gescheiden van godsdienst en levensbeschouwing bezien kunnen WOorden. 
Zij zag scherp in, hOoe de Oopvattingen dienaangaande, evenals bij de 
juridische aspecten, waarOop zij tevens wees, Oonverbrekelijk met een en 
ander samenhangen. 

In haar cOonclusies maakt zij een ondersoheid tussen mentale gezondheid 
in engere zin van de direct betrokkenen, waarmee zij oop medisch terrein 
blijft, en de algemene geestelijke volksgezondheid. 

Wat de eerste betreft, "is het beschikbare materiaal aan ervaringsfeiten 
nOog slechts uiterst schaars, en wat er wèl is kan nauwelijks de toets der 
wetenschappelijke critiek doorstaan... Ook zal het zeer moeilijk zijn 
Oom wetenschappelijk verantwoord materiaal te verzamelen, gezien de 
geheimhouding en de emotionele geladenheid waarmee het prOobleem Oom
geven is." 

Inderdaad is daardOoor bij voorbaat aan elk systematisoh wetenschappe
lijk, diepergaand Oonderzoek naar mogelijke repercussies bij voorbaat de pas 

6) De Engelse dissertatie van de r.k. arts A. M. C. M. Schellen, Artificial in the 
human, geeft een zeer veelzijdige oriëntatie. Naast vele tijdschriftartikelen verscheen, 
als no. 14, 2e serie, Mens en medemens, een boekje in het Nederlands (Het Spectrum, 
Utrecht/ Antwerpen, 1960). 

7) Het is al weer een jaar of zes geleden, dat een van de aanwezigen bij een samen
spreking over dit onderwerp - en het was niet iemand uit een van de drie grootste 
steden - meedeelde hoe hem bekend was, dat in het woongebouw waarin hij een flat 
had, twee families een k.i.d.-kind hadden. Zo kon in de praktijk een dergelijke mogelijk
heid wel eens niet zover afliggen als op papier. Uit deze mededeling bleek overigens 
ook, dat de geheimhouding van het feit zelf soms minder waterdicht is dan als 
strenge noodzakelijkheid geldt. 
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afgesneden. Men blijft aangewezen op de summiere, meestal persoon
lijke indrukken van inseminatoren, al dan niet aangevuld door, waar de 
spanning te groot wordt, toevallig in de openbaarheid komende uiteraard 
exceptionele blijken van het tegendeel. Niet geheel juist lijkt het mij, dat 
gesteld wordt: "Er zijn enkele drama's na donorinseminaties voorgekomen, 
maar dit zegt op zichzelf niets; ook in normale huwelijken ontstaan soms 
dramatische situaties". Die vergelijking gaat niet op. Want dergelijke 
drama's, hoe zeldzaam misschien ook, hebben te maken met de aan de 
ki.d. als zodanig inhaerente anti-normatieve elementen. 

Wanneer bv. een man, na de opmerking van een niets vermoedende 
verpleegster, dat het kind op de dokter lijkt, een poging tot doodslag op 
vrouwen kind en daarna zelfmoord pleegt (Denemarken), of een ge ... 
insemineerde vrouw in het kaartsysteem van de medicus inbreekt om de 
identiteit van de donor te weten te komen (Engeland), wanneer ernstige 
depressies optreden bij een vrouwen man beiden, nadat de con amore 
verlangde zwangerschap is ingetreden (Nederland), wanneer zaadverschaf
fers psychisch gaan lijden onder zelfverwijt (verschillende landen), dan 
mogen hieruit natuurlijk geen algemene gevolgtrekkingen gemaakt. Maar 
wèl zijn dergelijke feiten een bewijs, dat ook de mentale individuele ge
zondheid de zuiver medische verre te buiten gaat, omdat zij stuk voor 
stuk verband houden met de laedering van waarden, waarmee ki.d. naar 
haar aard gepaard gaat. 

In ieder geval maant de commissie tot grote voorzichtigheid bij de indi
catiestelling . 

Wat nu de gevolgen voor de algemene geestelijke volksgezondheid be
treft, menen de meeste leden der commissie, dat de door hen aanvaarde 
normen door toepassing van ki.d. aangetast worden. Op die grond ziet 
men zekere gevaren voor de algemene geestelijke volksgezondheid. De 
overgrote meerderheid wijst uit dien hoofde, bij uiteenlopende argumen
tatie, ki.d. af. Voor enkele leden zijn die bezwaren niet van zó over
wegende aard. Deze zouden een mogelijkheid tot k.i.d. op beperkte indi
catie open willen laten. 

Ook studiecommissie MaatschaPPij wijst k.i.d. af 
De Studiecommissie uit de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 

Bevordering der Geneeskunst - in 't vervolg kortweg Maatschappij ge
noemd - publiceerde haar rapport begin 1962 (zie Medisch Contact, 
23 febr. '62). In haar achtste conclusie leest men: "De commissieleden 
achten met algemene stemmen de ki.d. ontoelaatbaar; zij zijn van oordeel 
dat de arts er afwijzend tegenover behoort te staan. Slechts één lid, zelf 
evenmin voorstander, zou een kleine opening willen laten onder zeer be
perkende voorwaarden". 

De commissie was zich terdege bewust dat niet alle artsen afwijzing 
van de ki.d. zouden aanvaarden. Zij drong er daarom op aan dat de 
Maatschappij een standpunt zou bepalen met betrekking tot de medisch
ethische vragen, waarbij zij met nadruk stelde: "Het belang van een echt
paar is niet gelegen in een advies tot toepassing van de ki.d. bij een 
kinderloos echtpaar waarvan de man steriel is, maar in de geestelijke hulp 
of steun, welke de arts het echtpaar kan geven." 

Aanvankelijk leek het er op, dat men mocht verwachten, dat de Maat-
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schappij het Medisch Tuchtrecht wel met een bepaling zO'u willen ver
rijken, waardoor de ki.d. daarO'nder zO'u kO'men te vallen 8). 

Het liep echter geheel anders. 
Op de ter bespreking belegde afdelingsvergaderingen verO'O'rzaakte ,het 

rapport met zijn afwijzende cO'nclusies een hele deining. SO'mmigen zagen 
er een regelrechte aanslag in O'p hun individuele vrijheid tO't handelen. 
En hoewel het rapport vO'lkO'men terecht gesteld had, dat de gemeen
schap als geheel bij ki.d. betrokken is, werd hier luide verkO'ndigd, dat 
afwijzing van ki.d. een bedreiging van de geestelijke vrijheid van O'ns vO'lk 
inhield. 

Te berde werd gebracht, dat niets zO' belangrijk is, als het O'nbeperkt 
handhaven van de geestelijke vrijheid (Rijpperda Wierdsma), ja, zelfs 
werd de stelling gepO'neerd: "het gaat in dezen om de grO'ndvesten van 
het geestelijk bezit van de Nederlandse natie." (Briët). 

Onnodig te zeggen, dat zij die O'p deze wijze in geweer kwamen, geen 
enkele gedachte wijdden aan het O'nrecht, dat aan het ki.d.-kind wO'rdt 
aangedaan. 

De Maatschappij verhult het grote verschil tussen k.i.e. en k:i.d. 
Het hoofdbestuur van de Maatschappij had de publicatie van het rapport 

vergezeld doen gaan van een preadvies. Daarin werd gezegd, dat de 
meerderheid zich kO'n verenigen met de conclusie, dat toepassing van de 
ki.d. medisch-ethisch O'ntoelaatbaar moet wO'rden geacht. Een minderheid 
echter wilde toelaatbaarheid voor uitzonderlijke gevallen, met strenge 
waarbO'rgen. 

Het hoofdbestuur wilde zich toen nO'g "O'nthouden van een oordeel 
omtrent de vraag O'f een uitdrukkelijk verbod tO't toepassing van de ki.d. 
moet wO'rden vastgesteld." 

Van de boven reeds aangestipte gedachten wisseling is kennelijk een 
grO'te pressie uitgegaan. Nadien kwam ,het hoofdbestuur met een aantal 
O'ntwerpcO'nclusies, die met een minimale wijziging O'p de Algemene Ver
gadering in december 1962 werden aanvaard. 

Het opmerkelijke hierbij is, - en daar wil ik bijzondere aandacht voor 
vragen - dat het grO'te onderscheid naar ethisch aspect tussen ki.e. en 
ki.d. daarin vO'lkomen verdoezeld is. 

Zeker, in conclusie Ir wordt gesteld: "Kunstmatige inseminatie bij 
een ongehuwde vrO'uw is in strijd met de maatschappelijke orde en ook 
medisch-ethisch ontoelaatbaar." 

Maar O'verigens moet de ki.d. het dO'en met de zich geheel op de vlakte 
houdende derde conclusie: "Grote groeperingen van het Nederlandse vO'lk 
en ook vele artsen staan afwijzend tegenO'ver kunstmatige inseminatie, 
zeker tegenover heterolO'ge toepassing daarvan." 

De vierde en laatste conclusie is gewijd aan de eisen van zorgvuldigheid 
in engere zin bij de toepassing. 

ZO' heeft de toespitsing op, en de O'vertrekking van enerzijds de indivi
duele vrijheid in verantwoordelijkheid van de arts, en anderzijds de be-

8) Het rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming spreekt met zoveel 
woorden op blz. 28 die verwachting uit, maar acht een medisch-tuchtrechtelijke regeling 
alleen onvoldoende. 
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perking van het gezichtsveld tot de bijstandzoekende vrouw, de voor de 
medische ethiek gevaarlijke aspecten volkomen onder de tafel gewerkt. 

Achtergrond van het voorstel tot wetswijziging 
Aan de gememoreerde conclusies ging er nog een vooraf, welke vast

stelde: "Kunstmatige inseminatie bij de mens is een medische handeling 
welke uitsluitend door een arts mag worden verricht en waarvoor alleen 
een arts de verantwoordelijk.heid kan dragen." 

Ook de commissie uit de Gezondheidsraad had zich in deze geest geuit. 
Deze wees er tevens op, dat er onder juristen enige twijfel bestaat of 
dit juridisch ook geldt. 

Art. 1 van de wet op de uitoefening van de Geneeskunst rekent tot de 
taak van de arts het verlenen van genees-, heel- of verloskundige bijstand. 

De vraag of ki. hier onder valt is door de staatscommissie ontkennend 
beantwoord. De ki. is inderdaad niet van genees- of heelkundige aard. 

De <;taatscommissie doet nu het voorstel art. 1 uit te breiden door i.n 
de taakomschrijving tevens op te nemen: "het als bedrijf verlenen van 
bijstand aan een vrouw met het doel langs kunstmatige weg bevruchting 
teweeg te brengen." 

Waarom doet ze dit? Wat is het motief? 
Het gaat erom de niet-medicus die ki. zou toepassen, met de strafwet 

te grijpen. 
De commissie uit de Gezondheidsraad wilde daar al naar toe. Ja, deze 

gaat zelfs zo ver, dat zij ook ki. binnen het huwelijk door een niet
medicus strafbaar wil zien gesteld. 

Een uitbreiding van art. 1 nu, als voorgesteld, brengt de niet-medicus 
die zich met ki. inlaat onder art. 436 Wetboek van Strafrecht, waar het 
onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst strafbaar gesteld wordt met 
een geldboete van ten hoogste f 1000.-. Zou het Parlement dit voorstel 
aanvaarden, dan is het gevolg, dat ten behoeve van dit bescheiden doel 
ineens de ki.d. gelegaliseerd is. 

Slechts prof. Van Eck en ondergetekende hebben zich, ieder op eigen 
wijze van dit voorstel gedistancieerd. 

Eigenaardige inconsequentie, tevens gevMrlijke zMk 
De staatscommissie .heeft in meerderheid strafbaarstelling van de medicus 

voor toepassing van ki.d. afgewezen. 
Overwegingen daarbij waren vooral "dat een wettelijk verbod uit oog

punt van het belang van het kind meer nadeel dan voordeel brengt. Door 
handhaving van het verbod zou immers het kind zelf bij een strafprocedure 
in een uiterst pijnlijke positie gebracht kunnen worden, zowel in het gezin 
waarin het leeft, als ten opzichte van de buitenwereld." 

En voorts "dat strafvervolging in de praktijk toch vrijwel nimmer 
zal voorkomen en, ware het anders, tot onverkwikkelijke processen zou 
leiden. Daar ki.d. in het geheim wordt toegepast en, indien zij geschiedt 
op verzoek van beide echtgenoten, een rechtstreeks gelaedeerde niet is 
aan te wijzen, zou een aangifte tot de hoge uitzonderingen behoren ... 
Daarbij komt dat de donor wel onvindbaar zal blijven en dat het kind 
in kwestie het zwaarst getroffen zal blijken." 

Indien dez,e argumenten inderdaad klemmend zijn, dan rijst onont-
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koombaar de vraag, waarom deze dan als een medisch-onbevoegde inse
mineert, plotseling niet meer tellen. Want juist uitsluitend om deze wèl 
te kunnen straffen, stelt de staatscommissie nu voor de wettelijke om
schrijving van de beroepstaak van de arts met ki. uit te breiden. 

Behalve deze inconsequentie is er dan tegelijk een grote discrepantie 
in normatieve zin tussen wat wèl en wat nièt toelaatbaar zou worden. 

Immers het geringe extra risico in somatisch opzicht, dat toepassing door 
een leek met zich brengt, valt in het niet bij al die veel ernstiger nadelen 

. die een dan wel legale toepassing van ki.d. door een arts met zich brengt. 
Immers wat gaat er dan gebeuren? 

Men gaat - en dat niet bij ongeluk, of in emotionaliteit, maar in de 
koele zakelijkheid van de uitoefening van beroepsarbeid, een kind ver
wekken met de opzet, althans in het volle bewustzijn hem de mogelijkheid 
tot opgroeien in een levensverband met de eigen vader te onthouden niet 
alleen, maar hem bovendien een valse indruk van zijn afstamming te 
geven 9). 

En hoeveel ernstiger dan het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst 
de wetgever het onzeker maken van iemands afstamming acht - de min 
of meer toevallige uitsluiting van toepasbaarheid wegens art. 305 RW. 
doet daar niet aan af - blijkt uit de veel zwaardere strafsanctie, in plaats 
van een boete tot f 1000,-, immers gevangenisstraf tot 5 jaar met nog 
bijkomende straffen van ontzetting van rechten. 

K.i.d. behoort onder geen enkele beroepstaak thuis 
Een bijkomend motief om ki. in de beroepstaak van de arts op te nemen 

is gelegen in de bedoeling zodoende te voorkomen, behalve dat gegadigden 
een uitweg zouden zoeken naar medisch onbevoegden, voor de behandeling 
naar het buitenland zouden gaan. 

Moet aan dit laatste argument nu veel gewicht gehecht worden? 
Zomin als de in Gretna Green geboden mogelijkheid voor minder

jarigen om zonder ouderlijke toestemming te huwen, een reden is in onze 
wet het vereiste van die toestemming te schrappen, zo min is het bestaan 
van gelegenheden in het buitenland tot ki.d. een reden daarvoor hier een 
wettelijke basis te scheppen. Eerder zal de omstandigheid, dat men in 
Nederland bij de artsenstand hiervoor niet terecht zou kunnen, mogelijk 
aanleiding zijn zich nog eens extra te bezinnen. 

K.i. in de zin van ki.e. wordt, inzoverre persoonlijke bezwaren niet 
overheersen, ook zonder vermelding in de wet, zonder meer tot de 
beroepstaak van de medicus gerekend. De enquête onder de gynaecologen 
bevestigt dit slechts. Wat k.i.e. betreft is wetswijziging overbodig en wat 
k.i.d. betreft is ze onjuist. Want ki.d. schept een situatie, waarop van 
toepassing zijn de woorden van de profeet Jesaja: "Het recht wordt 

9) Prof. dr. J. ]. van Loghem Sr., die in het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde (22 jan. 1966) de rapporten van de Gezondheidsraad en de staatscommissie 
bespreekt, haalt een soortgelijke zin als deze uit mijn minderheidsnota aan, en zegt 
dan, dat dit het enige punt van waarachtig belang is. 

Reeds in vroegere jaargangen (14 juli 1951 en 31 maart 1962) heeft hij het onrecht 
jegens het kind en het meewerken aan een leugen aan de kaak gesteld. In zijn 
laatste artikel heet het kort en krachtig, nadat hij de toelaatbaarheid van k.i.e. absoluut 
gesteld heeft: "Daarentegen acht ik inseminatie met het produkt van een spermabank 
of van een spermaleverancier ontoelaatbaar en dus strafbaar." 
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teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid 
struikelt. .. en oprechtheid vindt geen ingang." Het zou geen schande 
zijn voor ons, walUleer, gelijk oudtijds van bepaalde dingen in Israël 
gezegd werd: "Zo doet men niet in Israël", hetzelfde met betrekking 
tot ki.d. van Nederland gezegd kon worden. Het minimale voordeel 
medisch-onbevoegden onder het beslag van de strafwet te brengen, weegt, 
als gezegd, geenszins op tegen het nadeel dat tegelijkertijd de weg geopend 
wordt voor toepassing van ki.d. onder het gezag van de wet. 

Voor het ogenblik lijkt dit misschien nog niet zo erg. Evident is immers, 
dat thans een afwijzende houding ten opzichte van ki.d. nog overheersend 
is. Maar elk jaar worden opnieuw jonge medici aan de artsenstand toe
gevoegd. En bij de s.nelheid waarmee normverschuivingen, vooral de laatste 
jaren plaats hebben, is zeker niet ondenkbaar, dat vrijere opvattingen hun 
intrede doen. Men houde in dit verband ook in het oog, perspectieven als 
waarvan aan 't eind van dit artikel nog sprake is. 

In de beroepswet zullen deze dan geen afremming ontvangen. 
Zeker, de staatscommissie heeft, voor het geval de wetgever niet tot 

strafbaarstelling van ki.d. zou besluiten, gemeend, dat een rondschrijven 
vanwege het departement van Volksgezondheid, waarin de grote verant
woordelijldleid van de arts nog eens onderstreept wordt, aanbeveling ver
dient. 

De van zo wijze bezonnenheid en terughoudendheid getuigende nota van 
dr. Sickinga (bijlage III van het rapport) is daarvan een uitstekende proeve. 

Maar een dergelijk sChrijven, hoe waardevol ook, laat het zelfstandig 
gezag van een eventueel wettelijke erkenning onaangetast: de deur blijft 
open. 

Over verbod en straf 
Zelf heb ik mij in eerdere publicaties en in andere commissies uitge

sproken voor strafbaarstelling van ki.d. Thans heb ik mij geschaard achter 
het oordeel van de meerderheid der commissie, dat deze geen aanbeveling 
verdient. 

Dit hangt, behalve met de reeds gememoreerde argumenten daartegen, 
vooral samen met de soorten straf, waaraan dan gedacht wordt. 

Ongetwijfeld ligt het op de weg van de overheid, wakend en richting
gevend op te treden, waar onwaarachtigheid en maatschappelijke wanorde, 
zij het ook onder dekking van formele wetsbepalingen, dreigen binnen te 
dringen. Zeker zou het waardevO'I zijn indien de overheid openlijk te 
kennen geeft, dat de weg van ki.d. niet behoort te worden betreden. 

En mèt de rapporteurs van het Centrum voor Staatkundige Vorming 
ben ik van mening, dat van een verbodsbepaling, zelfs afgezien van een 
sanctie, een zekere preventieve werking kan uitgaan. Dit kan met name 
het geval zijn ten opzichte van diegenen wier intentie tO't de verboden 
handeling - en dat zal zeker bij ki.d. meestentijds het geval zijn - uit 
op zichzelf prijzenswaardige overwegingen voortkomt. 

Wat nu een eventuele sanctie betreft, in het kader van ons strafrecht is 
die meestal vrijheidsberoving, al dan niet met bijkomende ontneming van 
rech!en, of bij minder ernstige strafbare feiten ook boete tot een vast 
max1mum. 

Het rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming stelt dan ook 
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voor, de inseminator en zaadverschaffer een gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar in uitzicht te stellen, en in geval van handeling uit oogpunt van 
winstbejag dit maximum nog met een derde te verhogen. 

V roeger heb ook ik die richting uit gedacht. 
De laatste jaren ben ik echter meer en meer tot het inzicht gekomen. 

dat onze wijze van straffen vaak zo weinig zinvol is, zowel voor de samen
leving als voor de dader. 

De uitwerking is vaak in strijd met de gerechtigheid 10). 

In ons geval valt van gevangenisstraf alleen maar te verwachten, dat 
de levens van wie deze straf zouden moeten ondergaan er voorgoed een 
knak door zouden krijgen. Zoiets moet zeker voorkomen worden waar 
gehandeld wordt uit overtuiging een nood te helpen oplossen. 

Een straf in de traditionele vorm van boete tot een wettelijk vastgesteld 
maximum is vermoedelijk ook niet zo waardevol: men zou bij de be
paling van het honorarium reeds met die mogelijkheid rekening kunnen 
houden. 

Wezenlijke oPlossing ligt in andere richting 
In heel de sfeer waarin het vraagstuk van ki.d. zich - althans tot nu 

toe! - voordoet is in feite de kinderloos gebleven vrouw de sleutelfiguur. 
Het is háár begeerte naar een eigen kind, ook al kan dat dan niet van haar 
man komen, die drijft tot grijpen naar ki.d. 

Een puur individueel verlangen naar het biologisch moederschap, waar 
de echtgenoot zich achter stelt, zo lijkt het. Maar is het eigenlijk niet zo, 
dat de nood veel diepere wortels heeft dan zij zelf beseft, en dan ook wij 
gewoonlijk beseffen? Speelt hierin ook niet mee een invloed van een 
eeuwenoude collectieve onjuiste waardering van de vrouw? 

Z ij is immers steeds gewaardeerd naar de mate waarin zij beantwoordde 
aan haar natuurlijke bestemming van echtgenote en moeder. Vandaar toch 
ook een zelfs nu nog niet verdwenen (laakbaar) gebrek aan waardering 
voor de ongehuwde vrouw in het algemeen. En de eeuwen door is bij een 
kinderloos huwelijk de vrouw er op aangekeken. 

Dit onbewust nog aanwezige klimaat wekt onbestemde schuldgevoelens 
van tekortschieten. Wanneer nu in onze tijd in bepaalde gevallen zekerheid 
bestaat dat de onvruchtbaarheid van een huwelijk niet aan háár ligt, kan 
de behoefte naar buiten te manifesteren, dat zij niet tekortschiet, zonder 
dat zij zich dit bewust maakt, meespelen. Zo bezien kan het verlangen naar 
een ki.d.-kind nog samenhangen met de zoëven genoemde verkeerde waar
deschatting van de vrouw. En de bereidheid tot toepassing van ki.d. speelt 
die laatste dan eerder in de kaart dan dat zij die corrigeert. Zodoende wordt 
deze factor in de nood bij anderen indirect nog weer versterkt, terwijl 
juist een herziening van de houding der gemeenschap haar kon helpen 
elimineren. 

Meestal is de vrouw zich evenmin bewust, hoezeer het willen grijpen 
naar ki.d. voortkomt uit een overspannen ik-centrisme, waarin zij de 
solidariteit met haar eigen man verliest. In dit verlangen staat zij niet 

10) Zie hierover mijn Ontgin nieuw land, opdat zij leven (Uitg. Bigot & Van Rossum, 
Blaricum). 
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langer in dragende liefde naast hem, maar maakt zij zowel hem als het 
toekomstige kind dienstbaar aan haar eigenliefde. 

Zij zou geholpen moeten worden deze dingen te gaan zien. Wat zij 
nodig heeft is een innerlijke vernieuwing. Dat is een geestelijke zaak. Dan 
zou zij moeten geholpen worden die te vinden. Zij zou moeten geholpen 
worden die te vinden. Zij zou het moeten wéten - ik kan het niet laten dit 
te getuigen - dat als zij de Heiland Jezus Christus, Die in reddende liefde 
Zijn eigen leven gegeven heeft voor een mensheid in nood, toestaat van 
Zijn liefde in haar beklemde hart uit te storten, zij innerlijk bevrijd wordt, 
en het leven nieuwe richting en inhoud ontvangt. 

Maar hebben niet juist wij, die ons naar Zijn naam Cihristenen noemen, 
en deze bevrijdende boodschap mogen doorgeven, haar niet veelszins onge
loofwaardig gemaakt doordat er bij ons zelf zo weinig van blijkt? Zo onge
loofwaardig, dat men geneigd is haar als een loze stichtelijkheid naast 
zich neer te leggen? Dit moet ons beschaamd en bescheiden maken. Maar 
dit mag ons er niet van weerhouden in onze staatkundige verantwoordelijk
heid medewerking te weigeren tot het verschaffen van een wettelijke basis 
aan een verkeerde praktijk. 

De wetenschap als maatstaf in het geding 
Wanneer wij, vanuit de achtergrond van ons geloof, de normen vinden 

die ten diepste ook onze afwijzing van wettelijke toelaatbaarheid van ki.d. 
bepalen, kunnen wij van de niet-christen op grond dáárvan geen instem
ming verwerven. 

Wèl mag men verwachten, dat de feiten van onvermijdelijk geachte 
duisternis, het in beroepsuitoefening zich lenen tot het helpen verwekken 
van een mens op een basis van leugen, en medewerking onder formeel 
wettelijke dekking, aan het maken van recht en waarheid tot elkanders 
tegenpolen, ook voor hem zwaar wegen. 

In bet gesprek, in de gezamenlijke bezinning zal moeten nagegaan, of 
er nog andere aspecten zijn, die ons zouden helpen, wat het standpunt 
voor het recht betreft, elkander te vinden. 

Mijnerzijds zou ik met het oog daarop nog even nader willen ingaan op 
de heenwijzing naar de betekenis van de vooruitgang van de wetenschap 
door verschillende leden van de staatscommissie in verband met de span
ning tussen techniek en ethiek in de samenleving. 

Zij merken dan op: "Steeds heeft elke wetenschappelijke en technische 
vooruitgang de vraag opgeroepen of hiermee de mens niet tekort werd 
gedaan, of fundamentele menselijke waarden niet in het gedrang kwamen, 
of er geen ontluistering van de geheimen van de menselijke natuur plaats 
had. Na deze reacties," zo stellen zij, "is steeds gebleken dat wetenschap 
en techniek de mens weliswaar dwingen zich te bezinnen en zijn oude 
waarden te herzien, maar dat beide, wetenschap en techniek, toch voort- . 
schrijden en dat de ethische normen niet verdwijnen doch vernieuwd 
worden." 

Ten aanzien van vele zaken zit hier een belangrijke kern van waarheid. 
Maar het is de vraag, of de ontwikkeling van het fenomeen k.i.d. hier 
nu een goede illustratie van is. 

Het tegendeel lijkt eerder het geval. 
Heeft naar het aspect van typisch menselijke waarden inplaats van 
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vooruitgang niet meer een proces van afglijding naar decadentie plaats? 
Wat dit betreft zouden we verder moeten kunnen zien dan de ogen

schijnlijke winst op korte termijn in individuele gevallen van kinderloos
heidsleed. We zullen nog trachten iets te ontwaren van een mogelijke 
ontwikkeling. 

Maar om eerst nog wat dichterbij te blijven, breng ik even in her
innering, een reeds eerder genoemd tweetal gronden, die ki.d. voor som
migen acceptabel maken. 

De eerste, niet zozeer wetenschappelijk, als wel gebaseerd op een sterk 
cultuurhistorisch bepaalde waardering van het vrouwenleven: de alles
overheersende betekenis van de natuurlijk-biologische functie van het 
moederschap voor de vrouw. 

De tweede grond, die de juiste aanvulling naar de zijde van de onvrucht
bare pseudo-vader moet leveren, is dat voor de man de toewijding, ernst 
en liefde waarmee hij zij n taak in het gezin tegenover het kind vervult, 
slechts in verwijderd verband met zijn biologisch vaderschap samenhangen, 
terwijl daarbij tevens de waarde voor het kind van het kennen van en 
opgroeien bij zijn werkelijke vader ten opzichte van een als wettelijk vader 
optredende verwrger sterk gerelativeerd wordt. Hiervoor wordt wel 
wetenschappelijke argumentatie aangevoerd. 

Zowel uit het vakgebied van de sociologie, die het gezin vooral als 
groep benadert, met slechts secundaire aandacht voor de banden des 
bloeds, als ook uit dat van de psychologie, en wel inzonderheid de psycho
logie der bloedverwantschap. 

Er is echter - reeds eerder werd dit aangestipt - wetenschappelijk 
gegronde reden de juistheid van de vanuit deze sfeer aangevoerde argu
mentatie in twijfel te trekken. 

Om de lezer hier tooh even nader mee te confronteren, wil ik thans een 
aanhaling uit het referaat De medisch-psychologische problematiek van de 
kunstmatige inseminatie met donor-sperma door de zenuwarts M. H. 
Cohen Stuart op de aan dit onderwerp gewijde vergadering van de Protes
tants Christelijke Artsenorganisatie in 1958, geven. 

Hij zegt daar aan het slot van zijn belangwekkend verhaal: "Het is een 
opmerkelijk feit dat men hier en daar binnen atheïstisch-humanistische, dat 
is dus niet-christelijk-humanistische, kring eigenlijk tamelijk positief staat 
tegenover de ki.d. Ik acht dit een gevolg van de in deze kringen aan
wezige neiging om de wetenschap, dat is dus de mens, tot maatstaf aller 
dingen te maken. Nu wil de omstandigheid dat dit atheïstisch-humanisme 
vooral bij de diepte-psychologie haar onderkomen heeft gevonden. Juist 
deze psychologie heeft, hoewel zij altijd een zeer sterk biologische inslag 
heeft gehad, op het punt van de problematiek der bloedverwantschap geen 
duidelijk licht gebracht. Zij is vooral in haar latere ontwikkeling sterk 
individualistisch en psychologisch ingesteld geweest. Geen wonder dus 
dat, evenals dit geschiedt ten opzichte van de moeder-kind-verhouding, 
zoals eerder door mij werd aangegeven, ook thans in de problematiek van 
de ki.d. de menselijke uniciteit geheel uit het oog wordt verloren. De mens 
is een funotioneel gegeven met qepaalde eigenschappen en daarmee lijkt 
de zaak afgedaan. Maar de zaak is daarmee niet afgedaan. Het is voor 
geen enkel kind onverschillig welk ouderpaar het zal opvoeden; het eigen 
ouderpaar beschikt over de psychologische eigenschappen die het kind de 
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meest volledige ontplooiing kunnen garanderen, zolang niet van patholo .... 
gische omstandigheden sprake is. Een psychologische opvatting van de 
mens die met de uniciteit van ieder mens geen rekening houdt, voert zonder 
omwegen tot een gevaarlijke nivellering van de persoonlijkheid. De 
moderne psychiatrische en psychologische wetenschap vooral in de vorm 
van de anthropologische fenomenologie die - indien zij goed wordt toe
gepast - een onbevangen benaderen van de gehele ervaarbare werkelijk
heid betekent, toont aan dat deze nivellering onmogelijk is zonder ernstige 
schade te berokkenen aan de geestelijke ontwikkeling en de geestelijke 
gestalte van de mens. 

Op grond van wetenschappelijke overwegingen derhalve, die ook hun 
geldigheid zullen kunnen hebben voor de bovenbedoelde humanisten -
en deze ook zeker zullen krijgen indien zij niet, evenals vele christenen 
bij voorbaat hun standpunt op buiten- of schijnwetenschappelijke gronden 
vastleggen - moet de kunstmatige inseminatie met zogenaamd donor
sperma dus worden afgewezen." 

K.i.d. tot wetenschappelijke regeling van evolutie 
Hier en daar kan men ook in ons land al wel beluisteren een - zij 

het ook nog sohuchtere - genegenheid ki.d. ook te hanteren als middel 
in dienst van de zg. eugenese of rasverbetering. 

De onderscheiden commissies hebben bij deze mogelijkheid als zijnde 
voor ons land thans van weinig belang, slechts zeer terloops stilgestaan. 

De staatscommissie zegt: "Denkbaar is dat bij toepassing van ki.d. 
eugenetische motieven een doorslaggevende rol spelen. Bij de huidige 
indicatiestelling van ki.d. komt dit aspect niet of nauwelijks in aan
merking; men let in de praktijk vrijwel uitsluitend op het diep ver
langen naar een kind in een kinderloos huwelijk" 

Of in ons land toepassing ook wel voorkomt in geval de echtgenoot 
zwaar erfelijk belast is, is niet bekend. 

De commissie uit de Gezondheidsraad zegt: "Bij de ki.d. zou theore
tisch de indicatie op eugenetische grondslag gesteld kunnen worden, wan
neer de echtgenoot aan een dominant erfelijke of geslachtsgebonden erfe
lijke ziekte lijdt." Zij memoreert dat dit in de Verenigde Staten wel in 
praktijk wordt gebracht, ook bij Rhesusantagonisme, en concludeert dan: 
"Wanneer men de ki.d. als zodanig aanvaardt zijn dergelijke eugenetische 
indicaties inderdaad te verdedigen." 

De hier bedoelde mogelijkheid van uitbreiding is nog bedoeld in zeer 
beperkte zin, voor toepassing in individuele gevallen. 

Al brengt de aan de huidige toepassing inhaerente geheimzinnigheid 
mee, dat exacte gegevens ontbreken, aan te nemen is, dat het vraagstuk 
van toepassing met het oog op de eugenetische doeleinden op dit ogenblik 
voor ons land directe actualiteit ontbeert, laat staan dat er serieus gedacht 
wordt aan bewuste beïnvloeding van de toekomstige ontwikkeling van het 
menselijk geslacht door toepassing van dit middel op grote schaal. 

Zodoende schijnt het misschien weinig ter zake ons blikveld enigszins 
te verruimen. 

Maar dan vraag ik u zich even te herinneren - daartoe werden in het 
inleidend gedeelte van dit artikel gegevens uit de nog betrekkelijk korte 
historie van de ki. bij de mens, juist naar voren gehaald, opdat men de 
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ontwikkeling zou kunnen volgen - welke ontzaglijke verschuivingen zich 
daarin hebben voorgedaan. In 1918 dacht nog niemand, dat men ooit met 
het vraagstuk van ki.d. in de praktijk ook werkelijk te maken zou krijgen. 

Twintig jaar later liep het aantal "reageerhuisbabies" in de Verenigde 
Staten vermoedelijk reeds in de tienduizenden. 

Weer tien jaar verder bleek Engeland overrompeld door een onver
moede praktijk, in aanvankelijke stilte ontwikkeld. En de West-Europese 
landen van Frankrijk tot en met de Scandinavische, Finland incluis, zijn 
gevolgd. 

Hier te lande heerste in kringen van intern beraad nog sterk de op
vatting dat elke ruchtbaarheid aan dit onderwerp zoveel mogelijk moest 
worden onthouden. Alleen daarom al werd de gedachte aan een door 
sommigen bepleit voorstel tot wettelijke strafbepalingen, door anderen van 
de hand gewezen. 

Thans heeft dit argument aan betekenis verloren: de bekendheid is er. 
Maar nu evolueren opvattingen tot hantering voor wijder doeleinden. 
Opvattingen, welke ieder die in onbevangenheid daarvan voor het eerst 
kennis neemt, geneigd is als een krankzinnigheid of een curieuze grap 
naast zich neer te leggen. Ik bedoel de aanvankelijk helemaal als science 
fiction aandoende verhalen over een mogelijke dienstbaarmaking van 
k.i.d. aan het kweken van mensen met speciale eigenschappen, waaraan de 
samenleving in bijzondere zin behoefte zou hebben. 

Zo heb ik, toen ik in 1950 kennis nam van een in 1945 aan de commissie 
voor Militaire Zaken van het Huis van Afgevaardigden in Amerika gedaan 
voorstel, er geen ogenblik aan gedacht dit ook maar enigszins serieus 
te nemen. Het ging daarbij nl. om het denkbeeld een superras van test
tube-babies te kweken, die de beschermers zouden moeten worden van de 
atoomgeheimen. 

Men dacht zich als donors de meest brillante figuren van de wereld, 
aan te wijzen door eugenetische deskundigen uit de kringen der Verenigde 
Naties, en het moederschap zou opgedragen worden aan jonge vrouwen 
met de beste disposities wat gezondheid, schoonheid en intellect betreft. 
De kinderen zouden dan opgevoed moeten worden door de beste des
kundigen, opdat zij in staat zouden zijn de toekomstige atoommacht onder 
controle te houden. (Sunday Dispatch, 21 okt. 1945). 

Toen ik dit bericht onder ogen kreeg was mijn - achteraf toch wel 
naïeve - reactie: interessant als symptoom van verregaande wetenschap
pelijke hoogmoed, maar overigens slechts een hersenschimmig idee, te zot 
om aandacht aan te schenken. 

Negen jaar later houdt in Boedapest een vrouw, Magda Ligeti, docent 
aan de universiteit en rectrix van het vroegere, beroemde katholieke Sint 
Margarets Lyceum aldaar, een voordracht waaruit ik het volgende citeer: 

"De Sovjet-Unie heeft nu een ervaring van 25 jaar in het kweken 
van mensen. Preventieve middelen tegen zwangerschap enerzijds, kunst
matige inseminatie van vrouwen en invoering van de ampullen-vader ander
zijds lossen het vraagstuk op revolutionaire en meesterlijke wijze op. De 
natuurlijke voortplanting is een niet meer te verantwoorden materiaal
verspilling. Men zal ons tegenwerpen dat, met de "vader in de reageer
buis" alle schoonheid en poëzie uit het leven verdwijnt. Maar dat willen 
we juist! Wij willen slechts nog drie of vier rassen verder telen, en hoog-
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stens nog vier of vijf hoofdsoorten van strijdvaardige kradhttypen als 
massaprodukt en een percentsgewijze gering aantal intellectuelen. Alleen 
de meest geschikte varianten zullen voor de voortplanting worden gebruikt. 
Het uitschot kan daar niet meer aan deelnemen. Het ideaal zou zijn een 
geslacht van hermaphrodieten te kweken maar zover zijn we nog niet. Ook 
de vrouwen zullen met deze nieuwe gang van zaken instemmen. Menige 
pijnlijke verrassing zal hun nu bespaard blijven. Hun kinderen zullen 
uitsluitend medisch-wetenschappelijk volkomen gegarandeerde individuen 
zijn: elke ampul zal alle nodige typering hebben: bloedgroep, nationaliteit, 
lichaamsgrootte, haarkleur, karakter, temperament, kortom alles wat een 
vrouw wil weten." 

Zij sprak de verwachting uit, dat alleen de ten dode gedoemde bour
geoisie zich zou verzetten, maar dat uiteindelijk de grote massa op grond 
van nuchtere overwegingen zich aan deze geleide voortplanting zou onder
werpen. 

De Deutsche Rundschau (januari 1954, no. 1) die uit authentieke bron 
zegt te putten, geeft als commentaar dat de vernedering van de vrouw tot 
fokmerrie door Adolf Hitler kennelijk niet het laatste dieptepunt van 
de ontwaarding van de vrouw in totalitaire landen heeft betekend. 

Nu ja, denk je dan, 't is tenslotte een stem van achter het ijzeren 
gordijn. Op zichzelf benauwend, maar, zo niet ruimtelijk, dan toch geeste
lijk héél ver weg. 

Maar dan! Weer vijf jaar verder, eind 1959, houdt de nobelprijswin
naar Hermann Muller aan de universiteit van Chicago een belangwekkende 
rede, getiteld The guidance of human evolution. 

Deze grote geneticus had reeds in 1936, wat hij noemde "eutelegenesis" 
. gepropageerd. Hij dacht daarbij aan inseminatie op grote schaal met supe

rieure kwaliteit, om zo tot rasverbetering te geraken. Zijn denkbeeld vond 
toen geen weerklank 

Dat is de reden, waarom de commissie uit de Gezondheidsraad Mullers 
ideeën nog wel vermeldt, maar het niet op haar weg acht te liggen er 
nader op in te gaan. Over de normatieve - eigenlijk moet ik zeggen: 
anti-normatieve aspecten zegt zij geen woord. Zij volstaat met een weten
schappelijk georiënteerde opmerking: "Afgezien van gevoelsbezwaren is 
hiertegen in te brengen, dat de genetica nog niet zo ver gevorderd is, 
dat zij precies zou kunnen aangeven welke combinaties van genen de 
beste zijn, vooral wanneer het om psychische eigenschappen gaat." 

In een noot vertelt zij iets meer van bovengenoemde rede. 
Muller denkt dan niet meer aan individuele gevallen van huwelijksnood 

door kinderloosheid. Hij wil ki.d. hanteren als middel om de toekomst 
van het menselijk geslacht, waarover hij zeer ongerust is, veilig te stellen. 
Die toekomst acht hij ni. in gevaar nu zoveel mensen met aangeboren of 
overdraagbare ziekten, die vroeger jong stierven, in leven blijven en 
nakomelingschap verwekken. Zijn vrees is zelfs, dat het genetisch effect 
hiervan op de duur even funest kan worden als dat van de bom op 
Hiroschima. 

Enerzijds, zo stelde hij, zouden door ziekte erfelijk belasten uit sociaal 
verantwoordelijkheidsbesef van progenituur moeten afzien. Anderzijds zou 
door middel van ki. het menselijk geslacht in positieve zin moeten worden 
beïnvloed. 
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Daartoe is echter zO'rgvuldige keuze, zO'wel van de dO'nor als van de 
vrO'uw noodzakelijk. Uit dien hoofde keerde hij zich dan ook fel tegen 
de gangbare praktijken ter zake. 

Terecht merkt de CO'mmissie O'p: "In feite eist Muller een nog veel 
grO'tere zelfO'poffering van de individuele mens dan een tegenstander van 
kunstmatige inseminatie." 

Ontdekkend symposion - lokkend of dreigend toekomstbeeld? 
Dat was even een dO'orkijk naar serieus O'verwO'gen mogelijkheden de 

genetische processen lO's van liefde en huwelijk O'p wetenschappelijke wijze 
in regie te nemen. 

Maar nog kon toen gedacht: 't is slechts het idee van een enkeling! 
En net als een halve eeuw geleden, toen de theoretische mogelijkheid 
van k.i.d. nader onderzocht werd, zijn we geneigd voor dit geopend 
perspectief de ogen O'nmiddellijk weer te sluiten en de hele zaak als een 
waandenkbeeld van een eenling - zij het ook een wetenschappelijk hoog 
aangeschreven eenling - van ons af te zetten. Echt niet iets om zich O'ver 
ongerust te maken. ZO' zag de Gezondheidsraad het immers ook! 

Ja, maar zij sloot haar rapportering al in 1960 af. 
Er is al weer een vervolg. Het beeld is verscherpt. 
In november 1962 zijn 27 eminente geleerden uit de westerse wereld 

- op een na alle uit de Angelsaksische landen - in Londen bijeen op 
uitnodiging van de Ciba FO'undation, een stichting, gewijd aan de bevO'rde
ring van internationale samenwerking bij het medische en chemisohe onder
zoek. Mannen van grO'te naam op het gebied der exacte wetenschappen: 
biologen, genetici, artsen, chemici, velen vereerd met hoge onderschei
dingen van verdienste. De snelle toeneming van de wereldbevolking en de 
tegelijk slechter wordende erfmassa van de mensheid vormde het centrale 
thema. 

Sir Julian Huxley, nestor der Britse biO'logen, ook ver buiten die kring 
bekend, O'.a. omdat hij directeur-generaal van de Unesco is geweest, schetste 
de z.i. hachelijke situatie van de menselijke samenleving in zijn openings
woord aldus: "In de moderne mens begint zich een verandering in de 
genetische ontwikkeling af te tekenen, van het positieve naar het negatieve, 
van de vooruitgang naar de achteruitgang: het moet ons gelukken, deze 
ontwikkeling weer om te buigen in de oeroude koers van een positieve 
verbetering. " 

De Nobelprijswinnaar Lederberg gaf uitdrukking aan een geheel andere 
angst, nl. dat de huidige wereldbevolking niet intelligent genoeg is om te 
verhinderen dat zij met de atoombom de vernietiging O'ver zich haalt: "Wij 
willen voorzO'rgsmaatregelen voO'r de tO'ekomst treffen oJXlat zij een iets 
betere kans heeft aan dit gevaar te O'ntkomen." . 

We hebben eerder uit de rede van de rectrix uit Boedapest kunnen be
luisteren in welk nauw verband geboorteregeling en kunstmatige insemi
natie met elkander werden gebracht. 

ZO' ook hier. 
Aanwezig was Dr. Pincus, de uitvinder van de thans zo in opmars 

zijnde anti-cO'nceptiepil. Aan het slot van zijn inleiding O'ver "de contrO'le 
op de voortplanting van zoogdieren" verklaarde hij, dat men nu werkelijk 
aan de grens staat van een tijdperk, waarin de geheimen van de voort-
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planting zich niet langer als mysteries zullen voordoen. Hij deelde mede, 
dat reeds nu "buitengewoon werkzame methoden voor de vruchtbaarheids
controie" beschikbaar zijn. 

De jonge bioloog H. Crick, ook al een Nobelprijswinnaar, wierp de 
vraag op: Hebben mensen eigenlijk recht op kinderen? Zoals wij van 
dr. Pincus hebben gehoord, zou het voor een regering niet heel moeilijk 
zijn iets door de levensmiddelen te mengen waardoor wij allemaal geen 
kinderen meer kunnen krijgen. Dan echter, en dit is een zuivere hypothese, 
kan men aan een tweede middel denken, dat de werking van het eerste 
optheft; alleen mensen die een vergunning tot kinderen krijgen hebben, 
zouden dit tweede middel ontvangen. Deze gedachte is niet zo zonderling 
dat men daarover niet zou kunnen spreken. Bestaat er in het algemeen 
een gevoel voor de eis dat de mensen recht hebben op kinderen? Men 
neemt aan dat dit zo is, omdat dit een onderdeel vormt van de christelijke 
ethiek. Maar in het kader van een humanistische ethiek zie ik niet goed 
waarom mensen aanspraak op kinderen menen te kunnen maken. Naar 
mijn mening zou het een buitengewone vooruitgang betekenen als wij de 
mensen kunnen bijbrengen dat het hebben van kinderen geen particuliere 
aangelegenheid is. 

De onthulling, dat het mogelijk is een onvruchtbaarmakend middel door 
het voedsel te mengen kwam naar aanleiding van een vraag van Dr. Bhabe, 
lid van de Indiase Commissie voor de Atoomenergie, die reeds in 1959 
gesteld had dat de Indiase economie een reductie van dertig procent van 
de vruchtbaarheid van de Indiase bevolking vereist . 

. De reeds eerder genoemde erfelijkheidsonderzoeker Muller, die wegens 
ziekte niet aanwezig kon zijn, legde per brief zijn voorstellen ter 
tafel. 

Van wenselijke en erfelijk gezonde verwekkers zou men voorraden diep
vriessperma moeten aanleggen 11) en uit die voorraden die vrouwen voor
zien die er waarde aan hechten hereditair gezonde kinderen voort te bren
gen. Het ging hem hierbij, zoals in 1959 al gebleken was, niet om gevallen 
waarin een huwelijk door een genetisch defect van de man verstoken blijft 
van een gezond nageslacht. Hij dacht uitdrukkelijk aan "echtparen die. 
hoewel geenszins beneden de norm toch voldoende idealisme bezitten 
om hun kind de beste genetische kansen op zijn levensweg mee te 
geven". 

Muller ondersteunde zijn voorstel door aan te voeren, dat diepvries
spermabanken voorzien met produkten van eerste klas fokstieren in de 
Noord-Amerikaanse veehouderij al een belangrijke rol spelen en dat in 
de Verenigde Staten thans jaarlijks tussen de 5.000 en 10.000 kinderen 
door k.i. worden verwekt. 

Pincus meénde, dat voordat wij sperma voor een hele generatie ver
zamelen, er dan nog wel eerst meer zekerheid moet zijn, dat ingevroren 
zaad geen nadelige gevolgen voor de daarmee verwekte kinderen zal 
hebben. 

Huxley voelde er voor. Hij bepleitte sperma voor de toekomst te plan-

11) In april 1954 zijn de eerste geboorten van kinderen, wier moeders kunstmatig 
geïnsemineerd waren met in bevroren toestand bewaard sperma bekend gemaakt door 
dr. Bunge, uroloog aan de universiteit van Iowa. 
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ten en enige experimenten uit te voeren. Man en vrouw zouden dan de 
gelegenheid moeten hebben zelf de donor te kiezen 12). 

Tot nu toe is in de praktijk slechts sprake geweest van ki.d. ten be
hoeve van de vruchtbare vrouw. De gedachten dat de vruchtbare man, 
wien door de onvruchtbaarheid van zijn vrouw nageslacht onthouden blijft, 
eigenlijk "gelijkberechtigd" zou moeten zijn, kon men hoogstens eens ont
moeten bij tegenstanders van ki.d. om de absurditeit van het verlangen 
van de vrouw aan de kaak te stellen. Zo b.v. de artsen J. Braam (Vrij 
Nederl(Jffld, 13 aug. 1949), en C. F. M. Robbers (Medisch Contact, mei 
1962). 

Een zwangerschap bij een vreemde vrouw te doen bewerkstelligen en 
dan het kind later van haar over te nemen, daar valt niet aan te denken. 

Maar nu openen zich nieuwe mogelijkheden: in de experimentele bio
logie kan men reeds vreemde embryo's inplanten in een gastlichaam en 
zich daar doen ontwikkelen. Dr. E. S. E. Hafez, die zich aan de univer
siteit van Washington met de experimentele biologie bezig houdt, ziet 
geen reden waarom deze methode ook niet bij mensen effectief zou zijn. 
Dan zou de echtgenote een kind van haar man en een andere vrouw in haar 
lichaam tot geboorte kunnen brengen. 

N a alles wat in onze generatie al mogelijk is gebleken, is het woord 
"ondenkbaar" niet meer op zijn plaats. 

Dr. Shittles van Columbia-universiteit deelde al in 1959 mee, dat hij 
bevruchting van menselijke eicellen in een reageerbuis had teweeg gebracht. 
Maar hij had van inplanting bij vrouwen moeten afzien omdat zijn proef
personen na aanvankelijke toestemming deze uit godsdienstige overwegin
gen weer hadden ingetrokken. 

K.i.d. markeert drempelsituatie 
Men zal bemerkt hebben, dat wanneer de mens zijn eigen god wil zijn 

er ten aanzien van de menselijke waarden eigenlijk geen enkel principieel 
verschil bestaat met de eerder geciteerde beschouwingen van achter het 
ijzeren gordijn. Er is slechts een variant in het type mens, dat men voor de 
toekomst noodzakelijk acht. Had de Hongaarse weinig belangstelling voor 
intellect 'en veel waardering voor agressieve karaktertrekken, op het sym
posion in Londen werd vrijwel alles verwacht van de intelligentie-quotiënt. 

Het ging er om, nog even in het blikveld te betrekken de kans op ont
wikkelingen, die niet meer als zijnde imaginair kan worden afgedaan, al 
is het heil dat ervan verwacht wordt dat wèl. 

Ik moet mij weerhouden op een en ander nader in te gaan, en de diepe 
wortel van ontmenselijking ten gevolge van volkomen Godsvervreemding, 
bloot te leggen. 

Mogelijk vindt iemand het niet ter zake of overdreven, bij het voor ons 
tooh nog zo beperkt liggende onderwerp der ki.d. ook dergelijke pers
pectieven te betrekken. 

12) Het op deze conferentie besprokene is verzameld in een boek Man and his 
tuture (Gordon Wolstenholme, London, Churchill 1963), waarvan de hoofdzaken weer 
zijn doorgegeven in het boek Die Menschenmacher - die Zukuntt des Menschen in 
ei1ler biologisch gesteuerten Welt, door Richard Kaufmann. Uit de onlangs verschenen 
vertaling (Wetenschappelijke Uitgeverij N.V. Amsterdam) putte ik deze gegevens, die 
overigens nog maar een ~edeelte behelzen van de geopende perspectieven. 
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Men bedenke dan hoe snel de ontwikkelingen zijn, en hoe gauw we ge
wend raken aan zelfs radicale versohuivingen in norm en praktijk. 

Zo brachten zeer onlangs interviews uit India op het televisiescherm 
aan het licht (Brandpunt, 4 febr. 1966), dat in dit land in één jaar tijds 
een millioen sterilisaties zijn uitgevoerd. Terloops werd ook nog meege
deeld, dat Japan reeds een veel grotere praktijkervaring op dit terrein 
heeft, waarvan India bezig is te leren. 

Hoe kort geleden nog zou een bericht van een dergelijk systematisch en 
op grote schaal verricht ingrijpen de publieke opinie hier hebben geschokt? 
In tegenstelling tot de duizenden binnengekomen reacties met betrekking 
tot de hongersnood, bleef op dit punt, op een brief na, waarin een andere 
methode werd aanbevolen, alles stil, zelfs nu de rooms-katholieke omroep 
het bracht. 

Het stille werk op het gebied van biologie, biochemie, genetica en embry
ologie kan plotseling voor grote verrassingen stellen. 

Kaufmann zegt: "Wanneer de kernfysici in 1938 hun kaarten zo open 
op tafel hadden als de genetici in 1962, zou waarschijnlijk een noodlottige 
ontwikkeling zijn voorkomen." 

Ik zou dat zo niet durven zeggen. Maar ik geloof wel, dat het heel be
langrijk is, dat de inhoud van het samentreffen der geleerden in 1962 is 
openbaar gemaakt. 

Wij moeten weten wat er aan de hand is. 
Tenzij we willen zijn als de aohteruitlopende man in het stuk van Johnny 

Speight ("Als er geen zwarten bestonden, moesten ze wor<1en uitgevon-. 
den") die, wanneer de blinde hem verwijt: "Jij hebt niet eens de wil om 
je ogen open te houden", antwoordt: "Ik heb de wil om ze dicht te 
houden." 

Wat in 1962 aan de orde was, tast niet alleen het fundament van het 
man en vrouw zijn met elkaar en voor elkaar, maar het mens zijn zelf in 
zijn diepste lagen aan. 

In micro doet reeds de k.i.d. terwille van het leed van de kinderloze 
vrouw hetzelfde. 

Politieke verantwoordelijkheid stelt voor de noodzaak te denken aan 
samenhangen en mogelijke gevolgen vooruit te zien, waar de man van het 
vakwerkterrein zich niet mee bezig houdt. 

K.i.d. markeert een drempelsituatie. 
Opneming in de beroepstaak van de arts opent een deur, die juist ge

sloten moet blijven. 

Andere dan de reeds in dit artikel genoemde literatuur kan men vinden in de uitgave 
van het Nederlands Instituut van Preventieve Geneeskunst, Wassenaarsweg 56, Leiden. 

Zie Documentatie-titellijst Kunstmatige inseminatie bij de mens, samengesteld door 
G. G. van Blokland en J. Keuken, juli 1963, waar men niet minder dan 471 vermel
dingen van binnen- en buitenlandse literatuur aantreft. 

* 



VRAAG EN ANTWOORD 

Christelijke politiek en christelijke partijformatie 

VRAAG: Als jonge kiezer zou ik het op prijs stellen een persoonlijk 
antwoord te ontvangen op de vraag, waarom U kiest voor dhristelijke poli
tiek en ohristelijke partij formatie. 

ANTWOORD: De samenleving waarin wij leven, nationaal en. inter
nationaal, is niet een vaststaand gegeven waarin wij, of wij willen of niet, 
zo goed en zo kwaad als het kan onze weg moeten zoeken. Deze samen
leving is integendeel het produkt van menselijke vormende activiteit. De 
samenleving waarin wij leven hebben wij mensen in de loop van generaties 
zélf zo gebouwd. De woningnood is niet een natuurramp, doch een gevolg 
van de wijze waarop wij mensen tijdens de laatste wereldoorlog tal van 
huizen verwoest hebben èn van de wijze waarop wij mensen getracht heb
ben het tekort in te halen. De luchtvervuiling veroorzaken wij zélf, de 
watervervuiling eveneens. Dat sommige mensen arm zijn en andere rijk, 
is dikwijls een gevolg van de wijze waarop wij ónze samenleving hebben 

. opg~bouwd. Dat het verkeer in de knoop komt, is een gevolg van de wijze 
waarop wij vervoermiddelen aanschaffen en waarop wij verkeersvoorzie
ningen treffen. Op deze en op tal van andere gebieden blijken er in de 
samenleving knooppunten te ontstaan, kortsluitingen, onrechtvaardige situ
aties. Deze ontstaan als gevolg van de gebrekkige wijze waarop wij men
sen menen ons leven te moeten inrichten en elkaar te mogen bejegenen. 

Indien ik politiek bedrijf, dan streef ik er (als het goed is) naar, voor
zover dat met politieke middelen mogelijk is, deze en tal van andere dishar
monieën uit de samenleving te verwijderen. Dan streef ik er naar een 
harmonische samenleving op te bouwen. Daarbij is het van belang te weten, 
waar ten diepste de oorzaak ligt, dat wij mensen er zo slecht in slagen de 
door ons allen toch zo gewenste harmonische en rechtvaardige sam.enleving 
te venverke1ijken. 

De Bijbel geeft ons daarover uitsluitsel. Het kwaad in de wereld - die 
niet vanaf het begin gebrekkig was - ligt in het feit, dat de mens in al zijn 
streven niet God zoekt en niet de naaste, dodh zich van God afwendt en 
het op eigen houtje probeert. Indien alle mensen, met héél hun hart, met 
héél hun ziel, met héél hun kracht en met héél hun verstand, zonder énige 
reserve, vól waren van de liefde tot God en tot de naaste, dan leefden wij 
thans in een ideale wereld. Doch wij doen dit geen van allen. 

Indien ik nu in de politiek datgene wat gebroken en bedorven is, wil 
herstellen, indien ik er naar streven wil de disharmonie in de samenleving 
voor mijn deel op te heffen, dan zal ik in deze politiek er blijk van moeten 
geven dat ik een inzicht heb in de oorzaken van datgene wat ik wil tegen
gaan en dan zal ik moeten wijzen naar de enige weg welke uit de impasse 
kan leiden. 

Deze weg is de re-formatie van ons leven, het opnieuw beginnen, maar 
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nu niet van Christus àf, doch naar Christus toe. Christelijke politiek wil 
er op wijzen, dat God in Jezus Christus, ondanks alles wat wij mensen er 
tot nu toe van terecht hebben gebracht, ons een nieuwe mogelijkheid biedt. 
Dat te verkondigen en in die geest naar beste weten onze samenleving op 
te bouwen, dat is m.i. christelijke politiek en dat is de reden waarom ik 
vóór ahristelijke politiek ben. Dat zal dus uit moeten komen in de wijze 
waarop wij de woningnood willen bestrijden, de wegen aanleggen, de werk
gelegenheid trachten veilig te stellen, een minimumloon instellen en nog 
zo heel veel meer. 

Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor de politieke partij formatie. 
Want ik wil niet een partij formatie, die zich uitsluitend met minder belang
rijke kwesties bezig houdt, die uitsluitend ziet op de gevolgen van het 
kwaad en als partij zich over de oorzaken niet wenst uit te spreken (door
braak). Dan zou ik afzien van het belangrijkste waartoe een partij geroe
pen is. Ik wens een partij, die kan toekomen aan kritiek op de grondslagen 
van de samenleving, of, in Kuyperiaanse termen, aan architectonische 
kritiek. Ik wens m.a.w. een partij die radicaal kan zijn, dat wil zeggen die 
de radix (wortel) van de disharmonie in de samenleving bloot legt en die 
er toe kan bijdragen een andere samenleving, vanuit een andere wortel op 
te bouwen. Dat is niet weinig. Maar het is duidelijk, dat alleen een christe
lijke partij - voorzover zij althans niet slechts in naam, doch "in hart en 
nieren" christelijk is - daaraan metterdaad zal kunnen toekomen. 

J.H.P. 

* 
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HET MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE I ; 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
ALS FACTOR BIJ DE OPKOMST VAN DE WELZIJNSSTAAT 

DOOR 

MR. ·W. C. D. HOOGENDI]K 

Instelling van het ministerie 
Bij de formatie van het kaJbinet-Cals is het ministerie van Maatschappelijk 

Werk opgeheven. De taak van dit ministerie werd toen, samen met een 
aantal taken welke voordien onder het ministerie van Onderwijs Kunsten 
en Wetenschappen vielen, ondergebracht in een nieuw ministerie: het 
ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

Aanvankelijk kon men het nieuwe ministerie horen aanduiden met de 
naam CREMA. Deze weinig fraaie lettercombinatie werd later verlengd 
tot CUREMA, een term welke overigens ook nog niet "in" is. Welke 
benaming op de duur zal inhurgeren dient te worden afgewacht. Tot zolang 
zal ik mij, naar analogie van het voormalige ministerie van O.K.W., be
helpen met de afkorting C.R.M. 

De wijziging van de departementale indeling is over het algemeen door 
de Staten-Generaal met instemming ontvangen. Dat is verklaarbaar, daar 
alleen reeds uit een oogpunt van organisatie en efficiency voor deze wijzi
ging goede gl'Onden waren aan te voeren. 

Het ministerie van O.K.W. was immers uitgegroeid tot een gigantische 
instelling, welke nauwelijks meer viel te beheren. Daartegenover bleek de 
taak van het ministerie van Maatschappelijk werk, hoe belangrijk op zich 
zelf ook, niet van voldoende omvang om het een gelijkwaardige plaats naast 
de andere ministeries te verzekeren. Wel ging de minister van Maat
schappelijk Werk enkele malen op strooptocht bij andere ministeries _ 
waarbij ,"ooml de volksgezondheid een begeerlijk artikel bleek te wezen 
-, doch de collegae-ministers bewaakten hun resp. werkterreinen zo goed, 
dat geen noemenswaardige buit binnengehaald kon worden. 

Door het ministerie van Maatschappelijk Werk is stellig pioniersarbeid 
verricht en zijn stellig belangrijke ontwikkelingen op gang gebracht. Zonder 
daaraan iets te willen afdoen, lijkt echter, uit een oogpunt van departe
mentale indeling, een staatssecretariaat voor dit deel van de overheidstaak 
de aangewezen oplossing. 

Taak en werkterrein van het ministerie 

Het werkterrein van het Ministerie van C.R.M. omvat de volgende 
sectoren (M.v.T. blz. 2) : 

a. Kunsten, Oudheidkunde en Natuurbescherming (kunsten, monu
menten, musea, oudheidkunde, archiefwezen, natuurbescherming); 

b. Volksontwikkeling en Recreatie (openluchtreoreatie, vrijetijdsbeste-
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lectuurvoorziening, amateuristische kunstbeoefening, lichame~ 
lijke v.orming en sport, bijz.onder jeugdwerk in internaatsverband, 

, ............ jeÎu~g.dV.orming, v.olksontwikkeling, radi.o, televisie en pers); 
A143 h'ividueel Maatschappelijk Werk en Maatschappelijk Opbouwwerk 

"{iiIgemeen en gespecialiseerd gezinswerk, maatschappelijk welzijn 
voor groepen, regionale .ontwikkeling en algemeen en bijzonder op
bouwwerk); 

d. Maatschappelijke Voorzieningen (bijstand, buitengewon.e pensioenen, 
het kleinkredietwezen en Ambonnezenz.org). 

Op het eerste gezicht een groot aantal taken welke weinig of niets met 
elkaar gemeen hebben. 

Dit behoeft op zich zelf niet eens als een doorslaggevend argument 
tégen dit ministerie te w.orden beschouwd. Het komt vaker voor, dat één 
ministerie taken uitvoert van zeer uiteenlopende aard. Hoe is niet met de 
P.B.O. bij de verschillende kabinetsf.ormaties gesch.oven ... 

Het bijzondere is echter, dat blijkens uitlatingen van de bewindslieden 
- minister V r.olijk en staatssecretaris Egas - in het nieuwe ministerie niet 
min .of meer arbitrair een aantal l.oS van elkaar staande sect.oren van .over
heidszorg is bijeengebracht, doch dat al deze sect.oren een innerlijke samen
hang vert.onen. De .oprichting van dit ministerie is dus niet het produkt 
van een impasse bij de ka.binetsf.ormatie, het is niet uitsluitend een departe
mentale reorganisatie, het is meer, het is een daad van beleid. De instelling 
van juist dit ministerie, met déze taakomschrijving vloeit in hun ogen als 
het ware l.ogisch V.oort uit de wijze waar.op de .overheid voornemens is in 
een gr.ote en belangrijke sector van de samenleving haar taak na te komen. 

En in deze .omstandigheden w.ordt de vraag actueel: hoe dienen wij deze 
taak te zien en h.oe stellen de bewindslieden zich voor daaraan gestalte te 
geven? 

Alv.orens op een en ander breder in te gaan, wil ik graag twee voor.op
merkingen maken. 

In df> eerste plaats, dat de bewindslieden, hoe uitvoerig zij ook bij de 
begr.otingsbehandeling hun visie hebben uiteengezet, toch, begrijpelijk en 
terecht, een zekere terug.h.ouding hebben betraoht, .omdat het ministerie 
n.og maar zo k.ort geleden is .opgericht en men eerst ervaring wil .opdoen 
alv.orens definitief een standpunt in te nemen. Voorzichtigheid bij het inter
preteren van het standpunt der bewindslieden is dus wel gewenst. 

In de tweede plaats, dat het bovenstaande des te sterker geldt, indien wij 
pogen uit wat gezegd is bepaalde .ontwikkelingstendenties af te leiden. 
Daar k.omt bij, dat .ontwikkelingstendenties nooit exact bewezen kunnen 
w.orden. Het zijn generaliseringen, er zit een sterk subjectief element in. 
Vandaar dat dit artikel bewust geschreven W.ordt in de ik-v.orm. Het be
doelt een bijdrage t.ot de meningsv.orming te geven en geen eindoordeel. 

Van welvaartsstaat naar welzijnsstaat 

De mem.orie van toelichting bij de begr.oting 1966 van het ministerie 
C.R.M. wijst op bepaalde verschijnselen in onze samenlevin!?;, zoals de 
algemene tendentie t.ot verstedelijking, de .ontwikkeling van de massa-media, 
de snelle groei van de bev.olking, de gr.oter w.ordende verkeersintensiteit, 
de toenemende instituti.onalisering van het maatschappelijk bestel. Deze 
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ontwikkelin~n zijn zo snel gegaan, aldus de memorie van toelichting, 
"dat de aandacht voor de mens in cultureel en maatschappelijk 
opzicht hiermee geen gelijke tred heeft gehouden". De huidige en de 
nog komende generaties zullen zich aan deze gewijzigde en zich nog steeds 
wijzigende omstandigheden op actieve wijze aan moeten passen en zelf in 
deze nieuwe samenleving een harmonisch bestaan op moeten bouwen". De 
memorie van toelichting spreekt van "een uitdaging aan de huidige samen
leving", een uitdaging welke reliëf krijgt in het licht van een andere uit
spraak, namelijk dat een democratische maatschappij eist, "dat de leden 
inzicht hebben in haar culturele, recreatieve, sociale, politieke en econo
mische aspecten t:n dat deze leden zoveel mogelijk in de samenleving parti
ciperen". De instelling van het ministerie van C.R.M. dient dan ook be
schouwd te worden als een uiting "van het groeiend besef dat 1U1XISt voor
zieningen inzake de welvaart meer voorzieningen voor het cultureel en 
'l'l'l.(W,tschappelijk welzijn nodig zijn" (cursivering van mij, H.). 

Wat nu in de betogen van de bewindslieden het telkens terugkerend 
motief is, dat is, indien ik !het goed zie, dat wij de ontwikkelingen welke 
zich in onze samenleving voltrekken, in een bepaalde richting zullen 
moeten sturen en dat de ov~rheid daarin een gewchtige rol dient te 
vervullen. 

Wij mogen er geen genoegen mee nemen, dat in ons land in belangrijke 
mate in de primaire bestaansvoorwaarden is voorzien, of, anders gezegd, 
dat de welvaartsstaat goeddeels is gerealiseerd; integendeel, nu het stadium 
van - relatieve - welvaart is bereikt, dient het accent des te sterker 
gelegd te worden op de niet-materiële aspecten, op datgene wat genoemd 
kan worden het welzijn. En bij het realiseren van dit welzijn heeft de over
heid een taak en verantwoordelijkheid, welke vergelijkbaar zijn met de 
taak en verantwoordelijkheid bij het realiseren van de welvaart. Zoals de 
overheid voor haar deel het realiseren van de welvaartsstaat heeft bevor
derd, zo zal zij voor haar deel in de huidige tijd het realiseren van de 
welzijnsstaat dienen te bevorderen 1.). 

De instelling van het ministerie van C.R.M. dient nu m.i. zo geïnterpre
teerd te worden, dat de overheid van háár kant de uitdaging, welke in de 
ontwikkeling van de samenleving is begrepen, aanvaardt, dat zij de be
hartiging van het welzijn als een overheidstaak erkent, dat zij dit welzijn 
als zodanig tot voorwerp van ovenheidszorg maakt. 

Een en ander ,betekent niet, dat de weg naar de welzijnsstaat abrupt is 
ingeslagen, dat dit gedateerd kan worden op 14 april 1965, de datum van 
het Koninklijk Besluit waarbij het ministerie van C.R.M. is ingesteld. In 
feite is de ontwikkeling van welvaartsstaat naar welzijnsstaat veel eerder 
begonnen. Het is een proces dat zich geleidelijk voltrekt en dat reeds lang 
aan de gang is. Het ministerie van C.R.M. behartigt geen enkele taak, 
welke niet Vüordien reeds door andere ministeries werd waargenomen. 

Voorheen waren de taken, welke gericht zijn op welzijnsbevordering 
echter gespreid over een aantal ministeries. Zij waren niet in hun onder-

1) De woorden welvaartsstaat en welzijnsstaat hebben geen scherp omlijnde be
tekenis. Men kan de welvaartsstaat zelfs zo ruim opvatten, dat die in feite de wel zijns
staat omvat. Doch ook indien men dat niet doet is de welvaartsstaat niet scherp 
van de welzijnsstaat af te bakenen. Deze woorden typeren m. i. echter wel de richting 
waarin de samenleving zich ontwikkelt en de wijze waarop de overheid te dien 
aanzien haar verantwoordelijkheid verstaat. 
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linge samenhang voorwerp van overheidszorg, zij waren niet geïntegreerd 
in één groot plan dat de bevordering van het maatschappelijke en oulturele 
welzijn ten doel had. 

De instelling van het ministerie van C.R.M. doet vermoeden, dat zulks 
in de toekomst wèl het geval zal worden. "Het complex van taken, dat in 
zijn departement is bijeengevoegd", schrijft de minister in de memorie van 
antwoord, maakt een beleid mogelijk "dat gericht is op de systematische 
bevordering van het welzijn". In zijn rede in de Tweede Kamer bij de 
behandeling van de begroting wij st minister Vrolijk er op, dat de activi
teiten van zijn departement gezien moeten worden in het kader· van het 
gehele wel:zijnsbeleid, dat de moderne maatschappij van ons vraagt. "Het 
relateren van cultuur en recreatie aan dat welzijnsbeleid kan m.i. beter 
geschieden in dit departement dan in het vroegere departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, omdat men daarin betrekkingen had te 
onderhouden met slechts bepaalde sectoren van de samenleving, terwijl dit 
departement de pretentiè heeft en pogen wil de samenleving in haar geheel 
te benaderen" (cursivering van mij, H.). 

De instelling van het ministerie van C.R.M. kan een kraClhtige impuls 
geven aan een proces dat reeds op gang was: de realisering van de wel
zijnsstaat. Thans zal namelijk voor het eerst planmatig, vanuit een alle 
terreinen in hun onderlinge samenhang omspannende visie, de bevordering 
van het nationale welzijn als zodanig, als bij uitstek de opgave voor déze 
tijd, door de overheid aanvaard worden. 

In dit licht gezien is de instelling van het ministerie een gebeurtenis 
welke in betekenis ver uitgaat boven een departementale reorganisatie 
alleen. Het is het van overheidswege 'bewust inslaan van de weg die leidt 
van de welvaartsstaat naar de welzijnsstaat. 

Afscheid van de homo economicus 

Menigeen zal geneigd zijn tegenover ontwikkelingen als hier geschetst 
van meet af aan beslist afwijzend te staan. Wij hebben er soms reeds 
moeite mee, het dikwijls vèrgaande ordenend ingrijpen van de overheid op 
sociaal-economisch terrein te aanvaarden, hoeveel te meer geldt dit niet 
voor een planning van overheidswege die bijna het gehele leven omspant. 
Zodra wij trachten ons in te leven in wat ons dan te wachten staat, doemen 
schrikbeelden voor ons op van de leviathan die de mens in zijn greep heeft, 
van een oveIiheid die als centrale macht het ganse leven van de mens tot 
in de kleinste bijzonderheden dirigeert. Dan zien wij de vrijheid en verant
woordelijkheid van de enkele mens in geding komen op een wijze als nooit 
tevoren. Dan doemt aan de horizon in de gestalte van een democratische 
welzijnsstaat een totalitaire maoht op welke ons angst inboezemt en die 
wij, koste wat het kost, willen tegenhouden. 

Alvorens echter aan de angst onvoorwaardelijk toe te geven en een af
weerhouding in te nemen, zou ik toch willen bepleiten ons eerst onbevangen 
af te vragen, of de schrik en het verzet tegen een overheidsbeleid dat ge
richt is op het bevorderen van de welzijnsstaat vanuit een christelijke visie 
op de mens en de samenleving wel in alle opzichten op hun plaats zijn. Ik 
houd het namelijk .voor mogelijk, dat onwennigheid ten aanzien van een 
nieuw probleem en een zekere traditionele benadering voor geijkte politieke 
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vraagstukken üns wel eens in sterkere mate parten konden spelen dan wij 
op het eerste gezicht wellicht jegens onszelf ,bereid zijn toe te geven. 

Op het gebied van economische en sociale voorzieningen is veel tot 
stand gebracht dat wij allengs beslist positief zijn gaan waarderen. Dit is 
tot stand gekomen mede dank zij het ingrijpen der overheid. 

Nu meen ik, dat wij blijk zouden geven van een verschraalde visie op' 
de mens, indien wij er ons top, zouden beperken, zijn ontplooiingskansen 
uitsluitend in materiële zin - en alles wat er mee samenhangt - veilig 
te stellen. De mens is méér. Wij doen de mens beslist te kort, indien wij 
hem uitsluitend vanu.it het sociaal-economisch aspect benaderen. 

Geheel de schepping is de mens toch ter ontwikkeling in handen gegeven? 
Aan de bestemming van de mens wordt geen recht gedaan, indien grote 
stukken van het cultureel en maatschappelijk terrein voor hem toegesloten 
blijven en, gezien de structuur van de samenleving, of hij wil of niet, voor 
hem ook toegesloten moeten blijven. 

Het is begrijpelijk, dat als reactie op de liberaal-kapitalistische samen
leving van de vorige eeuw, in de eerste plaats aandacht is geschonken aan 
de hervorming van de sociaal-ecünomische structuren van onze maat
schappij. Wij zouden ons echter meen ik niet wezenlijk, niet principieel, 
aan de liberaal-kapitalistische zienswijze on.tworsteld hebben, indien wij 
daarmee een rechtvaardige samenleving bereikt zouden achten. Zulk een 
visie zou m.i. te zeer door alleen het economisah gezichtspunt worden ge
domineerd, te zeer het uitgangspunt nemen in de mens als een homo 
eoonomlcus. 

Het uitgangspunt van onze politiek màg naar mijn oordeel niet wezen 
de mens uitsluitend naar zijn economisch 'bestaan, doch zal immer dienen 
te zijn de totale mens, diens vrijheid, diens verantwoordelijkheid, diens 
ontplooiingskansen. 

Indien de wijze waarop de samenleving is opgebouwd, een verhindering 
vormt, dat alle mensen zich overeenkomstig hun bestemming integraal 
kunnen ontplooien, indien belangrijke sectoren van de schepping, nader: 
van het culturele en maatschappelijke leven, buiten hun bereik liggen -
niet door eigen individuele schuld, doch als gevolg van de wijze waarop 
'Wij allen gezamenlijk onze samenleving hebben ingericht - dan is het 
dunkt me niet minder dan Plicht der overheid om met behulp van de machts
middelen waarover zij beschikt, en die haar juist voor dit doel zijn ge
geven, rechtsherstellend op te treden. De taak en verantwoordelijkheid der 
overheid is dan op dit gebied, dunkt mij, in principe geen andere dan op 
economisch en sociaal gebied. 

Ik meen dan ook, dat het feit, dat de overheid op het brede gebied van 
het welzijn een taak heeft en ook bereid is die te aanvaarden, ons op zich 
zelf beschouwd geen angst behoeft aan te jagen, doch integendeel ons dank
baar dient te stemmen. Hierin wordt immers zichtbaar, dat de overheid 
naar klassieke antirevolutionaire overtuiging er is ons ten goede. Want 
welke andere instantie dan de overheid is bij machte de samenleving zoda
nig open te breken, dat niet alleen bepaalde personen en groepen toegang 
hebben tot wat wij met een breed woord plegen te noemen de cultuur, doch 
dat alle mensen tot alle sectoren van deze cultuur de toegang ontsloten 
wordt? 

Indien de overheid op een verantwoorde wijz,e ruimte maakt voor de 
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individuele mens en voor groepen van mensen om zich niet alleen in 
sociaal-economische zin, doch integraal naar alle aspecten van het leven te 
ontplooien, dan presenteert zij zidh niet als een het leven verstikkende 
leviathan, doch als een bevrijdster, die de uit de bestaande maatschappelijke 
orde voortvloeiende, normatief gezien onrechtmatige, bindingen en beper
kingen te niet doet. 

Hiermee zijn wij echter bij een beslissend punt aangekomen. Want het 
staat niet op voorhand vast, dat het ingrijpen der overheid bevrijdend zal 
werken en op verantwoorde wijze plaats vindt. Ook al erkennen wij een 
taak der overheid op het gebied van het welzijn, dan neemt dat nog niet 
weg, dat de overheid deze taak goed èn verkeerd kan nakomen. Zij kan 
ruimte scheppen voor de vrijheid en verantwoordelijkheid op tal van ge
bieden; haar maatregelen kunnen echter ook deze vrijheid en verantwoor
delijkheid inperken en ondermijnen en dan heeft haar optreden een ave
rechtse uitwerking. Dan is er inderdaad reden voor bezorgdheid dat de 
overheid zich als een leviathan zal ontpoppen. 

Beslissend is daarom naar mijn mening n~et de vraag of de overheid op 
het terrein van het welzijn een taak heeft - deze vraag dienen wij m.i. 
bevestigend te beantwoorden -, doch op welke wijze zij deze taak nakomt. 
Beslissend is door welke visie de overheid zich bij het nakomen van haar 
taak laat leiden. 

Te dezer zake nu stemt het tot voldoening en dankbaarheid, dat de 
huidige 'bewindslieden blijktbaar een open oog hebben voor de gevaren 
welke dreigen. "Bij het beleid dat ondergetekende voor ogen staat", schrijft 
minister Vrolijk, "gaat het er niet om bepaalde ideeën en waarden aan de 
bevolking op te dringen. Het doel is het de gehele bevolking mogelijk te 
maken op een zeer gedifferentieerde wijze deel te nemen aan een vormings
en ontwikkelingsproces, dat zich beweegt in een richting die door de mensen 
zelf gekozen en op prijs gesteld wordt. Het gaat daarbij niet alleen om het 
doorgeven van bepaalde vormen van cultuur, maar ook om het bewust 
scheppen van mogelijkheden voor een kritische beoordeling en vernieuwing 
daarvan" (M.v.T., blz. 1). En elders (M.v.A., blz. 3): "De ondergetekende 
vestigt er de aandacht op dat eerbiediging van de vrije keuze van de per
soon een grondprincipe is van het opbouwwerk. Deze vrije keuze geldt 
overigens ook van de andere vormen van welzijnswerk ... Het opbouwwerk 
confronteert de 'betrokkenen met datgene wat er gaande is en doet daardoor 
een beroep op de eigen zelfstandige kracht van de betrokken personen en 
groepen en op hun in vrijheid aanvaarde verantwoordelijkheid, om bij te 
dragen tot de ontplooiing van het inilividu in de samenleving. Dit partici
peren van de bevolking is een essentieel onderdeel van het proces van 
maatsdhappelijke en culturele opbouw". 

Participeren van de bevolking: dat betekent dus niet van overheidswege, 
van bovenaf opleggen, doch zoveel mogelijk aansluiten bij wat er bij de 
bevolking leeft. In dit veFband wil ik graag besluiten met een citaat uit de 
redevoering van staatssecretaris Egas in de Tweede Kamer bij de behande
ling van de begroting (blz. 1035), die zei: "Ik ben het eens met de geachte 
afgevaardigde de heer Kieft, die, toen hij vroeg hoe wij deze zaak benader
den, heeft gezegd, dat, wanneer de mens centraal wordt gesteld, hij deze 
mens wil zien als beelddrager Gods. Ik wil hieraan onmiddellijk toevoe
gen - zo is het ook door de heren Daams en Engels geformuleerd - dat 
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dit verplichtingen met zich mee brengt. Als wij het zo zien, kunnen wij 
ook zeggen, dat alle mensen beeelddrager Gods zijn en dat dientengevolge 
wij allen tezamen verantwoordelijk zijn voor allen. Dit heeft naar mijn 
mening met samenwerking te maken. 'Degen deze achtergrond volg ik 
graag de stelling van de heer Engels, dat in beginsel samenwerking voorop 
moet staan en dat het apart moet als het niet anders kan, als daarvoor 
ernstige redenen bestaan. Hoewel ik dit als intentie onderschrijf, volg ik 
toch ook de .heren Kieft en Van Bennekom, als zij zeggen: Een krachtig 
maar voorzichtig beleid voeren, met respect voor de vrijheid! Ik zeg hun 
dit gaarne toe". 

Hoekstenen van beleid 

Indien wij trachten in de stukken en redevoeringen welke tot nu toe 
geproduceerd zijn de leidende gedaohte van de bewindslieden op het spoor 
te komen, dan meen ik te mogen concluderen dat hun beleid steunt op 
vier fundamentele uitgangspunten. 

1. De betekenis van het particuliere initiatief 
Het is enigszins pikant, dat het uitgerekend twee socialistische bewinds

lieden zij n, die niet moede worden telkens weer te herhalen, dat bij de 
ontwikkeling van het welzijnsbeleid .het particulier initiatief een belangrijke 
rol dient te vervullen. Hoewel dit met tal van citaten geïllustreerd zou 
kunnen worden, wil ik volstaan met een uitspraak van staatssecretaris Egas 
aan te halen, die zich op een wel bijzonder duidelijke wijze uitspreekt wan
neer hij zegt: "Zelfs dacht ik, dat ik nog iets verder ga dan de heer Van 
Bennekom, die even heeft verwezen naar het onderwijs. Hij heeft een ver
gelijking met het onderwijs gemaakt: daar waar niet het bijzonder is zal 
de overheid moeten optreden. Dat was als ik het goed heb de gedaahten
gang van de heer Van Bennekom. Ik ben geneigd nog iets verder te gaan 
dan hij het deed. Ik ben geneigd te zeggen, dat het mij in beginsel voor
komt, dat daar waar het particuliere initiatief tekort schiet, het gewenst 
zou zijn, dat de overheid stimulerend optreedt ten aanzien van het particu
lier initiatief om zo snel mogelijk de situatie te bereiken, dat het particulier 
initiatief het inderdaad zelf kan doen" (Hand. blz. 1036, cursivering van 
mij, H.). 

2. Een planmatig overheidsbeleid 
In de omstandigheid, dat de bevordering van het welzijn als zodanig 

voorwerp van overheidszorg is geworden, ligt de planning eigenlijk reeds 
besloten. De overheid moet immers de in het geheel van de welzijns
voorzieningen eventueel bestaande leemten op het spoor komen en daarin 
voor haar deel trachten te voorzien. Zij zal daarbij niet alleen uit mogen 
gaan van de toestand van dit ogenblik, doch zij zal zich tevens rekenschap 
dienen te geven van de ontwikke1ingstendenties in onze samenleving die 
mogelijk nieuwe knelpunten kunnen veroorzaken. Zij zal daarop in haar 
beleid dienen te anticiperen. Dit betekent dat zij een innerlijk samen
hangend, planmatig beleid dient te voeren. 

3. Subsidiepolitiek als beleidsinstrument 
Uit de visie van de bewindslieden vloeit voort, dat de ovenheid niet 
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altijd zelf de aangewezen instantie is om datgene, wat zij zich in het 
kader van haar planning voorneemt, te realiseren. Het particulier initiatief 
dient daarin op eigen verantwoordelijkheid een belangrijk aandeel te heb
ben. Teneinde het particulier initiatief in staat te stellen een eigen bijdrage 
aan de realisering van het welzijnsbeleid te geven, zal de overheid, voor
zover dat past binnen haar planning, het particulier initiatief de daartoe 
nodige middèlen verschaffen. "Al heeft subsidiëring als beleidsinstrument 
haar grenzen," aldus de minister, "de ondergetekende ziet daarin het aan
gewezen middel om de inbreng en verantwoordelijkheid van de verschil
lende bevolkingsgroepen ten aanzien van de voorzieningen te bevorderen 
en tot haar recht te doen komen. Hij acht de participatie van de bevolking 
in de voorzieningen, gericht op het maatsdhappelijk welzijn, van essentiële 
betekenis." En dan motiveert de minister dat nader: "De verantwoorde
lijkheid V'oor het tot stand komen en de uitvoering der voorzieningen 
berust bij de gesubsidieerde instellingen zelf. Deze verantwoordelijkheid 
stelt een grens aan de bevoegdheden van de overheid, maar laat ook ruimte 
voor een vormgeving naar eigen stijl met verschillen in accent bij de 
realisering. De overheid verwezenlijkt door de gesubsidieerde voor
zieningen Iumr beleidsdoeleinden op indirecte wijze. Hierdoor wordt een 
grotere verscheidenheid in de uitvoering bereikt dan bij directe realisering 
door de overheid mogelijk zou zijn." (M. v. T. blz. 11, cursivering van 
mij, H.). 

4. Mootschappelijk opbouwwerk als beleidsinstrument 
De betekenis van het maatschappelijk opbouwwerk hangt samen met 

het typische karakter van het welzijnsbeleid als zodanig. Dit typische 
karakter kan wellicht aan de hand van een conoreet voor:beeld het duide
lijkst worden aangegeven. 

Indien in de sociaal-economische sector een bepaalde maatregel wordt 
getroffen - er wordt bv. een loonsverhoging doorgevoerd of een sociale 
wet ~bv. verzekering van zware geneeskundige risico's) aanvaard -, dan 
zullen allen die het hogere 10000n ontvangen of zelf een zwaar geneeskundig 
risico zijn, daarvan als het ware automatisch profiteren. Zulke maatregelen 
dekken een reeds aanwezige behoefte en men zal er als regel geen moeite 
mee heJjben, te profiteren van de mogelijkheid welke geboden wordt om 
in deze behoefte te voorzien. 

Anders is het evenwel. wanneer in een bepaalde wijk van een stad 
een filiaal van een openbare bibliotheek wordt geopend. Daarmee kan 
objectief wel in een behoefte worden voorzien, doch de kans is aanwezig 
dat de bevolking van die wijk dat subjectief helemaal niet zo aanvoelt en 
derhalve van de geboden mogelijkheid slechts een gering gebruik maakt. 

Mag men in zo'n geval zeggen, dat blijkens de leesgewoonten in de be
treffende wijk en het daar gangbare patroon van vrije-tijdsbesteding een 
filiaal niet nodig is en derhalve achterwege dient te blijven? Of is het 
verantwoord, doelbewust een subjectief niet aanwezige, dooh objectief 
te constateren, behoefte op te wekken? 

Wie de laatste vraag bevestigend beantwoordt zit reeds midden in de 
prdblematiek van wat genoemd wordt het maatschappelijk opbouwwerk. 
Want wat geldt voor een filiaal van een openbare bibliotheek, geldt voor 
tal van voorzieningen in de maatschappelijke en culturele sector. 
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Het is duidelijk, dat het besef, dat er bepaalde tekorten zijn in de maat
schappelijke voorzieningen, niet ineens doorbreekt, doch dat dit moet 
groeien. Het is eveneens duidelijk, dat het benutten van inmiddels tot 
stand gebrachte voorzieningen een zaak is welke men moet leren, welke 
men in zijn levenspatroon moet opnemen. Het zijn inziahten welke niet 
van buitenaf opgelegd kunnen worden, doch welke men zich moet toe
eigenen en waaraan men ook zelf vervolgens gestalte moet geven. De 
hulp en stimulans welke in dit proces op grond van een gekwalificeerde 
deskundigheid verleend wordt, noemt men maatsohappelijk opbouwwerk. 
Het is dus de deskundigheid bij uitstek welke nodig is bij het realiseren 
van een welzijnsstaat. 

Wij kennen in ons land reeds verschillende zogenaamde opbouw
organen. De vraag komt op, of het ministerie van C.M.R., gelet op de 
wijze waaarop het zijn taak aanvat (denk aan de betekenis van het parti
oulier initiatief en het streven de bevolking in te schakelen), niet in 
zekere zin zelf als een opbouworgaan, doch dan van nationale allure, aan
gemerkt kan worden. Doch dit is een kwesûe waarop ik straks nog 
terugkom. 

Aangezien over het maatschappelijk opbouwwerk menigmaal misver
standen voorkomen en het lioht als een betuttelen wordt aangemerkt, wil 
ik er in dit verband echter toch nog wel op wijzen, dat wij ook in de 
sociaal-economische sector een emancipatie in geestelijke zin hebben moeten 
doormaken. Wie zich baseerde op de feitelijke toestand, zou nog omstreeks 
de eeuwwisseling met enig recht hebben kunnen betogen, dat de behoeften 
van een aanzienlijk deel van de arbeidersklasse bijzonder gering waren 
en in menig geval niet verder reikten dan het dagelijks brood en de drank. 
Doch dit is niet !het standpunt geweest waarop de vakbeweging, als emanci
perende kracht, wil men als opbouworgaan van de arbeidersklasse, zioh 
gesteld heeft. Gelukkig niet! 

Samenwerking of functionele decentralisatie 

In het kader van de bezinning op de situatie waarin wij ons door de 
oprichting van het ministerie van C.R.M. bevinden, wil ik thans enkele 
kritische kanttekeningen plaatsen en enkele vragen stellen. 

In de eerste plaats over de positie van het particulier initiatief in het 
nieuwe bestel. 

De bewindslieden zijn het particulier initiaûef, zoals wij gezien hebben, 
welgezind. Toch acht ik het gevaar aanwezig, dat de positie van helt 
particulier initiatief, huns ondanks, wordt uitgehold en op de duur aan 
betekenis zal inboeten. Dit wordt duidelijk, indien wij de verhouding van 
overheid en particulier initiatief beschouwen in samenhang met de subsidie
politiek der overheid en met de planning der overheid. 

De surbsidiepolitiek der overheid is een instrument bij het realiseren 
van de planning. Ik meen dat wij dat goed moeten zien. De overheid ver
strekt niet subsidies om het particulier initiatief een genoegen te doen. 
Het particulier initiaûef is voor haar slechts interessant, indien en voor
zover het een instrumenteel karakter heeft, namelijk dienstbaar is bij de 
realisering van de doeleinden welke de overheid zich in het kader van 
haar nationale welzijnsplanning gesteld heeft. Zij verstrekt subsidies, om-
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dat zij, vanuit háár visie op de welzijnssituatie in ons land, van oordeel 
is, dat het particulier initiatief een waardevolle, misschien zelfs een 
onmisbare functie vervult. Zo schakelt zij het particulier initiatief in, of 
zij remt het af. Zij stimuleert bepaalde vormen van samenwerking, zij 
stuurt aan op schaalvergroting, zij bevordert bepaalde activiteiten en be
lemmert andere - dit alles binnen het raam van haar eigen planning, 
door middel van 'haar subsidiepolitiek, nader geconcretiseerd: door middel 
van haar subsidievoorwaarden. 

Doch indien zo'n situatie zich zou ontwikkelen, dan is dat niet meer 
samenwerking van overheid en particulier initiatief, dat wordt dan functio
nele decentralisatie, waarbij de overheid de beleidslijnen aangeeft, zij het 
dat zij binnen die beleidslijnen een zekere - misschien zelfs grote - mate 
van autonomie toekent aan het uitvoerend orgaan, te weten het particulier 
initiatief. Indien dit zou gebeuren, dan dreigt het particulier initiatief zijn 
eigen karakter, zijn zelfstandigheid te verliezen en te denatureren tot een 
mandataris der overheid. 

Ik wil geenszins beweren dat wij ons tihans reeds volop in deze toestand 
bevinden. Ik wil er slechts de aandacht op vestigen, dat een planmatig 
beleid van het ministerie, waarbij de subsidiepolitiek als instrument wordt 
gehanteerd, krachtens een innerlijke wetmatigheid de tendentie schijnt te 
hebben, dat het particulier initiatief wordt uitgehold en op de duur zal 
verschralen. En zou deze tendentie doorzetten, dan zou, hoewel de be
windslieden het zelf niet willen, de staat tooh kunnen uitgroeien in de 
richting van een centrale, allesomvattende instantie, die het gehele wel
zijnsbeleid vanuit één centraal punt dirigeert en coördineert. 

Nu zal men terecht aanvoeren, dat overheidssubsidies altijd aan voor
waarden worden gebonden, dat dit terecht geschiedt en dat dit als regel 
niet als een onaanvaardbare uitholling van het particulier initiatief wordt 
beschouwd. Dat is inderdaad juist. Doch dan betreft het in de regel niet 
subsidies die een functie vervullen in het kader van de centrale planning 
van het gehele welzijnsbeleid als zodanig. De omstandigheid, dat het wel
zijnsbeleid voorheen gespreid was over verschillende ministeries had tot 
gevolg, dat beleidsvorming en uitvoering dichter bij elkaar stonden en 
dat particulier initiatief en overheid elkaar op min of meer gelijk niveau, 
namelijk op een beperkt gebied, konden ontmoeten. Ik vrees dat dit in 
de toekomst anders gaat worden. Het ministerie van C.R.M. zal naar een 
hoger doel reiken, naar wat Kuyper indertijd genoemd heeft een archi
tectonische kritiek op de samenleving. Het concrete subsidie in het indivi
duele geval is een van de stukjes die alle bij elkaar het mozaïek vormen 
dat het - door de overheid bevorderde - 'beeld van de welzijnsstaat ver
toont. En op dit hoogste niveau, waar gewerkt wordt aan de hervorming 
van de structuren van de samenleving, vindt het ministerie in de sector 
van het particulier initiatief, zoals de zaken er thans voor staan, géén 
instantie tegenover zich, welke op hetzelfde nivieau, op het niveau van de 
overall-planning, competent is om een behoorlijk tegenspel te leveren. 
Daarom dreigt in de huidige omstandigheden het ministerie, of het wil 
of niet, vanzelf tot de hoogste beleidsinstantie op het gebied van het 
welzijn uit te groeien en dreigt de situatie te ontstaan, dat wat centraal 
is vastgesteld, voor zover het de uitvoering betreft, gedecentraliseerd 
aan het autonome particulier initiatief zal worden overgelaten. 
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In het politieke vlak dient de mogelijkheid van zulk een ontwikkeling 
een waarschuwing te wezen, in de sfeer van het particulier initiatief een 
aansporing, om zich een waardige tegenpartij van de overheid te betonen 
op alle niveaus van beleidsvorming, ook op het niveau van de nationale 
planning en de nationale welzijnszorg. 

De parlementaire democratie in de welzijnsstaat 

Wordt van het particulier initiatief niet te veel verwacht, indien bepleit 
wordt dat het een eigen inbreng geeft op het hoogste niveau van beleids
vorming? Is dat niet bij uitstek een taak welke door het parlement ver
richt dient te worden? 

Ongetwijfeld is een effectieve parlementaire controle een van de pijlers 
waarop de democratie berust. En toah zou ik aarzelen om zonder voor
behoud uit te gaan van het goed functioneren van de parlementaire demo~ 
cratie bij het vormgeven van de welzij nsstaat. Dat hangt samen met het 
feit, dat juist op dit gebied de discrétionaire bevoegdheid van de overheid 
bijzonder groot is en dat het goed functioneren van het parlement daar
door bemoeilijkt wordt. 

Dat geldt niet voor alle onderdelen van het terrein dat door dit ministerie 
bestreken wordt. Zo mag, om een voorbeeld te noemen, verwacht worden, 
dat binnen korte tijd een afdoende wettelijke regeling van de radio~ en 
televisieproblematiek tot stand zal komen. Voor een aantal andere deel
terreinen zijn er reeds wettelijke regelingen of zijn zij in voorbereiding. 

Wanneer echter het hart van de zaak in geding komt, wanneer het gaat 
om de planning van de welzijnszorg als zodanig, het in onderlinge samen
hang bezien van alle deelgebieden afzonderlijk, het structureren van de 
welzijnsstaat, juist dan is evenwel naar ik meen de discrétionaire bevoegd
heid van de overheid niet gering. Dan gaat het immers om het vormgeven 
van beleidslijnen welke niet in een wettelijke regeling zijn ondergebracht, 
doch die ten grondslag liggen aan de wijze waarop tal van op zich zelf 
niet bijzonder belangrijke beslissingen genomen worden, doch die in hun 
onderlinge samenhang aan het welzijnsbeleid juist een bepaald stempel 
opdrukken. 

Te dezen aanzien staan de Staten-Generaal voor een moeilijke opgave. 
Er is in feite slechts één moment in het parlementaire jaar, waarop zij 
het beleid van de verantwoordelijke minister als een geïntegreerd geheel 
kunnen toetsen: bij de begrotingsbehandeling. De begrotingsstukken geven 
daartoe ook wel houvast. Naar het mij wil voorkomen voldoende houvast 
om over dit beleid algemene besohouwingen te houden, om er over te 
spreken. Ik heb echter de indruk, dat het in debegrotingsstukken niet 
voldoende scherp is afgetekend en ook niet voldoende scherp afgetekend 
kán zijn om dit in politieke zin te kunnen amenderen of misschien zelfs 
verwerpen. Het karakter van de welzijnszorg brengt mee, dat het in een 
algemeen exposé om accenten gaat. Het gaat er om, op welke wijze het 
beleid in een menigte détaiIbeslissingen gerealiseerd wordt, een kwestie 
welke niet bij de begrotingsbehandeling bevredigend bezien kan worden. 

Het gevaar voor uitholling der parlementaire democratie wordt m. i. 
nog versterkt door het feit, dat een deel van het beleid van het ministerie 
zich afspeelt op het raakvlak met het particulier initiatief. Het particulier 
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initiatief zal mede aan het welzijnsbeleid gestalte dienen te geven. Welke 
deze invloed is, of en in hoeverre de inzichten van het particulier initiatief 
gehonoreerd worden, het zijn kwesties welke zich grotendeels achter ge
sloten deuren afspelen. Een belangrijk stuk vonngeving wordt voltrokken 
in een sector waar de Staten-Generaal part noch deel aan hebben. Zij 
kunnen de ontwikkelingen niet van het begin af op de voet volgen, doch 
moeten zich tevreden stellen met kennisneming van wat er uit de bus 
is gekomen. 

Men kan aanvoeren, dat dezelfde situatie zioh voordoet op sociaal-econo>
misch terrein. Dat is tot op zekere hoogte waar. Het verschil is echter, 
dat de beleidsvorming daar van de aanvang af in de openbaarheid plaats 
vindt. Wanneer de vakbeweging als exponent van het particulier initiatief 
in een bepaalde kwestie wensen heeft, dan behoeft men niet lang te raden 
welke deze wensen zijn. Het parlement is voorts op de hoogte van de 
wijze waarop en de motieven waarom al of niet aan de wensen van de 
vakbeweging is tegemoet gekomen. In de sfeer van de welzijnszorg is 
dat bepaald veel minder het geval. De publiciteitsmedia vervullen op dit 
gebied niet die functie welke zij op sociaal-economisch gebied vervullen. 

Wil in de moderne ingewikkelde samenleving het parlement naar be
'horen functioneren, dan zal het, met behoud van eigen zelfstandigheid, 
nauw vervlochten moeten zijn met alle geledingen van de samenleving, 
Een belangrijk deel van de opinievorming dient door andere dan staat
kundige organen, dient door het particulier initiatief verzorgd te worden. 
Geschiedt dit niet, dan staan de parlementariërs tegenover de omvangrijke 
bureaucratie machteloos. Dan missen zij het materiaal, dan missen zij de 
volkssteun, welke voor hen onontbeerlijk zijn om een behoorlijk tegenspel 
tegenover de minister en zijn apparaat te kunnen leveren. 

Voor het goed functioneren van het parlement is het goed functioneren 
van het particulier initiatief onontbeerlijk. Zonder de inbreng van het 
particulier initiatief dreigt het parlement in een luchtledig te komen. Doch 
terzake van de leidende motieven bij het vormgeven van de welzijnsstaat 
is het juist de vraag of het partioulier initiatief, zoals we gezien hebben, 
wel aan zijn trek komt. 

Nationaal opbouworgaan 

Het feit dat men ,bepaalde gevaren onderkent kan op zichzelf reeds het 
begin zijn van herstel. Toch komt de vraag op - nu door géén der be
trokkenen ontwikkelingen als hiervoor geschetst gewenst worden - of 
het niet mogelijk is door ,bepaalde maatregelen een dreigende ontwikkeling 
tegen te gaan. 

Wellicht zouden enkele van de gesignaleerde problen1en enigermate 
ondervangen kunnen worden, indien op nationaal niveau een centraal 
orgaan ingesteld zou kunnen worden, dat min of meer de functie zou 
krijgen van nationaal opbouworgaan. 

Dit orgaan, waarin overheid en particulier initiatief beide vertegen
woordigd zouden moeten zijn, zou als forum kunnen dienen voor een ge
dachtenwisseling over de belangrijke beleidslijnen der overheid. Dit orgaan 
zou de voorarbeid kunnen verrichten, door het geven van adviezen en 
het doen van aanbevelingen, welke noodzakelijk is om de parlementaire 
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democratie tot zijn recht te doen komen. Via dit orgaan zou het particulier 
initiatief ook méér kunnen betekenen dan uitvoerder van de directieven 
der overheid alléén. Het zou ingeschakeld worden bij de structuurpro
blemen van onze samenleving in hun onderlinge samenhang. Belangrijke 
vraagstukken als samenwerking, de noodzaak tot coördinatie van verschil
lende activiteiten, de wenselijkheid in bepaalde gevallen een wettelijke 
regeling in het leven te roepen, de wijze van subsidiëring, de functie van 
de verschillende activiteiten in het kader van de welzijnsplanning zouden 
in zo'n orgaan behandeld kunnen worden. Te overwegen zou zijn, de 
overheid in bepaalde gevallen te verplichten advies te vragen. 

Indien het vragen en het geven van advies publiek plaats vinden, indien 
misschien zelfs de vergaderingen openbaar zouden zijn, dan zou, meen ik, 
de beleidsrvonning daardoor niet weinig gedemocratiseerd worden. Ook 
acht ik het mogelijk, dat van zulk een orgaan een stimulans zou uitgaan 
naar het particulier initiatief om zich in te laten met vraagstukken welke 
het tot nu toe te weinig in zijn gezichtskring heeft betrokken. De mogelijk
heid, en meer nog de plicht, zijn stem te laten horen, kan het particulier 
initiatief nopen zich te bezinnen op structurele vragen in hun onderling 
verband en de eigen organisatie aan de nieuwe, hogere eisen aan te passen. 
In de sector van het particulier initiatief zal de instelling van zo'n orgaan 
een integrerende werking hebben. Wat betreft ons staatsbestel zal het een 
democratiserende werking kunnen hebben. Van de aanvang af staat het 
beleid der overheid publiek ter discussie; de opinievorming bij allen die er 
bij betrokken zijn, wordt gestimuleerd; de parlementaire controle krijgt 
meer inhoud. 

Wij kennen provinciale opbouworganen; wij kennen in het sociaal
economische vlak de Sociaal-Eoonomische Raad. Zou het niet in de lijn 
van de politieke ontwikkeling liggen, nu er één ministerie van C.R.M. is 
ingesteld, een combinatie van beide op het gebied van de welzijnszorg te 
overwegen? 

Een uitdaging voor het particulier initiatief 

Er vindt een ontwikkeling plaats van de welvaartsstaat naar de welzijns
staat. Hoe aan deze ontwikkeling vorm te geven, is een uitdaging welke 
aan de huidige generatie, levend in deze tijd, gesteld wordt. 

In het voorgaande heb ik getracht het antwoord op deze uitdaging, zoals 
dat door de overheid, onder meer door het instellen van het ministerie van 
C.R.M., gegeven wordt, te belichten. Aan de kant van de overheid schijnt 
het 'begin van een dynamisohe aanpak aanwezig. Is dit ook het geval aan 
de kant van het particuliere initiatief? Te dezer zake ben ik allesbehalve 
gerust. En ik wil dat graag breder motiveren, omdat de wijze waarop het 
particulier initiatief functioneert, zoals uit het voorgaande gebleken is, 
medebeslissend is voor de richting waarin de ontwikkeling zich zal vol
trekken. 

Het particulier initiatief is op dit ogenblik m.i. niet toegerust om de uit
daging waarvoor het gesteld wordt doeltreffend te beantwoorden. Dat is 
in protestants-christelijke kring meen ik onder meer een gevolg van de 
wijze waarop de emancipatie van de "kleine luyden" zich voltrokken heeft. 
Deze emancipatie is begonnen op sdhoolgebied; deze emancipatie heeft zich 



90 MR. W. C. D. HOOGENDI]K 

voortgezet op politiek, sociaal-economisch en wetenschappelijk gebied. Het 
cultureel-maatschappelijk terrein is het laatste dat door ons betreden is, 
het is ook vandaag goeddeels nog een vreemd terrein, waarop wij slechts 
aarzelend en wat onwennig onze weg zoeken. 

Vreemde zaken lijken aanvankelijk dikwijls ook vijandig. Wellicht dat 
daarin een - gedeeltelijke - verklaring schuilt voor het feit, dat wij ons 
dikwijls ietwat negatief tegenover de cultureel-maatschappelijke sector 
hebben opgesteld en dat ook vandaag nog wel doen. Het is een min of 
meer gangbare opvatting, deze sector te ,beschouwen als luxe in het leven, 
als franje welke niet van wezenlijke betekenis is voor iemand die zijn taak, 
zijn roeping, zijn verantwoordelijkheid in het leven heeft verstaan. Onze 
taak en verantwoordelijkheid in wat met een staande term genoemd wordt: 
kerk, staat en maatsdhappij, plegen wij te associëren met arbeid en met 
plichtsvervulling; wij associëren dat niet met vrije tijd, met recreatie, 
met sport, met kunst, met sociaal gezelschapsleven en wat dies meer zij. 

Deze instelling tegenover het cultureel-maatschappelijke leven heeft tot 
gevolg gehad, dat wàt er in deze sector aan christelijk initiatief ontwikkeld 
werd, lang niet in die mate gedragen werd en wordt door het ganse pro
testants-christelijke volksdeel als dat het geval was en is bij kerkelijke, 
sociaal-economisdhe en politieke activiteiten. Wat aan protestants-christelijk 
initiatief op cultureel gebied en - zij het in wat mindere mate - op maat
schappelijk gebied is tot stand gebracht en wordt in stand gehouden, is in 
veel gevallen te danken aan de voortvarendheid en het doorzettingsver
mogen van enkelen. Zij die zich op dit gebied bewegen staan nog dikwijls 
in een min of meer geïsoleerde positie, waarin ze zelf hun weg maar moeten 
zoeken. 

Wij hebben in deze te maken met een bepaalde levenshouding; een 
levenshouding welke bepaalde aspecten van het leven deprecieert. Het valt 
niet te verwachten, dat vanuit deze levenshouding een adequaat antwoord 
op de vragen van deze tijd gegeven zal worden. Wil het particulier initia
tief niet door de ovenheid overspeeld worden, dan zullen de organen die 
daarvoor competent zijn (welke zijn dat?) zich m.i. in de eerste plaats 
dienen te concentreren op het om-zetten van deze levenshouding. Dit is 
iets anders dan het klakkeloos overnemen van bepaalde in andere kringen 
gangbare gewoonten; het mag niet worden een accomodatie van een ons 
vreemde levensstijl. Het zal meer moeten zijn, het ons bewust toeëigenen 
van ook deze sector van de cultuur. 

Een en ander heeft er toe geleid, dat vraagstukken welke thans in het 
politieke vlak actueel zijn en door de instelling van het ministerie van 
C.R.M. naar verwacht kan worden nog meer aan actualiteit zullen winnen, 
tot nu toe grotendeels buiten de belangstellingssfeer van het particulier 
initiatief zijn gebleven. In de sociaal-economische sector was in het ver
leden .het overheidsbeleid de resultante van wat er in de samenleving aan 
opvattingen groeide. De sociale wetgeving en breder de welvaartsstaat, is 
niet aan de bevolking opgelegd, doch juist omgekeerd als eis der gerechtig
heid afgedwongen. Ik vrees dat op het gebied van het welzijn, van de 
realisering van de welzijnsstaat, het particulier initiatief niet vóór de over
heid uitgaat, doch op zijn best de problemen beziet, welke door de overheid 
op de tafel van het particulier initiatief ter overweging en ter advies worden 
neergelegd. En zo wordt het begrijpelijk, dat het particulier initiatief geen 
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instantie kent welke ûp dit ûgenblik reeds als tegenspeelster van de ûver
heid kan fungeren. 

Het particulier initiatief is versnipperd. Het is het produkt van een min 
ûf meer wilde groei. Dat behûeft ûp zich zelf niet verkeerd te zijn ûf als 
een zwaJcl1eid te würden aangemerkt, mits men in deze verscheidenheid 
ûnderkent welke zaken van gemeen belang zijn en welke problemen slechts 
in ûnderlinge samenwerking tOlt een ûplûssing kunnen wûrden gebracht. Ik 
vrees, dat men voor dit laatste niet altijd een ûpen oog heeft en dat men 
derhalve aan de zijde van het particulier initiatief ûûk in ûrganisatorische 
zin niet altijd bij madhte blijkt die vûrmen te vinden, welke noodzakelijk 
zijn Olm de uitdaging van deze tijd te kunnen beantwoorden. 

Wil het particulier initiatief een wezenlijke bijdrage levere.n bij de op
bouw van de welzijnsstaat, dan zullen alle betrokken componenten van 
het particulier initiatief daarin hun eigen ûnvervangbare aandeel moeten 
bijdragen; dan zal ook aan de kant van het particuliere initiatief integratie 
en coördinatie dienen plaats te vinden. Alleen reeds de vraag wat nu de 
specifieke bijdrage is van elk der componenten, van ûrganisaties, van ver
enigingen, van de kerk, is een zaak welke allesbehalve helder is en licht 
tOlt wrijving, tOlt competentiekwesties en uitzichtlüze debatten kan leiden. 
Toch zal, meen ik, het particulier initiatief in kwesties als deze tOlt een 
oplûssing moeten komen, wil het niet zichzelf in de belangrijke structuur
prOlblemen buiten spel zetten. 

Ik heb er eerder ûp gewezen, dat het pikant is, dat uitgerekend twee 
socialistisClhebewindslieden bij herhaling betûgen, dat op het terrein van de 
welzijnszûrg het particulier initiatief zulk een belangrijke rûl vervult. Het 
zûu beschamend zijn, indien het particulier initiatief het ûnder deze ûm
standigheden zou laten afweten, ûmdat het niet tijdig rekening heeft gehûu
den met de veranderingen welke zich vûltrekken . 

De Anti-Revûlutiûnaire Partij heeft altijd üp de bres gestaan vûûr de 
vrijheid en verantwoordelijkheid van het particulier initiatief. Thans 
wûrden van overheidswege ontwikkelingen ûp gang gebracht, waardOlor het 
particulier initiatief er een nieuwe dimensie bij krijgt, waardûûr de activi
teiten welke het ûntplooit niet meer alleen bezien kunnen wûrden uit het 
oogpunt van hen die er rechtstreeks belang bij hebben (sportbeoefenaars, 
zij die door het maatschappelijk werk gehûlpen wûrden), doch tevens ge
zien moeten wûrden als factür bij de opbouw van de welzijnsstaat, bij de 
hervürming van ûnze samenleving als geheel. In de sociaal-economische 
sectûr is dat reeds lang het geval. En in die ûmstandigheden kan het juist 
op de weg van een politieke partij liggen om het - bevriende - particulier 
initiatief tijdig te waarschuwen. 

* 
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De inflatie staat de laatste maanden in het centrum van de politieke be
langstelling. Niet alleen in Sociaal-Economische Raad en parlement wordt 
over inflatie gesproken. Ook dag-, week- en maandbladen besteden aan
dacht aan het versohijnsel en trachten hun lezers voor te lichten. Over één 
ding is men het daarbij eens: inflatie is niet toe te juichen. Bij volledige 
werkgelegenheid, zoals wij thans genieten, leidt inflatie tot prijsstijgingen 
en daarmee tot waardevermindering van de gulden. Dat dupeert allen, 
die een constant nominaal inkomen ontvangen, en hen, die hun vermogen 
in nominale vorderingen hebben uitst;:tan. Is men het aldus in hoofdlijnen 
eens over de onaangename gevolgen van inflatie, verschil van mening rij st 
ten aanzien van de oorzaken van de inflatie en de politieke consequenties. 
Met name in liberale kringen lijkt enige neiging te bestaan de inflatie 
te gebruiken ter bevordering van een liberaal overheidsbeleid (d.w.z. een 
beleid waarin de overheid een veel geringere rol zou moeten spelen, dan 
de huidige regering voorstaat). Men kan niet zeggen, dat daarbij het 
verschijnsel der inflatie altijd even juist wordt belicht. Soms kan de 
voorlichting, die men beoogt te geven zelfs misleidend worden genoemd. 
Een voorbeeld daarvan vindt men in het Elsevier-nummer van 5 februari 
1966, waarin H. J. Loman en drs. W. A. Verwoerd uiteenzetten wat 
inflatie is. Terecht stellen zij, dat inflatie tot prijsverhoging kan leiden, 
maar dat niet elke prijsrverhoging als inflatie betiteld kan worden. Van 
dat laatste geven zij een voorbeeld: "Het optrekken van een door subsidies 
kunstmatig laag gehouden huurpeil is geen inflatie". Deze zin houdt een 
politiek oordeel in, waarover wel bet één en ander zou zijn te zeggen. In 
het kader van het gehele artikel is het echter vooral een misleidende 
opmerking. In de grafieken, die de stijging van de kosten van levens
onderhoud moeten illustreren tezamen met gescheurde bankibiljetten en 
kleiner geworden' guldens, wordt namelijk het standpunt dat huurver
hoging geen prijsinflatie is, niet verdisconteerd. Professor Pen heeft het 
aandeel van huurverhogingen in de prijsinflatie onlangs op 10% gesteld 1). 
Deze lOro koopkrachtverlaging wordt dus in het Elsevier-artikel geïllu
streerd met een kleiner geworden gulden en vervolgens in de nadere 
analyse niet tot de inflatie gerekend. Het gehele artikel kan trouwens 
dienen als illustratie van de wijze waarop politieke meningen doordringen 
in inflatie-beSdhouwingen, ook in die, welke de indruk willen wekken 
slechts nuchtere voorlichting te geven. Zo vindt men de term "prijsbeleid" 
niet vermeld; wel wordt herhaaldelijk gesproken over de hoge looneisen 
der vakbeweging. Grote nadruk wordt gelegd op de rol van de Staat 

1) Cf. J. Pen, De inflatie makers. In: Hollands Maandblad, jan. '66, blz. 3-7. Zijn 
rekenwerk berust op het Centraal-Economisch Plan '65. 
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als verwekker van inflatie. De voorlichting maakt een paniekerige indruk 
(professor Verrijn Stuart heeft zich in een bijgevoegd stukje laten ver
leiden een zin met drie (!!!) uitroeptekens te laten eindigen). 

Het is nu niet mijn bedoeling het inflatie-vraagstuk te bagatelliseren. 
(Daaraan lijkt A. Ekker zich enigszins schuldig te maken in Vrij Neder
land 5 februari 1966). De prijsinflatie van de laatste jaren is zonder twijfel 
een ernstig kwaad, dat diepgaande studie over de mogelijkheden van voor
koming en bestrijding noodzakelijk maakt. Dit artikel wil slechts een 
pOging zijn tot tegenwidht tegen een zekere eenzijdigheid in sommige 
inflatie-beschouwingen. Ik doel hier op de neiging overlheid en vakbe
weging als de voornaamste veroorzakers te zien en verlaging der over
heidsuitgaven als de belangrijkste mogelijkheid van bestrijding. Inflatie
bestrijding heeft alles met politiek te maken. Dat blijkt duidelijk als wij 
nagaan, waar beperking der overheidsuitgaven thans op zou neerkomen. 

Beperking der overheidsuitgaven 

Wij leven thans in een periode van stijging van het nationaal inkomen. 
Voor het jaar 1966 wordt een stijging van .het reële nationaal inkomen van 
6% verwacht. (Als het nominale inkomen met 11 ro stijgt en de prijzen met 
5%, blijft er 6% reële stijging over.) Niet alleen het geldbedrag, dat wij 
in handen krijgen stijgt telkenjare aanzienlijk, wij raken ook daadwerkelijk 
meer voorzien van allerhande goederen en diensten. Wat betekent nu 
bezuiniging op de overheidsuitgaven in een tijd van grote stijgingen van 
de particuliere welvaart? Dit komt neer op minder wegenbouw in een 
tijd, waarin steeds meer auto's op de weg komen. Sinds kort treedt 
een Stichting Weg op, die onze aandacht wil vragen voor het tekort aan 
goede wegen in Nederland. Dit tekort zal steeds ernstiger worden naar
mate de algemene inkomensstijging de auto binnen het bereik van meer 
mensen brengt. Te weinig of te slechte wegen zijn niet alleen onaangenaam 
voor de week-end-toerder, ook het bedrijfsleven ondervindt hier veel sohade 
van. Goede wegen vormen een belangrijk onderdeel van de infrastructuur 
van een volkshuishouding. 

Beperking der overheidsbestedingen komt ook neer op minder uitgaven 
voor het onderwijs. Dat zou thans vallen in een tijd, waarin de samen
leving steeds meer complex en minder doorzichtig wordt. Wij staan op de 
drempel van een overgang naar algemene automatisering, waarvan wij de 
consequenties nog maar zeer ten dele overzien. Dit vraagt veel studie niet 
alleen in de technische, maar ook in de sociale wetenschappen. Daarnaast 
vragen ook het lager, middelbaar- en vakonderwijs om uitbreiding. Met de 
stijging der bevolking worden de klassen steeds groter. Meer scholen en 
meer leerkrachten schijnen zeer noodzakelijk. 

Een huidige vermindering der overheidsuitgaven zou minder ontwikke
lingshulp betekenen in een tijd van steeds hogere binnenlandse welvaart. 
Merkwaardig is in dit verband, dat het reeds genoemde Elseviemummer op 
een "ten geleide" dat de ernst der inflatie wil signaleren, een beschouwing 
laat volgen, waarin het een sohande wordt genoemd, dat onze overheid 
niet meer besteedt ter bestrijding van de honger op de Antillen. De op
merking dat minister Bot Ihet geld hiervoor maar moet putten uit de 400 
miljoen waarvan de bestemming al bepaald is, lijkt niet serieus gemeend. 
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Wij kunnen bezwaarlijk de honger op de Antillen gaan bestrijden met de 
enkele miljoenen guldens, die met moeite konden worden vrijgemaakt om 
India te helpen in de hongersnood. Men vlucht zo voor een confrontatie 
van de noodzaak van inflatiebestrijding met de wenselijkheid van verhoging 
der ontwikkelingshulp. Het gaat bij deze laatste om veel meer dan acute 
honger'bestrijding. Wij moeten nodig meer besteden aan onderwijs en 
kapitaalvoorzieningen in ontwikkelingslanden. 

De boven gesohetste implicaties van vermindering der overheidsuitgaven 
zijn niet overdreven weergegeven. Het V.V.D.-plan heeft aangetoond, dat 
bezuiniging op vele ingrijpende beperkingen neerkomt. Daarvan heb ik 
er slechts enkele genoemd. De bezuiniging betekent een miskenning van 
wat de Amerikaanse econoom Galbraith heeft genoemd het sociaal even
wicht, waarmee hij bedoelt het evenwicht tussen de voorziening in particu
liere en die in collectieve behoeften 2). De behoefte aan auto's is een parti
culiere behoefte, die aan wegen een collectieve. Het is duidelijk, dat een 
zekere mate van bevrediging van de behoefte aan auto's gepaard moet gaan 
met enige voorziening in de behoefte aan wegen. Wanneer dit miskend 
wordt ontstaan er knelpunten. Men kan het huidige overheidsbeleid ken
schetsen als een poging knelpunten in ons maatschappelijk leven te voor
komen. Naar mijn mening verdient dit streven waardering. Nu kan men 
erover twisten, of met de stijging der overheidsuitgaven voor 1966 niet 
teveel ineens werd gevraagd, m.a.w. of temporisering niet gewenst was 
geweest. Daarbij moet echter overwogen worden, dat het kabinet-Cals een 
grote achterstand in de infra-structurele voorzieningen had geconstateerd. 
Daar met de voortgaande stijging van de particuliere welvaart de behoefte 
aan collectieve voorzieningen ook in de komende jaren sterk zal toenemen, 
valt er naar mijn mening veel te zeggen voor een zo snel mogelijk inlopen 
van de infra-structurele achterstand. Als men er eenmaal aan gewend is 
dat de overheid op een bepaald programma achterligt, blijft de achterstand 
vaak jaren voortduren. De woningnood is daar een voorbeeld van. Daarom 
is het van belang, dat wij naar andere middelen van inflatiebestrijding 
zoeken dan beperking der overheidsuitgaven. Inzicht in het wezen der 
inflatie kan wellicht daarbij helpen. 

Inflatie 

Er bestaat inflatie in een volkshuishouding wanneer het totale bedrag 
van de bestedingen het totale inkomen overtreft. Het is dus mogelijk meer 
te besteden, dan verdiend wordt. De extra bestedingen kunnen namelijk 
gefinancierd worden met geld, dat men in een vroegere periode had weg
gelegd of met behulp van leningen. Consumenten kunnen geld lenen om 
bv. een huis te kopen. Bij de koop op afbetaling vallen lening en besteding 
zelfs samen. Producenten lenen geld om nieuwe machines te kopen of 
nieuwe gebouwen neer te laten zetten. Ook de overheid leent regelmatig 
geld. Dat geleende geld behoeft niet noodzakelijk van spaarders afkomstig 
te zijn; de banken kunnen namelijk hun kriedietverlening uitbreiden, 
zonder dat vooraf werd gespaard, omdat banktegoeden algemeen als geld 
worden beschouwd en men die dus niet meteen wil "verzilveren". Het 

2) Cf. J. K Galbraith, The affluent society, London 1958, Ch. XVIII. 
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lenen om meer te kunnen besteden gaat daarom niet automatisch gepaard 
met vermindering der bestedingen door anderen. Het gevolg is een grotere 
bestedingsneiging dan overeenkomt met het verdiende inkomen. De 
mensen willen meer produkten kopen dan gemaakt worden. Wanneer er nu 
werkloosheid heerst heeft deze grotebestedingsneiging het gunstige effect. 
dat meer arbeiders en machines ingesdhakeld kunnen worden teneinde de 
produktie te vergroten. Als echter alle beschikbare arbeiders en machines 
al in het produktieproces zijn opgenomen kan de produktie niet verder 
worden uitgebreid. De grote bestedingsneiging uit zich nu in een trekken 
aan de prijzen. Wanneer de vraag het aanbod overtreft, zullen de goederen 
in handen komen van degene, die het meest biedt. De prijzen zullen dus 
stijgen. 

Een prijsstijging plant zich gemakkelijk voort (de prijs van het ene pro
dukt hangt met die van het andere samen) en heeft bovendien de neiging 
zichzelf te vergroten. De prijsstijging kan namelijk zelf weer tot een grotere 
bestedingsneiging leiden. 

In een tijd van stijgende prijzen zal men bijvoorbeeld machines, die men 
van plan was te zijner tijd aan te schaffen liever al wat eerder kopen, 
omdat men vreest, dat zij in de toekomst steeds duurder zullen worden. 
Ook kan de prijsinflatie versterkt worden door loonstijgingen, die op meer 
"ruimte" beslag leggen, dan de toegenomen arbeidsproduktiviteit (de pro
duktie per arbeider) toelaat. Dan zal er namelijk een neiging zijn de ge
stegen loonkosten door te berekenen in de prijzen. Door de voortdurende 
prijsinflatie zullen de looneisen hoog zijn, omdat men op de verwachte 
prijsstijgingen vooruit wil lopen. In dat verband wordt wel het woord 
loon-prijs-spiraal gebruikt. Zo kan zich een ernstige prijsinflatie voordoen. 
Deze heeft ons land in 1964 in ernstige mate gekend, in 1965 in iets mindere 
mate, terwijl voor het komende jaar een weliswaar nog geringere prijs
inflatie wordt verwacht, welke echter nog steeds te groot genoemd moet 
worden. Wij kunnen nu de mogelijkheden van inflatiebestrijding bezien 
aan de hand van een beschouwing over de verschillende veroorzakers 
van inflatie. 

De veroorzakers van inflatie en de mogelijkheden van bestrijding 

Wanneer wij de oorzaken van de hoge bestedingsneiging willen peilen, 
verdient het aanbeveling de verschillende groepen, die geld in ons land 
besteden, nI. het buitenland, de consumenten, de producenten en de over
heid achtereenvolgens onder de loep te nemen. Bij elke groep besteders 
zullen wij in 't kort nagaan in hoeverre deze oorzaak van inflatie zou 
kunnen zijn en hoe eventueel te hoge 'bestedingen bestreden zouden kunnen 
worden. 

Het buitenland 

Het buitenland neemt een groot deel van onze produktie af. Hoge 
prijzen in het buitenland maken onze produkten goedkoop. Een hoge be
stedingsneiging aldaar zal zich óók uiten in een grotere vraag naar onze 
waren. Daardoor zal een prijsinflatie in het buitenland zich al snel naar 
ons land overplanten. In het kader van het huidige stelsel van vaste wissel-
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koersen valt hier weinig tegen te doen. Men kan slechts algemeen reva
lueren, een revaluatie ten aanzien van het betaalmiddel van slechts één 
(sterk inflerend) land is onmogelijk. Wij stuiten hier op moeilijke vraag
stukken de internationale monetaire orde betreffende. Er is ook het pro
bleem van de versterkte gevolgen van inflatie in de V.S., daar dollar
tegoeden als monetaire dekking worden beschouwd. Dan is er het vraag
stuk van de daling van de grondstoffen- en voedselprijzen op de wereld
markt. Deze problemen moeten tezamen bestudeerd worden in het kader 
van een hernieuwde bezinning op de internationale economische orde. 
Spoedige veranderingen zijn hierin overigens niet te verwachten. Wat het 
buitenland betreft kan men inderdaad wel stellen dat de inflatie "over 
ons komt". Op de hoge bestedingsneiging aldaar kunnen wij geen invloed 
uitoefenen. 

Wij hebben op het ogenblik geen tekort op onze betalingsbalans. Een 
land met een evenwichtige balans exporteert waarschijnlijk wel inflatie, 
doch men kan niet zeggen, dat het meer inflatie exporteert dan importeert. 

De consumenten 

De consumenten hebben thans een zeer hoge bestedingsneiging. Men 
denke in dit verband eens terug aan de berichten over de Sint-Nicolaas
en Kerstaankopen. De woningnood dwingt velen ertoe een huis te kopen 
met geleend geld. Het hoge peil der consumptie betekent een trekken 
aan de prijzen. Wanneer zij meer prijsbewust waren konden de consu
menten een prijsinflatie juist tijdig afremmen. Wat dit betreft is het werk 
van de consumentenbond zeer belangrijk. 

Overigens is het wel begrijpelijk, dat de consumenten in een tijd van 
prijsstijging meer neiging hebben te kopen dan te sparen. Het geld wordt 
immers steeds minder waard en de goederen steeds duurder. Door meer 
belastingen te heffen kan de overheid het peil der consumpties traahten 
te verminderen. Hier ontmoeten we een belangrijke mogelijkheid van in
flatiebestrijding: belastingverhoging. In tegenstelling tot bezuiniging op de 
overheidsuitgaven kan men van deze maatregel niet stellen dat hij niet 
zou passen in een tijd van toenemende welvaart. Door ons progressieve 
belastingstelsel wordt een hoger geldinkomen automatisch zwaarder be
last. Vanuit een oogpunt van inflatiebestrijding zou het ideaal zijn wan
neer de belastingen automatisch zwaarder zouden aanslaan naarmate het 
geldinkomen sneller zou stijgen. Wanneer het inkomen met meer dan 
6ro stijgt is het onwaarschijnlijk, dat de toename van het produktie
volume gelijke tred heeft kunnen houden met de inkomensstijging. Daar
om zou er iets zijn te zeggen voor een relatief zwaardere belastingaanslag 
bij een inkomensstijging van lZro dan bij één van 6ro. Het blijft natuur
lijk de vraag, of fiscale overwegingen zich niet verzetten tegen het be
trekken van het percentage van de inkomstenstijging in de belasting
heffing. Economisch gezien lijkt dat echter ideaal. 

Belastingverhoging is een wijze van inflatiebestrijding, die wanneer hij 
valt in een tijd van sterke stijging van de particuliere welvaart, een 
confrontatie met algemene politieke aspecten kan doorstaan. Een uit
zondering hierop vormt wellicht het aspect van de "verkoopbaarheid". 
Wanneer wij echter overtuigd zijn van de noodzaak van belastingver-
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hoging in een tijd van sterke prijsinflatie, zoals wij die nu meemaken, 
zullen wij aan die verkoopbaarheid hard moeten durven werken. Intussen 
lijkt voortgaande studie over de wijze waarop het belastingstelsel aan 
inflatiebestrijding dienstbaar zou kunnen worden gemaakt, zeer belangrijk. 

Het bedrijfsleven 

De producenten vormen een belangrijke oorzaak van inflatie. In de 
eerste plaats door hun invloed op de consumptieve bestedingen en op de 
prijzen. Door hun vaak indringende verkooppolitiek, soms gecombineerd 
met uitnodigende credietvoorwaarden (verkoop op afbetaling) stimuleren 
zij de consumptie ten zeerste. Men herinnert zich nog wel de advertentie
pagina's rond Sint Nicolaas en Kerstmis. Hoge consumptieve bestedingen 
zijn de producenten zeker niet onwelgevallig. Door de geringe prijsbewust
heid bij de consumenten kunnen zij gemakkelijker hun prijzen verhogen. 

Professor Pen heeft gesteld, dat de inflatie van de laatste jaren voor 
ruim 20% veroorzaakt werd door de groei van de winstmarge der onder
nemers. Wanneer blijkt, dat producenten de verleiding tot ongemotiveerde 
prijsverhogingen onvoldoende weerstaan, kan de overheid ingrijpen met 
haar prijsbeleid. De prijspolitiek is zeer belangrijk. Men kan deze echter 
niet vatten in enkele rechtlijnige termen, zoals ordening en regeling. Het 
prijsbeleid past in ons systeem van ondernemingsgewijze produktie. Over
reding speelt er een grote rol in en een eventueel ingrijpen heeft steeds 
een incidenteel karakter. Een prijsstop is vaak niet zozeer gericht op 
een direct effect als wel op een algemeen beïnvloedende werking: de aan
dacht der ondernemers wordt gevraagd voor het algemeen belang. In de 
typische aard van ons prijsbeleid schuilt tegelijk zijn kracht en beperking. 

De producenten 'besteden ook zelf geld, nI. aan machines, nieuwe fa:brieks
gebouwen, uitbreidingen e.d. Dit zijn de zg. investeringen. Het bedrijfs
leven toont weinig neiging de investeringen af te remmen in een tijd van 
prijsinflatie. Integendeel, de inflatie doet de projecten veelal nog winst
gevender schijnen, hetgeen de producenten beweegt tot meer investeringen. 
De particuliere investeringsneiging kan zo groot zijn, dat het lijkt of 
men de toename van de produktiecapaciteit geheel voor zich alleen wil 
opeisen. Voor eigenbouw en andere collectieve investeringen zou zo geen 
ruimte overblijven. Verwezenlijking van het sociaal evenwicht maakt het 
gewenst, dat bij de vaststelling van het particulier investeringsvolume ook 
rekening wordt gehouden met de noodzaak van collectieve investeringen. 
Als de collectieve en de particulierebestedingswensen niet worden ge
coördineerd, gaan overheid en bedrijfsleven vechten om de produktieve 
krachten. Het gevolg is dan een krappe arbeidsmarkt, die het loonpeil om
hoog zal drukken en een te hoge bestedingsneiging, die aan het prijspeil 
gaan trekken. 

Wat kan nu gedaan worden aan de hoge bestedingsneiging van de 
producenten? De overheid kan het geldlenen duurder maken en andere 
maatregelen nemen van indirecte aard, d.w.z. maatregelen, die het in
vesteren minder aantrekkelijk beogen te maken. Wanneer een hoge be
stedingsneiging een economie in haar greep heeft, zullen die maatregelen 
echter niet gauw van doorslaggevende invloed zijn. Daarom is het van 
belang, dat de producenten zelf inzicht tonen in wat het belang van de 
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eoonomie vereist. In ons economisCh stelsel zijn het in beginsel de produ
centen zelf - en niet de overheid - die beslissen over de produktie en 
de investeringen. De meeste invloed op de omvang van de bestedingen 
berust bij het bedrijfsleven zelf. Wanneer de producenten aandacht be
steden aan het 'belang van de gehele volkshuishouding, zullen zij zich in 
een tijd van prijsinflatie matigen in hun bestedingen. De overheid zou 
kunnen trachten deze houding door overreding te bevorderen. Ook op 
dit terrein zal nog veel studie verricht moeten worden. Daarbij zou aan
dacht besteed kunnen worden aan de wijze, waarop in Frankrijk in de 
zg. planprocedure de belangrijkste investeringen in overleg tussen over
heid en bedrijfsleven worden vastgesteld. Hierbij moet nog worden aange
tekend, dat het sterk de vraag is, of de investeringen op het ogen
blik zouden moeten worden afgeremd. Stellig was een geringere parti
culiere investeringsneiging wenselijk geweest in vroeger jaren toen de 
stoot werd gegeven tot de sterke prijsinflatie die wij thans beleven. Ook 
de ondernemingen zouden in een tijd van grote bestedingsneiging tempori
sering van hun uitgaven moeten overwegen. 

In dit verband moet nog aandacht worden besteed aan de rol van de 
vakbeweging. De vakbeweging heeft door haar looneisen invloed op de 
hoogte van de loonkosten. Professor Pen stelt het aandeel van de loon
kostenstijging in de prijsinflatie van de laatste zeven jaar op 60ro. Daar 
heeft de vakbeweging natuurlijk wel het één en ander mee te maken. Het 
zou echter onjuist zijn de grote loonkostenstijgingen alleen aan de heb
zucht der arbeiders toe te schrijven. Zoals wij zagen stijgen ook de winst
marges voortdurend. Dat wekt het wantrouwen der arbeiders. Zij vrezen, 
dat zij een te klein gedeelte van de koek zullen krijgen. Bovendien hebben 
zij gemerkt dat de prijzen stijgen. Op die prijsstijgingen willen zij in hun 
looneisen maar vast vooruit lopen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. De 
hoge loonkosten worden doo'r vakbewegingen en ondernemers tezamen 
in de hand gewerkt. Beide tonen daarbij weinig aandacht voor het belang 
van hen die van een constant nominaal inkomen of vermogen afhankelijk 
zijn. Deze situatie kan pas veranderen als tegelijk de vakbeweging in de 
looneisen wat meer rekening gaat houden met de stijging van de produk
tiviteit en de ondernemers wat minder neiging tot doorberekening aan 
de dag gaan leggen. Dit moet simultaan gebeuren, anders blijven wij 
langs de loonprij sspiraal naar boven kronkelen. 

Het zou zwaar te betreuren zijn als de overheid haar invloed op de loon
vorming zou verliezen. De vakbeweging heeft in het verleden steeds grote 
aandacht getoond voor het algemeen belang. Minister Vondeling en pro
fessor Zijlstra hebben onlangs de hoop uitgesproken, dat de vakbeweging 
deze instelling zal blijven behouden. Dat kan zij doen door er aan mee 
te werken, dat de loonvorming niet geheel buiten de algemene economische 
toestand om plaats vindt. 

De overheid 

In de aanvang van dit artikel spraken wij reeds over de overheidsbe
stedingen. De huidige prijsinflatie vindt plaats in een periode van echte 
toename van de welvaart. Niet alleen het geldinkomen, ook de werkelijke 
produktie stijgt. In een dergelijke situatie kunnen de overheidsuitgaven 
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niet verlaagd worden, zonder dat ernstige knelpunten ontstaan. N atuur
lijk betreffen deze opmerkingen niet bezuiniging in de zin van grotere 
efficiëntie in het overheidsapparaat. Maar bestedingen voor het onderwijs, 
weg- en woningbouw, ontwikkelingshulp e.d. mogen in een tijd van 
stijgende welvaart niet verminderd worden. Zeer belangrijk uit een oog
punt van inflatiebestrijding is de financiering van deze uitgaven. Zij mogen 
niet inflatoir gefinancierd worden, d.w.z. met geleend geld, dat niet van 
spaarders afkomstig is. In een tijd van prijsinflatie is het zeer gewenst, 
dat de overheidsbegrotingen een overschot vertonen. Aangezien een laag 
uitgavenniveau niet wel mogelijk is, zou dit overschot bereikt moeten 
worden door verhoging van de overheidsinkomsten. Overigens verdient het 
aanbeveling niet alleen ten aanzien van de overheidsbegroting als geheel, 
doch ook per afzonderlijke post aandacht te 'besteden aan inflatoire effecten. 
Onlangs wees professor Wijnholds er op, dat bv. verhoging van de 
A.O.W. bij precies sluitende financiering een inflatoir effect kan hebben 3). 
Het is namelijk waarschijnlijk, dat de bejaarden meer neiging zullen 
hebben het geld uit te geven, dan zij van wie de bijdrage werd geheven. 
Herverdeling van het inkomen ten gunste van hen die minder verdienen, 
heeft in het algemeen een inflatoir effect. Daarom moeten bij de finan
ciering van deze plannen de inkomsten de uitgaven overtreffen. 

De overheid heeft zich de laatste jaren enigermate schuldig gemaakt aan 
inflatoire financiering. Professor Pen meent, dat de overheid voor 50/0 
aan de prijsinflatie van de laatste zeven jaar heeft meegewerk-t. Men zal 
gemerk-t hebben, dat ik in dezen eerder geneigd ben de overheid te lage 
inkomsten dan te hoge uitgaven te verwijten. Als de infra-structuur van 
een volkshuishouding dit vereist, moet de overheid juist om economische 
redenen meer uitgeven. Economisch gezien is er zeker geen bezwaar tegen 
hoge overheidsuitgaven. Zij moeten alleen meer dan voldoende door in
komsten gedek-t worden. Ik weet niet waar de zg. norm vandaan komt 
die bepaalt dat het aandeel van de overheidsbestedingen in het totaal van 
de nationale bestedingen niet groter mag worden. Berust deze norm 
slechts op fiscale overwegingen? Of is ook aandacht besteed aan het 
sociale evenwicht? Ligt aan de norm wel een visie op onze economische 
en sociale ontwikkeling ten grondslag? Het lijkt mij, dat deze norm 
eens op de helling moet. 

Resumerend kan gesteld worden dat er vele oorzaken van inflatie zijn 
en verschillende mogelijkheden van ,bestrijding. De meeste aandacht heb 
ik in dit artikel besteed aan de budgetpolitiek van de overheid. Daarbij 
werd het economisch aspect geconfronteerd met algemeen-politieke 
aspecten. De conclusie van die confrontatie kan zijn, dat in een tijd van 
werkloosheid in de budgetpolitiek de nadruk moet vallen op het manipu
leren met de overheidsuitgaven (verhoging, zoveel als nodig is voor het 
bereiken van volledige werkgelegenheid). In een tijd van prijsinflatie, ver
oorzaakt door een hoge bestedingsneiging, zal daarentegen het accent 
moeten liggen op manipulatie met de overheidsinkomsten (verhoging, zo
veel als nodig is om een stabiel prijsniveau te bewerkstelligen). 

3) Cf. H. W. ]. Wijnbolds, De herverdelingsinflatie. In: Economisch-Statistische 
Berichten, 1966, blz. 87. 



VIETNAM 

DOOR 

A. WARNAAR JZN. 

Het in Anti-Revolutionaire Staatkunde gepubliceerde rapport van de 
buitenlandse commissie van het College van Advies over Vietnam biedt 
interessante lectuur. Ik geloof echter niet dat de conclusies waartoe dit 
rapport leidt juist zijn. Ik acht ze eerder gevaarlijk. Dat komt m.i. omdat 
men de doelstellingen van het communi'sme en de sinds 1945 door de 
communisten gevoerde politiek niet voldoende onderkent. 

Voordat Lenin in 1924 stierf, sohreef hij zijn politiek testament, waarin 
hij aangaf hoe de wereld door de communisten moest worden veroverd. 
"Eerst zullen we Oost-Europa nemen, daarna de miljoenen van Azië, 
daarna zullen we de Verenigde Staten omsingelen, die het laatste bastion 
van de kapitalisten zullen zijn. Wij zullen niet behoeven aan te vallen. 
Zij zullen als een overrijpe vrucht in onze handen vallen." 

Lenin heeft ook gezegd, of missdhien was het Stalin, dat weet ik op 
het ogenblik niet precies, maar het maakt ook niet veel verschil, dat als 
je aan het vechten bent en je stoot met je bajonet op een steen, je niet 
moet trachten daar doorheen te stoten. Dan kun je de bajonet beter terug 
trekken, en een zachter plekje opzoeken. Wie de internationale ontwikke
lingen na 1945 volgt, zal moeten constateren dat de communisten dit pro
gram zeer nauwkeurig hebben gevolgd, evenals de daarvoor aanbevolen 
tactiek. 

Met Oost-Europa hadden de heren niet veel moeite. Dat werd door 
Roosevelt aan Stalin cadeau gedaan. Er scheen even een kink in de kabel 
te komen toen de Hongaarse vrijheidsstrijders in 1956 het communistische 
juk afschudden. Maar de Russische tanks smoorden deze vrijheidsstrijd 
in bloed. De laatste noodkreet die door de vrije radio werd uitgezonden 
luidde: "Mensen van de wereld, luister naar onze roep. Help ons, niet 
met woorden, maar met de daad, met soldaten en wapenen. Vergeet als 't u 
blieft niet dat deze wilde Bolsjewistische aanval niet zal ophouden. U kan 
het volgende slachtoffer zijn - Redt ons - Ons schip zinkt. Het licht 
dooft. Luister naar onze noodkreet. De schaduwen worden donkerder van 
uur tot uur. Doe iets. Strek uw broederhand tot ons uit. . .. God zij met 
u en met ons." 

Maar de vrije wereld hield de broederhand in de zak, en liet de 
Hongaarse vrijheidsstrijders ondergaan. En Oost-Europa bleef vast in de 
handen van de communisten. 

De communisten zijn slimmer dan de nationaal-socialisten. Zij hebben 
meer geduld en riskeren nooit te veel. Ze laten ook liever anderen de 
kastanjes uit het vuur halen, en kunnen, als het nodig is, wachten. De 
miljoenen van China kwamen het communistische kamp versterken, zonder 
dat dit veel kostte. Er werd een machtig propaganda-apparaat opgebouwd. 
De radio berichtte dezer dagen nog dat er gedurende de laatste jaren in 
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Rusland meer gedrukt is dan in Amerika of Engeland. En van de zendings
terreinen werd de opmerking gehoord: De zendelingen hebben ons leren 
lezen en de communisten hebben ons de literatuur verschaft. Zo werd 
getracht vooral de jonge ·landen rijp te maken voor het communisme. En 
inmiddels werd uitgezien naar plaatsen waar men, zonder al te grote 
risico's, met militaire middelen aan de door de communisten beheerste 
gebieden meerdere uitbreiding kon geven. Korea kwam daarvoor het 
eerst aan de beurt en op 25 juni 1950 overstroomden de oommunistische 
horden Zuid-Korea; en slaagden er in om, met uitzondering van een 
heel klein stukje in het zuiden, het gehele land te bezetten. 

Door de meesterlijke strategie van generaal Mc Arthur werden ze 
grotendeels teruggedrongen. Maar helaas stelde president Truman hem 
niet in de gelegenheid zijn werk af te maken en heel Korea te bevrijden. Het 
voorlopige einde was een compromis, waarbij Noord- en Zuid-Korea 
werden gescheiden. 

De communisten waren bereid met dit compromis genoegen te nemen. 
In de eerste plaats kregen zij daarbij het beste deel, omdat alle indu
strieën zich in het noorden bevonden. Maar ook hadden zij ervaren dat 
Zuid-Korea de steen was waarop zij stoottten. Ze waren dus bereid hun 
bajonet voorlopig terug te trekken en eerst maar "een zachter plekje" 
te zoeken. Binnen een jaar nadat de wapenstilstand met Korea was ge
tekend vielen de communisten Indo-China binnen en onder leiding van 
de Amerikaanse minister John Foster Dulles werd hier een regeling be
reikt, die het Koreaanse precedent volgde en leidde tot een verdeling in 
Noord- en Zuid-Vietnam. En weer waren de communisten bereid met 
dit compromis genoegen te nemen. Zij kregen weer het beste deel, Noord
Vietnam. En dit gebied verschafte hun een praohtige gelegenheid voor 
infiltratie en politieke propaganda in de eerste plaats in Zuid-Vietnam, 
maar evenzeer in Laos, Cambodja en Thailand. 

Cuba was het volgende zachte plekje. Toen president Kennedy hier zijn 
tanden liet zien voelden de communisten "de steen" en namen opnieuw 
met een compromis genoegen. Ze hielden in elk geval een prachtig propa
gandacentrum voor Midden- en Zuid-Amerika over. Vervolgens kwam 
Zanzibar aan de beurt en de vereniging van dit eilandje met Tanganjika 
tot het huidige Tanzania maakte dit succes dubbel groot. De politieke 
propaganda en het steunen van communistische infiltranten in verschil
lende Afrikaanse gebieden werd inmiddels met kracht voortgezet. En 
tenslotte achtte men de tijd gekomen om weer meer daadwerkelijke 
aandacht aan Zuid-Oost-Azië te schenken, en kwam Zuid-Vietnam 
aan de beurt. Dit heeft geleid tot de vel'schrikkelijke oorlog die daar 
nu woedt, en die steeds grotere afmetingen aanneemt. Had Amerika 
hier niet ingegrepen dan was Zuid-Vietnam nu waarschijnlijk reeds 
communistisch gebied en zou dit voor Laos en Cambodja niet ver af 
meer zijn. 

En nu komt een commissie van het College van Advies van de Anti
Revolutionaire Partij adviseren, ook hier weer te trachten een einde aan 
deze verschrikkelijke toestand te maken door een compromis. De com
munisten zijn daartoe ongetwijfeld bereid als ze er maar weer een beetje 
beter van worden. En door dit van anti-revolutionaire zijde voorgestelde 
compromis zouden ze ongetwijfeld veel beter worden. Men wil de op-
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lossing bereiken "door verwerkelijking van de nationaal-communistische 
aspiraties" . 

Als de Vietnamese communisten zich maar een beetje vrij maken van 
het Chinese communisme en van het Russische communisme, dan kunnen 
ze hun zin krijgen. Als ze bereid zijn zo'n soort positie in te nemen als 
Tito in Europa, moet Amerika maar tegenover Zuid-Vietnam zijn woord 
breken, en zeggen dat het "in een impasse verkeert en zijn beloften 
niet waar kan maken". 

Dat de Vietnamese communisten op zichzelf niet zo veel beter zijn dan 
hun Russische en Chinese collega's blijkt duidelijk uit het rapport zelf, 
waar wordt toegegeven dat door de acties van de communisten in Zuid
Korea plm. 50.000 personen zijn geëxecuteerd en minstens tweemaal zo 
veel zijn gearresteerd en naar dwang-arheiderskampen gezonden. En aan 
heren die een dergelijke politiek voeren, wil men nu heel Vietnam, en 
daarmee feitelijk heel Zuid-Oost-Azië maar prijs geven. 

In het bewuste rapport wordt er nogal de nadruk op gelegd dat Ho Tsji 
Minh niet alleen een oommunist maar ook een nationalist is. Daarom is 
het ideaal van de sahrijvers van het rapport "de verwerkelijking van de 
nationaal-communistische aspiraties". Maar was Hitlers politiek geen 
nationaàl-socialistische politiek? Zo werd het althans in die dagen door 
grote delen van het Duitse volk gezien. Maar de vrije landen hebben toen 
het verderfelijke van de nationaal-socialistische beginselen doorzien en 
waren daarom tot geen enkel compromis met deze heren bereid. Tegenover 
het communisme past m.i. geen andere houding. En het grieft mij dat juist 
van ax. zijde aangedrongen wordt op een compromis, dat sleahts voordeel 
betekent voor het oommunisme, de grootste georganiseerde vijand van 
God en Zijn dienst en van de geestelijke en menselijke vrijheid. In de 
strijd tegenover zo'n vijand mag men voor de zwaarste offers niet terug
deinzen. En wij kunnen niet te veel bidden dat God ons voor een over
heersing van het communisme, onverschillig van welk soort, bewaart. 

* 



VRAAG EN ANTWOORD 
Overheid en crematie 

VRAAG: Bij de discussies over de wettelijke gelijkstelling van de be
graving en crematie is - naar ik meen - gesteld, dat het persoonlijk op 
grond van eigen geloofsovertuiging kiezen voor de begraving als aange
wezen vorm van lijkbezorging, nog helemaal niet behoeft te betekenen dat 
men als overheidspersoon de crematie behoort tegen te gaan of achter te 
stellen bij de begraving. Gedacht wordt hierbij aan het eigen karakter 
van de overheid staak. Mij spreekt deze gedachtengang wel aan, doch de 
vraag kwam bij mij op, of men vroeger in a.r. kring - bv. in de tijd van 
Kuyper, toen men de crematie wilde verbieden - geen oog had voor het 
verschil tussen wat men als particulier persoon voorstaat en het handelen 
als overheidspersoon. 

ANTWOORD: Ook in het verleden hebben antirevolutionaire schrij
vers duidelijk laten blijken, dat de overheid naar hun mening niet zonder 
meer die vorm van lijkbezorging mocht voorschrijven welke zijzelf als de 
juiste zagen. 

Dr. Kuyper stond op het standpunt dat de overlheid de orematie had 
te weren. Maar hij schreef erbij, dat hij zich tegen vrijlating van de 
crematie niet zou verzetten indien aan bepaalde voorwaarden werd vol
daan. Zijns inziens "zou de overheid tot het doen verbranden van lijken 
geen vergunning moeten verleenen, zoolang niet metterdaad gebleken 
was, dat wie dit zoeken, het zoeken voor zic.h zelf, en niet om propa
ganda te drijven voor heidensC'he costumen tegen het Christelijk graf." 
"Onder die voorwaarden zouden wij tegen de vrijlating van de ver
branding ons niet verzetten." 

Kuyper wees er op, dat lijkverbranding in die tijd vooral werd aanbe
volen op hygiën~rohe gronden, omdat men begraving schadelijk achtte voor 
de volksgezondheid. Als consequentie van dit standpunt moet men - zo 
dacht Kuyper - er toe komen, de crematie verplicht te stellen en de 
begraving te weren. "Uit dien hoofde blijven we derhalve de wering van 
alle crematie vooralsnog steunen." ("Ons Program", tweede druk, blz. 270). 

Tientallen jaren later zet Kuyper in Antirevolutionaire Staatkunde 
(dl. Il. hlz. 457/58) nog eens uiteen wat hij tegen de crematie heeft. 
Maar uit de zin die daarop meteen volgt, blijkt, evenals uit de hierboven 
gegeven citaten, dat Kuyper zich ervan bewust is, dat de zaak daarmee 
voor de overlheid niet zonder meer is afgedaan. Hij denkt kennelijk aan 
de mogelijkheid dat de overheid de crematie toch vrij moet laten. Hij 
schrijft nl.: "Moest dan ook, ter wille van de vrijheid, de gelegenheid tot 
lijkverbranding toch geopend worden, geschiede ze dan op een geheel 
eenzame plaats, onder streng wettelijken waarborg, en onder de gelding 
van bepalingen, die alle vertoon van de crematie doen wegvallen." 

Duidelijker dan Kuyper heeft mr. P. S. Gerbrandy zich uitgelaten ove' 
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de door u gesteldè vraag. In zijn referaat voor de Calvinistische Juristen
vereniging over de lijkverbranding (1924) noemt hij de crematie een anti
christelijke handeling. Vervolgens schrijft hij: "Na het vorenstaande 
s~hijnt omtrent de taak der overheid nopens de lijkverbranding de oplossing 
eenvoudig. Wat ligt meer voor de hand dan dat de dienaresse Gods met 
de haar verleende macht deze on-christelijke zede van het vaderlandse erf 
were? - Echter ook deze solutie is een voodopige en instinctieve en 
anders dan bij het voorgaand punt, meen ik, na ernstig beraad, dat hier 
de schijnbaar vanzelf zich opdringende solutie niet blijvend aanvaard 
kan worden." (blz. 15). 

Hij wijst het tegengaan van crematie door overheidsdwang af omdat hij 
dwangmiddelen in een geestelijke strijd niet passend acht. En hij besluit 
zijn referaat als volgt: 

"Zoo aanvaarden wij dan ook de vrijheid onzer medeburgers om zelf 
te beslissen over hun stoffelijk overschot. Die vrijheid geven wij, 
niet omdat op aarde geen rechterstoel bestaat die in deze tusschen ge
loof en ongeloof beslissen kan, ook niet omdat wij concessies willen 
doen aan een groep van ons volk, die den Christus niet meer eert, 
maar omdat wij door het evangelie en door onze verhouding tot 
den levenden Christus zelf, geleerd zijn, dat alle uitwendige machts
middel op dit terrein contrabande is. De overheid, die dezen regel 
schendt, meenende dat zij door dwangmiddelen nog kan medewerken 
tot het nederwerpen van het rijk van den Anti-Christ, handelt in wezen 
in strijd met het Evangelie en alzoo onchristelijk. Zij bevordert slechts 
schijnheiligheid, oppervlakkigheid. 

Dit standpunt tot verre consequenties aanvaard, zal van groote be
teekenis zijn voor wat men noemt een Christelijke politiek. Het biedt 
echter het groote voordeel, dat langs dezen weg, de kracht in plaats 
van op het bijkomstige gericht wordt op de groote vraagstukken, waar
op die kracht ook juist behoort te worden geconcentreerd." 

Uw vraag is een welkome aanleiding om deze uitspraken van Gerbrandy 
nog eens onder de aandacht te brengen. 

J. H. P. 

* 



POLITICOLOGIE : WAT HOUDT DAT IN? 

DOOR 

PROF. DR. G. KUYPERS 

Aan versChillende Nederlandse instellingen van wetenschappelijk onder
wijs wordt tegenwoordig een vak gedoceerd, dat "politicologie" heet. Men 
spreekt ook wel van "wetenschap der politiek" en van "politieke weten
schap", doch het ziet er naar uit, dat de benaming "politicologie" wel de 
officiële zal worden. Daarenboven bestaat een complete politicologische 
studierichting, d.w.z. een studie met een eigen kandidaatsexamen en een 
doctoraal examen, met politicologie als hoofdvak. Daar kan men dus 
"politicologie" studeren, zoals men ook "reahten" studeert, of "economie" 
of "psychologie". 

Over de "politicologische studierichting" - één van de studies ver
zorgd door de voonnalige "zevende faculteit" en thans door de Faculteit 
der Sociale WetensChappen - zal ik in dit artikel kort zijn. Wie aan de 
Vrije Universiteit politicologie studeert, krijgt niet alleen met het centrale 
hoofdvak politicologie te maken, maar ook met vakken als sociologie, 
economie, geschiedenis, staatsrecht, bestuursrecht, bestUUTskunde, statis
tiek, leer der communicatie-media en dergelijke. De studierichting als ge
heel beoogt de studenten te vonnen tot zelfstandige beoefening van de 
wetenschap op het brede terrein van het beleid en de beleidsvonning en 
bereidt hen voor tot het bekleden van die betrekkingen in de sfeer van de 

. overheid en van het organisatiewezen, waarvoor zulk een opleiding vereist 
is of dienstig kan zijn. Derhalve ook - maar zeker niet alleen - voor 
een "politieke carrière". 

De vraag, waarom het in dit artikel gaat, is: Politicologie: wat houdt 
dat in? In eerste instantie kan het antwoord heel eenvoudig zijn: politico
logie is een wetenschap, die zich bezig houdt met de bestudering van de 
politiek. Maar dit antwoord geeft terstond aanleiding tot nieuwe wagen 
en daarop zal ik met u wat nader ingaan. 

Haar ontstoon 
In de eerste plaats kan men vragen: "Waar komt zo'n wetenschap 

plotseling vandaan? Hoe kan men op een gegeven ogenblik zeggen, dat 
iets "een wetenschap" is ?" Wel, dat is in belangrijke mate een kwestie 
van academische organisatie. Om niet te zeggen: van leeropdrachten. Dat 
klinkt misschien wat vreemd, maar academische organisatie hééft iets 
V'reemds. Zo werd in 1857 aan het Amerikaanse Columbia College een 
zekere dr. Franz Lieber benoemd tot hoogleraar in "History and Political 
Economy". Na zijn ambtsaanvaarding vroeg hij of het woord "economy" 
niet vervangen kon worden door "science". Dit werd goedgevonden en 
zo werd Lieber de vader van "political science", een vak dat in de Ver
enigde Staten een machtige traditie ontwikkelde. 
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Of om een meer recent voorbeeld te noemen: de Franse overheid intro
duceerde het vak "science politique" in 1954; men zegt dat, toen aan 
één der verantwoordelijke functionarissen gevraagd werd, waamm men 
iets, waarvan niemand wist wat het was, bij decreet tot academisch vak 
verheven had, dit geantwoord werd: ,,] uist om dát aan de weet te komen." 

Ik wil dan ook niet beweren, dat "politicologie" een wetenschap is, 
omdat curatoria leeropdrachten in "de politicologie" verstrekken, of om
dat overheden een vak van die naam erkennen. Maar de onderstelling van 
zulk een formule is wel, dat het een wetenschap kan blijken te zijn. In 
elk geval is het de bedoeling, dat het er een wordt. Nu spreekt het van zelf, 
dat overheden en curatoria niet lichtvaardig tot zulke stappen overgaan. 
Zij zullen er gewichtige redenen voor hebben. Zo'n nieuw vak moet als 
het ware in de lucht zitten. Het moet uit een oogpunt van wetensohappe
lijke werkverdeling zinvol zijn. Welke criteria staan daarbij ten dienste? 
Het is natuurlijk mogelijk, om een algemene wetenschapsleer op te bouwen, 
die uit een bepaald wijsgerig systeem precies kan afleiden, hoe de weten
schappen georganiseerd moeten worden. Maar de werkelijkheid der weten
sdhappelijke werkverdeling vertoont een beeld, dat daar al spoedig van 
afwijkt. In de praktijk treden naar tijd en plaats zelfs grillige verschillen 
op. Toch kan in het algemeen wel dit gesteld worden, dat vakwetenschap
pen zich kristalliseren rondom een bepaald verschijnsel, een bepaald onder
deel, een 'bepaald aspect van de werkelijkheid. Er bestaat plantkunde, om
dat er plantenbestaan; sterrenkunde, omdat er sterren bestaan; kernfysica, 
omdat er kerndeeltjes bestaan. Wat men ziet is, dat de meeste vakweten
sohappen hun bloei, hun belang, hun actualiteit ontlenen aan de betekenis, 
het belang, de actualiteit van het stuk werkelijkheid, waäromheen zij zich 
gekristalliseerd hebben. 

Als men dit voor ogen houdt, verbaast men zich minder over het feit, 
dat er tegenwoordig politicologie bestaat, dan over het feit dat zij nog 
maar zo kort bestaat. Zo men wil: over het feit dat zij w laat herleefd is 
(immers, een wetenschap die zich op de "politika" rioht, heeft zeker een 
voorgeschiedenis). Want politiek is een stuk werkelijkheid van buiten
gemeen ibelang. De berichten van de radio-nieuwsdienst. De beelden van 
het televisie-journaal. De koppen in de klrant. De gesprekken op kantoor. 
De duizend~en-een dingen van alle dag, die resultante van overheidsbeleid 
zijn zonder dat we het ons realiseren. Men kan de politiek vervelend vin
den of irriterend of beangstigend, niet te ontkennen valt dat zij overal 
aanwezig is. Wat "politiek" ook betekenen moge, ze is in elk geval "erg 
belangrijk". Zeker niet minder belangrijk dan bv. bouwkunst of planten
groei of strafrecht of waterloop of kernreacties of zo vele andere stukken 
werkelijkheid, waartegenover óók een "eigen" wetenschap ontstond. Waar
om zou men wel kernreacties wetenschappelijk bestuderen, maar niet de 
politiek? Of als men het belang van een kemobject wil zien in termen 
van gevaarlijkheid: wat is eigenlijk gevaarlijker, kernreacties of politiek? 

Het is niet toevallig, dat de politicologie in Europa werd geïntrodu
ceerd kort na de tweede wereldoorlog. Vijftig millioen doden .... slacht
offers van een politiek proces, want ook deze oorlog was nog geweest "poli
tiek met andere middelen". - Fascisme en naziSiffie .... waren dat geen 
politieke bewegingen geweest? - En wat was het communisme? Voorts: 
de atoombom .... schepping van natuurkundigen èn van staatslieden 
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en sindsdien een politieke problematiek van de eerste orde. Ik wil de zaak 
niet dramatiseren, maar het is onder de indruk van dergelijke vragen, 
dat de UNESCO sedert 1948 de beoefening van politicologie bevorderd 
heeft over de gehele wereld. Onder auspiciën van deze organisatie werd 
opgericht de "International Political Science Association". In vele landen 
volgde de oprichting van nationale verenigingen ter bevordering van de 
bestudering der politiek. Zo in ons land: "de Nederlandse Kring voor 
Wetenschap der Politiek". 

Niet synthetisch 
Ik kom nu tot een tweede vraag. Politioologie, zo zeide ik, is een weten

schap, die zich bezig houdt met de bestudering van de politiek. Houdt dat 
in, dat zij beweert de enige wetenschap te zijn, die dat doet? Natuurlijk 
niet. Het heeft in het verleden aan wetenschappelijke bestudering van 
politieke verschijnselen en zelfs aan het verschijnsel der politiek geenszins 
ontbroken. Filosofen, ethici, historici en juristen, later ook economen, 
sociologen en psychologen hebben uiterst waardevolle kennis omtrent de 
politiek bijgedragen en er is geen twijfel aan of zij zullen ook voortgaan 
dat te doen. Intussen zullen de meesten hunner erkennen, dat de politieke 
wereld niet in het centrum van hun wetenschappelijke belangstelling staat; 
dat zij er slechts aspecten van behandelen; dat hun wetensc.happelijke 
aandadht voor dit onderwerp een zeer persoonlijk ·karakter heeft of van 
voorbijgaande aard kan zijn. Men kan het ook zo stellen: deze weten
schapsbeoefenaars behandelen factoren in de politiek. Wellicht hoogst be
langrijke factoren. Maar wie behandelt de politiek? Wel, de enige weten
schap, die opdracht heeft zich bezig te houden met de politiek en met 
niets anders, is de politicologie. 

Nu komen sommigen in de verleiding, om aan te nemen dat politicologie 
wel niet veel meer te doen zal hebben dan samenvoegen wat andere weten
schappen aan kennis omtrent de politiek hebben voortgebraoht en zullen 
voortbrengen. Dit is echter een vergissing. En een dubbele vergissing, 
indien men bovendien nog denkt, dat dit samenvoegen een eenvoudig 
karweitje van beperkte waarde is. Immers, zoals alle dingen is ook de 
politiek meer dan de som van haar factoren. De beste kennis omtrent his
torische, geografische, juridische, psychische, sociale, economische, tech
nische, ethische, religieuze of andere factoren in de politiek levert, samen
gevoegd, nog niet de beste kennis omtrent de politiek op. Integendeel, het 
louter samenvoegen van zulke kennis heeft de neiging, om de vraag, wat 
politiek eigenlijk is en hoe zij tot stand komt, te verduisteren en opzij te 
dringen. Men mag intussen niet over het hoofd zien, dat zulk samenvoegen 
ook een vOOlrdeel kan hebben doordat het behoedt voor de eenzijdigheden, 
waartoe concentratie op één der factoren in de politiek kan leiden. En 
zulke eenzijdigheden hebben zich in de bestudering der politiek nog al 
eens voorgedaan. Hoevelen hebben niet gedacht of denken nog, dat de 
politiek beheerst wordt door de geschiedenis; of door de geografie; of door 
het recht; of door onze gevoelens en gedragingen; of door een klassen
structuur ; of door de economie; of door de techniek; of door de ethiek. 
Dit voordeel kan echter ook op andere en betere wijze worden verkregen 
en is dus geen dwingend argument ten gunste van een "samenvoegende" 
politicologie. De gedachte van een "synthetische wetenschap der politiek", 
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dat is een wetenschap die samenvoegt wat andere wetenschappen omtrent 
de politiek geleerd hebben en zullen leren, moet radicaal van de hand 
gewezen worden: elke wetenschap, die de naam van wetenschap waard is, 
moet niet compileren, maar rechtstreeks haar kenobject bestuderen. En 
dat is voor de politicologie: de politiek. Een wetenschap, wier taak zou zijn 
te compileren en te integrr-eren wat andere wetenschappen over een onder
werp zeggen, heeft mijns inziens geen bestaansrecht. 

Het is hier de plaats om een enkele opmerking te maken over de ver
houding tussen de politicologie en (de wetenschap der) economische politiek. 
Men zou kunnen stellen: "De economische wetenschap houdt zich reeds 
bezig met de economische politiek, voor de politicologie resteert dus alleen 
de niet-economische politiek". Velen betwijfelen echter, of men deze onder
scheiding kan doorvoeren. Irrnnen-s, de politiek zelve is zo duidelijk één. 
In de politiek worden economische doeleinden ook met niet-economische 
middelen nagestreefd en niet-economische doeleinden ook met economische 
middelen. Maatregelen van niet-economische aard hebben hun effecten op 
economisch terrein en economische maatregelen hebben hun effecten op 
niet-economisdh terrein. Anders gezegd: in die ene politiek verstrengelen 
economische factoren zich met tal van andere. Zo verstrengelt zich de 
factor "inkomen-per-hoofd" met demografische factoren; de factor "eco
nomische groei" met bestuurlijke, planologische, psychologische en edu
catieve factoren (om er een paar te noemen); de factor "inkomensverde
ling" met partijpolitieke en sociale factoren. Enzovoorts. De grote be
hoefte van deze tijd is nu juist: een wetenschappelijke bestudering van 
het samenspel van al die factoren in het geheel der politiek. Het is een 
behoefte, die ook door economisten van naam erkend wordt. Misschien 
moet ik wel zeggen: juist door economisten. Want zij weten - sinds 
Keynes - vaak beter wat politiek is dan vele beoefenaars van andere 
wetenschappen die zich met politiek hebben bezig gehouden. 
De vraag is alleen: wie zullen deze "synoptische" bestudering der politiek 
ter hand nemen? De economen met hun indlrukwekkende staat van dienst? 
Of de politicologen, die, althans in Europa, nog niets bewezen hebben? Of 
misschien nog anderen? Ik kan er slechts dit op antwoorden: politicologie, 
eenmaal beoefend, zal zulk een "synopsis" niet kunnen ontberen, of het 
haar nu zint of niet. Het ligt in haar opdracht besloten: politicologie houdt 
zich bezig met de politiek. 

De lezer zal mij goed begrepen hebben: dit betekent volstrekt niet, dat 
de wetenschap der economisc.he politiek tot een hoofdstuk der politicologie 
wordt verklaard. Dat zou niet zo zeer dogmatisch als wel belachelijk zijn. 
Wat ik slechts 'bepleit is: een duidelijke en bewuste wetenschappelijke 
werkverdeling op basis van de gedachte, dat de politiek één is. 

Wetenschap of kwnst 
Het uitgangspunt, dat politicologie een wetenschap is, die zidh bezig 

houdt met de bestudering van de politiek, geeft intussen nog aanleiding 
tot een geheel andere vraag: hoe verhoudt zich die wetenschap der poli
tiek tot de praktijk der politiek? En hoe verhoudt zich deze "weten
schappelijke" lbestudering tot de niet-wetenschappelijke ... immers, depar
tementen, partijbUireaux en jongerenclubs studeren toch zeker even hard? 

Dit is een hoogst interessante kwestie, waaromtrent nog altijd veel 
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onduidelijkheid heerst. Van oudsher zeggen velen: "Politiek is geen weten
schap, het is een kunst". Daar ben ik het volkomen mee eens. En ik zou 
het met name staande willen houden tegenover die stromingen in de 
sociale wetenschappen, die geloven, dat de politiek eenmaal geen kunst 
meer zal zijn doch wetenschap zal zijn geworden. Vooral in de Verenigde 
Staten leeft bij menigeen het eigenaardige, platonische ideaal van de 
"philosopher-kring". Het komt voor, dat "political scientists" politici zon
der enige kwaadaardigheid als "leken" betitelen (dit trekje werd mij aan
getoond door een Amerikaanse student, de heer Ph. C. Bom). Amerikaanse 
politicologen hebben dan ook een sterke neiging, om zich frequent en 
actief met de actuele politiek in te laten. Er is een gevoel, dat men ver
plicht is en ook in staat is, de politiek "meer 'rationeel" te helpen maken. 
De leidende Amerikaanse politicoloog H. D. Lasswellheeft de maatschappij
wetenschappen opgeroepen tot "policy-orientation", d.w.z. tot het zich 
concentreren op het leveren van bijdragen voor de praktische beleidsvor
ming. Soms neemt deze "policy-orientation" de vorm aan van reohtstreekse 
dienst aan het behoud van de "American way of life", de Amerikaanse 
levenswijze. . 

Van deze neiging, die diep verankerd is in de Amerikaanse traditie, 
wil ik hier alleen dit zeggen: zij berust op een verwarring van de taak 
van wetenschap en de taken van andere, misschien nog veel belangrijkere 
levensactiviteiten. Wetenschap heeft tot taak kennis te vermeerderen. 
Politiek heeft een andere taak. Stel: "het goede leven te organiseren". 
Welnu, indien men wetenschap ten doel stelt te helpen het goede leven 
te organiseren, loopt men twee risico's: in de eerste plaats dat er van die 
organisatie van dat goede leven niets tereclht komt, omdat wetenschap wel 
meent het te kunnen maar in feite het niet kan eenvoudig omdat zij daar
voor niet in de wieg is gelegd; en in de tweede plaats, dat wetensohap 
door al deze buitenwetenschappelijke activiteiten belemmerd wordt in het 
verkrijgen van meer kennis. Om misverstand te voorkomen, dit is natuur
lijk geen Amerikaanse problematiek, maar een algemene. 

Ik meen dus, dat politiek een kunst is en altijd zal blijven. Maar nu wat 
anders: wil dat zeggen, dat er geen wetenschap mogelijk is, die deze kunst 
onderzoekt en bestudeert? En die, dat doende, kennis vermeerdert, waaraan 
deze kunst iets zou kunnen hebben? Zij die zeggen, dat politiek geen weten
schap is maar een kunst, bedoelen vaak te zeggen, dat een wetenschap der 
politiek niet mogelijk is. Voorzover ze dàt bedoelen ben ik het volstrekt 
met hen oneens. Bouwen is ook een kunst, maar is daarom bouwkunde 
onmogelijk? Oorlogvoeren is een kunst, maar is daarom krijgskunde on
mogelijk? Dichten is een kunst, maar is daarom letterkunde onmogelijk? 
Organiseren is een kunst, maar is daarom organisatieleer onmogelijk? Het 
gaat bij deze "tegenstellingen" tussen wetenschap en kunst, tussen theorie 
en praktijk, om zeer menselijke zaken. In hun onderlinge verhouding zal 
zowel de theoreticus als de practicus zich altijd iets te veel verbeelden, 
elk zal zich door de ander enigszins miskend voelen, elk zal de neiging 
hebben dit te compenseren door de ander een weinig te minachten. Op 
de duur pleegt dit gelukkig over te gaan. Zo is de tijd, dat directeuren 
van ondernemingen hun sohouders ophaalden over een academische op
leiding in de economie - hoe kon je zo iets nu studeren? - al lang 
voorbij. Al geldt ook hier ook nu nog dat de wetenschap nog niet de kunst 



110 PROF. DR. G. KUYPERS 

1S • •• iets wat sommige afgestudeerden eerst in de praktijk pijnlijk leren 
inzien. 

Politiek is derhalve een kunst en politicologie is een wetenschap. Twee 
duidelijk verschillende woorden voor twee duidelijk verschillende zaken. 
Politiek en politicologie zullen veel begrip voo,r elkaar moeten tonen. De 
politicologie zal heel bescheiden moeten zijn en de politiek zal veel geduld 
moeten hebben. Maar zelfs dan zal de verhouding een zeer subtiele zijn. 
Elke vraag die de politicoloog stelt om de kennis te vermeerderen, zal 
door de politicus kunnen worden uitgelegd als een poging om zijn kennis 
te critiseren. Daar komt bij, dat het enkel stellen van vragen reeds 
een ingrijpen in de werkelijkheid kan betekenen. Zo hebben wij bij een 
onderzoek eens gevraagd, voor welke specifieke doeleinden in een bouw
beleid de rijksgoedkeuring wordt gebruikt. Eén dwaas kan meer vragen 
dan tien wijzen kunnen antwoorden. Maar menige wijze denkt na zo'n 
dwaze vraag: "Ja, waaJrvóór eigenlijk?" Zo kan sociaalwetenschappelijk 
onderzoek invloed op een onderzochte werkelijkheid uitoefenen, die niet 
beoogd wordt maar onvermijdelijk is. Zoals in bepaalde gevallen een 
temperatuur, die men. meten wil, onvermijdelijk de invloed ondergaat 
van de temperatuur van de thermometer. 

Er is echter een hemelsbreed verschil tussen een politicologie, die bij 
haar onderzoek een bepaalde, niet door haar gezochte invloed op de politiek' 
niet vermijden kan en een politicologie, die niets liever wil en niets anders 
doet dan "wetenschappelijke politiek" te bedlrijven. Ik kies voor de eerste. 
Ik geloof, dat het de juiste koers is voor elke wetenschap. Haar doel 
zij de werkelijkheid te onderzoeken om de kennis te vermeerderen en 
anders niet. Dat zoveel mogelijk wetenschappelijk verkregen kennis dienst
baar moet zijn aan het leven, is een andere zaak. Ik ga zelfs zo ver te be
weren, dat wetenschap zich moet concentreren op het verkrijgen van ken
nis die nuttig is. Maar ik zou met de meeste klem willen stellen, dat het 
aanwenden van wetenschappelijk verkregen kennis voor buitenwetenschap
pelijke doeleinden altijd een kunSlt blijft en nooit een wetenschap zal worden. 

Op de Vlraag, waardoor wetenschappelijke bestudering van de politiek 
zich verder nog onderscheidt van andere lbestudering van de politiek, 
kan ik hier helaas niet ingaan. Slechts dit. Aan wetenschappelijke be
studering van de politiek zullen hogere eisen van objectiviteit kunnen 
en moeten worden gesteld. Zij zal een denkmethode moeten ontwikkelen. 
Zij zal de materie moeten ordenen met behulp van een welgekozen be
grippenapparaat. Maar ik zou nooit willen stellen, dat dit alles haar voor 
alle tijden verheft boven het niet-wetenschappelijk onderzoek! 

Wat is politiek r 
Intussen heb ik één van de meest essentiële vragen met een stalen ge

zicht vermeden. Politicologie is een wetenschap, die zich bezig houdt met 
de politiek. Jawel. Maar wat is politiek? Ongetwijfeld is dit een begin
vraag van politicologie. Doch eerst in de loop der jaren ben ik mij gaan 
realiseren, welk een centrale vraag het is. Iedereen weet, dat het begrip 
"politiek" niet ondubbelzinnig is, maar we doen allemaal alsof het 
dat wel is. We doen allemaal. alsof we weten wat een ander bedoelt 
te zeggen als hij het over "politiek" heeft. Maar het zou weinig moeite 
kosten om een lange lijst van citaten op te stellen, waaruit blijkt dat èn 
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politici èn wetenschapsmensen .het woord "politiek" gebruiken in geheel 
verschillende betekenissen. 

Zelfs enquêtes plegen dit simpele feit te negeren. Zo vroeg men bij 
een onderzoek in Berlijn: "Praat u wel eens over politiek?" De meeste 
mensen antwoordden: neen. Maar men vroeg ook: "Praat u wel eens over 
De Muur?" En daarop zei bijna iedereen: ja! Kennelijk denken ook 
ginds de meeste mensen bij het woord "politiek" aan "paTtij-politiek". 

Het is dan ook wel begrijpelijk, dat sommige mensen denken, dat politi
cologie de wetenschap is, die zich bezig houdt met politieke partijen en 
- om volledig te zijn - met pressiegroepen. Er zijn er zelfs, die dat 
niet alleen denken, maar die ook stellig verwachten, dat politicologie zich 
daartoe beperken zal. Deze denkwijze ontmoet men nog al eens bij juristen, 
die - van de juridische opleiding uit gezien terecht - politicologie be
schouwen als een wenselijke aanvulling op de studie van het staatsrecht. 

In het algemeen gesproken ligt evenwel zulk een beperking van het 
begrip "politiek" tot "partij-politiek" geenszins in de rede. Er bestaat 
tenslotte ook zo iets als "regeringspolitiek". Er was politiek voordat er 
partijen bestonden. "Politika", het Griekse woord waarvan het woord 
politicologie is afgeleid, heeft de ruime betekenis van "zaken bet.reffende 
de polis" (= stad of staat). Trouwens, een enge betekenis van het begrip 
"politiek" als eerder aangegeven, heeft noch de UNESCO noch de IPSA 
ooit voor ogen gestaan en het kan nooit de bedoeling van de beide Amster
damse universiteiten geweest zijn, rondom zulk een "politicologie" een 
complete academische studierichting op te bouwen. 

Maar wanneer wij onder "politiek" niet "partij-politiek" verstaan, wat 
verstaan wij er dan wel onder? Wel, wij verstaan er onder: "beleid". 
Een prachtig oud-Nederlands woord, dat in onze tijd een merkwaardige 
"come~back" beleeft en waaraan een afzonderlijk artikel zou zijn te 
wijden. Ik volsta met te zeggen, dat het woord "beleid" in ons moderne 
taalgebruik het woord "politiek" gaandeweg verdringt en dat dit voor
namelijk te verklaren is uit de pejoratieve klank welke laatstgenoemde term 
in de loop der jaren heeft verkregen. Nog steeds is het mogelijk, om te 
spreken van landbouwpolitiek, of van omroeppolitiek, of van volkshuis
vestingspolitiek, of van overheidspolitiek. Maar onze officiële documenten 
geven er de voorkeur aan, gelijk een ieder kan vaststellen, te spreken van 
landbouwbeleid en omroepbeleid en volkshuisvestingsbeleid en overheids
beleid. Deze verschuivingen in de terminologie zijn intussen niet zonder 
betekenis voor het rechte inzicht in wat er in werkelijkheid gebeurt. "Be
leid" suggereert iets zakelijks, iets deskundigs, iets wat zich verheft "boven 
de meningsverschillen der ondeskundigen" en met name "bo'ven de partij
controversen" . Wij zouden zelfs kunnen gaan menen, dat zich een proces 
van "depolitisering" voltrekt... nota bene in een tijd, waarin, naar het 
woord van Mannheim, de staat bezig is de maatschappij te absorberen I 
Hier heeft u weer het verschil in woordgebruik: er is, gelukkigerwijze of 
ongelukkigerwijze, enige "depolitisering" wanneer u bij "politiek" aan 
partijen denkt; doch er is radicale "politisering" wanneer u bij "politiek" 
aan overheden denkt. Wat vindt u het interessantst? In elk geval demon
streert het, hoe noodzakelijk het voor wetenschap is om haar begrippen 
te zuiveren: 

Dus: politicologie bestudeert de kunst van het beleid. Ik moet er aan 
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toe\'oegen: van het overheidsbeleid. Ook kerken, ook bedrijven, ja zelfs 
individuen voeren beleid. 'f1hooretisch zou het best mogelijk zijn een weten
schap te organiseren, die alle beleid bestudeert. Maar politicologie beperkt 
zich uit vrije keus tot het beleid van de overheid. Zij interesseert zich wel 
degelijk voor de activiteiten van allerlei andere groeperingen, doch alleen 
voorzover die invloed hebben op het overheidsbeleid. 

Wanneer ik zeg, dat politiek voor politicologen betekent "beleid" of in 
het Engels "policy", dan is dat wat anders dan "policy-orientation" (zie 
hiervóór). "Policy-orientation" wil zeggen, dat politicologie het beleid 
helpt. Mijn opvatting edhter houdt in, dat politicologie het beleid bestu
deert. Ik moet toegeven, dat dit, hoe vanzelfsprekend het misschien ook 
sdhijnen moge, in de wereld der politicologie geenszins gemeengoed is 
en ik hoop duidelijk te maken, waarom niet. 

Om te beginnen is het goed, om te onderscheiden tussen "beleid" en 
"beleidsvorming". In het Engels: tussen "policy" en "polities". In vak
jargon: tussen "politieke schema's" en "politieke processen". Ik ben nu van 
mening, dat de eerstgenoemde begrippen centraal zijn en de laatstgenoemde 
afgeleid. Anders gezegd: men moet weten wat een beleid is, voordat 
men kan bestuderen hoe het gevormd wordt. Men moet weten wat poli
tiek is (schema), voordat men kan onderzoeken hoe zij tot stand komt 
(proces). 

En wat is een beleid ? Wat is een politiek? Een samenstel van keuzen, 
waarin zich altijd twee en meestal drie elementen laten onderscheiden: 
(1) een doel; (2) wegen en middelen en (3) tijdstippen (meestal). 

Primair is steeds de doelstelling. Dit is de f()lrmulering van een gewenste 
situatie, de situatie die men besloten heeft te realiseren. Een nog niet 
bestaande situatie dus, een toekomstige. Soms omvat een beleid tussen
situaties, die eerst verwezenlijkt moeten worden (tussendoelen). Voor
beelden van doelen: algemeen kiesrecht; eigensoortige ontwikkeling; zee
armen; desegregatie in restaurants; sanering van de landbouw; één pro
cent voor de ontwikkelingslanden; ona:fuankelijkheid voor de Papoea's; 
studieduurverkorting; olympische spelen in Amsterdam; een man op de 
maan; onderzeeërs met atoomaandrijving ; voorzieningen voor lichamelijk 
gehandicapten; evenwicht op de betalingsbalans ; meer eenheid in de 
omroep. 

Daarnaast zoekt en kiest elk beleid zijn wegen en middelen. Beleids
instrument in strikte zin is al datgene, wat hetzij direct vool'handen 
is, hetzij bij besluit gecreëerd kan worden om de gestelde doelen te ver
wezenlijken. Terloops zij opgemerkt, dat zowel bij het kiezen der doel
einden als bij het kiezen der wegen en middelen, beginselen een voor
name rol spelen. Maar ook verwachtingen. 

Zo heeft elk beleid - wanneer het gezonde verstand het niet doet 
inzien, dan leert het de politicologie - een doel-middel-geraamte. Iets ge
leerder: een "finale structuur". Ieder die eens rustig een troon1rede, een 
beleidsnota, wetsstukken of een partij program bestudeert, zal het beamen. 
Men zou kunnen zeggen: politiek is het vorm geven aan een onzekere toe
komst; politiek is het veroorzaken van gewenste situaties. Vermelding ver
dient in dit verband, dat een doordachte causaliteitsleer voor de politi
cologie volstrekt essentieel is. Helaas kan ik ook hier niet op in gaan. 
Slechts dit: het denken in termen van oorzaken en gevolgen alleen is on-
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vruchtbaar; wij moeten leren denken in termen van middelen (die gekozen 
oorzaken zijn) en van doeleinden (die beoogde gevolgen zijn) en derhalve 
onderscheiden tussen 'beoogde gevolgen en niet beoogde gevolgen; de niet 
beoogde gevolgen van een beleid laten zich weer onderscheiden in 
averechtse gevolgen en neveneffecten; de neveneffecten in voorziene en 
onvoorziene, in voorzienbare en onvoorzienbare, in zekere en onzekere 
(dit nog weer in drieërlei zin: of ze zullen optlfeden, wanneer ze zullen 
optreden en in welke omvang ze zullen optreden), in gunstige, neutrale 
en ongunstige; de doeleinden laten zich onderscheiden in hoofd- en neven
doelen, in eind- en tussendoelen ; de middelen laten zich onderscheiden in 
toereikende en ontoereikende, in onmisbare en vervangbare, in minder en 
meer effectieve. Ezovoorts. 

Beleid en beleidsvorming 
Dit alles betreft het versdhijnsel beleid. Dit acht ik het eerste hoofdstuk 

van politicologie. Maar dan komt het tweede: de beleidsvorming. Hoe 
komt een beleid tot stand? Hoe ziet het politieke proces in kwestie er uit? 
Daarbij komen onderwerpen aan de orde als autocratie en democratie, 
besluitvormingsprocedure, besluitmrmingsinstanties, kiesstelsels, partij
wezen, belangenvertegenwoordiging, politieke systemen, politieke struc
turen, politieke culturen of hoe men het ook noemen wil. Wat is de rol 
van compromissen? Hoe komen partij-pmgrams tot stand? Hoe worden 
partij-verlangens ingebiraCht in regeringsverklaringen? Hoe komen ka:bi
netten tot stand? Dit hoofdstuk is natuurlijk heel lang, maar meer behoef 
ik er hier niet over te zeggen. 

Wat ik nu wilde duidelijk maken is dit. Er is een zeer krachtige neiging 
in de politicologie, om zich alleen bezig te houden met de beleidsvorming 
en niet met het beleid. Dus alleen met het touwtrekken, niet met de 
prijs. Alleen met "polities", niet met "policies". De redenering is als volgt: 
wetenschap bemoeit zich alleen met wat je kunt waaJmemen; beleidsvor
ming nu kun je waarnemen, het beleid zelf niet; beleid is een kwestie 
van subjectieve keuze; daar zit dat wazige toekomstelement in; wetenschap 
kan niet vaststellen wat mensen nastreven; kortom: beleid kan geen voor
werp van wetenschappelijk onderzoek zijn. Voor fijnproevers: deze opvat
ting houdt nauw vet'band met het zogenaamde "behaviorisme" in de sociale 
wetensahappen en het "logisch positivisme" in de wijsbegeerte. 

Deze nadruk op het politieke proces - dat is dus de wijze waarop 
het beleid tot stand komt - weerspiegelt zidh in verschillende definities, 
die in de politicologie opgeld doen. Politiek is strijd om de macht, zeggen 
velen. Politiek is invloed op de besluitvorming. Politiek is groepspressie. 
Politiek is conflict. Al dergelijke theorieën bevatten elementen, die de poli
tiek zeer eigen zijn. Maar, zoals gezegd, ze zijn ontleend aan het ver
schijnsel der beleidsvorming en naaJr mijn gevoelen behoort voor de poli
ticologie niet de beleidsvorming, doch het verschijnsel van het 'beleid zelve 
centraal te staan. 

Wie nu stelt, dat politicologie het verschijnsel van het beleid zelve 
kán onderzoeken en ook in de eerste plaats móét onderzoeken, die gaat 
er van uit, dat wetenschap doeleinden kan identificeren. Immers, beleid 
is nu eenmaal primair: doelstelling. Wetenschap, die ontkent dat het "doel" 
een wetenschappelijk hanteerbaar begrip is en die zichzelf niet in staat 
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acht vast te stellen wat het doel van mensen is, weet met "beleid" geen 
raad en is geneigd zidh er van af te wenden. Nu beweer ik geenszins, dat 
het identificeren van doeleinden altijd gemakkelijk is. De Duitse socioloog 
Mannheim, één van de vele vluchtelingen uit Nazi-Duitsland en zeker 
geen "behaviorist", bepleitte reeds voor de oorlog een wetenschap der 
politiek, doch verzuchtte: "Gibt es ein Wissen des \Verdenden"? Kan 
men iets weten van iets wat nog niet is? Hier ligt inderdaad een grote 
uitdaging. 

Desondanks achten wij het mogelijk. Ja, in vele gevallen is het op
sporen van een doelstelling zelfs minder moeilijk dan het lijkt. Een over
heidsbeleid bijvoo14beeld is nu een.!naal ergens op gericht en het zou 
toch eigenlijk wel vreemd zijn, wanneer wetenschap niet zou kunnen 
vaststellen op wat. Veel lastiger is het identificeren van doeleinden van 
individuele mensen. Bijvoorbeeld van de kiezer. De meeste verkiezings
onderzoekingen besohouwen dan ook de stemkeuze van de kiezer niet als 
een middel voor een doel, maar als het gevolg van een· aantal oorzaken. 
Uiteindelijk lijkt mij dat onaanvaardbaar. Een mens gaat tenslotte niet 
als een automaat naar de stembus. De kiezer kiest. Hij wil iets. Maar 
wat? Ontegenzeggelijk doen zich hier' in het onderzoek grote moeilijk
heden voor. Mijns inziens moet wetenschap zich echter laten leiden door 
het woord uit Spreuken: "De plannen in het hart van de mens zijn diepe 
wateren, maar een man van verstand weet ze op te diepen." Zou een 
wetenschapsbeoefenaar niet moeten proberen een man van verstand te zijn? 

Op deze plaats tenslotte nog een enkel woord over de ver.houding 
tussen politiek en bestuur. Menigeen gelooft nog altijd, dat overheids
beleid wordt bepaald door politieke leiders en uitgevoerd door ambtenaren. 
Indien het ooit juist geweest is, dan zeker niet in onze tijd. Politieke 
processen en administratieve processen vloeien in de moderne staat op 
boeiende wijze dooreen. Moderne politicologie zal zich dan ook niet door 
oude "trias politica" -gedachten omtrent een scheiding tussen "wetgevende 
macht" en "uitvoerende macht" laten misleiden. Reeds etymologisch zijn 
"beleid" en "bestuur" nauwelijks te onderscheiden, want "leiden" is 
"sturen" en "sturen" is "leiden". Wie niet alleen van "politicologie" gehoord 
heeft maar ook van "bestuurskunde", zou zich daarom wel eens kunnen 
afvragen, waarom hedentendage ook in ons land deze twee wetenschappen 
tot ontwikkeling worden gebracht en hoe zij zich onderling verhouden. 
In de eerste plaats zou ik willen opmerken, dat ook hier geldt, dat het 
overheidsbeleid één is en dat dientengevolge politicologie en bestuurskunde 
volgens één conceptie dienen te worden uitgebouwd. Ik wil niet beweren, 
dat dit in het vaderland van dit soort wetenschappen, de Verenigde Staten, 
zo gebeurd is, maar "Public Administration" (bestuurskunde) was daar 
wel en is er soms nog een onderdeel van "Political Science" (politicologie) 
en dat is zeer logisch. 

En in de tweede plaats dit: al is het overheidsbeleid één en al is de 
machtenscheiding een fictie, dat wil nog niet zeggen, dat er in de weten
schappelijke bestudering van dat beleid geen nadere werkverdeling moge
lijk of wenselijk is. Zij is wel degelijk mogelijk en ze is ook wenselijk. 
Immers, al nemen politieke leiders (een ruim begrip) en ambtenaren deel 
aan hetzelfde beleidsvormingsproces, er blijft een verschil in functie en 
positie tussen hen. Er hlijft een duidelijk onderscheid tussen zuiver politiek 
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beleid en zuiver administratief beleid. Naast het grote beleid, dat met 
name de landsoverheid voert - en daarmee bedoel ik de keuze van de 
brede, algemene doeleinden, wegen en middelen, die het aangezicht van 
onze samenleving als geheel of sectoren daarvan bepalen - is er de uit
werking van dat beleid, die zich voltrekt binnen de openbare dienst, 
alsmede het beleid der bestuurskunde op het laatste. \Velk een behoeften 
en welk een mogelijkheden er bestaan op het gebied van bestuurskundig 
onderwijs en onderzoek, wordt aan de Vrije Universiteit op overtuigende 
wijze bewezen door het werk van mijn collega prof. dr. H. A. Brasz. 

Normatief of niet r 
Ik moge dit artikel beëindigen met het behandelen van een laatste vraag, 

die in belang vele andere overtreft: is politicologie een normatieve weten
schap of niet? "Het hangt er van af, wat u onder "normatief" verstaat. Ver
staat u onder een normatieve wetenschap een wetenschap, die zich met 
.normen in de zin van gedragsregels bezig houdt, zoals ethiek of rechts
wetenschap, dan luidt het antwoord: neen. Beleid bestaat niet uit gedrags
regels. Verstaat u onder een normatieve wetenschap een wetenschap, die 
normen formuleert in de zin van eisen waaraan de werkelijkheid dient te 
voldoen, dan klinkt het neen nog veel krachtiger. Politicologie is geen 
politiek. En ook geen politieke filosofie. 

Verstaat u daarentegen onder een normatieve wetenschap een weten
schap, die in de werkelijkheid normen tracht op te sporen in de zin van 
regelmatigheden, dan zeg ik: ja. Dat doet elke wetenschap. Of verstaat u 
onder een normatieve wetenschap een wetenschap, die inziet dat het leven 
van elk mens en ell<!e groepering beheerst wordt door normen in de" zin van 
grondbeginselen, dan klinkt het ja nog krachtiger. Politicologie kan daar 
meer van ontdekken dan menige andere wetenschap. Verstaat u onder een 
normatieve wetenschap een wetenschap, die zelf voldoet aan bepaalde nor
men in de zin van aan haar gestelde eisen, dan luidt het antwoord natuurlijk 
eveneens bevestigend. 

Niet te ontkennen lijkt mij dus, dat het begrip "normatief" van alles 
kan betekenen en dat wij er voorzichtig mee moeten zijn. Het betekent 
tevens, dat het ieders goed recht kan zijn om zijn wetenschap wel of niet 
normatief te noemen. Wat politicologie ,betreft lijken mij de redenen om 
haar niet-normatief te noemen belangrijker dan de redenen om haar wel 
normatief te noemen. De voornaamste reden is, dat terwijl de behoefte aan 
onderzoek van wat beleid is en hoe het tot stand komt zo bijzonder groot 
is, de verleiding voor de wetenschapsbeoefenaar om te gaan voorschrijven 
hoe het beleid moet zijn en hoe het tot stand moet komen zo mogelijk nog 
groter is. Deze verleiding zou alleen maar sterker worden, indien wij de 
politicologie zouden kwalificeren als een normatieve wetenschap. En het 
is een verleiding, waaraan beslist weerstand moet worden geboden. Omdat 
wij als reformatorische christenen met proclamaties van normativiteit nog 
al vlug plegen te zijn, moge ik dit .nog iets nader argumenteren. 

In de eerste plaats belemmert, zoals ik reeds eerder zei, het streven 
naar het formuleren van voorschriften omtrent de vraag, wat het beleid 
moet zijn en hoe het tot stand moet komen, ons in het verkrijgen van 
kennis omtrent hetgeen het beleid is en hoe het tot stand komt. In de 
tweede plaats zal, als het er op aan komt, niemand van een wetenschappe-
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lijke instelling als de Vrije Universiteit politieke programma's of kritiek 
op overheidslbeslissingen verwachten of accepteren en terecht. In de derde 
plaats blijkt er geen betere manier te zijn, om de betekenis van normen en 
beginselen in het beleid, ja in het leven der mensen zichtbaar te maken dan 
die waarbij men systematisch nagaat, welke normen en beginselen er in 
de werkelijkheid blijken te fungeren (en welke niet), alsmede hoe zij 
blijken te fungeren en wat zij blijken uit te werken. Het resultaat is meer
malen verrassend. Veel bevindingen omtrent wat een beleid is en wat het 
uitwerkt maken· conclusies omtrent wat het beleid zou moeten zijn vol
strekt overbodig: ze spreken in het licht van die bevindingen eenvoudig 
van zelf. 

Ik meen dan ook, dat een in deze zin niet-normatieve politicologie zeer 
wel voldoet aan de eisen ener christelijke politicologie. Qverigens, een 
christelijke wetenschap: wat is dat? Het is een wetenschap, die haar doel 
- het verkrijgen van kennis omtrent de werkelijkheid - ondergeschikt 
weet aan de veel meer omvattende en veel hogere doeleinden, die God de 
mens gesteld heeft: het bouwen en bewaren van de schepping en het onder
houden van al wat Christus ons geboden heeft. Christelijke wetenschap is 
wetenschap, die zich zelf niet overschat en die haar produkt - kennis -
altijd ziet als 'bouwsteen. Christelijke wetenschap is wetenschap, die ook 
in haar methode Christus volgt; zij zal, evenals Hij, vragen stellen, die 
zelf een antwoord voortbrengen (wat men kennisverkrijging langs de weg 
der "maieusis" noemt). Politicologie heeft meer kans om christelijke weten
schap te zijn dan menige andere. Immers, zoals gezegd, politiek is bouwen 
aan de toekomst. Het is creëren. Het is doeleinden verwezenlijken. Daar 
ziet men meer beginselen werken, dan in vele andere levensactiviteiten. 
Christelijke politicologie zal bij het licht van de Bijbel - de wijsheid van 
Spreuken, de roeping van Mozes, de betekenis der gelijkenissen - eerder 
weten, welke beginselen in onze politieke werkelijkheid onderzoek ver
dienen dan menige andere politicologie. 

Voor de oor log schreef de meergenoemde H. D. Lasswell een boekj e : 
"Polities: who gets wihat when how?" Politiek: wie krijgt wat, wanneer 
en hoe? Zelfs wanneer men daarbij ook aan niet-materiële zaken denkt -
wat hij inderdaad doet - lijkt mij deze zeer populair geworden omschrij
ving niet realistisch. Ik stel een kleine wijziging voor: "Politiek: wie be
reikt wat, wanneer en hoe?" Niet alleen meen ik, dat een dergelijke om
schrijving beter weergeeft wat politiek in werkelijkheid is, maar tegelijker
tijd roept het om antwoorden van wat politiek moet zijn. 
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De Volksgezondheidsnota, welke aan de Staten-Generaal is voorgelegd, 
vormt een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse volksgezond
heidszorg. Ook al doet de naam vermoeden dat er ieder jaar een dergelijke 
nota verschijnt, het is de eerste maal dat een Nederlandse regering het 
overheidsbeleid op deze wijze kenbaar maakt, toelicht en verantwoordt. 
Van dat beleid wordt gezegd dat het als onderdeel van het totale overheids
beleid in het geheel moet passen en dat geheel niet mag verstoren; 
anderzijds mag het er niet in ondergaan en mag het zich niet door of 
binnen het geheel laten verdringen. Met andere woorden: het volks
gezondheidSIbeleid moet in harmonie zijn met het gehele overheidSIbeleid 
(Nota, blz. 9 - 1) :1). 

De moeilijkheid is dat het gezondheidsbeleid niet uitsluitend valt onder het 
ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: ook andere ministeries 
hebben er mede te maken. Waar precies de grenzen liggen, hangt af van 
wat onder volksgezondheid wordt verstaan. In de Nota wordt dilt niet 
aangegeven zodat het voorgestelde beleid, zowel vakteChnisch als politiek, 
enigszins in de lucht komt te hangen. Volstaan wordt met de opmerking 
dat er sprake is van een algemeen en een specifiek volksgezondheidsbeleid, 
dus beleid in ruimere en in engere zin. Onder het specifieke beleid wordt 
verstaan het ibeleid dat rechtstre~ks op de volksgezondheid is gericht. 
Het algemene beleid omvat mede het in de verschillende andere sectoren 
van het overheidsbeleid rekening houden met de belangen van de volks
gezondheid (Nota, blz. 9 - r). Als voorbeelden worden genoemd de ruim
telijke ordeni.ng, het verkeer, de woningbouw en het onderwijs. 

In de Nota wordt in hoofdzaak gesproken over het specifieke beleid, 
terwijl mede aandacht is geschonken aan een aantal aspecten van de 
integratie van het volksgezondheidsbeleid in andere sectoren van het 
overheidsbeleid. 

Over het karakter van de Nota moeten twee opmerkingen worden 
gemaakt. De eerste is dat in de medische vakpers tot op dit moment 
nagenoeg uitsluitend is geschreven over het (sociaal) medisCh aspect. De 
medische deskundigen onthouden zich van dieper gaande beschouwingen 
over het politiek-sociale aspect. Dit is ·begrij pel ij k, maar evenzeer te 
betreuren omdat deze aspecten, zeker in deze Nota, onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. 

:1) Waar verwezen wordt naar of geciteerd wordt uit de Nota, wordt achter het num
mer van de bladzijde aangegeven de kolom: I (linker kolom) of r (rechter kolom). 
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De tweede opmerking is, dat het politieke karakter teloor dreigt te gaan 
in de overvloed van informatie over de volksgezondheidswrgen, welke in 
het stuk is opgenomen. De Nota omvat 344 blz., als volgt te rubriceren: 
-+- 108 blz. bijlagen (overzichten, tabellen e.d.); -+- 146 blz. toelichting 
op de huidige situatie, feitelijkheden over de organisatie, de wetgeving e.d. 
(waarin 87 kaarten, grafieken, figuren en tabellen zijn verwerkt); -+- 90 
blz. beschouwingen over de achtergronden en het komende beleid. Deze 
informart:ie is enerzijds noodzakelijk omdat het komende beleid op vele 
punten steunt op de gevestigde, ingewikkelde gezondheidsorde. Anderzijds 
dreigt echter het gevaar dat door de hoeveelheid infonnaties de aandacht 
van het doel van de Nota - het komende beleid - wordt afgeleid. 

Teneinde nu te voorkomen dat een aantal principiële aspecten welke 
in de Nota zijn verwerkt aan de aandacht in protestants-christelijke kring 
ontsnappen wil ik in deze besohouwing de Nota aan een kritisch onderzoek 
onderwerpen om, uitgaande van de aLgemene gezondheidszorg, aan te 
geven om welke reden ik de beleidslijnen zoals deze in de Nota staan 
aangegeven onaanvaardbaar acht. Dat laatste doet niets af aan de grote 
waardering welke ik heb voor .het werk dat de betrokken bewindslieden 
hebben verricht en voor de vele goede gedachten en plannen welke zij 
heJjben ontwikkeld. 

De indeling van de Nota 

Na de bespreking van de uitgangspunten van het beleid in het eerste 
hoofdstuk, wordt in het tweede hoofdstuk de geschiedenis van het Neder
landse volksgezondheidsbeleid verhaald. Dat de materne geheel vanuit het 
overheidsstandpunt wordt benaderd blijkt o. m. uit de indeling van dit 
hoofdstuk en uit het onderwerp; niet de geschiedenis van de volksgezond
heidszorg doch die van het overheidsbeleid is aan de orde. Hierdoor 
wordt een eenzijdige informatie gegeven. B.v.: de voor de gezondheids
zorg van belang zijnde ontwikkeling van het ziekenfondswezen als vonn 
van particulier initiatief wordt niet besproken. Het ontstaan van de 
kruisverenigingen wordt historisch onjuist weergegeven voor wat betreft 
de aanvankelijke doelstelling (Nota, blz. 21 - 1). Bovendien is het onheus 
dat met het Wit-Gele en Oranje-Groene Kruis wordt afgedaan door een 
opmerki.ng tussen haakjes. In feite zijn het juist die organisaties geweest 
die de basis voor de wijkverpleging hebben gelegd en niet het neutrale 
Groene Kruis. Nagenoeg onbesproken blijft de OI1I1:wikkeling van de 
geestelijke volksgezondheid. Gezien de opmerkingen van de bewinds
lieden over de betekenis van de maatschappelijke gezondheidswrg (waar
mede zij het particulier initiatief bedoelen) geeft het wel te denken dat 
in een zo'n belangrijk hoofdstuk deze zorg of vertekend Of geheel niet 
wordt weergegeven. 

Ook de indeling van het overzicht is eenzijdig: de tijdvakinde1ing is 
bepaald door de aard en mate van de over:heidsinvloed (1795 - eerste 
poging voor een geneeskundige staatsregeling; 1815 - herinvoering van 
de Nederlandse wetgeving; 1865 - wet uitoefening der geneeskunst; 
1901 - Ongevallenwet; 1940 - Tweede Wereldoorlog). 

In het derde hoofdstuk worden enkele belangwekkende opmerkingen 
gemaakt over de gezondheidstoestand in Nederland. Merkwaardig is dat 
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bij de samenvattende beschouwing de opmerking wordt gemaakt (Nota, 
blz. 39 - r) dat in het kader van de organisatorische voo'rzieningen de 
interdependentie van volksgezondheid en sociale zekerheid van belang is: 
"De gezondheidstoestand is namelijk sterk afhankelijk van de mate, 
waarin de individuele burgers toegang hebben tot een zo adequaat mogelijk 
geheel van gezondheidsvoorzieningen" (Nota, blz. 40 - 1). Gewezen wordt 
dan op de volksverzekering voor zware geneeskundige risico's en de 
mogelijke uitbreiding van de verplichte ziekenfondsverzekering tot een 
beperkte volksverzekering. Deze passage gaat in dit hoofdstuk verloren 
maar is typerend voor de henadering: op onverwachte momenten en 
plaatsen wo~den met een zekere onverschilligheid uitermate 'belangrijke 
maar op die plaats irrelevante uitspraken gedaan welke eerst bij herlezing 
opvallen en dan het gevoel oproepen van "genomen te zijn". Want de 
organisatie komt aan de orde in het vierde hoofdstuk: de structuur van 
de volksgezondheid. De sociale zekerheid is door de gehele Nota heen 
verweven en komt meer naar voren in hoofdstuk zes. 

Belangrijk is in hoofdstuk vier de opmerking dat het niet gemakkelijk 
is exact af te bakenen wat de overheidsfunctie en de niet-overheidsfunctie 
in de volksgezondheid omvat. Als voorbeeld wordt genoemd dat de 
overheid niet alleen typische overheidsfuncties uitoefent zoals wetgeving, . 
bestuur, toezicht, uitvoering, aanvullende financiering en rechtspraak, 
maar ook functies die in het maatschappelijk leven particuliere instel
lingen vervullen zoals ziekenhuisexploitatie, medisdhe researoh, voor
lichting e.d. (Nota, blz. 42 - r). 

In hoofdstuk vijf wordt een verhelderend doch uit oogpunt van het 
medisch recht niet geheel verantwoord overzicht gegeven van de nationale 
wetgeving en de internationale Iregelingen m.b.t. de volksgezondheid. Het 
is n.l. onmogelijk de gehele medische wetgeving onder te verdelen in twee 
groepen, t.w. de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg en de 
wetgeving op het gebied van de gezondheidsbescherming. Dit blijkt uit 
het feit dat h.v. de Gezondheidswet van 1956 die een algemeen karakter 
draagt (?), buiten deze rubricering valt (Nota, blz. 69 - 1). Bovendien 
wordt bij de indeling niet consequent te werk gegaan. De Wet bevolkings
onderzoek op tuberculose valt onder de categorie gezondheidsbescherming, 
maar wordt hij de andere categorie genoemd. Anderzijds wordt de Wet 
op de geneesmiddelenvoorziening van 1958 besproken bij de gezondheids
bescherming terwijl deze wet, i.v.m. de uitoefening van de artsenij bereid
kunst evenzeer bij de gezondheidszorg thuis hoort. 

Het zesde hoofdstuk handelt over de gezondheidszorg (na een inleiding 
over de algemene beginselen, de financiering, de kwaliteit en kwantiteit, 
een beschouwing over het huidige beleid en over het komende beleid, 
met tot slot een samenvatting van de beleidsvoornemens); het zevende 
hoofdstuk bevat een gelijksoortige verhandeling over de gezondheids
besoherming terwijl in het achtste hoofdstuk wordt gesproken over de 
financiering en programmering: het 'beleid op korte termijn tot 1970 
en het beleid op langere termijn voor nà 1970. Dit jaar is gekozen 
omdat dan gemakkelijker een aansluiting wordt verkregen bij de ramingen 
over de economische ontwikkeling op de middellange termijn die in 
Nederland alsmede in de E.E.G. in voorbereiding zijn (Nota, blz. 221 - r). 
Dit laatste hoofdstuk is teleurstellend: het bevat niet de conclusies welke 
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logischer wijze uit de voorgaande beschouwingen voortvloeien, doch finan
ciële uitgangspunten welke aan de gehele Nota ten grondslag liggen. 
M.a.w.: de Nota is duidelijk naar dit hoofdstuk toegeschreven. Daardoor 
krijgt dit politieke stuk te veel het karakter van een financiële verant
woording en prognose, en te weinig dat van een beginselverklaring van 
de regering wel~e een vruchtbare grondslag kan bieden voor een parle
mentai~e gedachtenwisseling (m.i. echter ook buiten het parlement nood
zakelijk) van waaruit het volksgezondheidsbeleid de weg naar heroriëntatie 
en vernieuwing zal kunnen begaan (Nota, blz. 233 - r). 

De drie grondprincipes van het gezondheidsbeleid 

De voorgestelde heleidslijnen voor de volksgewndheidswrg zijn in 
feite ,gebaseerd op drie grondprincipes. Het is niet moeilijk uit de be
schouwingen af te leiden dat als uitgangspunt is genomen het statuut 
van de World Health Organisation, zoals het te New Vork op 22 juli 
1946 is ondertekend. In de Pre-ambule zijn bedoelde grondprincipes terug 
te vinden: 
1. Gewndheid is een toestand van volledig Lichamelijk, geestelijk en 

sociaal welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of g~brek; 
2. Het genot van een zo goed mogelijke gezondheidstoestand is een van 

de grondrechten van ieder menselijk wezen zonder onderscheid van 
ras, godsdienst, politiek, geloof, economische of sociale positie; 

3. Regeringen dragen verantwoordelij~heid voor de gezondheid van 
haalt' volken, aan welke verantwoordelijkheid alleen kan worden 
voldaan door het nemen van doeltreffende maatregelen, zowel op 
gezondheidsgebied als op sociaal gebied. 

Het heeft bijna 20 jaar geduurd voor de regering er toe is overgegaan 
op duidelijke wijze kenbaar te maken dat ook het gezondheidsbestel in 
Nederland op deze leest moet worden geschoeid. Het Statuut werd door de 
Nederlandse wetgever n.l. goedgekeurd bij de Wet van 8 maart 1947, 
Staatsblad H 83. 

Het typerende van de gedachtengang in de Nota is, dat de verant
woordelijkheid van de regering direct wordt gebaseerd op het sociale 
grondrecht terwijl het begrip gezondheid in feite zo ruim wordt genomen 
dat de volksgezondheidsz~ meer van doen heeft met de 'bestaanszeker
heid dan met de gezondheidst!oestand van het volk. 

Sociaal grondrecht of rechtsgrond? 

De burger heeft recht op gezondheid, omdat gezondheid een sociaal 
grondrecht is. Deze gedachte staat in de Nota centraal. De volksgezond
heid - w is de redenelring - bepaalt in hoge mate het lichamelijk en 
geestelijk welbevinden van de burger waarvan zijn persoonlijk geluk 
voor een, groot deel afhankelijk is. Bovendien is het functioneren van de 
maatschappij als geheel slechts mogelijk wanneer de burgers lidhamelijk 
en geestelijk voor hun taak in die maatschappij zijn berekend. 

De noodzaak van dit streven is w sterk in het maatschappelijk bewust
zijn doorgedrongen dat in de na-oorlogse periode steeds meer is gesproken 
van een recht op gezondheid als sociaal grondrecht (Nota, blz. 9 - r), 
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waarbij het sociale grondrecht in relatie wordt gebracht met de gezond
heidsdefinitie van de W.H.O. Dit reclht is niet een individuee'l afdwingbaar, 
aJbsoluut recht. "Het legt op de oveIiheid de plicht voorwaaJrden te schep
pen, dat de burgers onder optimale omstandigheden met betrekking tot 
hun gezondheid kunnen leven ... " Uit het scheppen, instandhouden en 
verbeteren van deze voorwaarden vloeit voort "dat waarborgen worden 
geschapen dat ieder individu ten be'hoeve van zijn gezondheid zo goed 
mogelijk in de voorzieningen der volksgezondheid kan delen ten einde 
zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn persoonlijke plicht tot 
redelijke gezondheidszorg te kunnen dragen". Dit uitgangspunt leidt tot 
vier conclusies: 
1. de voorzieningen moeten zo weinig mogelijk uitzonderingen kennen; 
2. zij moeten in ieder geval beschikbaar zijn voor een ieder die daaraan 

behoefte heeft; 
3. de eis van een gelijke reohtSibedeling moet gelden terzake van subsi

diëring; 
4. alleen bijzondere omstandigheden staan bijzondere voorzieningen toe 

(Nota, blz. 10 - 1). 
Het gezond!heidsbeleid moet er op gericht zijn dit recht te verwezen

lijken. Ieder mens moet met inachtneming van zijn persoonlijke verant
woordelijkheid enerzijds aan zo adequaat mogelijke gezondheidsvoor
zieningen deelachtig kunnen worden, anderzijds in een zo gezond mogelijke 
omgeving kunnen leven (Nota, hlz. 217 - r). 

Het bezwaar tegen de wijze waarop het sociale grondrecht "gezondheid" 
is uitgewerkt, is dat het accent 'geheel eenzijdig wordt gelegd op de plicht 
van de overheid. Voor de verantwoordelijkheid en plicht van de burger 
blijft een ondergeschikte plaats over, hetgeen in s:tJrijd is met de leer 
inzake de sociale grondrechten. De gedachtengang wijkt hovendien af van 
wat in politicis gebruikelijk is wanneer het gaat om een overlheidsoptreden 
te reChtvaardigen. Ik denk b.v. aan het sociale vraagstuk: niet het sociale 
grondrecht "arbeid" of "sociale zekerheid" werd aangevoe!rd, doch een 
van geval tot geval variërende rechtsgrO'1Ul, verband houdende met de 
taak van de overheid om de rechtsorde te handhaven. Het sociale grond
recht schiet tekort om als uitgangspunt te dienen voor een overheids
optreden, omdat het slechts een relatieve waarde heeft en afgestemd is 
op de verantwoordelijkheid van het groepslid en niet allereerst op die van 
de staat. Dit blijkt ook uit de Nota, waarin bij de gezondtheidsbescherming 
- dit in tegenstelling tot de gezondheidszorg - een redhtsgrond wordt 
geformuleerd. Het blijkt tevens uit de rechtsgrond van de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, (M.v.T., blz. 2 - 1): het reoht van 
ieder mens op zelfontplooiing en het reCht op gelijke kansen. Hier is de 
rechtsgrond vervangen door het sociale grondrecht waarbij op geen enkele 
wijze wordt aangegeven, waarom dan de staat dwingend moet optreden. 
Zowel hij de sooiale zekerheid als bij de volksgezondheidszorg gaat het er 
om een deugdelijke motivering aan te voeren voor het aanwenden van 
de staatsmacht bij het dwingend regelen van voorzieningen t.b.v. de 
burgers. 

N u bestaat er ten aanzien van het sociale grondrecht de misvatting 
dat de burgelr zonder meer recht heeft op een bepaalde prestatie van de 
gemeenschap zodat de overheid verplicht is deze prestatie te garanderen. 
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Deze misvatting is alleen verklaarbaar wanneer het begrip "grondrecht" 
letterlijk wordt genomen, dus in juridische zin. Maalr in feite gaat het 
niet om rechten doch om zedelijke normen die op de mens betrekking 
hebben, los van enige rechtsorde. Aan de gemeenschap wordt de eis gesteld 
dat op deze normen geen inbreuk wordt gemaakt. Gebeurt dit wel dan 
kan er b.v. een conflict ontstaan tussen de consciëntie van de mens en 
de rechtsorde Waalrin deze mens als burger leeft. Vandaar dat bepaalde 
normen in de grondwet zijn opgenomen. Dit individuele grondrecht is een 
beperking van de staatsmacht, omdat er sprake is van een grondwettelijke 
begrenzing van die macht t.o.v. de individuele vrijheidssfeer. 

Bij de sociale grondrechten staat niet de persoonlijke vrijheid centraal, 
doch de pliaht en de taak van de mens om het leven in de gemeenschap 
zoveel mogelijk te ontplooien. Daarbij gaat het niet om de mens als 
individu doch om de mens als homo-socialis, als lid van de gemeenschap. 
Daar de mens evenwel sociaal gebonden is, heeft de gemeenschap de 
plicht - daar waar individuele krachten tekort schieten - de ontwikke
ling van de menselijke persoonlijkheid positief te bevorderen: de mens 
moet optimale ontplooiingsmogelijkheden verkrijgen. Hieruit vloeit voort 
dat het sociale grondrecht relatief is omdat de pliaht van de gemeenschap 
afhangt van de mate waarin de mens zelf medewerkt; het is een "per
soonlijkheidsrecht", niet een afdwingbaar vorderingsrecht, gericht op be
paalde groepen en categorieën met voorbijzien van individuele verschillen. 
Het accent valt niet op het voor de mens te behalen materiële voordeel, 
doch op de erkenning van de mens als persoonlijkheid binnen die ge
meenschap. 

De band welke bestaat tussen sociaal grondrecht en rechtsgrond voor 
een wettelijke voorziening is nu duidelijk. In het sociale grondrecht komt 
het over en weer participeren van individu en gemeenschap tot uitdrukking 
waarbij de plicht van de mens aan de plicht van de gemeenschap vooraf
gaat. In de rechtsgtrond wordt gemotiveerd waarom het de plicht van de 
staat is binnen de rechtsorde dwingend op te treden t.b.v. individu en 
gemeenschap, zodat de morele plicht van de mens wordt omgevormd tot 
een wettelijke. Het dwingend optreden van de overheid kan dus nooit 
op de sociale grondrechten alleen worden gebaseerd. Wordt dit wel 
gedaan dan ontbreekt in wezen de afgrenzing van de staatsmacht omdat 
het sociale g1rondrecht los van de rechtsorde bestaat en de staatsmacht 
juist in de rechtsorde is beperkt. Op deze wijze ontstaat een vorm van 
staatsabsolutisme waarbij de plicht en verantwoordelijkheid van de mens 
als individu en als lid van de gemeenschap ondergeschikt is aan de plicht 
en de verantwoordelijkheid van de staat. Van deze mens wordt eigenlijk 
weinig verwacht. Het feit dat hij burger is, is reeds voldoende om hem 
een premievrij staatspensioen :te garanderen of b.v. een kosteloze staats
gezondheidszorg als recht. 

Helaas moet nu worden gezegd dat deze gedachtengang in feite in de 
Nota is verwerkt, al worden deze consequenties er niet aan verbonden. 
De plicht van de overheid wordt ronder meer op het sociale grondrecht 
gebaseerd. Er is in de Nota (blz. 10 - r) sprake van een primaire ver
antwoordelijkheid van de mens voor zijn gewndheid en veiligheid, maar 
het is een verantwoordelijkheid bezien vanuit de plicht van de overheid. 
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Recht op gezondheid of op gezondheidszorg! 

In de discussie over de vraag of de mens recht orp gezondheid heeft, 
zijn in feite twee versohillende normen aan de orde: 1. die welke gebaseerd 
is op de relatie tussen individu-gemeenschap en daardoor relatief is 
(sociale grondrecht); 2. die welke ligt vóór deze relatie .en absoluut 
in strekking is. Deze normen worden wel v~rwisseld omdat het moeilijk 
is te ondersCheiden met welke norm men heeft te maken. Indien men 
aanvaardt dat er normen zijn die op een absolute wijze gelden V1Qor 
individu èn gemeenschap, welke dus hun oorsprong hebben vóór deze 
relatie, ontkomt men er niet aan een band te leggen tussen deze normen 
en het wezen van de mens. 

N aar christelijke opvatting zal het geschapen-zijn van de mens naar 
Gods beeld ook in de relatie individu-gemeenschap naar voren moeten 
loomen. 

Het teleurstellende van de Nota is nu dat met geen woord wordt 
gerept over deze opvatting welke met name bij de gezondiheidszorgen 
zo'n duidelijke invloed heeft op het doen en laten van de mens. Slechts 
éénmaal wordt - overigens terzijde - over de medische ethiek gesproken 
(Nota, blz. 151 - r), voor het overige komen de christelijke grondslagen 
niet aan de orde. Dit valt temeer op waar zonder nadere toelichting wordt 
gesteld dat de mens recht op gezondheid heeft. Een wettelijk recht op 
gezondheid bestaat nl. niet. Evenmin bestaat er een recht op gezondheid 
als sociaal grondrecht, niet omdat de mens t.a.v. de gezondheid geen 
plichten heeft maar omdat zijn "recht" niet te realiseren is. Gezondheid 
is een positieve hoedanigheid van het leven, het heeft allereerst te maken 
met de mens als individu. Gezondheid is verweven met het mens-zijn en 
staat derhalve niet buiten de mens. Anderen kunnen mede helpen de 
gezondheid te verbeteren of terug te doen keren, de gezondheid zelf is 
voor hen ongrijpbaar. Gezondheid ligt .!liet in de relatie individu-gemeen
schap 0hetgeen niet uitsluit dat de oorzaken van een gezondheidsverstoring 
daar aanwezig kunnen zijn) doch in de relatie Schepper-schepsel. En 
vanuit die relatie benaderd kan slechts worden gezegd dat gezondheid 
een gunst is. De primaire verantwoordelijkheid van de mens jegens de 
Schepper en de naaste is op die 'relatie afgestemd. Daarom zal de staat, 
wanneer een burger die een besmettelijke ziekte heeft, zich niet laat 
behandelen, mogen en moeten ingrijpen, omdat deze houding indruist 
tegen de plicht tot de naaste: deze zieke is een bron van gevaar. De staat 
streeft dan naar een situatie gelijk aan die waarin deze plicht wel zou 
zijn nagekomen. 

In de Nota (o.m. blz. 10 1 - r) wordt echter de verantwoordelijkheid 
van de overheid en van de burger uitsluitend gebaseerd op het sociale 
grondrecht. Hierdoor ontstaat het gevaar dat op basis van die theorie 
tal van goede voorstellen moeten worden afgewezen die overigens accep
tabel zouden zijn wanneer het juiste uitgangspunt voor het overheids
optreden was gekozen: de handhaving van de rechtsorde. De bewinds
lieden hadden er beter aan gedaan te spreken over het recht op gezond
heidszorg, omdat het verlenen van gezondheidszorg wèl kan worden 
gegarandeerd en deze zorg in de relatie individu-gemeenschap ligt. Bij 
dit sociale grondrecht is er ruimte voor een persoonlijke verantwoorde-
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lijkheid en plicht, terwijl de gezondheidszorgen zelf gerekend kunnen 
worden tot de verworvenheden van de samenleving waarop de burger 
recht heeft als hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan door mede te 
werken aan de ontwikkeling van de samenleving. De vraag is alleen 
waaruit die individuele inbreng van de mens moet bestaan, ligt deze 
inbreng b.v. ook op het terrein van de gezondheidszorg? Deze en andere 
vragen blijven onbeantwoor:d. 

Omdat het om concrete vragen gaat, moet het probleem concreet 
worden gesteld. De staat is het enige orgaan dat - zo er al sprake is 
van een reoht - dit recht kan garanderen en realiseren. In de relatie 
burger-staat moet dus de plicht en het reaht van de burger een plaats 
vinden. Dit kan alleen wanneer plicht en recht als zodanig vast staan, 
wanneer gemotiveerd kan worden dat ook de staat een taak, plicht en 
verantwoordelijkheid heeft en de staat de facto daaraan kan voldoen. 
Dit alLes kan een reohtsgrOl1id voor de staat opleveren, los van een 
sociaal grondrecht in welke vorm dan ook. 

Gezondheidszorg en socim:Jl welzijn 

Het derde grondprincipe van het vool1gestelde beleid, de gezondheids
definitie van de W.H.O., komt slechts op twee plaatsen in de Nota 
expliciet naalr voren, te weten in hoofdstuk I (blz. 10 - 1) en ~n de 
paragraaf over de inrternationale regelingen ~blz. 85 - r). Tegen het 
hanteren van dez,e gezondheidsdefinitie bestaan verschillende :bezwaren. 
De belangrijkste is wel dat het onjuist is de mens te zien als een socio
psycho~somatisch wezen, omdat deze omschrijving is gebaseerd op de 
relatie individu-gemeenschap. Het gaat er om die wezenskenmerken van 
de mens aan te geven, die met het wezen van de gezondheid hebben te 
maken. Het Lichamelijke en geestelijke hebben inderdaad be1:Irekking op 
de mens, maar het sociale wijst op de relatie van deze mens met anderen. 
Eerstgenoemde aspecten liggen in de mens, het laatste buiten de mens. 
Als derde aspect moet daarom worden genoemd - uitgaande van de 
christelijke levenslbeschouwing - het zieleleven van de mens. De mens 
is een pneumo-psycho-somatisch wezen, een ziels-lichamelijke eenheid 
waarvan de geest het levenspnncipe is. Hieruit blijkt dat er een band 
bestaat tussen het religieuze en het psyoho-somatische. Het is daarom 
begrijpelijk - maalr m.i. onjuist omdat de godsdienst ,niet kenmerkend 
voor de gezondheid is - dat in rooms-katholieke kring aan de gezond
heidsdefinitie van de W.H.O. ook nog het godsdienstig welzijn wordt 
toegevoegd. Het andere uiterste ligt echter in de Nota: met geen woord 
wordt er over deze materie gel1ep1:. Dit is des te vreemder nu b.v. ten 
aanzien van het ziekenhuiswezen het particulier initiatief wOl1dt aange
prezen. Maar juist bij het ziekenhuiswezen is de plaats van de pastorale 
genees- en verpleegkunde essentieel in de katholieke en protestantse op
vatting, voor een belangrijk deel steunt het particuliere initiatief op deze 
gedachte. Wanneer nu - zoals in de Nota gebeurt - aan deze opvatting 
voorbij wOl1dt gegaan, staat inderdaad de weg open om louter op grond 
van doelmatigheidsoverwegingen het ziekenhuiswezen en misschien zelfs 
de gehele gezondheidszorg te ordenen naar niet-Ievens-<beschouwelijke 
maatstaiVen (Nota, blz. 157 - 1). 



------- -
---- ---

---~--- --~---

ZORGEN OVER DE VOLKSGEZONDHEIDSNOTA 1966 125 

Een tweede bezwaar tegen het gebruik van de gezondheidsdefinitie van 
de W.H.O. in de Nota is dat het begrip sociaal de1îlliaJte ruim wordt 
opgevat dat het in feite niet meer uitsluitend om gezondheidszorg gaat 
dooh om het gehele bestaan van de mens. Hierdoor valt het accent op het 
algemene volksgezondheidsbeleid (vgl. blz. 9 - Ir); de Nota handelt evenwel 
in hoofdzaak over het specifieke beleid. Duidelijk komt dit tot uitdrukking 
in de beschouwingen over de gezondheidsbescherming (blz. 170 - 217). 
Dit blijkt ook waar wordt gesproken over de leefbaarheid waarop het 
volksgezondheidsbeleid ûch moet richten (Nota, blz. 10 - r en 12 - r). 
Natuurlijk, de gezondheid - ook de volksgezondheid - heeft te maken 
met de ledbaarrheid en het bestaan. Het is echter de vraag of het sociale 
welbevinden het juiste kriterium is om de onderscheiden terreinen van 
elkaar af te bakenen. 

De verantwoordelijkheden voor de gezondheidszorg 

Ten aanzien van het te voeren beleid wordt in de Nota een onderscheid 
gemaaNt tussen de gezondheidszorg en de gezondheidsbesoherming, tussen 
welke onderdelen in het volksgezondheidsbeleid een onlosmakelijke samen
hang bestaat (Nota, blz. 9 - r). Opvallend is dat aan deze begrippen een 
andere inhoud wordt gegeven dan in medische kring gebruikelijk is zodat 
de kans op misverstand aanwezig is. De bewindslieden hadden zich beter 
bij het gangbare spraakgebruik kunnen aansluiten. De gezondheidszorgen, 
waaronder wordt verstaan dat er wordt gezorgd voor de gezondheid 
en ziekte van de mens door die mens zelf of door. andere mensen c.q. 
instellingen, kunnen worden onderverdeeld naar hun aard (curatieve, 
preventieve en positieve gezondheidszorg), naar hun object (individuele en 
sociale gezondheidszorg) en naar hun sUJbject (openbaire en particuliere 
gezondheidszorg). De gezondheids'bescherming is dus een vorm van ge
zondheidszorg (preventief), terwijl de sooiale gezondheidszorg niet, zoals 
in de Nota wordt gesteld (blz. 10 - r) slaat op de andere mensen en 
instellingen die zich met deze zorg bezighouden (deze vormen de parti
culiere gezondheidszorg), maar op de personen en groepen van personen 
op wie deze zorg betrekking heeft. 

In de Nota wordt echter onder de gezondheidszorg :begrepen (blz. 9 - r, 
100 - 1, 136 - 1, 217 - r) het bevorderen dat de individuele burger aan 
adequate gezondJheidsvoorzieningen deel kan hebben. Dat bevorderen be
hoort tot de taak van de overheid. Gaf ik in het voorgaande aan dat deze 
taak bezwaarlijk op het sociale grondrecht kan worden gebaseerd, in dit 
verband moet ik er op wijzen dat het evengoed een taak kan zijn van de 
"functionele gezondheidsdiensten" (Nota, blz. 67 - r, vgl. fig. 6), of 
anders gezegd: van de particuliere gezondheidszor'g. Want het sociale 
grondrecht heeft niet alleen betrekking op de rechtsorde c.q. de staat, 
maar ook op andere gemeensohappen. 

De gedaohtengang welke nu over de gezondiheidszorg wordt ontwikkeld 
is dat de mens primair verantwoordelijk is voor de gezondheid en veilig
heid van zichzelf en van zijn gezin, \"oor zover die gezondheid door hem 
kan worden beinvloed. Dat wordt de persoonlijke gezondheidszorg ge
noemd. Deze verantwoordelijkheid is integraal, zij eist zorg en overdracht 
van die zorg aan anderen wanneer de mens redelijkerwijs geacht moet 
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worden zelf niets te kunnen doen. Die anderen (personen en volksgezond
heidsinstellingen, d.w.z. insrtellingen die zich richten op het behartigen 'Of 
bevorderen van, c.q. die bijdragen tot de gezondheid van de mens) dragen 
een eigen verantwoordelijklheid. Dit is de sociale gezondheidszorg in de 
zin van de N'Ota (blz. 10 - r en 11 - 1). Tot slort: er is sprake van een 
financiële risico-overdracht die een bijzondere vorm van verantwoordelijk
heidsverschuiving inhoudt (blz. 11 - 1); hier moet worden gedacht aan 
o.m. de ziekenfonds- en ziektekostenverzekering. 

Het is duidelijk dat de inhoud van de gehanteerde begrippen is afgeleid 
van de verantwoordelijkheid voor de gezondheid, waarbij de navolgende 
rangorde kan worden opgesteld: 
a. de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens voor de eigen 

gezondheid en die van het gezin; 
b. de eigen en overgedragen verantwoordelijkheid van personen en 

volksgezondheidsinstellingen ; 
c. de verantwoordelijkheid van de instantie die het financiële risioo 

draagt. 
Omdat de v'Olksgezondheidsproblematiek vanuit deze verantwoordelijk

heidsnotie (Nota, blz. 10 - 1) wordt beschouwd, is de volksgezondheid 
geplaatst in het vlak van .het recht (d.w.z. het zgn. recht op gezondheid). 

Benaderd vanuit de wijze waarop het sociale grondrecht in de Nota 
wordt ge'interpreteerd gaat uiteraard aan deze rangorde vooraf de ver
antwoordelijkheid van de staat. Dit betekent dat, nu er sprake is van 
overdracht van verantwoordelijkheid door de mens aan de gezondheids
instellingen, ook het particulier initiatief daaraan ondergeschikt is. Hoewel 
dit in de Nota niet zo is gesteld, kan deze conclusie op diverse plaatsen 
worden teruggevonden (b.v. blz. 141 - r: de 'Overheid heclt een verant
woordelijkheid voor de continuering en voor een doelmatige ontwikkeling 
van de complementaire voorzieningen; blz. 158 - r: de overheid is ver
antwoordelijk voor een doelmatige ziekenhuisbouw). 

Hiermede in strijd lijkt de opmerking - en zo zijn er meer te vinden 
- dat de eigen verantwoordelijkheid van het particulier initiatief niet 
wordt aangetast door de wijze van overheidsfinanciering (N'Ota, blz. 144 
- 1). Dergelijke oonstateringen moeten worden geplaatst tegen de achter
grond van het zgn. recht op gezondheid, zonder dat er een rechtsgrond 
w'Ordt gehanteerd. 

Van belang is de vraag, waaruit die verantwoordelijkheid van het 
particulier initiatief bestaat. Gesteld w'Ordt (Nota, blz. 10 - r en 11 - 1) 
dat er sprake is van tweeërlei verantwoordelijkheid: 1. de instellingen 
zij.n er verantwoordelijk voor dat t.b.v. de patiënt alles gebeurrt wat met 
inachtneming van hun geweten en van de stand van het medische weten 
en kunnen mogelijk moet worden geacht, 2. zij participeren in de ver
antwoordelijkheid van de mens wiens gezondheidstoestand de kracht van 
de elementaire persoonlijke zorg te boven gaat en die zich op grond van 
die verantwoordelijkheid overgeeft aan anderen. Het is met name i.v.m. 
dit laatste dat in de Nota veel aandacht wordt geschonken - terecht -
aan de gezondheidsbeleving (o.m. blz. 136 - 1) omdat het voor vele mensen 
moeilijk is uit te maken, wanneer er overdracht van gezondheidszorg aan 
derden moet plaatsvinden. Deze beleving w'Ordt wat de kruisorganisaties 
betreft, gekoppeld aan het lidmaatsohap van deze verenigingen; bij de 



ZORGEN OVER DE VOLKSGEZONDHEIDSNOTA 1966 127 

geestelijke volksgezondheid - deze organisaties hebben veelal de stich
tingsvonn - kan de burger zijn verantwoordelijkheid tot uitdrukking 
brengen door het betalen van een vergoeding voor de verstrekte diensten. 

Hoewel in de Nota op dit punt vele behartigenswaardige opmerkingen 
worden gemaa~t, moet ik toch wijzen op de eenzijdige 'benadering welke 
- indien deze benadering in daden wordt omgezet - de ondergang van 
de levensbeschouwelijke gezondheidsorganen tot gevolg kan hebben. Dit 
begint bij de wijze waarop de verantwoordelijkJheden worden weergegeven 
in relatie tot de gezondheidsbeleving. Als men aanvaardt dat de mens ver
antwoordelijk is, dan blijft de mens ook verantwoordelijk bij overdracht 
van de zorg aan derden. Die derden (beroepsbeoefenaren en organen) 
hebben een eigen beroeps- of functionele verantwoordelijkheid; het ge
weten en de waardi~heid van de mens moeten bij de behandeling worden 
geëerbiedigd (vgl. Nota, blz. 1.0 - r en 11 - 1). Uit de overdraoht vloeit 
echter noch een nieuwe verantwoordelijkheid voort noch een participatie 
in de bestaande verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid of ge
zondheidszorg. Want het gaat om de gezondheid van de mens die uit
eindelijk zelf moet beslissen en verantwoordelijk blijft. 

De tweede opmerking is dat bij het particuliere initiatief niet alleen de 
verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid een rol speelt maar ook 
die t.o.v. de medemens of naaste. Deze overweging komt in de Nota in 
het geheel niet aan de orde, hetgeen als een tekortkoming moet worden 
besohouwd. Want het gebod van de naastenliefde en de opdracht tot mede
menselijkheid kan wat de gezondheid betreft worden beleefd via het parti
culiere initiatief als middel. Het lidmaatschap van b.v. een kruisvereniging 
is daar een goed voorbeeld van: het gaat om de christelijke solidariteit. 
Helaas moet ik zeggen dat deze gedaohte minder tot uitdrukking komt 
wanneer men met stichtingen werkt. Dan wordt de beleving teruggebraCht 
tot de geldelijke bijdrage voor de ontvangen diensten. Bij de vereniging 
daarentegen is men mede verantwoordelijk voor het beleid en betaalt men 
een solidariteitsbijdrage, los van de ontvangen diensten. Ook bij het 
ziekenhuis- en inrichtingswezen, bij de consultatiebureaus e.d. spreken 
deze motieven een rol. De weg, aangegeven in de Nota, zal ertoe leiden 
dat er voor deze motieven op de duur geen plaats meer is. 

Mijn derde opmerking is dat de kruisorganisaties evenals de andere 
particuliere organen vanaf het begin hebben opengestaan voor een ieder 
die wilde toetreden: het lidmaatschap is vrij. In de Nota wordt nu ge
suggereerd (blz. 141 - 1) dat dit eerst werd bereikt in 1950, als subsidie
voorwaarde. Deze voorstelling van zaken is onjuist en doet voorkomen 
dat de overheid aan het Wit-Gele en Oranje-Groene Kruis heeft moeten 
duidelijk maken dat een christelijke solidariteit universeel is. Eveneens 
onjuist is derhalve de opmerking dat velen buiten de beperkte solidariteits
kringen vielen zodat de gemeenten moesten optreden om een adequate 
zorg te verzekeren voor de niet-aangeslotenen. Nu de solidariteitskringen 
zijn verruimd, is het nodig de functionele scheidslijnen te doen vervangen 
(Nota, blz. 141 - r) i.v.m. een effioiënte en verantwoorde financiëring. 
Weliswaar moet de uitvoering door het particulier initiatief behouden 
blijven en behoeft de levensbeschouwelijke fundering niet te worden op
gegeven, de samenwerking, de financiering en de zorg voor kwaliteit, 
kwantiteit en continuïteit Viragen echter om schaalvergroting teneinde door 
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gezamenlijke inspanning een geheel rayon te bestrijken en niet een ge
dedte. De gedachtenfout welke hier wordt gemaaM is dat de zgn. uit
breiding van de solidariteitskringen, dat dus de algemeenheid van deze 
organisaties een algehele samenwerking ondanks een duidelijk verschil in 
grondslag niet in de weg staat. Maar in de praktijk komt het er op neer 
d<lJt om genoemde argumenten een samenwerking S<lJffiensmelting wordt 
waardoor de grondslag verloren gaat. En deze grondslag moot om prin
cipiële redenen behouden hlijven, gezien ook de overweging in de Nota 
(blz. 10 - r) dat bij de gezondheidszorg met 's mensen gehele persoonlijk
heidsstruotuur en maatsohappelijke situatie rekening wordt gehouden, 
derhalve met al die persoonlijke en andere persoonlijkiheidsbepalende ele
menten die van betekenis zijn voor het menselijk bestaan. Dit betekent 
een onherroepelijke h<llndhaving van de levenslbeschouwelijke richtingen, 
ondanks de aangeprezen ordening en doelrnatigheidseisen. 

Mijn vierde opmerking is dat de verantwoordelijkheid van de instantie 
die het financiële risico draagt, een geheel andere is naar karakter en 
inhoud. Het gaat hier om een verantwoordelijkheid voor het goed functio
neren van de verzekering, niet voor een adequate behartiging van de 
gezondlheidszorg. In de meeste ge~llen ontstaat dan de zakelijke relatie 
tussen instantie en verzekerde. Het gevaar dreigt nu, dat ook de organen 
van het particuliere initiatief tot dergelijke instanties verworden. In dat 
geval worden de gezondheidszorgen verleend door instituten waarmede 
men een zakelijke transactie sluit. Van de eigen geaardheid van het parti
culiere initiatief blijft dan weinig tot niets over. 

Mijn vijfde opmerking vloeit uit het voorgaande voort en slaat speciaal 
op het ûekenhuis- en inriohtingswezen. Er moet niet (Nota., blz. 157 - 1) 
worden gestreefd naar een programmering op lange termijn doch naar een 
prioriteitensahema waardoor de rangorde van de projeoten naar hun effect 
op de gezondheidszorg kan worden getoetst. Daarbij zal speciaal worden 
gelet op de doelmatigheid en kwaliteit die beheerst worden door de nood
zaak. Hier is nauwelijks ruimte gelaten voor het gestalte geven aan de 
levensbeschouwing in een bijzondere organisatie omdat in de Nota de 
behoefte aan diensten louter als medisch-economisch uitgangspunt wordt 
genomen. Daarbij wordt uit het oog verloren dat bij het genezingsproces 
ook andere factoren een rol spelen. Het gaat om een integrale benadering 
van het wezen van de mens. De middelen moeten daarmede in overeen
stemming zijn. Zuiver medisoh bezien kan het dus van groot helang zijn 
dat een patiënt wordt behandeld in een sfeer die de zijne is. Bij een objec
tief gezondheidsbeleid moet hiermede rekening worden gehouden. 

Tot slot: alle ziekenhuizen zijn algemeen in die zin dat men kan worden 
opgenomen ongeacht politieke of godsdienstige overtuiging. Hier geldt 
derhalve wat ik over de kruisorganisaties heb gezegd. 

Algemene en complementaire voorzieningen 

De voorwaarden welke de overheid moet scheppen op het terrein van 
de gezondheidszorg (Nota, blz. 166 - 1) berusten o.m. op de navolgende 
overwegingen: 1. de gezondheidszorg moet zo adequaat mogelijk zijn; 
2. er moet sprake zijn van gelijkberechtiging (geen discriminatie tussen 
lichamelijke en geestelijke: zorg, gelijke aanspraken voor de verschillende 
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bevolkingsgroepen) (Nota, blz. 136 - I). De vraag is nu, welke middelen 
hiervoor kunnen worden aangewend. In de Nota worden deze middelen 
aangeduid als de algemene en complementaire voorzieningen. Het is be
grijpelijk dat, uitgaande van de overheidsverantwoordelijkheid, de wette
lijke regelingen (o.m. de ziekenfondsverzekering) de algemene zijn en de 
voorzieningen voortgekomen uit het particuliere initiatief de complemen
taire. Dit onderscheid is echter om diverse redenen fout. Het uitgangspunt 
- de vemntwoordelijkheid van de overheid - is aanvechtbaar, omdat 
die verantwoordelijkheid in rangorde niet hoger is dan die van de burger; 
het gaat om andersoortige verantwoordelijkheden. Evenmin kan als kri
terium dienen het feit dat de voorziening wettelijk is geregeld omdat deze 
regelingen juist beperkt zijn wat de kring van de verzekerden betreft. 
Uitgangspunt moet zijn of de voorziening voor een ieder toegankelijk is. 
Dat zijn in de regel de voorzieningen die in de Nota complementair 
worden genoemd. 

Verband hiennede houdt de merkwaardige toelichting op de voor
zieningen door het particulier initiatief getroffen en behartigd. Daar waar 
voorzieningen (bedoeld worden dus de algemene voorzieningen) OitLtbraken, 
trad het pal'1:iculier initiatief op. Deze gezondheidsvoorziening comple
menteerde derhalve het geheel van voorzieningen in die tijd. Het was 
complementair in die zin dat zonder die voorziening een essentieel - on
misbaar - deel aan het geheel ontbrak (Nota, blz. 100 - 1, 101 - I' en 
102 - 1). In feite wordt hier gesteld dat het behartigen van deze voor
zieningen tot de taak van de overheid behoorde maar dat de overtheid in 
gebreke is gebleven. Het is evenwel nog de vraag of dit, gezien de taak 
van de overheid in het algemeen, een juiste conclusie is. Het werk van het 
particuliere initiatief wordt gerechtvaardigd niet omdat er sprake is van 
een eigen zelfstandige verantwoordelijkheid van de mens, waarop dit 
initiatief is gebaseerd, noch om de aard van de voorzieningen, maar omdat 
het complementair is: eigenlijk moet de staat het doen. En hierin schuilt 
het gevaar dat vroeg of laat de staat bepaalde voorzieningen aan zich 
gaat trekken. 

Dat dit gevaar reëel is blijkt uit wat over het komende beleid wordt 
opgemerkt. Wat de algemene voorzieningen betreft: er wordt gestreefd 
naar een adequaat ziekenfondspakket, naar een gelijk pak1ret voor loon
trekkenden en niet-loontrekkenden en naar een afdoende regeling van de 
zware geneeskundige risico's (Nota, blz. 136 - r). Wat de complementaire 
voorzieningen betreft: er worden vijf tendensen genoemd. De belang
rijkste zijn: 

1. het aanvullende karakter wordt onmogelijk als de financiering niet 
als een structureel element van de overheidsverantwoordelijkheid wordt 
besohouwd; 

2. zij zijn zo onmisbaar geworden dat er waarborgen moeten worden 
geschapen dat zoveel mogelijk mensen deelachtig kunnen worden aan deze 
voorzieningen. De vraag rij st of het wenselijk en verantwoord is, bepaalde 
voorzieningen naar het vlak van de algemene voorziening over te hevelen; 

3. de eigen aard van deze voorzieningen is in de loop der jaren niet 
aangetast (Nota, blz. 139 - I' en 140 - I, r). 

Het gaat mij speciaal om de complementaire voorzieningen. Wordt nl. 
aan deze voornemens gevolg gegeven dan ontstaat er op de duur een ge-
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socialiseerde volksgezondheidszorg waarvoor de sociale verzekering als 
middel wordt gehanteerd. Gezien de oonsequenties is het dienstig op het 
navolgende te wijzen. 

Ten onrechte wordt gesteld (Nota, blz. 100 - 1) dat er een vervlechting 
bestaat tussen de sociale verzekering en de gezondheidszorg. Dit is meer 
dan een woordspeling, want het gaat om middel en doel. De sociale ver
zekering is een middel om aan de verzekerden sociale zekerheid of ge
zondheidszorgen te verschaffen. Het is een dwangmiddel waarvoor een 
rechtsgrond moet kunnen worden aangevoerd. Het blijft een dwangmiddel 
ook als b.v. het ziekenfondspakket wordt uitgebreid; in dat geval is even
eens een rechtsgrond noodzakelijk. 

Indien voor de algemene voorzieningen het sociale grondrecht op ge
zondheid als uitgangspunt wordt gekozen, dan zullen de Ziekenfondswet 
en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering niet moeten worden 
omgebouwd tot beperkte doch tot volledige volksverzekeringen, omdat dit 
grondrecht geen beperking inhoudt; uitzonderingen kunnen dan bezwaar
lijk worden gemaakt. Voor een volledige volksverzekering zijn - gelet op 
de Nota - onvoldoende argumenten voorhanden. 

De complementaire voorzieningen moeten voor zoveel mogelijk mensen 
toegankelijk zijn; de overheid dient daarvoor waarborgen te scheppen. 
Op geen enkele wijze wordt aangetoond dat deze toegankelijkheid nu niet 
bestaat. Integendeel, in de Nota (blz. 100 - r) wordt opgemerkt dat + 80% 
van de Nederlandse bevolking is aangesloten bij de kruisorganisaties. 
Hieruit kan toch bezwaarlijk een rechtsgrond worden afgeleid. Bedoelde 
waarborgen bestaan eveneens t.a.v. de ziekenhuizen en inrichtingen, con
sultatiebureaus e.d. 

De gedachte aan de gelijkberechtiging brengt met zich mee dat de 
complementaire voorzieningen geleidelijk in dezelfde rec.htssfeer terecht 
komen als de algemene voorzieningen (Nota, blz. 142 - 1). Dit over
brengen wordt gerealiseerd in de vorm van de financiering in het kader 
van het ziekenfondsbestel. De vrees dat dit leiden zal tot o.m. een uit
holling van de eigen bestuursverantwoordelijkheid is ongegrond (Nota, 
blz. 142 - r). Als voorbeeld wordt genoemd de kraamzorg welke vanaf 
1 januari 1966 als verstrekking in het ziekenfondspakket is opgenomen. 
De bewindslieden zullen het - achteraf bezien - wel betreuren dat zij 
juist de kraamzorg ter illustratie hebben genoemd, want de wijze waarop 
deze overdracht heeft plaats gevonden is een schoolvoorbeeld, hoe het niet 
moet: Duidelijk is hier n.l. gebleken dat de uitgangspunten ondeugdelijk 
zijn. De regeling was - zo stelde de regering - nodig om de minder
draagkrac.htigen (d.w.z.: de ziekenfondsverzekerden) een wettelijk recht 
op deze zorg te geven; deze noodzaak werd nimmer aangetoond. Omdat 
de financiering via de ziekenfondsverzekering plaats vindt, is de sub:;idie 
op de verpleegprijzen vervallen. Het gevolg was een stijging van de 
tarieven, in de hand gewerkt doordat er een uniform landelijk gemiddelde 
werd vastgesteld. De consequenties zijn duidelijk: vele verzekerden be
talen nu meer dan vroeger (het oude tarief verminderd met het kraamgeld 
is soms lager dan het bedrag dat thans moet worden betaald aan eigen 
risico). De niet-verzekerden betalen de verhoogde tarieven volledig. De 
vrees IS daarom gegrond dat er in de toekomst meer gebruik zal worden 
gemaakt van minder verantwoorde of geheel onverantwoorde kraamhulp. 
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Deze overdracht van de oomplemenJtaÏre naar de algemene voorzieningen 
is dus nadelig voor een adequate hehartiging van de gezondheidszorg, 
medisch en financieel. Daar komt nog bij, dat - al is de bestuursverant
woordelijlcl1eid formeel niet aangetast - deze verantwoordelijkheid wel 
degelijk in het geding is. Omdat de subsidie op de tarieven is vervallen, 
zijn de kraamcentra in een dwangpositie gebracht waardoor een open 
overleg over de te sluiten contracten onmogelijk was. Bovendien gaat het 
bij de complementaire voorzieningen niet alleen om de bestuursverant
woordelijkheid, maar ook om de persoonlijke verantwoordelijkheid in 
relatie tot de gezondheidsbeleving (Nota, hlz. 142 - r). 

Overdracht is derhalve alleen aanvaardbaar wanneer er een rechtsgrond 
kan worden opgesteld. Daarvoor moet worden aangetoond dat de be
treffende voorziening ,niet adequaat wordt behartigd, dat er onvoldoende 
waal'borgen zijn en dat de voorziening niet voor een ieder toegankelijk is. 
De grondslagen waarop de beleidslijnen van het voorgestelde gezondheids
beleid berusten, houden geen garantie in dat de overdradht zonder meer 
gereohtvaardigd, ,realiseerbaar en uit sociaal medisch oogpunt wenselijk is. 

Dat bij een dergelijke overdracht als middel de sociale verzekering 
wordt gebruikt, is begrijpelijk. De persoonlijke verantwoordelijwheid kan 
voor een deel tot uitdrukking komen in de premiebetaling of in de bij
betaling voor sommige diensten of verstrekkingen. Ook financieel kan het 
een aantrekkelijke vorm zijn. Het grote hezwaar is echter dat de organen 
van het particuliere initiatief dienst verlenende en uitvoerende instituten 
worden. De verantwoordelîj~heid van het bestuur wordt principieel anders, 
terwijl die van de leden komt te vervallen. Deze verantwoorde1ijwheden 
kunnen niet behouden blijven door naast de premie voor de sociale ver
zekering een aparte vorm van tegenprestatie (eigen risico?) in te voeren. 

Om vorenstaande redenen moet worden gezegd dat de eigen aard van 
de complementaire voorzieningen wezenlijk verandert wanneer deze voor
zieningen worden overgebracht naar de algemene. Om dezelfde redenen 
ben ik van oordeel dat de slotconclusie uit de Nota (blz. 143 - 1) moet 
worden afgewezen: "Indien het met het oog op de systematiek van de 
geneeskundige voorzieningen van belang is en indien het realiseerbaar is 
vanuit een oogpunt van systematiek binnen het verzekerings!bestel dan 
moet overdraoht van complementaire voorzieningen naar de algemene 
gezondheidszorg uit hoofde van beleid worden bevorderd". Het principe 
moet ook in het beleid belangrijker worden geacht dan de systematiek. 

De gezondheidsbescherming 

Zoals ik roods eerder opmerkte wordt het voorgestelde overheidsbeleid 
inzake de gezondiheidsbescherming gebaseerd op een rechtsgrond en niet 
alleen op het sociale grondrecht. Aangezien deze rechtsgrond aanvaardbaar 
is, verval,t een groot gedeelte van de bezwaren welke ik heb aangevoerd 
tegen de beleidslijnen inzake de gezondheidszorg. 

Onder gezondheidsbescherming wordt verstaan (Nota, hlz. 9 - ,r) het 
bevorderen dat de collectiviteit van de burgers enerzijds wordt beschermd 
tegen gevaren voor hun persoonlijke en sociale gezondheidstoestand, en 
anderzijds in een uit gezondheidsoogpunt zo leefbaar mogelijk milieu kan 
leven. Ook hier moet worden gezegd dat het begrip gezondlheidsbescher-
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ming niet wordt gehanteerd zoals in medische kringen gebruikelijk is. 
Bovendien is het begrip onduidelijk geformuleerd. Het gaat erom dat de 
collectiviteit van burgers wordt beschermd tegen gevaren voor hun per
soonlijke en sociale gezondheidstoestand. Twee conclusies liggen nu voor 
de hand: het accent valt op de collectiviteit welke wordt beschermd (door 
de gevaren voor de gezondheid van de burgers af te wenden), zodat het 
een kwestie is van sociale gezondheidsbesdherming. Of het accent valt op 
de gezondheid van de burgers zelf in welk geval het dus individuele ge
zondheidsbesoherming is. De omschrijving zelf geeft niet aan wat wordt 
bedoeld omdat t.a.v. beide vonnen de persoonlijke èn sociale gezondheids
toestand wordt genoemd. Voorts wordt niet aangegeven wat het begrip 
sociale gezondheidstoestand i1lIhoudt. In de nadere uitwerking van het be
grip gezondheidsbesdherming komt dit eveneens onvoldoende tot uit
drukking: "Bij de gezondheidSibesdherming gaat het niet primair om de 
individuele mens, doch om het onderhouden, bevorderen en zo nodig 
collectiefbesooermen van de gezondheidstoestand in de maatschappij" 
(Nota, blz. 14 - r). 

Deze onduidelijkheid blijft bestaan in de beschouwing over het doel van 
het beleid op het gebied van de gezondheidsbescherming (Nota, blz. 170 -1). 
Daar zijn de aspecten aan de orde van het volksgezondheidsbeleid, gericht 
op het onderhouden, bevorderen en zo nodig daadwerkelijk beschermen 
van de gezondheidstoestand van de collectiviteit. Maar in de Nota wordt 
onder deze bescherming verstaan: het gehele samenstel van maatregelen 
dat tegen van buiten komende (exogene) invloeden moet worden genomen 
tot behoud, bescherming en bevordering van een optimale gezondheids
toestand van de burgers, rekening houdende met de individuele geschillen. 
Ook hier dus een vermenging van individuele en sociale gezondheids
bescherming. 

De taak van de overheid is het 'bevorderen dat een ieder maatregelen 
treft voor zelfbescherming. Daarnaast blijft er een gebied voor ovetiheids
ingrijpen bestaan nl. daar waar de individuele mens niet meer in staat 
kan worden geaoht, zich door eigen kennis en middelen afdoende te be
veiligen of een verantwoorde keuze te maken (Nota, blz. 14 - r). Uit deze 
pasage wordt duidelijk waarom het sociale grondrecht "recht op gezond
heid" tekort schiet als uitgangspunt: het scheppen van voorwaarden is 
onvoldoende nu er duidelijk behoefte bestaat aan een overheidsingrijpen. 
En dat ingrijpen is nodig omdat de persoonlijke middelen waarover de 
hedendaagse burger beschikt om mogelijke schadelijke stoffen of invloeden 
te onderkennen, volstrekt ontoereikend zijn. Evenmin is het onmogelijk 
dat een ieder de besohikking zou kunnen verkrijgen (b.v. door het scheppen 
van bepaalde voorwaarden, zoals bij de gezondheidszorg wordt voorge
steld) over deze middelen om radioactiviteit aan te tonen of de aanwezig
heid van bacteriën etc. Dit betekent dat de overheid voorzieningen moet 
treffen van wetgevende, bestuurlijke of toezichthoudende aard zodat scha
delijke of gunstige (bedoeld wordt: ongunstige?) invloeden voor de ge
zondheid tijdig kunnen worden onderkend en bekend gemaakt, opdat de 
door de burger te verrichten keuze wèl op verantwoorde wij ze kan plaats 
vinden (Nota, blz. 170 - r). 

Wordt hier uitgegaan van het feit dat de mens een keuze kàn maken, 
in veel gevallen is er in het geheel geen keuze-mogelijkheid: soms gaat 
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het om invloeden welke de mens moet ondergaan. Geooemd. worden de 
kwaliteit van voedsel, drinkwater en luoht (Nota, blz. 171 - 1). Zolang het 
om de gezondheidsaspecten gaat, is het vanuit het gezondheidsbeleid be
naderd, juist dat hier aandaaht aan wordt geschonken. Het wordt evenwel 
anders - ik wijs op de uitbreiding van het begrip sociaal in de gezond
.heidsdefinitie van de W.H.O. - wanneer naast de kwaliteit b.v. ook de 
kwantiteit bij het 'beleid wordt betrokken: dan wordt de gezondheids'
besdherming een deel van de algemene welzijnszorg (Nota, blz. 176 - I 
en r). Van deze welzijnszorg worden o.m. genoemd: ruimtelijke ordening, 
levensmiddelenproduktie, en de bestrijding van lawaai, hinder en stank. 
"Erkend moet worden, dat bij de bepaling van het huidige overheidsbeleid, 
ten aanzien van de hierboven genoemde gebieden, het belang van de 
volksgezondheid bij de betrokken materie nog niet overal tot uitdrukking 
kan worden gebracht." Het nemen van hesohermingsmaatregelen heeft 
echter geen zin als niet is voldaan aan de primaire bestaansvoorwaarden 
van .het leven. B.v. zonder voldoende water is op de duur geen gezond 
menselijk leven meer mogelijk (Nota, blz. 172 - 1). Het gezondheidsbeleid 
tendeert dus naar een ,bestaans~ekerheidsbeleid: gezond of ziek, zonder 
primaire bestaansvoorwaarden is geen menselijk leven mogelijk. 

Het gaat er bij deze en vele andere gebieden, vallende onder de zgn. 
algemene welzijnszorg om, dat er oorzaken aanwezig kunnen zijn waar
door de gezondheid kan worden aangetast. Niet alle voorbeelden zijn 
echter gelijkwaardig; hier wreekt zich het feit dat aan het begrip gezond
heidsbeschenning een niet medische inhoud is gegeven. De prevetlltieve 
gezondheidszorg heeft tot doel het voorkomen van ziekte; deze zorg is 
geheel op de ziekte afgestemd. Daarnaast staat de positieve gezondheids
zorg, geridht op het verhogen van het gezondheidspeil, dus afgestemd op 
de gezondheid. Preventieve en positieve zorg kunnen individueel en sociaal 
van aard zijn. Loopt dat laatste in de Nota door elkaar, ook de preventieve 
en de positieve zorg zelf komen onvoldoende tot uitdrukking omdat zij 
zijn samengevoegd onder het begrip gezondheids,bescherming (Nota, blz. 
15 - 1. Vg1. ook de omschrijving van de gezondheidsbescherming op blz. 
170 - 1). In het komende beleid wordt aan de preventie - terecl1t - een 
hoge prioriteit toegekend (Nota, blz. 9 - r) hetgeen duidelijk blijkt uit de 
belangrijke problemen welke worden genoemd en waaraan de komende 
jaren grote aandaoht zal worden geschonken. 

Wat over de positieve gezondheidszorg wordt opgemerkt, is gering van 
omvang. Het bewust bevorderen van de gezondheid komt vooral tot uit
drukking in de voorlichting, waarbij in het algemeen gebruik kan worden 
gemaakt van de massa-communicatiemiddelen (Nota, blz. 173 - r). Voorts 
wordt gesproken over kampeerplaatsen, zwembaden en de geneeskundige 
controle bij de sportbeoefening. Andere delen van deze gezondheidszorg 
komen aan de orde bij de algemene welzijnszorg en de leefbaarheid van 
het milieu. M.a.w.: de gezondheidsbevordering als bedoeld in de Nota is 
beperkter dan de positieve gezondheidszorg. 

Voor de gezondheidsbesoherming geldt dat de meeste van de in de 
Nota genoemde problemen de sociale preventie raken: de zorg is niet 
gericht op de individuele mens, doch op de groep waartoe deze mens 
behoort (b.v.: Nota. blz. 197-199 en 205-206). En omdat de individuele 
gezondheidsbesoherming ook bij de gezondlheidszorg nauwelijks naar voren 
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is gekomen, wordt in feite aan een belangrijk onderdeel van de preventie 
voorbijgegaan. 

Dit zelfde bezwaar geldt voor de gezondheidsbevordering, zij het in 
mindere mate, omdat de gezoridheidsbeleving - een beperkte vorm van 
positieve gezondheidszorg - wel bij de gezond.heidszorg aan de orde is 
gesteld. Alleen, deze beleving wordt bij de gezondheidszorg voor een be
langrijk deel overgelaten aan de kruisorganisaties terwijl deze organisaties 
bij de gezondheidsbescherming (als bedoeld in de Nota) amper worden 
genoemd. Dit is vreemd, want de kruisorganisaties hebben vanaf 1875 een 
groot aandeel gehad in het treffen van preventieve gezondheidsmaat
regelen. Natuurlijk 'ben ik het eens met de opmerking in de Nota (blz. 
102 - 1) dat het onjuist is alle gezondheidsvoorzieningen van deze organi
saties te gaan bestempelen als preventieve gezondheidszorg; wijkverpleging 
is en blijft curatief van aard. Maar het gaat mij bepaald te ver het cura
tieve zo zwaar te beklemtonen, dat er van de preventieve taak te weinig 
overblijft om te vermelden bij de gezondheidsbescherming. 

Evenals dat het geval is bij de gezondheidszorg, speelt bij de gezond
heidsbesaherming de vraag naar de verantwoordelijkheid een rol. Bij deze 
bescherming is de overheidsverantwoordelijkheid echter een meer in
dringende (Nota, blz. 10 - r). Anders gesteld: is bij de gezondheidszorg 
de primaire verantwoordelijkheid van de mens reeds ondergeschikt, bij 
de gezondheidsbescherming kan de mens in veel gevallen geen verant
woordelijkheid dragen omdat hij de middelen niet heeft om zich te be
schermen: het gaat om een collectieve verantwoo'rdelijkheid. Dit geeft 
echter een eenzijdige benadering van de maatregelen, want die collectivi
teit moet ook in een leefbaar milieu kunnen leven. Hierbij moet niet alleen 
wOl.'den gedacht aan het a;rtbeidsmilieu (veiligheid en hygiëne) doch ook 
aan het milieu buiten fabriek, werkplaats e.d. 

Drie overwegingen zijn van belang: 1. het maatschappelijke bestel 
brengt risico's met zioh welke "normaal" zijn. De ontwikkeling van dit 
bestel mag niet worden gefrustreerd door maatregelen tenzij het om grote 
gevaren gaat; 2. het O'verheidsoptreden mag niet discriminerend zijn (b.v. 
geen zwaardere eisen stellen in de sector voedselvoorziening dan in de 
sector luchtverontreiniging); 3. de overheid moet des te sneller optreden 
naar mate het gevaar groter is (Nota, :blz. 171 - 1). Deze uitgangspunten 
zullen in het algemeen geen bestrijding ondervinden. Toch is er reden om 
te attenderen op een andere visie welke daarmede in strijd kan komen: 
de bescherming van de gezondheid kan niet worden verkregen door een 
eenzijdige (d.w.z. door overheidsvoorschriften) belemmering van de tech
nische vooruitgang en ontwikkeling; "slechts van het bewust leiden van 
de maatschappelijke ontwikkeling in verantwoorde banen mag hier een 
doeltreffend resultaat worden verwacht" (Nota, blz. 188 - 1). M.i. ligt de 
garantie voor het welslagen van dit deel van de bescherming in de ver
antwoordelijkheid van de overheid naast die van de burgers; want het aan-

. vaal.'den van de welvaart schept voor overheid en burgers verplichtingen 
(Nota, blz. 187 - r). 

Tot slot: éé.n van de uitgangspunten van het beleid is dat de nadruk 
wordt gelegd op het voorkomen van sohade aan de volksgezondheid en 
het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke hygiëne (Nota, blz. 
211 - 1). In de inleiding over het komende beleid inzake de gezondheidszorg 
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wordt gesteld (Nota, blz. 136 - 1) dat de gedachte van gelijkberechtiging 
steeds duidelijker naar voren komt, ook in het onderscheid tussen de 
liohamelijke en de geestelijke volksgezondheid. In de Nota komt deze 
gelijkberechtiging echter onvoldoende tot uitdrukking, zeker bij de ge
zondheidsbescherming. Teveel is vastgehouden aan de benadering zoals 
die bij de lichamelijke gezondheidszorg gebruikelijk is. Wanneer was vol
daan aan het vierde uitgangspunt - het hanteren van wetenschappelijk 
verantwoorde normen (Nota, blz. 211 - 1) - dan zou deze gelijkberech
tigingbeter tot zijn recht zijn gekomen. 

Financiering en ordening 

Op een plaats waar men het niet verwacht, t.W. in het hoofdstuk over 
de gezondheidszorg worden de drie fundamenten besproken waarop het 
komende beleid is gebaseerd: een doeltreffende financiering, een regeling 
van beroepsuitoefening en opleiding, en een doeltreffende ordening (Nota, 
blz. 101 - 1). Over het tweede fundament kan ik kort zijn, want de Nota 
bevat een aantal voortreffelijke gedachten en voorstellen. Voor de volks
gezondheid vormen onderwijs en wetenschap levensvoorwaarden; het 
onderwijs en wetenschapsbeleid kunnen niet los van elkaar worden be
schouwd (Nota, blz. 218 - 1). De taak en verantwoordelijkheid van de 
oveI1heid worden duidelijk gesteld en op een veelbelovende wijze uitge
werkt (Nota, blz. 148-156). Naar mijn gevoelens behoren deze be
schouwingen met die over bepaalde aspecten van de gezondheidsbescher
ming (blz. 189-199) tot de beste gedeelten van de Nota. 

Dat de financiering en ordening als fundamenten worden genoemd 
(beter is het te spreken over: als aanleiding) is begrijpelijk. Algemeen is 
men van oordeel dat de wijze van financiering, speciaal t.a.v. de gezond
heidszorg, te wensen overlaat; in de Nota wordt dit naar voren gebracht 
(blz. 139 - r; 141 - r). Een ordening is noodzakelijk omdat de organisatie 
van de openbare en van de particuliere gezondheidszorg, alsmede het 
samenspel tussen beide sectoren onvoldoende is. Voor het particuliere 
initiatief geldt speciaal het langs elkaar heen werken (Nota, blz. 141 - 1) 
en voor de overheid dat het mogelijk moet zijn bij de gezondheids
besoherming snel en accuraat te handelen (Nota, blz. 107 - r). En uit
eindelijk kan een ordening kostenbesparend zijn. 

Terwille nu van deze finanoiering en ordening wordt een beleid ont
wikkeld dat in feite een omwenteling betekent in de volksgezoOJdheidszorg. 
Er worden grondslagen voor de toekomstige organisatie gesteld welke 
onaanvaarobaar zijn. Er wordt een financiering van de complementaire 
voorzieningen via de sociale verzekeringen aangep~ezen welke de grond
slagen van het particuliere initiatief aantast. Maar wie zich realiseert dat 
de totale premie voor de sociale verzekeringen in 1970 voor de werk
nemers 33,5% bedraagt, en voor de zelfstandigen 12,7%, begrijpt dat dan 
een duidelijk plafond is bereikt. Als oplossingen worden genoemd: 1. het 
invoeren van een eigen risico (Nota, blz. 224 - r, 225 - 1); 2. het verhogen 
van de rijksbijdrage in de premie (Nota, blz. 224 - r). 

In vakkringen staat men sceptisch tegenover de eerste oplossing omdat 
het gevaar dreigt van een medische onderconsumptie (Nota, blz. 225 - 1), 
hetgeen in strijd is met het Sil:reven naar een optimale gezondheidszorg. 
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Een groter beroep op de sohatkist impliceert het onttrekken van subsidies 
elders dan wel een verhoging van de belasting. Beide mogelijkheden 
stuiten op weerstanden. Derhalve heeft het uit oogpunt van financiering 
weinig zin het principiële karakter van de complementaire voorzieningen 
op te offeren aan een noodoplossing, tenzij men terwille van de finan
ciering bewust wil kiezen voor een totale gesocialiseerde gezondheidszorg. 

Merkwaardig is, wat de subsidiëring van deze voorzieningen betreft, de 
opmerking dat een verhoging van de subsidiepercentages het gevaar in 
zich bergt dat de instellingen zioh permanent verzekerd achten van deze 
verbeterde subsidie (Nota, blz. 147 - 1). Dit wordt in strijd geacht met de 
gewenste flexabiliteit en met het waarborgen van voortdurende aanpassing 
aan de maatschappelijke ontwikkeling. Hier manifesteert zich duidelijk 
een fout van het subsidiebeleid: het is meestal repressief. Beter lijkt het 
daarom de financiering van deze voorzieningen te ,regelen in een finan
cieringswet in welke wet de verantwoordelijkheden, plichten en voor
waarden worden gesteld, al dan niet per verordening uit te voeren. 

In de Nota wordt uitgesproken (blz. 11 - r) dat het aandeel van de 
volksgezondheid in het nationale inkomen niet aan de hoge kant is. Een 
vergroting van dat aandeel - en uit de Nota wordt duidelijk dat dit 
gewenst is - kan op één van de navolgende manieren worden bereikt : 
1. grotere rechtstreekse persoonlijke bijdragen, 2. uitbreiding van de 
sociale verzekeringen, 3. grotere overheidsbijdragen (Nota, blz. 12 - 1). 
De methode welke wordt gekozen moet in overeenstemming zijn met de 
verantwoordelijkheden en mag de grondslagen van het particuliere initia
tief niet aantasten. Een combinatie van de eerste en derde manier ligt 
daarom voor de hand. Hierbij wil ik aantekenen dat wat de tweede 
mogelijkheid betreft, de invoering van de algemene wet zware genees
kundige risico's zeker doorgang moet vinden. 

Tot slot wat de ordening betreft: een positief punt is dat hierbij niet 
wordt gedac:ht aan een publiekrechtelijke ordening doch aan het geven van 
inspraak en verantwoordelijkheid aan de volksgezondheidswereld tegen
over de overheid en onderling (Nota, blz. 11 - r). Ordening is nodig i.v.m. 
de financiering, een evenwichtige dosering van de diverse verantwoorde
lijkheden en een aanpassing van de volksgezondheid aan de economische 
ontwikkeling, de welvaartsgroei en de techniek. Bij de ordening gaat het 
om de organisatiestructuren en de samenwerking van de diverse organen, 
maar evenzeer om b.v. de regeling van de zorgen (publieke ordening als 
verplichte verzekering, Nota, blz. 101 - 1). Om die reden is bij de ,han
tering van dit begrip voorzichtigheid gewenst. 

Bij deze ordening blijft de kernvraag bestaan, hoever de eigen verant
woordelijkheid van de gezondheidswereld zal reiken en welke inspraak er 
zal worden toegestaan. De bevoegdheid van het op te richten openbare 
lichaam voor de volksgezondheid zal, gezien de strekking van de Nota, 
niet meer kunnen omvatten dan het geven van advies en het coördineren 
van de activiteiten van het particuliere initiatief. 
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NIEUW LICHT OP HET PROBLEEM VAN DE ZIN DER STRAF 

(Beschouwingen naar aanleiding van dr. F. T. Diemer-Lindeboom, 
"Ontgin nieuw land opdat zij leven")*) 

DOOR 

MR. G. E. MULDER 

De doodstraf is lange jaren in protestants-ohristelijke kring niet of 
nauwelijks een probleem geweest. Nadat dr. A. Kuyper in het eerste deel 
van De Gemeene Gratie en prof. mr. D. P. D. Fabius in De Doodstraf 
gesproken hadden. was het geding beslist. Iedereen was op grond van 
de uitspraken in Genesis 9 en Romeinen 13 overtuigd van het recht 
en de plicht der overheid om althans in geval van moord de dader met 
de dood te straffen. Weliswaar zullen de meeste juristen van protestants
ohristelijken huize het wel niet erg betreurd hebben, dat jaar in jaar uit de 
exclamaties tot wederinvooring der doodstraf zonder resultaat bleven, maar 
gelet op de storm, die ontstond door de voorziohtige opmerkingen van prof. 
mr. W. Zevenbergen in diens in 1924 verschenen leerboek van het Neder
landse strafrecht tegen wederinvoering der doodstraf, weinig bereid zijn 
geweest voor hun overtuiging uit te komen. 

De doodstraf in de bezettingstijd en daarna 
Eerst gedurende de bezettingstijd werd het probleem van de doodstraf 

acuut. Ik denk hierbij niet zozeer aan de door de bezetter gepleegde 
al dan niet gerechtelijke moorden, maar aan de noodzaak, waarvoor de 
illegaliteit zich herhaaldelijk geplaatst zag om gevaarlijke verraders uit 
de weg te ruimen. Soms werd een complete rechtspleging gevolgd, inclu
sief berechting door een tribunaal en juridische bijstand voor de ver
dachte :1). 

Na de bezetting werden wij geconfronteerd met de berechting van 
de oorlogsmisdadigers. V rij velen werden ter dood veroordeeld en enkele 
tientallen geëxecuteerd. Bovendien droegen wij de medeverantwoorde
lijkheid voor de berechting van de internationale oorlogsmisdadigers in 
Duitsland en Japan. 

Nu kan men van mening zijn, dat het doden van oorlogsmisdadigers in 
en na de oorlog eigenlijk geen rechtsoefening was maar een soort nood
weer in de dagen van strijd en een soort noodweer-exces daarna, toen de 
strijd weliswaar was gestaakt maar de daardoor gewekte toestand van angst, 
vrees en radeloosheid nog voortduurde 2). Maar dit is een simplificering van 

*) Uitg. Bigot & Van Rossum N.V., Blaricum z.j. 
1) Het is te begrijpen, dat over dit facet van het verzet weinig is gepubliceerd, 

Een tipje van de sluier wordt opgelicht in het artikel Twee verraders door de KP uit
geschakeld in de "Sneinspetiele" van het Priesch Dagblad van 18 april 1964. Bij de 
lezing komt men onder de indruk van de loodzware verantwoordelijkheid, welke de 
illegaliteit bij de beslissing over dood of leven van een verrader soms had te torsen. 

2) Vgl, prof. mr. W. H. Nagel, Het strafrecht en de onmens, inaug. oratie, Den Haag 
1956, blz. 8 VVo 
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het probleem. De "dagen van strijd" betekenden slechts een toespitsing van 
de normale toestanden; ook in V1redestijd is het de "nood", welke dwingt 
tot ingrijpen. De ongetwijfeld grote verschillen tussen de strijd tegen 
het onrecht in vrede en oorlog zijn niet principieel van aard. Het is een 
kwestie van meer en minder. 

De na-oorlogse ontwikkeling 
De na-oorlogse ontwikkeling in straf- en penitentiairrechtelijke opvat

tingen heeft geleid tot andere inzichten in de criminaliteit en de bestrijding 
daarvan. Het streven om de straf steeds meer dienstbaar .te maken aan 
de resocialisatie van de veroordeelden, verruiming van de mogelijkheid 
om psychisch gestoorde delinquenten medisch te behandelen; humani
sering van de bejegening der gevangenen; het streven naar een betere 
rechtspositie van de gedetineerden; nieuwe gevangenissen; dat alles is 
aan de orde van de dag. Zo luid weerklinkt de roep om vernieuwing, mede
menselijkheid en liberalisering van het gevangenisregiem, dat iemand wel 
eens de angst om het hart kan slaan, wanneer hij denkt aan de mogelijk
heid dat de criminaliteit hier te lande ernstiger vormen zou gaan aan
nemen, in de trant van bijvoorbeeld de gangstercriminaliteit in de Ver
enigde Staten. 

De bedoeling van Mevrouw Diemer 
Onder degenen, die een actieve rol spelen in deze ontwikkeling, neemt 

Mevrouw Diemer met haalr boek Ontgin nieuw land opdat zij leven een 
eigen plaats in. Evenals anderen (ik denk aan de hoogleraren Brillenburg 
Wurth en Bianchi) streeft zij ernaar, het huidige strafrecht kritisch te door
lichten vanuit de bijhelse verkondiging. De aanleiding was haar bemoeienis 
met de in 1961 plaats gehad hebbende veroordeling van de toen vijftien
jarige negerjongen Preston eobb tot de electrische stoel. Zij behandelt 
echter niet alleen de problematiek van de doodstraf, maar legt vooral op 
welsprekende wijze getuigenis af van de door haar verworven inzichten 
betreffende de grondslagen van het strafrecht en de strafrechtspIeging. 

Men zou zich kunnen afvragen. of het wel veel zin heeft, zo diep op 
een weliswaar zeer belangrijk, doch schijnbaar hier te lande niet zeer 
actueel probleem als de doodstraf in te gaan; het "desideratum" van de 
doodstraf staat nog steeds in de diverse beginselprograms der christelijke 
partijen, maar de kans op verwezenlijking schijnt verder dan ooit. Maar 
Mevmuw Diemer ziet de meningen van de voorstanders als een "taai 
restant van de geheel van de bijbelse lijn afwijkende theologische filoso
fische en juridische constructies, waarmee vreselijke bloedige vergissingen, 
onder leiding der officiële christenheid in het verleden begaan, zijn tot 
stand gekomen of goedgepraat" (proloog). Hiertegen wil zij getuigen. 
Men zou haar boek kunnen typeren als een stuk bijbelse verkondiging. 

De belangrijkste ideeën: 
a. Rel a t i ver i n g van d e ver gel din g s i d e e 
Bij haar bestrijding van de voorstanders der doodstraf verdienen vooral 

Mevrouw Diemer'sbeschouwingen over het Noachitisch verbond en Rom. 
13 : 1-7 aandacht. Anders dan Kuyper, Fabius en hun navolgers is zij 
van mening, dat Genesis 9 geen grondslag oplevert voor de onver-
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anderlijkheid van de eis tot doodstraf en met name niet inhoudt een gebod 
aan de overheid tot toepassing daarvan bij moord, of zoals Fabius eigenlijk 
wil, zelfs bij doodslag 3). Zij verwerpt deze "juridische" opvatting van het 
Noachitisoh verbond; Genesis 9 : 6 is gesproken "in levenstotaliteit om
vattende zin", waarin de uitwerking binnen de rechtssfeer door familie
gericht, <bloedwraak en overheidsvonnis mede begrepen, maar niet be
heersend is Qblz. 93). Het is een gebod om de moordlust van de noachitische 
tijd aan banden te leggen (<blz. 92). In de dood van de dader "ligt een 
stuk bescherming van de gemeenschap maar ze is niet onverbiddelijk" 
0blz. 94). 

Ik moet bekennen, dat deze relativering van de betekenis van Gen. 9 : 6 
mij juister voorkomt dan de positivistische interpretatie door Kuyper c.s. 
Voor hen geldt deze tekst als de opperste, eigenlijk enige, legitimatie van 
de doodstraf; de doodstraf moest worden opgelegd wegens "het op het 
snoodst aanranden van de ere Gods in zijn beeld", een redenering, waar
door in de grond der zaak het rmsdrijf werd gehypostaseerd tot een gods
dienstdelict. Bij Mevrouw Diemer fungeert de dood van de dader daaren
tegen als bescherming van de gemeenschap - waaruit aanstonds volgt, dat 
op de basis van het Noochitisch verbond het doden van de moordenaar 
beperkt kon blijve.n tot de gevallen van noodzaak. 

Iets minder bevredigend lijkt mij haar interpretatie van Romeinen 
13 : 1-7 (blz. 95 vv.). Het zwaard, dat de overheid niet tevergeefs 
draagt, moet volgens schr. als symbool worden opgevat, duidend op 
het rechterschap, op ,het uitsnijden van het boze uit de samenleving, zonder 
dat hier sprake behoeft te zijn van het benemen van het leven (blz. 105). 
Mevrouw Diemer stelt verder, dat het door Paulus bedoelde kwaad, waar
tegen de overheid als toornende wreekster optreedt, belastingontduiking 
zal zijn geweest, een vorm van criminaliteit, waarvoor in niemands opvat
ting de doodstraf past (vgl. Rom. 13 : 6). 

Deze eX'egese komt mij niet evident voor. Men zou wellicht beter kunnen 
verdedigen, dat de grond, waarom men zich niet tegen de overheid mag 
verzetten, men haar moet eren en last not least belasting aan haar moet be
talen, deze is, dat zij door God is ingesteld als een macht "U ten goede", 
mede doordat zij een toornende wreekster is voor hem die kwaad be
drijft. Een waarschuwing om geen kwaad te bedrijven zal in een tijd, 
waarin het Romeinse overheidsgezag voor de Joden discutabel was (vgl. 
Matth. 22 : 15-22) voor deze uit het Jodendom voortgekomen christenen 
niet overbodig zijn geweest. 

b. Vergelding versus verzoening 
Schr. ziet vergelding en verzoening als twee aan elkaar tegengestelde 

begrippen. Zij wijst de geijkte opvattingen van de hand betreffende de 
noodzakelijkheid van de straf ter verzoening van bedreven kwaad, de ge
dachte, dat de goddelijke heilige rechtsorde eist, dat door de straf het 
geschonden reoht wordt hersteld en de schuld van de misdadiger wordt 
verzoend en dat dus eigenlijk verzoening en vergelding twee zijden zijn 
van dezelfde zaak. Zij maakt zelf een tamelijk scherpe scheiding tussen 
de twee begrippen. Volgens haar gaat de verzoening geheeI van God 

3) Vgl. De doodstraf, Amsterdam 1905, blz. 102 VVo 
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uit; "Hij is het, die aanbiedt bij de mens weg te nemen wat scheiding 
maakte en diens leven te vernieuwen door herstel van de gemeenschap 
met God." Onder het Oude Testament was het offerdier het middel om 
tot God te mogen naderen (blz. 133). Door de verzoening wordt het 
kwade weggedaan met behoud van de zondaar. Verzoening is geen ver
gelding, geen straf, maar juist bevrijding daarvan (blz. 135). 

Tijdens het Oude Testament was de mogelijkheid van verzoening be
perkt tot de onopzettelijk gepleegde daden. Bij opzettelijk gepleegde 
strafbare feiten wordt van verzoening niet gerept en moet, om het k\vaad 
weg te kunnen doen "de dader, aan wie het vastgekleefd blijft, worden 
uitgeroeid" (blz. 137), of althans uit de gemeenschap worden gebannen 
Cblz. 138). Maar onder het Nieuwe Testament is hierin verandering ge
komen. "Met de concentratie van de Goddelijke verzoening in Jezus 
Christus is alle verdere mogelijkheid tot verzoening binnen menselijk 
bereik opgeheven" 0blz. 153). 

Hierdoor is de straf, ook voor ernstige feiten, vollromen van karakter 
V'eranderd. De zin van de straf is niet vergeving, niet schulddelging, noch 
boetedoende verzoening; wel mag zij een teken van boete zijn, in analogie 
met de mate van schuld. Maar de zin is te-rechtbrengen, zegt schr. prof. 
Ratschow na (blz. 153, 154). 

c. Gerechtigheid versus vergelding 
Het is duidelijk, dat aan zulk een straf een andere rechtsbeschouwing 

ten grondslag ligt dan aan een vergeldingsstraf à la Kant en Fabius. 
Schr. zoekt die grondslag in het bijbelse begrip van de gerechtigheid, de 
"tsedeka". Van God uit gezien wordt de betekenis daarvan het best uit
gedrukt door het woord "gemeenschapstrouw", die ook gehandhaafd wordt 
tegenover de zondaar, mits er oprecht berouw is (blz. 200). Wat de mens 
betreft openbaart zich de tsedeka in het doen van de "mispat" , het "recht". 
Het wezenlijke vanrechtdoen komt vooral uit in het helper zijn van 
de mens-in-nood, in het op de bres staan voor de sociaal en econo
misch zWaJkken (blz. 202). Daarom heeft het richten vooral een be
moedigende, niet in de eerste plaats een dreigende klank (blz. 205). 

Vergelding is de keerzijde van de wakende en beschermende tsedeka. 
Wat de goddeloze daarbij ondergaat, wordt nooit als tsedeka aangeduid, 
maar als straf, toorn. Aan de hand van de Psalmen en de Grote Profeten 
toont schr. aan, dat de boosdoener eohter ook in de tsedeka kan delen, 
als hij berouw heeft. Niet alleen de verzoening staat tegenover de straf, 
ook de gerechtigheid. "In de verzoening openbaart zich de gerechtigheid" 
(blz. 212). 

Deze lijnen trekt schr. door in het Nieuwe Testament. Zij wijst af de 
gedachte, dat God aan Christus de vergeldende gerechtigheid heeft vol
trokken. In de kruisdood wordt de mensheid vrijgekocht uit de slavernij 
van de machthebber Satan. Zo kan schr. ook en juist voor het Nieuwe 
Testament stellen: "Straf ontleent haar zin aan haar dienst aan de weder
oprichting van het leven, zij heeft onafhankelijk daarvan geen zin in 
zichzelf" (blz. 220). 

d. De wij ze van st I' affe n 
In de gedachtengang van soor. verliest de straf haar exclusief karakter 
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en komt zij op één lijn te staan met andere middelen, waardoor het leven 
wordt opgericht. Zij ontkent niet de plicht tot rechtsoefening door middel 
van de straf, welke de overheid heeft, maar zegt, dat ook deze zich dient 
te ontplooien in de riohting van Christus, in, door en tot wien alles ge
schapen is (blz. 248). Zelfs binnen het raam van strikte toepassing van 
een strafwet, die daar in 't geheel niet op uit is, liggen er ongedachte 
mogelijkheden (ibid.). 

Door de veelzijdige activiteiten van de christelijke gemeente - "mensen 
te bevrijden - geesten van bederf en ontbindende krachten te bestrijden -
de waarheid van het evangelie te tonen, opdat weer anderen tot Jezus 
komen" (blz. 256) wordt de taak van de overheid ook vergemakkelijkt. 
Daardoor worden "positieve kiemen tot een goed klimaat" in de samen
leving gelegd, waardoor bet element der generale preventie minder een 
rol zou behoeven te spelen (blz. 257). Zich pijnlijk bewust, dat van een en 
ander nog niet veel zichtbaaJr is, hunkert schr. naar het optreden van 
nieuwtestamentische profeten (blz. 260) en naar het dharisma van de onder
scheiding der geesten, waardoor moordenaars tijdig zouden kunnen wor
den onderkend, alvorens zich tot massamoordenaars te ontwikkelen en 
waaJrdoor Hitier nooit aan de macht had kunnen komen (blz. 262/63). 

Perspectieven 
In het vorenstaande heb ik de centrale gedachten van de schrijfster 

pogen weer te geven; aangezien een boekbespreking niet op mijn weg ligt, 
laat ik terzij de haar historische schets van de verwording van strafrecht 
en strafproces sedert de Middeleeuwen, ofschoon daar m.i. veel op af te 
dingen is 4). Het vorenstaande moge echter voldoende zijn ter typering 
van de zeer belangrijke inhoud. Ik wil daarbij nog enkele kanttekeningen 
maken. 

Ontgoddelijking van de staat 
Ontgin nieuw land . .. getuigt van een profetisch élan, dat aan Fabius 

doet denken. voor wie het gehele recht ordening Gods was en die geen 
scheiding tussen goddelijke bepaling en menselijke uitdrukking duldde 6). 
In het denken van Fabius stO!llden religieus gezien staat en recht enerzijds, 
kerk en ethiek anderzijds, als twee gelijkwaardige grootheden naast elkaar. 
Geen onderschikking van het één aan het ander; de staat was evenzeer 
Gods dienares als de kerk. Niets duchtte Fabius zozeer als vermenging van 
staat en kerk, !recht en ethiek. Vandaar (o.a.) zijn strijd vóór een (rigoreus) 
vergeldingsstrafrecht, voor de wederinvoering van de doodstraf, tégen de 
voorwaardelijke veroordeling. Voor Fabius hebben de overheid en het door 
haar gedragen zwaard als .het ware sacramentele betekenis; de ideeën van 
prof. dr. A. A. van Ruler kondigen zich bij hem reeds aan. 

4) Schr. volgt daarin de ideeën van prof. mr. H. Bianchi in diens Ethiek van het 
straffen, Nijkerk 1964. Men mag een open oog hebben voor de mensonterende wan
toestanden op strafrechtelijk en strafprocessueel gebied in de Middeleeuwen, maar dient 
in aanmerking te nemen, dat de overheid de algemene veiligheid zeer heeft bevorderd 
door de algemene en bijzondere landsvreden ter beteugeling van de uitermate grote 
criminaliteit en dat dit alleen door zeer harde maatregelen kon worden verwezenlijkt. 

6) D. P. D. Fabius, Zonde en recht, Leiden 1895, blz. 36. 
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Wie zou hiervan niet onder de indruk komen? Bij FélIbius leeft het 
besef van het "Mysterium tremendum", van het geheim van Gods tegen
woordigheid ook in de gevallen schepping, "een tastbaar en brandend vuur, 
donkerheid, duisternis en stormwind" (Hebreeën 12, 18). Maar ander
zijds: hoe gevaarlijk deze pure vergoddelijking van de "gevestigde orde", 
die al teveel lijkt op de staat van Hegel, "der sittliche Geist als der offen
bare, sich selbst deutliahe, substantielle Wille" (Grundlinien der Philoso
phie des Rechts, par. 257). 
-Mevrouw Diemer mist deze idealistische kijk op wezen en taak der over

heid. Zij ziet het als vergoddelijking van het recht "wanneer - gelijk de 
protestants-christelijke partijen ten onzent in hun politieke beginselprograms 
stellen, een mensenleven mag worden geofferd, terwille van de rechtsorde, 
de gerechtigheid, ook al zou dit uit oogpunt van bescherming van de maat
sahappij niet nodig zijn" (blz. 185). De "overheidsrechtmachten" - even
als trouwens de godsdienstige machten - zijn onder de invloedssfeer van 
de Boze geraakt (blz. 187). Weliswaar delen zij volgens sohr. ook in de 
door Christus gerealiseerde verroening, maar dit is, gezien haar scherpe 
kritiek op de ontwikkeling van de Westeuropese strafrechtbedeling gedu
rende de laatste 1000 jaren, in hoofdzaak toekomstperspectief. De "ge
meente" zal door de verkondiging de "verzoening" ook der overheid te
weeg moeten brengen (vgl. blz. 240 vv.). 

Het hele betoog van schr. komt neer op een "ontgodde1ijking", haast zou 
ik zeggen: ontluistering der overheid. 

Gelukkig leidt dit niet tot een sociaal-anarohisme; schr. ziet in, dat de 
overheid, de staat, tot de "machten" behoort en met gezag bekleed is, al 
is dat gezag niet zo smetteloos als vroeger Falbius c.s. dachten. Als ik 
goed zie, volgt uit het zo juist weergegeven citaat op blz. 185, dat schr. 
niet zonder meer afwijzend staat tegenover de doodstraf als deze uit een 
oogpunt van de bescherming der maatschappij wel dringend nodig zou 
zijn. Het is opmerkelijk. dat zij z.ich niet uitlaat over ons Wetboek van 
militair strafrecht en de Wet op het oorlogsstrafrecht, welke beide voor 
oorlogstijden de daarmee gelijk te stellen situaties de doodstraf kennen. 

Relativering van de straf 
Van grote betekenis lijkt mij ook de aanval op het stratirechtelijke ver

geldingspostulaat, op de gedachte, dat de straf "betaling" is voor bedreven 
kwaad en daaraan dus evenredig moet zijn; de weegschaal in handen van 
de al dan niet geblinddoekte Vrouwe Justitia geeft dit zuiver weer. De 
consequentie is natuurlijk de doodstraf voor de doodslag. 

Schr. kent nog wel een zeIkere betekenis toe aan de vergelding, voor 
zover daarin het evenredigheidsvereiste is uitgedrukt: de straf, de "toorn", 
mag volgens de "tsedeka" niet strenger zijn dan past bij het vergrijp, 
maar wèl lichter worden, naarmate de gemeenschap innerlijk sterker is en 
de dader tot inzicht komt (blz. 220). Overigens wordt volgens haar de 
strafmaat primair gevonden in de (sociale) infectie, welke ervan is uit
gegaan. Anders dan schr. meent is deze gedachte niet vreemd aan het 
Westerse gooachtenklimaat. Het gaat hier om het door M. P. Vrij uit
gewerkte, trouwens ook bij andere rechtsgeleerden onder andere benaming 
te vinden begrip der subsocia1iteit, bestaande in de door een delict gewekte 
ontsteltenis, verontwaardiging, navolgingsdrang in de kring dergenen, 



• 
NIEUW LICHT OP HET PROBLEEM VAN DE ZIN DER STRAF 143 

die door het misdrijf persoonlijk ~orden gedeerd of althans emotioneel 
getroffen 6). 

Schr. blijkt m.i. terecht hierin de rechtvaardiging voor de generaal
preventieve werking der straf te hebben gevonden 7). 

De vraag, of de eisen der generale preventie worden teruggedrongen 
door de vernieuwende werking, welke van het christelijk geloof uitgaat, 
moet bevestigend worden beantwoord - al mogen wij m.i. nooit ver
geten, dat de "nieuwe orde", ingeleid door Christus, mede een eschatolo
gisch karakter draagt. In "onze" tijd zal de overheid steeds een eigen, 
zeer belangrijke, taak behouden ter bescherming van de maatschappij. 
Nieuwtestamentische profeten maken politieagenten niet overbodig. En of 
de gave van onderscheiding der geesten, gelijk schr. wil, mag worden inge
roepen ter vergemakkelijking van de overheidstaak bij het tijdig opsporen 
en onderkennen van Hitiers en andere potentiële massamoordenaars (blz. 
263), waag ik te betwijfelen. Schr. komt hier bedenkelijk dioht in de buurt 
van de door haar terecht gebrandmerkte middeleeuwse godsoordelen. 

Vrijheidsstraffen en de terbeschikkingstelling 
Het feit, dat schr. de straErechtelijke vergelding alleen overhoudt als 

een uiterste grens van de straf en niet meer wenst te beschouwen als de 
zin van de straf, heeft belangrijke consequenties voor de afbakening 
tussen de vrijheidsstraffen en de te~beschikkingstel1ing van de regering, 
teneinde van hairentwege te worden verpleegd. Zij is een vorm van vrij
heidsbeneming, welke kan worden toegepast op hen, aan wie een misdrijf 
wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing hunner geest
vermogens niet kan worden toegerekend (art. 37, 3e lid van het Wetboek 
van Strafrecht) en op degenen, die aan dezelfde psychische defecten 
lijdende zijn, zonder dat sprake is van ontoerekeningsvatbaarheid. Deze 
laatsten worden dan bovendien gestraft (art. 37a Sr.). 

Een van de grote bezwaren, welke deze terbeschikkingstelling aan
kleeft is, dat zij die daardoor worden getroffen, lange jaJren het stigma 
met zich meedragen, "abnormaal" te zijn en daardoor veel sterker in een 
isolement worden gedrongen dan de tot straf veroordeelden. Zou het 
inderdaad waar zijn, dat de (strafrechtelijke) vergelding als "zinkern" van 
de straf kan worden gemist, dan zou hierdoo'r het "wezensverschil" tussen 
straf en T.B.R. zijn vervlakt en zou het in beide gevallen gaan om "terecht
brengen", zij het wellicht op verschillende wijze. Dit zou de positie van de 
terbeschikkinggestelden ten goede komen, zonder de positie van de ge
straften te schaden. 

Terechtbrengen en Verzoening 
Ik aarzel echter, om mij zonder meer aan te sluiten bij de gedachte, 

dat de zin der straf kan worden uitgedrukt door de term: . te-rechtbrengen. 
Het: Terecht ! (de titel van de inaugurele oratie van mijn leermeester V rij, 

6) Prof. mr. M. P. Vrij, Verzameling uit zijn g.eschriften, Zwolle 1956, i.h.b. Ter 
Effening, blz .. 285 VVo 

7) Daarom is onjuist de mening van prof. mr. Bianchi, Ethiek van het Straffen, 
Nijkerk 1964, blz. 104, 105, dat de generale preventie betekent, dat de veroordeelde 
plaatsvervangend voor anderen moet lijden. In zijn persoon worden de door hemzelf 
verwekte subsociale werkingen van het misdrijf vereffend. 
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Verz. Geschr. blz. 151) zou ik niet graag willen missen, maar het "bren
gen" stemt kritisch. De taak van de strafrechter is eerder terecht'Wijzen, 
dan terechtbrengen; de V'rijheidssfeer van de delinquent zou tijdens de 
strafexecutie en misschien zelfs daarbuiten - men denke aan de voor
waardelijke veroordeling - te veel worden ingeperkt; men late hem zoveel 
mogelijk de vrijheid van keus. Het "terechtbrengen" zou ik eventueel nog 
willen laten gelden voor de terbeschikkinggestelden, ofschoon ook zij m.i. 
recht hebben op privacy en een eigen rechtssfeer. 

Een punt, waarop ik bepaaldelijk met schr. van mening verschil betreft 
de wijze, waarop zij de begrippen straf en verzoening ondersoheidt. Ik 
acht het de vraag, of men de straf hoogstens mag typeren als "teken van 
boete in analogie met de mate van schuld". Ik denk hierbij aan de be
schouwingen van de Duitse ethicus Helmut Thielioke, die, aan de moderne 
geseculariseerde staat, behoudens in grens situaties als oorlog, het recht 
ontzegt de doodstraf toe te passen, omdat de staat er niet mede kan 
rekenen, dat het zwaard in zijn handen anders zou werken dan als een 
bloot instrument tot veirgelding en wraakoefening. Thielicke komt dus 
praktisch tot dezelfde conclusie als Mevrouw Diemer S). Maar anders 
dan schr. kent hij aan de straf wel degelijk een verzoenende functie toe, 
een functie, waarin, zal het goed zijn, voor de overtreder de zin der straf 
culmineert : 

"Mit dem Begriff der Sühne ist der Spezialsinn der Strafe im 
"Hinblick auf den betroffenen Rechtsbrecher zum Ausdruck ge
"bracht. Sühne ist die übemahme der Strafe durch den consensus 
"zu iJhr. Erst dadurch kann die Strafe zum Äquivalent für die be
"gangene Tat werden und zu dem Fazit führen, dass die Tat ge-

"h . "9) "su nt sel. . . . 
Thielicke spreekt in dit verband van een het strafrecht transcenderend 

"normatieve rand", waarop het stoot. 
Ik meen, dat hier de verhouding straf-verzoening dieper is gepeild dan 

in de beschouwingen van schr. Zo krijgt het terechtwijzen/-brengen meer 
inhoud en een wijder perspectief. 

Leeuwarden, mei 1966. 

Naschrift 
Nadat ik het bovenstaande geschreven had, kreeg ik in handen de studie 

van prof. L. Lindeboom: Is de doodstraf in de Heilige Schrift gebo
den! 10), welke werd geschreven in 1870 naar aanleiding van het in dat 
jaar ingediende wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf. Prof. 
Lindeboom was een tegenstander van de afschaffing in 1870 en een zo 
mogelijk nog overtuigder voorstander van wederinvoering in 1911. Hij 
zag echter het betrekkelijke van zijn mening wel in en schrijft dan ook 
het volgende: 

"Kan. .. iemand... ons met daarlating van alle philosophie, op 

8) H. Thielicke, Theologische Ethik, lIl. Band, Tübingen 1964, blz. 432, 433 (nrs. 
1508, 1511). 

9) Thielicke, a.w. blz. 410 nr. (1427). 
10) L. Lindeboom, Uit de Schriften. Nieuw en Oud. Tweede bundel, uitgave van 

het Gereformeerd Tractaatgenootschap Filippus, 1911, blz. 69 VVo 
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"exegetische gronden, overtuigen, dat onze slotsom niet juist is, wij 
"zullen hem daarom niet verdenken van heulen met den tijdgeest. 
"Veeleer zullèn wij hem dankbaar zijn, vooral indien hij ons het 
"ongeoorloofde van de doodstraf aantoonen, en ons dán van een 
"dwaling, van een misverstand, zal genezen, dat in de practijk zo 
"gevaarlijk is; dat ons in het recht Gods zou doen ingrijpen. Want, 
"waarlijk, ons gevoel raadplegende, zouden wij er spoedig toe kunnen 
"komen tegen de doodstraf te getuigen. Omdat wij echter meenen, 
"dat het Gods wil is dat de Overheid den moordenaar doode, ver
"heffen wij onz'e stem tegen de beweging ter afsahaffing van de 
"dcxxlstraf" 11). 

Wellicht zijn er ook thans nog velen, die voor hetzelfde dilemma staan, 
dat veel heeft van een gewetensconflict. Ik spreek de hoop uit, dat 
Mevrouw Diemer-Lindeboom het verlossende woord voor hen zal hebben 
gesproken. G. E. M. 

* 
~E _ ,!:HEOLOGIE VAN DE DOODSTRAF; 

(Over het boek 'van Dr. F. T. Diemer-Lin~eb.20'!!!) 

DOOR 

DR. H. M. MATTER 

De redactie vraagt mij een woord te zeggen over het boek van dr. F. T. 
Diemer-Lindeboom: Ontgin nieuw land, opdat zij leven, het boek dat een 
appèl wil zijn tot nieuwe bezinning op de traditionele theologische en juri
dische argume.ntCl!tie voor de doodstraf. Ik voldoe daar graag aan. Ik zal 
mij daarbij tot het theologische beperken, want men gaat een jurist vragen, 
er juridisch zijn zegje van te zeggen. Inmiddels is dit boek veel meer een 
cri de coeur dan een boek en daardoor is het zelfs nog theologisch dáár, 
waar het juridisch is. Ik zal ook helemaal niet sCihrikken als ik mijn rechts
geleerde mede-scribent, geëmigreerd uit zijn al te klein gebied, in het mijne 
tegenkom en hem stellig niet als ongewenste vreemdeling over de grens 
laten zetten. Want we moeten, jurist èn theoloog, alvorens de rekening 
op te maken van alle formele en materiële onvolkomenheden van dit boek 
(en ze lijken me vrij talrijk) dit indringend appèl eerst maar eens existen
tieel ondergaan .. Dit boek zit vol met uitschieters. Het staat allemaal zo'n 
beetje in de toonschaal van het: "We nemen het niet langer". Misschien 
moet je er theoloog voor zijn om dat iets maClhtigs te vinden. Trouw 
sohreef op 15 febr.: "De Westerse mens, ook de Westerse Christenmens, 
is er op het ogenblik aan toe, een revolutie te aanvaarden. Het gaat niet 
meer om 1 of 2% van ons inkomen voor de hongergebieden. Het gaat om, 
een omkering der verhoudingen". Hoe die er uit zal lromen te zien is 
nog niet duidelijk. Hoe we, technisch gesproken, bij dit alles de Bijbel 

11) A.w. blz. 87/8. 
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moeten hanteren is ook niet direct duidelijk. Wat wel duidelijk is en be
paald duidelijk wordt in het boek van Mevr. Dienler is, dat. als wij een 
poosje wat gedaan hebben met het evangelie (laten we dat maar "theolo
gie" of "a.r. beginselen" noemen) het evangelie plotseling iets met ons 
gaat doen en ons soms brengt waar we niet hadden gedacht, te zullen 
komen. 

Mevr. Diemer zal stellig deze hommage niet zonder reserve aan
vaarden. Zij heeft, geloof ik, helemaal niet het gevoel, dat het evangelie 
met haar bezig is. Zij is althans heel ijverig met dat evangelie bezig. 
Dat geeft aan haar boek iets krampachtig-theologisch. Het moet allemaal 
"zus" of "zo" in de Bijbel staan. Onze vaderen haalden eeuwenlang het 
"zus" er uit en nu is het aan ons, met niet minder bekwaamheid het "zo" 
eruit te halen. Ik moet eerlijk erkennen, dat ik daar niet erg in geloof. 
Er mag van mij bv. gerust in Gen. 9 : 5 en 6 staan, zoals die "vaders" 
altijd hebben beweerd, dat God ten tijde van Noaah het ambt der over
heid compleet met de doodstraf heeft ingesteld. Ik ga dan als bijbels 
theoloog er eens grondig over peinzen, of dat iets, resp. wàt dat hier en 
nu betekent. Er is dacht ik na Gen. 9 wel het een en ander gebeurd in 
die Bijbel. Op blz. 66 vraagt de schrijfster: "Zoeken wij intussen nog 
niet steunpunten voor de doodstraf, alsof de bijbel een juridisch hand
boek ware?" En dan moot ik zeggen: "Inderdaad, Mevrouw, dat doet u." 
En dan kan ik in het licht van zulk een edel doel heel veel hebben. Maar 
mijn theologische humeur is plotseling volledig vertrokke.n als ik op 
blz. 109 lees, dat zij, die in 1 Tim. 2 : 4 "allerlei mensen" vertalen 
in plaats van "alle mensen" (bv. de Kanttekenaars !) tekort doen aan 
"eerbied voor het gelnspireerd kairakter van de tekst". Ik denk, dat ik een 
wat ander denkbeeld heb van het "geïnspireerd karakter van de tekst" 
dan Mevr. Dien1er en die Kanttekenaars, maar die zouden zich dan ook 
bij het horen van zulk een beschuldiging in hun graf omdraaien. Wij 
mogen dwgelijke dingen elkaar niet aandoen. Bovendien zal geen enkele 
NieuwtestamentÏcus haar toegeven, dat die Kanttekenaars het hier alleen 
maar fout konden hebben. Dat is nog lang niet zo zeker. 

Mevr. Diemer bewijst aan vele van haar tegenstanders de niet geringe 
eer, zich van hun wapens te bedienen. Dat wordt dan natuurlijk een soort 
slijtage-slag, waarvan het eind voorlopig niet in zicht is. De genoemde 
locus classicus Gen. 9 : S. 6 levert er een voorbeeld van. We mogen 
volgens haar hier .niet de opdracht tot doodstraf terugvinden maar evenmin 
een "doelloze voorzegging, dat de moordenaar Vit"oeg of laat door bloed
wraak of anderszins een gewelddadige dood zou sterven." Rivetus heeft, 
aldus de schrijfster, in de 17e eeuw dit gevoelen al bestreden bij "dopersen, 
socianen en methodisten". Het is me wel duidelijk, dat ik onder socianen 
socinianen verstaan moet, maar welke methodisten Mevr. Diemer in het 
Nederland van Rivet op het oog kan hebben, kan ik met de beste wil niet 
raden. Maar dit is niet zo belangrijk Want Mevr. Diemer komt er (met of 
zonder methodisten) toch zelf ook niet uit. Het is dus géén imperatief: 
het bloed van de schuldige moet vergoten worden; het is ook geen simpele 
indicatief: dat bloed zal op een of andere wijze vergoten worden. Er zit 
volgens mevr. Diemer een derde mogelijkheid in. Die zit er zelfs "volop" 
in en ieder "zinnig mens" (en wie rekent zich daar niet graag onder?) 
"snapt toch", waar het hier om gaat. Het is nl. een "woord ter bescherming 
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en waarsohuwing". En dan moet ik eerlijk erkennen, dat ik het nu niet 
meer snap. Men kan in een droge zomer bij de ingang van een bos een 
waarschuwing plaatsen, dat er ernstig gevaar is voor bosbrand. Men kan 
dan van zo'n bordje zeggen, dat het een bordje is "ter bescherming en 
waarschuwing", maar men zal eerst eens moeten erkennen, dat het een 
doodgewoon bordje is, en dat het doodgewoon in de indicatief staat. Die 
indicatief is ook voor tweeërlei uitleg vatbaar. De py:romaan bv. zal 
eruit concluderen, dat hier zijn kans schoon is. De normale man zal alles 
doen om brandgevaar te voorkomen. En nu heeft de man, die dat bordje 
plaatste part noch deel aan dat brandgevaaJr. Maar als God in Gen. 
9 : 1-17 een ontwerp levert van de toekomst heeft Hij daar zeer bepaald 
wel deel aan. Ik geloof niet, dat één theoloog Mevr. Diemer toe zal geven, 
dat God hiermee alvorens met de nieuwe mensheid op weg te gaan alleen 
maar even de situatie tracht te verkennen en dan waarschuwend maar met 
spijt constateert, dat het voortaan wel zus en zo zal gaan en dat die nieuwe 
mensheid dus goed zal doen, tijdig haar maatregelen tegen het onafwend
bare onheil te nem,en. Ik geloof daar zelf te minder van omdat m.i. de 
indicatief "zal" uit vs. 6 in werkelijkheid een imperatief of liever een con
junctief is. God wil bepaald, dat het voortaan zó gaan zal. En Hij zal 
daar wel voor zorgen ook. Als Mevr. Diemer me hierin niet volgen kan 
wil ik het wel wat voorzichtiger zeggen. God bedoelt te zeggen, dat. er 
op de vernieuwde wereld, waarover nog altijd de schaduw van de zond
vloed als straf op haar "geweldenarij" (Gen. 6 : 11) valt, toch plaats is 
voor een legitiem gebruik van het zwaard. De vreedzame mens behoeft 
zich niet weerloos door de gewelddadige mens te laten afslaahten. En 
dan zou ik 'hier een punt willen zetten. Ik dacht, dat Mevr. Diemer dat 
ongeveer ook wou. Zij is nl. doodsbenauwd voor verhalen over de raison 
van de "staat" en de "bevestiging" van de "staat", die altijd weer in 
verband met Gen. 9 geleverd zijn, ongeacht of die verhalen nu op naam 
staan van Luther, Calvijn of Kuyper. Vooral die "bevestiging" van de 
staat lijkt me een prachtig verhaal. Mevr. Diemer doet ons de haren te 
berge rijzen door even te herinneren aan ons christelijk aandeel in het anti
semitisme, de slavernij, de geloofsvervolgingen, de heksenprocessen en, zo 
vraag je je af, waarom ontbreekt op deze zwarte lijst nu net ons aandeel 
in de apartheid? Maar dit had alles te maken met de "bevestiging van 
de staat". God heeft dan een bepaalde status of orde van zaken gewild. 
En de man, die belang had bij handhaving van die status quo heeft altijd 
de Bijbel erbij gehaald om aan te tonen, dat die Bijbel de "staat bevestigt"! 
Ik dacht inmiddels, dat de Bijbel wel wat anders te doen had. En Mevr. 
Diemer daoht dat, meen ik, ook! En voorts dacht ik, dat in Gen. 9 niet 
maar de toevallige onderdaan maar evengoed de toevallige heerser, al 
noemt hij zich dan "staat" met het zwaard wordt bedreigd in geval hij 
in het mensenleven als Gods beeld niet een laatste grens ziet voor zijn 
willekeur en geweldenarij. Zit hier de doodstraf in? Ik moet alles in mezelf 
overwinnen om hier ja te zeggen. Men heeft iemand in zijn macht ge
kiregen. Men beschikt over middelen, hem te neutraliseren en misschien 
wel te reclasseren. En nu maakt men hem dood. Het is afschuwelijk. 
Is het misschien behalve afschuwelijk ook nog nuttig? Uit het boek van 
Mevr. Diemer krijg ik eerder de indruk van het tegendeel. Maar kan ik 
hier nee zeggen? Wat moet ik met de deserteur en franctireur in oorlogs-
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tijd? Er is indertijd van J<XXise zijde voorgesteld, Eichmann voor de rest 
van zijn bestaan "aan de algemene verachting prijs te geven". Is dan de 
doodstraf niet barmhartiger? En met enorm veel pijn zeg ik hier tenslotte 
ja. God heeft dat trouwens ook gedaan. Als het er om gaat de machten 
te ontluisteren en te desacraliseren opdat Israël iets zal kennen van de 
sjaloom voor de enkeling deinst God nergens voor terug. Als in 1 Sam. 15 
Saul weigert op koning Agag de doodstraf toe te passen doet Samuël 
het. " en hoe! Maar God doet dat niet om het ene heilige huisje door het 
andere te vervangen. God is in Gen. 9 niet bezig, de aarde zo "zweideutig" 
als ze is, voor eeuwig te conserveren, maar voor te bereiden op de komst 
van Zijn Rijk. En daarom kan het ogenblik aanbreken, dat ik toch weer 
nee ga zeggen. We hebben n1. onze bekomst van heilige huisjes. In mijn 
jeugd werd er gepreekt, dat er altijd oorlog zou blijven, wanrt de mens was 
immers "onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad". Dat laatste 
weten we helaas nog steeds zeker, maar van dat eerste zijn we lang niet 
zo zeker meer. Sinds de middeleeuwen is de wereldvrede nooit zo verzekerd 
geweest als nu, en we betrappen onszelf er soms op, dat we spelen met 
de waag of 'Wij dan niet maar eens met de eenzijdige ontwapening moeten 
beginnen. En dat heeft dan niets met pacifisme of aanverwante heilige 
huisjes te maken. Het heeft er alleen mee te maken, dat we nooit weten, 
waar het evangelie van Jezus Christus ons met onze wereld nog eens 
brengt. Het kan ons morgen brengen in een situatie, waarin het doden 
van een weerloos mens eenvoudig in niemands brein, ook niet in dat van 
de strafrechter, meer zal opkomen, ook "al staat de doodstraf in Gen. 9 !" 

En dan die andere "klassieke grondpijler": Rom. 13 : 4b. De overheid 
draagt volgens deze tekst het zwaard niet vergeefs maar staat in dienst 
van God als toornende wreekste!r voor hem, die kwaad bedrijft. Mevr. 
Diemer gaat ook deze grondpijler omzagen. En dan moet ik di,rect er
kennen, dat mijn bezwaren tegen de wijze, waarop Mevr. Diemer dat doet 
niet minder groot zijn dan bij Gen. 9. Op een essentieel punt (een punt, 
waarop ik in ander verhand nog hoop tentg te komen) komt ze binnen 
de ntimte van één bladzijde met zichzelf in strijd. Paulus, zo constateert 
ze, spreekt hier niet in de gebiedende wijs. Hij "constateert" alleen maar 
wat. Dit lijkt me erg belangrijk, en Mevr. Diemer had hier wat langer 
over na moeten denken. Maar nu zegt ze even verder (blz. 106), dat je 
vanuit Rom. 13 "eerder" kunt stellen, dat de doodstraf niet behoeft te 
worden toegepast als met een O11'bloedige strafvordering kan worden vol
staan. Maar ik had juist begrepen, dat Paulus geen enkele eis op het 
gebied van strafsanoties stelde, om de eenvoudige reden, dat hij zich niet 
tot de overheid maar tot de onderdaan richt. Die onderdaan moet zich 
aan de sancties van de overheid o~derw~rpen, bloedig Of onbloedig. Mevr. 
Diemer heeft zelf van die tweeërlei mogelijkheid, de bloedige of onbloedige, 
gesproken, maar daar krijgt ze achteraf blijkbaar spijt van, want van het 
"zwaard" van de overheid moeten we ons blijkbaar toch geen al te sombere 
voorstelling maken. Het is n1. volgens haar alleen maar een soort mes 
dienend om "de pijlpunten, die in de schilden zijn blijven steken, uit te 
snijden". Ook gebntikt Paulus, volgens Mevr. Diemer, het "zwaard" wel 
eens symbolisch, bv. in Ef. 6, en wat tobben we dus eigenlijk nog met 
die "zwaardrnacht" uit Rom. 13? Zij is (wellicht) symbolisch en subsidiair 
ongevaarlijk. Maar ik zeg met een variant op Paulus: Het willen is wel 
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bij mij, maar van dit alles iets te geloven, dat vermag ik echt niet. 
Op blz. 112 v. herinnert Mevr. Diemer aan het feit, dat Paulus in 

Hand. 25 : 11 en de "goede moordenaar" (die volgens haar geen moor
denaar was 1 I) uit Luc. 23 : 41 hun doodvonnis als rechtmatig hebben 
erkend, maar ze wraakt terecht, dat een Herderlijk Schrijven der Herv. 
Synode hieraan enig argument ontleent ten gunste van de doodstraf. Het 
is dan ook te gek om alleen te lopen. Maar waarom heeft ze zulke lange 
en aanvechtbare verhalen nodig om dat aan te tanen? Ze wil toch in heel 
haar werk spreken vanuit de radicaliteit van het evangelie? Als we dat 
niet doen kunnen we vandaag aan de dag nog betogen, dat de christenheid 
door tot -+- 1850 de slavernij met bijbelse argumenten in stand te houden 
het nog zo gek niet deed, want het evangelie is nu eenmaal volgens de 
bekende kreet niet "revolutionair" maar "evolutionair". We zullen moeten 
erkennen, dat Lincoln het nog al revolutionair deed, maar die had stellig 
dat "evolutionaire" van het evangelie niet goed door. Wàs de maatschappij 
wel rijp voor de afschaffing van de slavernij? Hadden we eigenlijk niet 
nog een paar eeuwen moeten wachten? Paulus heeft immers in 1 Cor. 
7 : 24 de slaven opgeroepen, voor God "in de toestand te blijven, waarin 
ze werden geroepen" en ze in vs. 21 (naar de meest waarschijnlijke exegese) 
aangeraden, slaaf te blijven zelfs als zij vrij konden worden! Waar halen 
we dat "evolutionaire" toch vandaan? M. i. nergens. Het evangelie is nl. 
alleen maar revolutionair, maar dan met dien verstande, dat het nooit 
van onderen begint, zoals alle bloedige revoluties steeds gedaan hebben, 
maar van boven. Paulus heeft aan slaven geschreven. Ze moesten om 
Christus' wil maar enorm veel geduld hebben. Hij heeft ook eens aan een 
baas geschreven. Maar toen kwam er een ander verhaal. Hij zei kort 
en goed, zij het met een grapje, dat deze baas de moed eens moest 
hebben, aan zijn weggelopen slaaf de rekening te presenteren - en wat 
V'OOr rekening had dat niet kunnen zijn 1 In plaats daarvan moest hij de 
teruggezonden Onésimus maar aanstonds vrijlaten en aan Paulus ter 
beschikking stellen - en als hij dat deed, dan kwam hij er nog genadig 
af, gerekend wat hij allemaal aan Paulus en het evangelie schuldig was 1 
Paulus is zelfs van plan, gauw eens te komen kijken of Philérnon wel 
voldoende ernst maakt met deze evangelische opdrachten. Toen ik onlangs 
een studie publiceerde over de brief aan Philémon schreef een Z.-Afri
kaans recensent, dat hij het allemaal erg interessant vond of zo iets. Maar: 
als ik dat nu maar niet ging toepassen op de Zuid-Afrikaanse apartheid! 
Je krijgt de schrik van je leven als je zo iets leest. Maar waarom eigenlijk? 
Heeft de christenheid de eeuwen door ooit anders gedaan? Men leze 
het boek van Mevr. Diemer er maar op na. En ik ben ervan overtuigd, 
dat ons door Mevr. Diemer de helft nog niet is aangezegd. 

Om nog even op Paulus en die "goed~ moordenaar" terug te komen; 
de laatste was stellig een bendeleider, en waarschijnlijk zelfs een politiek 
delinquent. De man heeft niet beter geweten dan dat een gewelddadig leven 
de jure in een gewelddadige dood moest eindigen. Paulus heeft misschien 
wèl beter geweten, misschien ook niet. Ik weet dat niet. Maar Paulus 
heeft in elk geval in Hand. 25 : 11 geweigerd het evangelie van Jezus 
Christus ten eigen bate aan te wenden. Dat doet hij wèl met zijn Romeins 
burgerrecht (Hand. 22 : 25). Hij heeft ook nooit zijn mensen opgewekt, 
hun leven C.q. zo duur mogelijk te verkopen. Hij heeft ze geen trucjes 
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aan de hand gedaan, zelfs niet het voor de hand liggende en volkomen 
geldige trucje van de "joodse oorsprong van het christelijk geloof", waar
door dat christelijk geloof evenals het joodse zou kunnen worden ge
kwalificeerd als een "religio licita". Hij heeft ze alleen maar gevraagd, 
onbeschroomd voor lroningen en keizers te getuigen van hun Heer in de 
hemelen. . .en dan de gevolgen rustig af re wachten. Over die gevolgen 
heeft hij zich nooit enige illusie gemaakt. 

En dan passeren in dit boek een heel stel pro- of anti-doodstraftheolo
gieën de revue. Breed gaat zij in op de "kosmische" betekenis van het 
evangelie. Dat is dus een betekenis, die onafhankelijk is van wat de mensen 
met dat evangelie doen. Die mensen zijn nl. door Christus' dood en op
standing niet maar verzoend, maar ook de wereld of kosmos, waarin 
zij wonen. De Heer heeft nl. volgens Mevr. Diemer vóór Zijn heengaan 
het woord gesproken: "Predikt het evangelie aan de ganse schepping." 
Cursivering van de schrijfster. Helaas staat dit citaat nu net in het niet
authentieke slot van Marcus. FrancisCtls van Assisi schijnt door deze 
tekst of "tekst" geïnspireerd te zijn tot zijn prediking aan de vissen c.a., 
maar Franciscus staat met deze "kosmische" prediking in de kerkge
schiedenis echt alleen, en Mevr. Diemer moet hem maar geen gezelschap 
gaan houden, ook niet met een "kosmische" interpretatie van dat woord 
"schepping", want er is hier (en dit dan ten overvloede) echt alleen maar 
sprake van de mensenwereld. 

Brillenburg Wurth heeft in zijn Schuld en straf Vn het licht der bijbelse 
verkondiging ook gesproken van een kosmische betekenis der verzoening, 
maar hij is tekort geschoten, aldus Mevr. Diemer in zijn toepassing hiervan 
op het strafrecht. Ik moet erkennen, dat ik van dit falen hiervan veel, zo 
niet alles kan begrijpen. Ik denk hier aan alrt. 9 van het Beginsel- en 
Alg. Staatkundig Program van de A.R.P. Daar staat dit: "Straf worde 
opgelegd niet slechts ter bescherming van de maatschappij of tot ver
betering van de overtreder, maar allereerst tot herstel van de geschonden 
rechtsorde. Hiertoe worde zo nodig de doodstraf toegepast, waartoe de 
Overheid in beginsel het recht heeft." Ik weet niet of Mevr. Diemer zich, 
afgedaC'ht van wat hier over de doodstraf gezegd wordt, met dit artikel 
erg gelukkig voelt. Ik dacht van niet. Persoonlijk voel ik me er ook erg 
weinig gelukkig mee. Want hier wordt nu eens integraal "kosmisch" ge
dacht en gepraat. Er is nl. niet maar een mensenmaatschappij en niet maar 
een overtreder, die recht hebben op onze aandacht maar ook een "ge
schonden rechtsorde". Die rechtsorde zou er blijkbaar ook zijn als er geen 
maatschappij en geen overtreder was. Het is een soort geabstraheerde 
(en waarvan geabstraheerd?) obj ectiviteit, waairin we dan zullen moeten 
gelóven. En geloven doe ik principieel alleen in het evangelie. Niemand zal 
tegenwerpen, dat we het toch ook hebben over een internationale rechts
orde, want we weten dan terdege waar we het over hebben, en ze krijgt hier 
en daar (Den Haag en Straatsburg) al gestalte. Ik vraag me af of de 
"rechtsorde" uit het a.r. program in deze internationale rechtsorde, althans 
volkenrechtelijk, ooit een sohijn van kans zal krijgen. Niemand zal bv. 
het vergeldingsbeginsel in het volkenrecht willen invoeren. En om dat 
beginsel der vergelding gaat het in de besproken "rechtsorde" nu juist. 

Men kan er slechts dankbaar voor zijn, dat Mevr. Diemer van dit be
ginsel der vergelding vanuit de H. Schrift weinig goeds weet te zeggen. 
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Ik denk aan het prachtige citaat uit Joachim Beckmann dat ze in dit 
verband op blz. 155 geeft. Haar argumentatie verliest echter veel van 
haar kracht doordat ze er veel te veel bijhaalt. Dr. Diemer heeft ook een 
academisch proefsohrift op haar naam staan. Wanneer zij dit boek eens 
naast dit proefschrift legt zal zij zien, dat zij het met een dissertatie als 
dit boek bij iedere promotor moeilijk zou hebben gehad. Iedere promotor 
zou bv. gewraakt hebben, dat zij haar tegenstanders nog al eens zonder 
schroom liquideert als zijnde "bevooroordeeld". Ook zonder dat had zij 
kunnen waar maken, dat het plaatsvervangend lijden van Christus waarvan 
de Bijbel spreekt niets te maken heeft met het jus talionis. Zij had dat 
ook wel eens expressis verbis en met aanvaarding van àlle cQ!lsequenties 
mogen zeggen. Soms lijkt het nl. of ze heimelijk haar hairt tooh verpand 
heeft aan een soort vergelding of betaling binnen het raam der bijbelse 
verzoening. Op blz. 224 kan men lezen: "Zijn (d.i. Gods) oordeel treft 
de overste der wereld, die, toen hij Jezus' bloed nam, onwetend daarmee 
ook de geheime betaling van de losprij s voor mens en wereld door God 
en zijn Zoon in ontvangst nam en daarmee het oordeel over zichzelf." 
Ik vind dit griezelig. Het lijkt me nl. meer mythologisch dan bijbels. Ik 
weet wel, dat zelfs Paulus hier en daar mythologisch praat, misschien wel 
bij wijze van accomodatie, maar als ik dan 1 Cor. 8 : 5 v. weer even opsla 
kom ik er weer achter: de Bijbel inclusief Paulus is volstrekt anti-mytho
logisch. Als wij gaan opereren met het "bestaan" van de duivel "bestaat" 
hij volgens de Bijbel opeens niet meer. 

Mevr. Diemer zet zioh telkens af tegen "traditionele visies". Het is 
haars inziens een offer aan traditionele visies wanneer de Bijbelvertaling 
van het N .B.G. in Rom. 3 : 22, 26 en elders de woorden "het geloof van 
Jezus (Christus)" vertalen alsof er stond ,;het geloof in Jezus (Christus)". 
Maar dan rijst de vraag, waarom Mevr. Diemer, die blijkens haar litera
tUUlrlijst zo enorm veel gelezen heeft, zo weinig literatuur heeft geraad
pleegd, die ècht het N. Testament voor haar had kunnen ontsluiten. Dan 
was ze bewaard voor het simplicisme, waarin ze hier vervalt. 

Een dergelijk simplicisme pleegt zij ook, wanneer ze (n.l. op voorgang 
van Walter Nigg I) betoogt, dat het tot en met Montanus met de kerk 
wel aardig ging, maar na zijn veroordeling werd de kerk van Pinkster
groep (sit venia verbo) tot instituut, en dat is dan volgens haar "cata
strofaal" geweest voor de ontwikkeling van het Europese strafbestel. Vóór 
die tijd verwaohtte de kerk immers nog wonderen, nl. de wonderen van 
de H. Geest uit 1 Cor. 12 en 14, maar na die tijd niet meer. Ik geloof daar 
niets van, maar Mevr. Diemer is er zelf, geloof ik, ook niet zó van over
tuigd. Z ij deelt ni. mee, dat na Montanus de kerk het zg. "godsoordeel" in 
de rechtspraak heelt aanvaard, dus: een justitiële marteling, waarbij een 
wonder van God werd ingewacht ingeval de gemartelde toch onschuldig 
was. Als het dus over wonderen gaat. .. Overigens stond Montanus met 
zijn "PinkSitergroep" theologisch minstens nèt zo dicht bij het heidendom 
als de "institutionele" Kerk van rond 200. Even eerder geeft ze Constantijn 
de Grote en het "corpus christiamun" de schuld van de ellende, en daar 
zegt ze geen woord teveel aan. We moeten beslist niet gaan wachten op een 
nieuw Pinksteren maar ons alleen maar bekeren van de zonden van 
Constantijn. Na haar confrontatie met Athene is de Kerk in Constantijn 
geconfronteerd geworden met Rome en zijn: Fiat justitia ac pereat mun-
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dus. Zonder dat zou de Kerk nooit op de gedachte der vergelding gekomen 
zijn. Ik weet niet, of de Romeinen zich erg veel rekenschap ervan hebben 
gegeven, wat vergelding eigenlijk is. Maar de Kerk heeft dat in elk geval 
niet gedaan. Het "oog om oog, tand om tand", de barmhartige inperking 
van Lamech' s recht van de sterkste, is door die Kerk stellig gelezen 
als een rechtsregel, ma3ir die kan ook gelezen worden als een uitdaging. 
Die kan ook bedoelen, ons te bewaren voor de illusie, dat we wel onge
veer weten, wat vergelding eigenlijk is. N ürnberg was volstrekt onver
mijdelijk. Maar had dit iets met vergelding te maken? V'reemde vergel
ding! .En vreemde rechtsorde, die zich met dit soort vergelding tevreden 
stelt. Is er iemand, die precies wéét, wat er eigenlijk vergolden moet 
worden? En is er voorts iemand, die wéét wat de doodstraf eigenlijk is? 
Barth heeft in dit verband gewaarschuwd, vooral niet te doen alsof we 
God zijn. Het kan dan ook niet verbazen, dat Van Ruler met zijn bekende 
opstel in Visie en Vaart (1947) over de doodstraf Mevr. Diemer in het 
minst niet overtuigt. Vanwege het Kruis wil Van Ruler juist de doodstraf. 
Van mij had Mevr. Diemer deze merkwaardige theocratische ideeën nog 
wel iets scherper onder de loupe van het Nieuwe Testament mogen leggen. 
Wat moet men bv., nieuwtestamentisch gesproken, met een zin als deze: 
"Tegen de achtergrond van de straf die Jezus Christus plaatsvervangend, 
verzoenend, en heiligend heeft gedragen, neemt God om zo te zeggen ge
noegen met de straf, die de mens kan dragen." (Visie en Vaart, blz. 304)? 
Ba wat te zeggen, wanneer hij op blz. 317 spreekt van een relativering 
van de dood omdat zijn "geweld over de mens verbroken wordt door 
de krachten, die uitgaan van de opstanding van Jezus Christus." Ik geloof 
met heel mijn bestaan in de krachten, die uitgaan van de opstanding van 
Jezus Christus maar ik zal weigeren, en dan ook met heel mijn bestaan, 
c.q. een ter dood veroordeelde met dit verhaal aan boord te lromen, tenzij 
die veroordeelde zèlf met heel zijn bestaan gelooft in de krachten, die uit
gaan van de opstanding van Jezus Christus. Onder de galg, voor het vuur
peloton, bij de guillotine zal ik de mens toch eindelijk eens helemaal serieus 
moeten nemen, ook in zijn ongeloof. Ik zou trouwens met dit verhaal 
liever de kant uitgaan van die verdediger van een franse priester, tegen 
wie de doodstraf was geëist. Hij zei: "Als we deze boetvaardige priester 
executeren gaat hij regelrecht naar de hemel. Dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. Daarom kunnen we hem beter levenslang geven." En wanneer 
hij dan de anherstdbaal"heid van de justitiële dwaling in geval van dood
straf ook relativeert, omdat deze dwaling bij vrijheidsstraffen ook in de 
grond onherstelbaar zou zijn, want de gerehabiliteerde "draagt de smaad 
altijd nog min of meer", en de rehabilitatie is "veelszins een machteloos 
gebaar", heb ik het geroel, dat Paulus de rehabilitatie uit Hand. 16 : 35 v. 
toch wel wat anders gewaardeerd heeft. Ik zou dat ook doen als het 
mij overkwam. In de feilbaarheid van onze rechtspraak functioneert vol
gens Van Ruler de doodstraf juist als een waarschuwend signaal. Immers: 
"De doodstJraf doet de hele strafrechtspraak en alle over.heidswerk en van 
daaruit de gehele gemeenschappelijke en individuele existentie heilzaam 
trillen in de hachelijkheid van het Heil des Heren in het menselijke vlees." 
.A:ldus letterlijk Van Ruler (a.w. blz. 319v.). Men zou zeggen: laat de 
voorstander van de doodstraf zich dan eerst eens grondig door zijn eigen 
doodstraf-theorie laten waarschuwen. En voorts: het heil des Heren zit 
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bij mijn weten niet "in ons menselijke vlees". En dit heil des Heren is 
in elk geval bij mijn weten geen "hachelijke" zaak. Ik vind deze hele 
interpretatie van de vleeswording des Woords een hachelijke zaak. Hier 
wordt de incarnatie tot een ontologisch gegeven en de leer der "voort
gezette incarnatie" krijgt hier binnen het protestantisme een afmeting, 
die ze in het rooms-katholicisme nog nooit heeft gehad. Van Ruler gaat 
ook in op het motief der "bekering", dat in de discussie vaak sterk meege
speeld heeft. Als je iemand doodt "kan hij zich niet meer bekeren". Dus 
daarom maar levenslang. Ik ben dankbaar, dat Mevr. Diemer aan dit 
argument nauwelijks aandacht besteedt. Het is dan ook al te dwaas. Prof. 
Van Ruler verwerpt het. Maar hij heeft daarvoor een brede bespreking 
nodig. En dan: Van Ruler gelooft 00k nog in het element der "afschrik
king", en ik moge hem hiervoor even verwijzen naar wat Mevr. Diemer 
hierover zegt. En voor zover Van Ruler door het door haar aangevoerde 
bewij smateriaal niet overtuigd zou raken zou ik hem de vraag willen 
voorleggen, of in dit alles de incarnatie niet plotseling quantité négligeable 
geworden is. Voor mij is de incarnatie dit, dat God de mens als mens 
ernstig neemt ook in zijn verzet en ongeloof, en daarvan vind ik in de 
argumentatie met behulp van "bekering" en "afschrikking" zo weinig 
terug. Neemt God ons niet veel ernstiger dan wij het hier onszelf doen? 
Alle mensen moeten zich bekeren en ze zullen wel merken hoe lang God 
hun daarvoor de gelegenheid geeft. Maar voor een moordenaar moeten 
we bijzondere maatregelen nemen. Hij moet eigenlijk dood, maar dan sterft 
hij onbekeerd, (want het is een moordenaar) en daarom moet hij maar 
levenslang hebben. Ik zou wel eens willen weten, wat voor indruk derge
lijke goede bedoelingen op de moordenaar zelf zouden maken. Ik heb 
nooit in de Bijbel gelezen dat een moordenaar een bijzonder hardnekkig 
geval van onbekeerlijkheid zou zijn noch ook dat een mens verloren gaat 
omdat hij een halsmisdaad gepleegd heeft! Ik lees in de Bijbel alleen maar, 
dat God de mens ernstig neemt, ook in zijn schuld. Zit daar principieel 
de doodstraf in? Dat is best mogelijk. Ik weet het niet. God weet het. 
Maar ik moet dan ook niet doen of ik het weet. En dan die "afschrik
king". Daar kan ik theologisch nog minder mee klaar komen. Een 
mens doden ter afschrikking! Waar een mens al niet goed voor kan zijn. 
Er staan vreselijke dingen in de Bijbel. Maar het begrip der afschrikking 
lijkt mij aan die Bijbel fundamenteel vreemd te zijn. God waarschuwt de 
mensen maar Hij schrikt ze niet ten koste van andere mensen af. Hij 
schrikt ze in het geheel niet af. Hij dreigt niet met maatregelen. Hij doet 
niets. Hij wendt zich alleen maar van de mens af. Hij "ziet" hem niet 
meer "aan". Nee, het is alles nóg ingetogener in het evangelie dan ik het 
hier zeg. Daar is God alleen maar de Vader, die zijn zoon, die het liever 
zonder vader doet, de vrijheid laat. Hij neemt zijn zoon nl. ernstig. Dàt 
wordt de ondergang van die jongen. En de straf? Die bestaat uit twee 
armen, die zich straks om die jongen heen leggen en uit een mond, die 
alleen maar zegt: Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. 
Dat was voor die jongen de doodstraf, want hij heeft het bestorven onder 
déze omhelzing en onder de klank van dit woord. 

Helpt ons dit praktisch verder? Misschien niet. Wij zijn God niet en 
onze liefde is Gods liefde niet, en in onze voorbeeldigste rechtspraak spreekt 
toch altijd alleen maar de oudste verloren zoon, die geen haar beter is 
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dan de jongste. Het boek van Mevr. Diemer maakt het ons op soms 
ontstellende wijze duidelijk. Zit hier een ongenuanceerd "nee" tegen de 
doodstraf in? Nee, want dan zou dit "nee" tegelijk i,edere andere straf
sanctie gelden. De terechtstelling van Goobbels, Seyss-Inquart, Eichmann 
c.a. was leg1tiem, maar het was een wanhoopsdaad. In mei 1940 kwamen 
de Hitler-horden over onze grens. Voortreffelijke Nederlanders hebben 
toen de hand aan zichzelf geslagen. Niet uit vrees maar uit ver-twijfeling: 
Is dàt de mens! In mei 1945 hebben oorlogsmisdadigers, tot bezinning 
en tot dezelfde ontwikkeling gekomen, hetzelfde gedaan, soms uit vrees, 
dat ze niet ter dood zouden worden veroordeeld. In de executies in Nüm
berg heeft de mensheid stellig ook (en terecht) mensen buiten gevecht ge
steld, van wie men nog alles te vrezen had. Zij heeft stellig ook domweg 
wraak willen oefenen op slechte mensen, die in een samenleving van fat
soenlijke mensen niet pasten. Maar zij heeft ten diepste bedoeld, zichzelf 
ernstig te nemen: zo zijn wij! Dat is niet te overleven. Zij moeten ver
dwijnen of anders wîj. 

De doodstraf in het commune recht te willen invoeren of handhaven 
betekent minstens een weigering, de mens zoals hij is ernstig te nemen. 
Er is geen enkel belang met zijn liquidatie gemoeid. Wij vinden hem alleen 
maar lastig. En daarom brengen wij hem ter .dood. In het licht van het 
evangelie van de menswording Gods lijkt het me een ernstige en volstrekt 
onaanvaardbare zaak. Wij kunnen ten principale Mevr. Diemer dankbaar 
zijn, hiervan op haar wijze te hebben getuigd. 

* 



ONS TWEEKAMERSTELSEL' 
Een rechtzetting 

OOOR 

DR. A. C. DE RUITER 

In het artikel Modernisering van ons tweekamerstelsel? in het januari
nummer van dit tijdschrift komt een korte beschrijving voor van het 
systeem, dat in het P. v. d. A.-rapport Het Nederlandse parlementaire 
stelsel is voorgesteld. Over de behandeling van wetsontwerpen in het uit 
één Kamer bestaande parlement van 225 leden wordt in het artikel 
gezegd "In beginsel worden alle onderwerpen, en met name ook de 
rijksbegroting, in één instantie behandeld door het plenaire parlement. 
De mogelijkheid van een behandeling in twee instanties blijft echter be
staan, niet voor begrotingen, maar wel voor normale wetsontwerpen ... " 
De heer mr. J. A. W. Burger, voorzitter van de commissie die het ge
noemde rapport heeft opgesteld, heeft er mij op gewezen, dat deze weer
gave niet correct is. Naar de bedoeling van de commissie zal de behande
ling in twee instanties van normale wetsontwerpen (d.w.z. andere dan be
grotingsontwerpen) regel zijn. Bij herlezing van het rapport is mij ge
bleken, dat dit inderdaad met zoveel woorden in het rapport wordt gezegd 
(al gaf een andere passus enige aanleiding tot het bij mij levende mis
verstand). Ik stel er prijs op dit alsnog onder de aandacht van onze lezers 
te brengen. De ratio van de dubbele behandeling - éérst door de Kamer 
van 150, die zich aanstonds na de vel'kiezing uit het parlement zou af
splitsen, en daarna door het hele parlement van 225 leden, in beide fasen 
met de mogelijkheid van amendering - is volgens de commissie-Burger 
hierin gelegen, dat op deze wijze de mogelijkheid wordt geopend om in de 
kring van het parlemen1t zelf nog eens te overwegen of bij de behandeling 
in eerste aanleg misschien bepaalde fouten over het hoofd zijn gezien, 
terwijl bovendien blijkens de ervaring de behandeling in eerste instantie 
dikwijls aanleiding geeft tot reacties in de vakpers en/of de dagbladen, 
welke bij de tweede lezing tot verbeteringen in de betrokken wetsontwerpen 
zouden kunnen leiden. 

Mijn voornaamste bezwaar tegen het voorstel van de commissie-Burger 
was, dat .het geen oplossing geeft voor de overbelasting met werkzaam
heden waarmee de kamerleden thans veelal te kampen hebben. Het zal 
duidelijk zijn dat dit 'bezwaar er na de rectificatie - waarvoor ik de heer 
Burger overigens erkentelijk ben - niet. minder op is geworden! Wanneer 
álle gewone wetsontwerpen door de gn-oep van 150 kamerleden twee keer 
behandeld moeten worden, krijgen dezen nog heel wat meer te doen dan 
onder het :thans bestaande systeem. 

V ooralSll1og blijft mijn voorkeur dan ook uitgaan naar een werk
verdeling tussen de Eerste en de Tweede Kamer, zoals in het slot van 
mijn artikel is bepleit. 

Daardoor zou men trouwens, evenals in het plan van de commissie-
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Burger, voorkomen dat de waardevolle diensten van een ervaren en goed 
geoutilleerde tak van de Staten-Generaal voor de toekomst verloren gaan. 

Inmiddels heb ik ontdekt, dat het idee van een doelmatige taakver
deling tussen de twee Kamers, waarbij de ene Kamer voornamelijk belast 
zou worden met wetgevende arbeid en de andere met de controle op het 
regeringsbeleid, ook reeds verdedigd is door de bekende rooms-katholieke 
publicist dr. S. W. Couwenberg, n1. in diens boek Het Nederlandse 
partijstelsel in toekomstperspectief (1960; blz. 37-39). Later is deze weer 
gaan overhellen naar de gedachte van een corporatieve naast een poli
tieke Kamer (zie de bundel Problemen .der democratie, 1965, blz. 78 e.v.). 

* 



BOEKBESPREKING 

D. VAN DER MEULEN, Ik stond er bij. Het einde van ons 
koloniale rijk. Uitg. Bosch en Keuning N.V., Baarn, 
z.j., met een voorwoord van Prof. Dr. H. Kraemer. 
Prijs f 8,90. 

Het zou voor mij niet moeilijk zijn in hooggestemde bewoordingen 
een gunstige recensie te schrijven over dit boek van de heer van der 
Meulen. Het is, zoals bijna alle geschriften, die in de loop der jaren uit 
de pen van Van der Meulen gevloeid zijn, fascinerend gesohreven. Het 
boeit van het begin tot het einde. Ik heb het vrijwel in één adem uitgelezen. 
Ook met bijna alles wat hij schrijft en vooral met de gezindheid waarmee 
het geschreven werd kan ik mij geheel verenigen, zodat ik de lezing van 
dit boek van harte kan aanbevelen. Het enige bezwaar zou de tijd van 
verschijning kunnen betreffen. Dit boek had twintig jaar geleden ge
schreven moeten zijn of misschien nog eerder. Wat zou zulk een stem 
voor mij een steun en een aanmoediging geweest kunnen zijn in de dertiger 
jaren toen ik mijn artikelen schreef over het rassenvraagstuk en het 
nationalisme in Indonesië in het kwartaalblad van Anti-Revolutionaire 
Staatkunde, of ook tien jaar geleden, toen ons boek over De pioniers 
van het nieuwe Azië werd gepubliceerd en wij nog midden in de strijd 
stonden voor een betere opi.nie-vorming in onze Anti-Revolutionaire Partij 
met betrekking tot het Indonesische vraagstuk. Het excuus van velen in 
de zendingswereld, dat zij de gaven misten om de overtuiging die bij hen 
leefde op enigszins adequate wijze onder woorden te brengen, of dat de 
gecompliceerde vraagstukken, waarover het ging, op een terrein lagen, 
dat zij tè weinig beheersten dan dat zij er op wetenschappelijk verant
woorde en overtuigende wijze over konden schrijven, gold niet voor Van 
der Meulen, die meer dan eens getoond had, dat hij schrijversgaven bezat 
en die op het terrein van de koloniale politiek door zijn opleiding aan de 
Leidse universiteit en zijn ervaring als bestuursambtenaar thuis was als 
weinigen. Een uitvoerig, goed gedocumenteerd ooggetuigeverslag, zoals 
thans door Van der Meulen geschreven is, zou toen wellicht meer hebben 
uitgewerkt dan de enkele gesprekken met de heren Schouten en Bruins 
Slot, de medeondertekening van Een verklaring en een oproep tegen de 
politionele acties en het door hem geredigeerde appèl aan de a.r. Kamer
fractie in verlband daarmee, al wil ik de betekenis daarvan niet onder
schatten. Het doet echter enigszins komisch aan om enkele jaren ná het 
totstandkomen van de verzoening tussen Nederland en Indonesië en ná 
de "ommezwaai" van de A.R. Partij op de achterflap te lezen dat "dit 
boek ongetwijfeld een realistische bijdrage kan leveren voor het herstel 
van de goede betrekkingen tussen Indonesië en Nederland", al wil ik 
niet ontkennen, dat de lezing van dit boek ook thans nog nuttig kan zijn 
voor hen, die nog niet overtuigd zijn van de juistheid van deze "omme
zwaai". 
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Titel en ondertitel van het boek van Van der Meulen geven de be
doeling weer, die hij heeft gehad bij het schrijven ervan: een autobiogra
fische belichting van de slotfase van ons koloniale beleid in Indonesië. 
Daar het voor een groot deel wel zal berusten op dagboeknotities valt 
het accent in overeenstemming met de titel meer op de persoonlijke be
leving dan op de geschiedschrijving. In 1954 had Van der Meulen reeds 
iets dergelijks gedaan met betrekking tot Arabië, nl. in zijn Mijn weg naar 
Arabië en de Islaam, dat verscheen in de serie Facetten der West
Europese cultuur. 

N u brengt de combinatie met een autobiografie naast grote voordelen 
(waarover straks) verschillende bezwaren met zich mee, die Van der 
Meulen m. i. niet aLtijd heeft weten te vermijden. Een biografie vereist 
een andere structurele opzet en materiaalverwerking dan een geschied
schrijving. Een combinatie moet dus wel op allerlei moeilijkheden stuiten. 
In de autobiografie gaat het om de levensontwikkeling van de betrokken 
persoon, waarbij de psychologie een belangrijke rol speelt. Het gaat er 
om, hoe Van der Meulen, die "er bij stond", handelde en dacht met be
trekking tot de gebeurtenissen in Indonesië voor en na de tweede wereld
oorlog. De geschiedenis (Het einde van ons koloniale rijk) is daarbij in 
zekere zin slechts een omlijsting. Het primaire doel, dat de bouw van het 
gehele werk bepaalt, is niet de tijd, waarin zich de levensgeschiedenis van 
Van der Meulen afspeelt, maar zijn eigen ontwikkelingsgang. Vandaar dat 
er heel wat in zijn boek staat, dat zijn wienden, waartoe ik mijzelf ook 
mag rekenen, wel interesseert, maar dat voor de geschiedenis van Indonesië 
in de laatste decennia in het geheel niet van betekenis is. Men krijgt dan 
ook een veel duidelijker beeld van het persoonlijk leven van Van der 
Meulen vanaf zijn jeugd in een klein dorpje in de Achterhoek en van zijn. 
loopbaan als bestuursambtenaar in Indonisë en als zaakgelastigde van de 
regering in Ara:bië, dan van de geschiedenis van "het einde van ons 
koloniale rijk". Alleen zij, die deze periode zelf hebben meegemaakt of 
er studie van hebben gemaakt uit andere boeken, zijn waarsahijnlijk in 
staat de door de schrijver slechts fragmentarisch vermelde feiten in hun 
juiste verloop te volgen en de implicatie te begrijpen van de Malino
oonferentie, de Renville- en Linggadjati-overeenkomsten, en de "politionele 
acties", om slechts enkele belangrijke gebeurtenissen te noemen uit de 
jaren, die aan de souvereiniteitsoverdracht voorafgingen. 

Een tweede bezwaar tegen een biografische benadering van de ge
schiedenis is het gevaar van een al te "subjectieve" vertekening. Ook aan 
dit gevaar is Van der Meulen niet altijd ontkomen. Nu is een geheel 
"objectieve" beschrijving van de geschiedenis, zoals de grote Duitse histori
cus van de vorige eeuw, Leopold von Ranke, dat als zijn ideaal stelde, 
natuurlijk niet mogelijk. Von Ranke wilde zelf volledig uit zijn boeken 
"verdwijnen" om door alleen maar "de feiten" te laten spreken, te laten 
zien "wie es eigentlich gewesen ist". Een geschiedenis is nu eenmaal niet 
een opsomming van losse feiten. De historicus zoekt naar de zin en de 
samenhang van de door hem beschreven gebeurtenissen. En een autobiogra
fische benadering van het verleden kan er zeker toe bijdragen om ons te 
laten zien "wie es eigentlich gewesen ist". Maar een zekere distantie is 
daarvoor toch wel nodig, m.n. wanneer het om de contemporaine ge
schiedenis gaat, en tevens een kritisch bekijken van ons eigen aandeel 
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daarin. De beschrijving van de moeilijkheden, die Van der Meulen onder
vond bij de uitoefening van zijn bestuurstaak, wekken eohter meer dan 
eens de indruk van een soort zelfrechtvaardiging, waarbij men onwille
keurig de neiging voelt opkomen over deze moeilijkheden ook de "tegen
partij" eens te horen. Ik neem gaarne aan, dat het voor Van der Meulen 
met zijn "ethische" instelling en zijn sympathie voor de Indonesische vrij
heidsstrijd niet gemakkelijk is geweest, zijn groeiend verzet tegen allerlei 
overheidsmaatregelen, waarover hij thans openhartig schrijft, te verbind,en 
met een loyale vervulling van zijn taak als bestuursambtenaar. Maar je 
vraagt je bij het lezen van zijn aanklachten wel eens af, of dit conflict 
niet tot een ontslagaanvrage uit de bestuursdienst had moeten leiden. 

Het is natuurlijk heel gDed mogelijk, dat veel van hetgeen hem later 
duidelijk werd als het volgen van een "fatale weg", aanvankelijk slechts 
een gevoel van onbehagen wekte. Hij spreekt dat nu en dan zelf ook uit. 
Zo bv. wanneer hij de voortvluahtige Indonesische nationalisten in Djeddah 
gevankelijk naar Indonesië laat overbrengen. Op de vraag wat dat voor hen 
betekende, geeft hij dan zelf het antwoord "Daar zou ik later, terug in 
Indië, meer inzicht in krijgen." Zo ook wanneer hij met betrekking tot de 
Malino-conferentie een uit:spraak van Van Mook citeert: "Als dit lukken 
mag, dan krijg ik hier misschien het standpunt voor de koevoet waarmee 
Java uit zijn voegen getild kan worden." Het dreigende van dit gezegde 
"drong pas later tot me door," zegt Van der Meulen dan, en hij zinspeelt 
daarbij waarschijnlijk op de politionele acties. "Ik zag dit toen nog niet." 

V an de onderdrukking van de nationalistische acties op Sumatra al lang 
vóór de oorlog zegt hij alleen, dat ze hem "een bittere smaak in de mond" 
gaf. Hij deed er eahter wel aan mee. Ook tijdens en na de politionele 
acties bleef hij bestuursambtenaar, hoewel hij die acties veroordeelde. Dat 
geeft aan zijn houding iets tweeslachtigs, al heeft prof. Kraemer misschien 
wel gelijk, wanneer hij in zijn voorwoord zegt dat een steeds maar weer 
onder collega's en superieuren pleiten voor een "ethische" houding tegen
over de nationalisten de enige manier was, waarop men in die. dagen kon 
getuigen van het besef, dat de Indonesiërs er "niet waren terwille van 
ons" maar bestemd "tot eigen uitgroei". 

Er is echter aan de biografisohe geschiedschrijving in het boek van 
Van der Meulen nog een ander bezwaar verbonden, dat nauw samen
hangt met het eerste, dat ik noemde. Hij beperkt zich nI. in zijn be
sohrijving van "het einde van ons koloniale rijk" hoofdzakelijk tot ge
beurtenissen, die hij zelf heeft meegemaakt, en van de leidende figuren 
in de politieke wereld van Indonesië komen vrijwel alleen zij aan het 
woord met wie hij toevallig in contact kwam. Daar zijn enkele politici 
bij, zoals Hadji Agus Salim en Mohammed Roem, maar met de eigen
lijke leiders, zoals bv. Soekamo en Hatta, heeft hij blijkbaar nooit een 
diepgaand gesprek gehad of ze zelfs maar ontmoet. Zijn positie als be
stuursambtenaar bracht waarschijnlijk ook mee, dat hij niet naar Djocja 
kon gaan om de leiders van de "Republik" daar op te zoeken en met hen 
te spreken, zoals dat voor ons mogelijk was. Dat alles maakt, dat het 
zicht, dat Van der Meulen geeft op de verschillende stromingen en stand
punten binnen het Indonesische nationalisme, wel zeer beperkt is, ook 
waar het de houding tegenover de Nederlanders betreft. 

Een enkele maal lieten het overigens merkwaardig goede geheugen en 
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de dagboekaantekeningen van Van der Meulen hem blijkbaar in de steek. 
Ik denk bv. aan wat hij op blz. 208 en volgende soorijft over de kwestie
Goossens. De verslagen van het zendingsconsulaat geven tenminste van de 
daarover met het Departement van O. en E. gevoerde besprekingen een 
heel andere voorstelling. Zo zouden er wel meer vergissingen en onjuist
heden te noemen zijn. Doch dit zijn maar kleinigheden. 

Van groter importantie is een laatste bezwaar, dat ik tegen de door 
Van der Meulen toegepaste methode zou willen inbrengen, een bezwaar, 
dat tevens de overgang vormt tot het naar voren brengen van de grote 
voordelen er van, want het betreft ,hier de "fautes de ses qualités". 

Van der Meulen is een meester in het oproepen van een zekere drama
tische en romantische sfeer, met name wanneer hij de gesprekken be
schrijft, die hij met vele collega's en superieuren en ook met Indonesiërs 
gevoerd heeft. Hoewel deze gesprekken in de regel tussen aanhalingstekens 
zijn weergegeven, zullen ze in de meeste gevallen wel niet letterlijk zijn 
geciteerd. Het zijn meestal slechts enkele zinnen als weergave van ge
sprekken, die vaak urenlang, soms nachtenlang geduurd hebben, volgens 
zijn eigen zeggen. Van der Meulen bezit echter de gave om in zo'n enkele 
zin en in zijn eigen antwoord daarop, de essentie van zo'n gesprek en de 
sfeer waarin het gehouden werd, tot uitdrukking te brengen. Hij kon zo'n 
gesprek ook moeilijk optekenen tijdens het gesprek zelf en moest dus na 
afloop, en vooral later toen hij zijn aantekeningen in een boek verwerkte, 
een reconstructie geven. Dat verklaart ook de vorm van deze gesprekken, 
die niet alleen in dit boek, maar ook in zijn boeken over Arabië een zó 
typische stijl vertoont, in al de dialogen, met wie ze ook gevoerd worden 
en ondanks hun variërende inhoud, dat men er onmiddellijk een boek 
van Van der Meulen aan. herkent. 

Het zijn deze reconstructies en romantische beschrijvingen, die aan 
deze autobiografie van Van der Meulen het karakter verlenen van een "vie 
romancée", een genre, dat prof. Huizinga in zijn Cultuurhistorische ver
kenningen van 1929 niet geheel ten onrechte als on.historisch verwierp, 
maar dat m.i. toch ook in vele gevallen kan bijdragen tot een beter inzicht 
in de geschiedenis, wanneer de bedoeling voorzit, ook door een recon
structie van de feiten, te laten zien "wie es eigentlich gewesen ist". 

De biografische methode, zoals die door Van der Meulen wordt toege
past, maakt de beschrijving van de geschiedenis levend en boeiend. En 
men behoeft het nog niet met Goethe en anderen eens te zijn, die heel 
de geschiedenis in een biografie willen laten opgaan (ik denk bv. aan zijn 
Götz von Berlichingen en aan zijn uiteenzettingen in Dichtung und Wahr
heit), om te verlangen naar meer boeken van dit genre, dat in ons land 
nog veel te weinig beoefend wordt. Ook met het oog daarop bevelen wij 
de lezing van het boek van Van der Meulen daarom van harte aan. 

H. BERGEMA 

* 
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De urgentie van het vraagstuk 
Bij de hervatting van zijn normale functionering na de crisis heeft de 

Raad van Ministers van de EEG een opstelling gemaakt van de vraagstuk
ken die, naast het in eerste instantie te regelen gemeenschappelijk land
bouwbeleid, dringend een oplossing vragen om een evenwichtige ontwikke
ling van de gemeenschappelijke markt - namelijk zowel op agrarisch als 
op industrieel gebied - te verzekeren. Tot deze vraagstukken behoort, 
vooral in de opvattingen van de Duitse Regering, de fiscale harmonisatie. 

In de Raad is dan ook in beginsel overeengekomen, dat hij voor eind 
januari 1967 een beslissing zal nemen inzake de twee richtlijnen voor de 
harmonisatie van de omzetbelastingen, die de Europese Commissie heeft 
voorgesteld. . 

De voorbereiding vam de harmonisatie-voorstellen 
Indien men bedenkt, dat de Commissie haar eerste voorstellen al in 

november 1962 bij de Raad indiende, mag wel gezegd worden dat de rege
ringen over een zeer ruime periode hebben kunnen beschikken om zich over 
de hoofdzaken van dit probleem te beraden. De doelstellingen welke naar 
.het oordeel van de Commissie met de omzetbelasting-harmonisatie dienen 
te worden bereikt en de etappen waarin deze doeleinden kunnen worden 
verwezenlijkt zijn namelijk reeds in het eerste Commissievoorstel duidelijk 
uiteengezet. 

Deze harmonisatievoorstellen dragen ook geenszins het karakter van 
ideeën, die door de Commissie en haar diensten binnenskamers zijn ont
wikkeld en waarmede de Raad op een verrassende wijze is geconfronteerd. 

Het aide-memoire dat Minister Couve de Murville tijdens de bijzondere 
zitting van de Raad op 17 en 18 januari 1966 te Luxemburg ten aanzien 
van de rol van de Commissie en haar betrekkingen met de Raad indiende, 
vermeldt als punt 1 : "De samenwerking tussen de Raad en de Commissie 
vormt de stuwende kracht van de Gemeenschap. Deze samenwerking moet 
in alle stadia tot uiting komen. De Commissie dient derhalve, alvorens zij 
de laatste hand legt aan voorstellen die van bijzonder belang zijn voor alle 
lidstaten op passend niveau overleg te plegen met de regeringen. Dit overleg 
tast het recht van initiatief en voorbereiding, dat de Commissie krachtens 
het Verdrag heeft, niet aan, het verplioht de Commissie alleen er op 
passende wijze gebruik van te maken". 

Het hierin liggende verwijt treft de Commissie zeker niet ten aanzien van 
haar omzetbelastingvoorstellen. 

Artikel 99 van het Verdrag geeft de Commissie terzake niet slechts een 
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initiatiefrecht, maar draagt haar uitdrukkelijk op voorstellen bij de Raad 
in te dienen omtrent de wijze waarop de wetgeving van de lid-staten met 
betrekking tot de omzetbelasting, de accijnzen en de andere indirecte belas
tingen in het belang van de gemeenschappelijke markt kunnen worden 
geharmoniseerd. In verband met art. 100 dienen deze voorstellen de vorm 
van een richtlijn te hebben en kunnen zij - ook na afloop van de over
gangsperiode - alleen met eenparigheid van stemmen door de Raad 
worden aanvaard. 

Ten aanzien van de diep in de nationale wetgevingen ingrijpende om~t
belastingharmonisatie was de door de heer Couve de Murville gewenste 
werkwijze voor de Commissie vanzelfsprekend. Toen zij, na een eerste 
interne studie, begin 1959 een aanvang maakte met de concrete voorberei
ding en uitwerking van de voorstellen die zij op fiscaal terrein meende te 
moeten doen, legde zij haar plannen aanstonds voor aan het daartoe in
gestelde "Permanente Comité van Hoofden van de nationale belasting
administraties". Van dit beginstadium af zijn de omzetbelastingvoorstellen 
van de Commissie in een nauwe en zeer vruchtbare samenwerking met de 
deskundigen van de lid-staten voorbereid en uitgewerkt in een aantal werk
groepen, die regelmatig aan het vorengenoemde Comité hebben gerappor
teerd. Voorts had de Commissie van tijd tot tijd gelegenheid over het 
omzetbelastingsprobleem van gedachten te wisselen tijdens de Conferenties 
van de Ministers van Financiën. 

Daarbij heeft de Commissie het echter niet gelaten. Zij heeft ook nog 
het advies ingewonnen van het zogenaamde Fiscale en Financiële Comité. 
Dit Comité was samengesteld uit een zowel van de Europese Commissie 
als van de regeringen onafhankelijke groep van vooraanstaande hoogle
raren uit de zes landen en uit de Verenigde Staten, onder voorzitterschap 
van prof. Neumark. Nederland was in dit Comité vertegenwoordigd door 
prof. Schendstok. Het rapport van dit wetenschappelijke college behandelt 
de gehele fiscale hannonisatie-problematiek en houdt dientengevolge ook 
een concreet advies in met betrekking tot de omzetbelasting;h.armonisatie. 

Overeenkomstig art. 100 van het Verdrag heeft de Raad ook het advies 
van het Europese Parlement en van het Economisch en Sociaal Comité 
ontvangen. Behoudens een aantal wijzigingswensen op specifieke punten, 
hebben deze geraadpleegde organen de beide ontwerprichtlijnen met een 
overgrote meerderheid goedgekeurd. 

Het omzetbelastingsdossier van de in de Raad vertegenwoordigde be
windslieden, die voor deze materie de verantwoordelijkheid dragen, is dus 
naar het wil voorkomen wel zodang grondig voorbereid, dat het mogelijk 
moet zijn thans in volle kennis van zaken, tot een politiek verantwoorde 
besluitvonning te komen ten aanzien van de punten waarvoor in dit sta
dium een beslissing wordt gevraagd. Bij de komende behandeling zal de 
Raad trouwens voort kunnen bouwen op de besprekingen, die reeds in zijn 
vergadering van 29 en 30 maart 1965 zijn gevoerd. Tijdens die zitting is 
men weliswaar nog niet tot een formeel besluit gekomen, maar wel kon 
toen worden vastgesteld dat vijf regeringen in beginsel bereid waren de 
eerste gewijzigde ontwerprichtlijn (zie hierna) te aanvaarden. Nederland, 
vertegenwoordigd door het vorige Kabinet, maakte toen echter nog een 
algemeen voorbehoud "aangezien het van oordeel was, dat eerst een alge
mene visie op de toekomstige belastingpolitiek van de lid-staten moet 
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worden verkregen, alvorens bindingen ten aanzien van de omzetbelasting 
kunnen worden aanvaard" 1). 

De doelstellingen, de middelen om deze te verwezenlijken en het pro
gramma 
De twee hoofddoelstellingen van de voorgestelde omzetbelastingharrno

nisatie zijn: 
het totstandbrengen van concurrentieneutraliteit en 
de afschaffing van de fiscale grenzen tussen de lid-staten. 

In het in juni 1964 gewijzigde ontwerp voor een eerste richtlijn 2) stelt 
de Commissie de middelen voor om deze doeleinden in twee stappen te be
reiken, te weten: 

- vervanging, in een eerste etappe welke op 31 december 1969 afloopt, 
van de thans geldende omzetbelastingstelseIs door een gemeenschappelijk 
systeem van een belasting over de toegevoegde waarde (B.T.W.), waarbij 
de lid-staten echter hun vrijheid behouden op het gebied van het niveau 
van de tarieven en de vrijstellingen. 

Afschaffing van de fiscale grenzen in een tweede etappe, waarvoor 
nog geen binding aan een bepaalde termijn wordt gevraagd. 

De structuur en de technische toepassingsmodaliteiten van het gemeen
schappelijk B.T.W.-systeem zijn uitgewerkt in het ontwerp voor een 
tweede richtlijn, dat de Commissie in april 1965 bij de Raad indiende. 

Het zijn deze beide riahtlijnen die thans op de Raadsagenda staan. Zij 
zullen nog gevolgd worden door twee andere ontwerpen, namelijk inzake: 

- een derde richtlijn voor de toepassing van de B.T.\iV. op het gebied 
van de landbouw (zie hierna); en 

een vierde riahtlijn, welke de Commissie uiterlijk eind 1968 zal 
indienen en welke de concrete voorstellen zal moeten inhouden die tot de 
afschaffing van de fiscale grenzen kunnen voeren. 

Motivering van het eerste harmonisatiedoel: concurrentieneutraliteit 
Er mag van worden uitgegaan, dat de omzetbelasting het karakter heeft 

van een algemene vet1bruiksbelasting, die beoogt de uitgaven van particu
liere verbruikshuishóudingen te treffen. Om fiscaaltechnische redenen 
wordt zij eahter niet als een directe 'belasting op de particuliere bestedingen 
geheven, doch als een indirecte belasting, welke wordt geïnd bij de onder
nemers (fabrikanten, handelaren en dienstverrichters). Deze ondernemers 
worden geacht de omzetbelasting als een extra prij sbestanddeel aan hun 
afnemers door te -berekenen. In deze opzet dient de druk van de omzetbe-

1) Aldus Minister Vondeling en Staatssecretaris Hoefnagels in hun "Nota over de 
harmonisatie van de belastingen in de Europese Gemeenschap" van 14 april 1966 
(Gedrukte stukken, Tweede Kamer, Zitting 1965-66 - no. 8556). 

2) In de oorspronkelijke eerste richtlijn van november 1962 was voorgesteld in een 
eerste fase van vier jaar de thans geldende cumulatieve omzetbelastingstelseIs te ver
vangen door een neutraal stelsel, dat, naar keuze van elke regering, van land tot land 
verschillend kon zijn. Pas in een per 31.12.1969 aflopende tweede fase zou dan moeten 
worden overgegaan tot de invoering van een gemeenschappelijk systeem van een be
lasting over de toegevoegde waarde. Toen echter bleek dat zowel de Ministers van 
Financiën als de door de Raad geconsulteerde organen ernstige bezwaren hadden tegen 
twee betrekkelijk kort opeenvolgende technische herzieningen, wijzigde de Commissie 
haar voorstel op grond van art. 149, tweede lid. 
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- zij verhinderen de totstandkoming van neutrale ooncurrentievoor
waarden, doordat de compensatiemaatregelen het mogelijk maken de zeer 
grote verschillen in de verhouding van de druk van de directe en de indi
recte belastingen in de zes landen te handhaven. 

Kortom, de Europese Commissie beschouwt de afschaffing van de be
lastinggrenzen als een conditio sine qua non voor de totstandbrenging van 
de gemeenschappelijke markt. 

Dit standpunt is feitelijk mede beslissend voor de bepaling van het tijd
stip waarop deze maatregel zou dienen te worden doorgevoerd. Art. 8, lid 7 
van het EEG-Verdrag bepaalt immers, dat het einde van de overgangs
periode (31 dec. 1969) het uiterste tijdstip vormt waarop alle maatregelen 
welke het tot stand brengen van de gemeenschappelijke markt medebrengt 
moeten zijn verwezenlijkt. 

De Commissie handelde dan ook consequent toen zij in het zgn. "Initia
tief 1964" voorstelde de belastinggrenzen per 1 januari 1970 op te heffen. 
Dit initiatief werd sterk gesteund door de Duitse Regering en door de 
grote meerderheid van het Europese Parlement. Inmiddels heeft de loop 
der omstandigheden ertoe geleid, dat de Commissie het bedoelde tijdstip 
in een latere suggestie heeft verschoven ,naar 1972. Er zij echter nog eens 
aan herinnerd, dat de thans bij de Raad aanhangige ontwerp-richtlijnen 
zelf geen concreet voorstel omtrent de voor het bereiken van het einddoel 
te stellen termijn inhouden. 

Aan de hand van de tot dusver bekend geworden standpunten kan wor
den vastgesteld, dat de regeringen weliswaar algemeen de juistheid en de 
wenselijkheid van het door de Commissie gestelde einddoel - de afbraak 
van de belastinggrenzen - erkennen, maar dat over de vraag of dit 
ideaal binnen afzienbare tijd tot werkelijkheid kan worden de meningen 
nog zeer verdeeld zijn. Zoals hierna zal blijken kan de politieke instelling 
van de regeringen ten opzichte van de afuraak van de belastinggrenzen van 
invloed zijn bij de standpuntbepaling ten aanzien van het gemeenschappelijk 
B.T.W.-stelsel. 

De noodzaak van een gemeenschappelijk omzetbelastingsysteem 
Een eerste prea1aJbele voorwaarde voor de opheffin.g van de be

lastinggrenzen is de aanvaarding van een gemeensahappelijk systeem 
van heffing. Dit systeem zal aan de voLgende criteria moeten voldoen: 
het dient een optimale concurrentieneutraliteit te verzekeren (vgl. het 
eerste harmonisatiedoel) en het dient, qua heffingstechniek, geschikt te 
zijn om in alle zes landen op een efficiënte wijze in praktijk te worden 
gebracht. 

Diepgaande studies hebben aangetoond, dat een eenmalige heffing in de 
kleinhandelsfase (c.q. in de groothandelsfase) wel aan de neutraliteitseis zou 
kunnen voldoen, doch wegens het tweede criterium niet voor een gemeen
scl1appelijk stelsel in aanmerking komt. Een alleen door de kleinhandelaren 
(c.q. de groothandelaren) op te brengen omzetbelasting zou overigens in 
verschillende landen ook politiek niet haalbaar zijn. Hierbij dient te worden 
bedacht, dat het tarief van zulk een heffing in sommige landen zeer hoog 
zou liggen: In Frankrijk bijv. 200/0. 

Het stelsel dat aan de beide genoemde eisen kan voldoen is het door de 
Commissie voorgestelde B. T. W.-systeem. 
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Zoals 'bekend, past Frankrijk reeds sedert 1954 een "taxe sur la valeur 
ajoutée" toe. In Duitsland is een wetsontwerp voor een "Mehrwertsteuer" 
bij de Bondsdag in behandeling. De vorige Italiaanse regering heeft de 
invoering van een zodanige belasting in haar belastingherzieningsplan op
genomen. Ook buiten de EEG, bijv. in Zweden en in Denemarken, wordt 
ernstig over de overgang naar een belasting over de toegevoegde waarde 
gedacht. 

De noodzaak van een gemeenschappelijk tarief 
De opheffing van de belastingrenzen impliceert ten tweede een harmo

nisatie (i.c. unificatie of zeer vergaande aanpassing) van de tarieven en de 
vrijstellingen. Bij het wegvallen van de thans toegepaste compensaties bij 
in- en uitvoer, zouden reeds betrekkelijk geringe verschillen in de druk van 
deze kostprijsverhogende belasting directe concurrentieverstoringen in het 
intracommunautaire goederenverkeer veroorzaken 6). 

Op de zeer ingrijpende gevolgen van deze maatregel zal ik aan het slot 
nog kort terugkomen. Ik moge hier slechts herhalen, dat zij "van latere 
zorg" zijn, omdat de Commissie eerst tegen het einde van 1968 voorstellen 
behoeft te doen ter oplossing van de problemen die bij de na 1970 beoogde 
opheffing van de belastinggrenzen rijzen. 

Waar het nu in de Ministerraad vooral om zal gaan is de invoering per 
1 januari 1970 van het in de tweede richtlijn voorgestelde gemeenschappe
lijke B.T.W.-systeem. 

De heffingstechniek van het B.T.W.-systeem 
De technische werking vaneen B.T.W. is het eenvoudigste uiteen te 

zetten als men uitgaat van een eenmalige heffing in de kleinhandelsfase. In 
dat geval blijft de omzetbelasting buiten toepassing voor alle transacties 
die vóór de kleinhandelsschakel worden verricht. Bij een tarief van 10% 
betaalt de kleinhandelaar dan over een omzet van f 1000.- aan omzet
belasting f 100.-. 

Bij een B.T.W., die naar hetzelfde ·tarief wordt geheven, betaalt de klein
handelaar alleen het verschil tussen de over zijn omzet berekende belasting 
en de belasting, die hem door zijn leveranciers in rekening is gebracht. 
Stel dat zijn aankopen f 800.- hebben bedragen, dan moet hij 10% van 
f 1000.- min 10% van f 800.- = f 20.- aan de fiscus afdragen. Even
als bij het eerstbedoelde stelsel zal hij zijn cliënten echter de volle 10% 
= f 100.--- in rekening moeten brengen om zowel de aan zijn leveranciers 
als de aan de fiscus betaalde bedragen Cf 80.- + f 20.-) te kunnen ver
halen. Bij de B.T.W. stemt de door de ondernemer te betalen omzet
belasting dus overeen met 10% van de door hem toegevoegde waarde 
(f 200.-). 

In de aan de kleinhandel voorafgaande schakels wordt dezelfde heffings
techniek toegepast. Schematisch kan de werking van het stelsel als volgt 
worden uitgebeeld: 

6) Op een eventuele mogelijkheid om in het kader van een gemeenschappelijk 
B.T.W.-systeem deze concurrentieverstoringen te voorkomen zonder compensaties 
in de tegenwoordige vorm toe te passen, kan ik hier niet ingaan. Dat zou uitvoerige 
technische uiteenzettingen vergen. 



168 

Oerproducent 
Fabrikant 
Groothandel 
Klein:handel 

Toegevoegde 
Inkoop waarde 

200 
200+ 20 SOO 
700 + 70 100 
80+ 80 200 

Verkoop 

200+20 
700+ 70 
800+80 

1000 + 100 

Eindbelasting 10% van 1000 = 100 

J.C. JANSEN 

Te betalen 
belasting (10 %) 

20 
SO (70-20) 
10 (80-70) 
20 (100-80) 

Uit dit voorbeeld ziet men ook, dat een B.T.W. met de kleinhandelsfase 
precies dezelfde druk op de eindconsumptieprijzen legt als een eenmalige 
kleinhandelsbelasting. En voorts, dat, hoewel de B.T.W. het zg. stelsel van 
gefraotioneerde betalingen wordt geheven, geen cumulatie optreedt en dat 
de totale belastingdruk in elke fase nauwkeurig bekend is (nI. 10% 
van de netto-verkoopprijs). 

Draagwijdte van het voorgestelde gemeenschappelijke B.T.W.-systeem 
Bij de uitwerking van het gemeenschappelijke B.T.W.-stelsel in het 

tweede richtlijnontwerp heeft de Commissie zich vooral door de volgende 
overwegingen laten leiden: 

1) Bij de verwezenlijking van het eerste harmonisatiedoel (concur
rentieneutraliteit) dienen de voorwaarden voor het bereiken van het eind
doel (afschaffing der belastinggrenzen) tegelijkertijd zoveel mogelijk te 
worden vervuld. Met het oog hierop dienen de toepassingsregels aanstonds 
zodanig te worden geharmoniseerd, dat ter gelegenheid van de afschaffing 
van de fiscale grenzen, afgezien van de aanpassingen van de tarieven en 
de vrijstellingen, zo min mogelijk nieuwe technische wijzigingen in de 
nationale wetgevingen nodrg zijn. Dienovereenkomstig bevat het voorge
stelde systeem op verschillende onderdelen reeds een gemeenschappelijke 
regeling, waar deze bij een strikte beperking tot het neutraliteitscriterium 
niet nodig zou zijn Cbv. definities van de begrippen levering en dienst, be
paalde administratieve voorschriften, e.d.). 

2) Overeenkomstig art. 99 van het Verdrag dient de harmonisatie 
de vrijheid van de lid-staten niet verder te beperken dan voor de instel
ling en de goede werking van de gemeenschappelijke markt nodig wordt 
geacht. Op grond van deze overweging bevat de B.T.W. op activiteiten die 
geen of een te verwaarlozen invloed op de functionering van de gemeen
schappelijke marld: hebben (bv. de omvangrijke groep van diensten die in 
het algemeen niet aan ondernemers worden bewezen en gewoonlijk slechts 
van plaatselijke betekenis zijn; bijzondere regelingen voor kleine onder
nemers). 

De onder 1) genoemde gedragslijn kon echter helaas niet in alle ge
vallen worden gehand:haafd. Op sommige punten, ten aanzien waarvan het 
uiterst moeilijk bleek op korte termijn tot overeenstemming tussen de 
lid-staten te komen, is van het voorlopig voortbestaan van de belasting
grenzen gebruik (of zo men wil misbruik) gemaakt om de regeringen nog 
een zekere vrijheid te laten. Dit is bv. het geval voor de toepassing van de 
belastingaftrek voo'r investeringsgoederen, voor de behandeling van de 
overdracht van onroerende goederen en van tweede hands goederen, e.d. 
Hiertoe moet ook de zeer belangrijke vraag worden gerekend of de klein-
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handel al dan niet in het B.T.W. zal worden betrokken. Het staat al wel 
vast, dat Italië vooral uit praktische overwegingen, gebruik zal maken 
van de door de richtlijn geboden mogelijkheid de B.T.W. niet op de klein
handel toe te passen. Aan deze beperking van het stelsel zijn echter 
grote bezwaren verbonden 7). 

Ten aanzien van de regelingen waarvoor de lid-staten nog vrijheid wordt 
gelaten is, telkens wanneer daardoor de concurrentieneutraliteit in gevaa1'" 
zou kunnen komen, een procedure van voorafgaande raadpleging van de 
Commissie en de andere lid-staten voorgeschreven (art. 13). 

Reeds bij de voorbereiding van de tweede richtlijn in de ambtelijke 
werkgroep is het duidelijk geworden, dat verschil van inzicht bestaat over 
de mate waarin het gemeenschappelijke B.T.W.-stelsel tot in details be
hoort te worden geregeld. Sommige lid-staten stellen zelfs de hierboven 
onder 2) bedoelde vrijheden niet op prijs en zouden er de voorkeur aan 
geven ook ten aanzien van de daar genoemde elementen een de parle
menten bindende gemeenschapsregeling te aanvaarden. Zij zijn ook voor
standers van de onder 1) uiteengezette gedragslijn van de Commissie en 
vragen voorts nog uitbreiding van de gevallen waarvoor bij toe te laten 
afwijkingen consultaties verplicht worden gesteld. Daartegenover wensen 
andere lid-staten veel meer vrijheid gedurende de eerste fase, aangezien 
de opheffing van debelastinggrenzen naar hun inzicht nog wel geruime 
tijd op zich zal laten wachten, lijkt het hun niet nodig de nationale autQno~ 
mie meer in te perken dan voor de concurrentieneutraliteit nodig is en 
deze laatste dient daarenboven ook niet op een goudschaaltje te worden 
afgewogen. Deze lid-staten hebben veelal ook bezwaren tegen de strenge 
consuItatieprocedure van art. 13. Deze zienswijze is bij de behandeling 
van de omzetbelastingharmonisatie in het Europese Pa:rlement verdedigd 
door de heer Van Campen. 

Persoonlijk heb ik voor deze 'benaderingswijze wel begrip, als het om 
zaken gaat waarbij essentiële punten van nationaal beleid in het geding 
zijn (bv. vrijstellingen in verband met sociale doelstellingen; zie hierna). 
De vrijheidsdrang lijkt mij echter moeilijker te aanvaarden als het gaat 
om punten die politiek irrelevant zijn (bv. ten aanzien van de definiëring 
van de begrippen leveringen dienst). Met betrekking tot dit soort formele 
zaken moge meer aandacht worden geschonken aan de door de Commissie 
onderstreepte wenselijkheid op het gebied van de te harmoniseren be
lastingen te komen tot een gemeenschapsrecht. Daardoor zouden enerzijds 
latere interpretatiemoeilijkheden grotendeels kunnen worden voorkomen, 
terwijl anderzijds de ondernemers, die hun activiteiten meer en meer over 
de grenzen uitbreiden, niet steeds met van land tot land verschillende 
fiscale regelingen geconfr<?oteerd worden. 

De hoofdlijnen van het gemeenschappelijke B.T.W.-systeem 
In de veronderstelling dat in de lezerskring van dit tijdschrift de be

langstelling niet zozeer uitgaat naar allerlei technische bijzonderheden, 
meen ik me te mogen beperken tot een zeer beknopte aanduiding van de 
hoofdlijnen van het voorgestelde B.T.W.-systeem 8). Wel lijkt het interes-

7) Verg. de vorenvermelde Nota van de Minister en de Staatssecretaris van Finan
ciën, die op blz. 11 uitvoerig op dit probleem ingaan. 
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sant daarbij de aandacht te vestigen op enkele belangrijke vraagstukken 
die naar het zich laat aanzien in de Raad aan de orde zullen komen. 

In overeenstemming met de tegenwoordige omzetbelastingwetgevingen, 
zijn de drie belaJstbare feiten: 1) de leveringen van goederen, 2) het ver
richten van diensten en 3) de invoer van goederen. De begripsbepalingen 
inzake deze belas1Jbare feiten vertonen evenmin ingrijpende verschillen 
met de bestaande wetgevingen. 

Het Economisch en Sociaal Comité acht het wenselijk de heffing bij 
invoer achterwege te la,ten. Ook de Nota van de Bewindslieden van het 
Nederlandse Ministerie van Financiën vestigt op blz. 11 punt 6, de 
aandacht op deze mogelijkheid. Inderdaad kan de invoerheffing bij een 
B.T.W. vervallen, indien de goederen door belastingplichtige ondernemers 
worden ingevoerd. De bij invoer betaalde belasting kan immers aan 
het einde van de maand door de importeur weer in aftrek worden ge
bracht. Laat men de heffing hij invoer achterwege, dan komt de belasting 
aan het einde van de maand toch binnen. Dit is het zg. "inhaaleffect" dat 
de B.T.W. eigen is: de in een bepaalde schakel niet geheven belasting 
wordt in de eerstvolgende belaste schakel geïnd. Het is duidelijk, dat het 
achterwege laten van de invoerheffing niet mogelijk is als de invoer door 
een particulier of een andere niet-belastingplichtige persoon plaatsvindt, 
daar het bedoelde inhaaleffect dan niet kan werken. Niettemin zou op 
deze wijze een belangrijke beperking van de grensfonnaliteit of -controle 
kunnen worden verkregen. Het is echter de vraag of alle ministers van 
financiën wel bereid zullen zijn het "safe" incasseringsmiddel dat de 
grensovergang verschaft prij s te geven. 

BelastingPlichtig zijn in het algemeen alle fabrikanten, handelaren en 
dienstverrichters, voor zover hun prestaties in het binnenland worden ver
richt. In het buitenland verrichte leveringen en diensten zijn niet belastbaar 
en leveringen van goederen naar het buitenland zijn vrijgesteld, terwijl de 
in een vorige schakel geheven belasting door middel van de bekende aftrek 
van de voorbelasting wordt verrekend of teruggegeven. 

De aftrek van de voorbelasting vindt globaal plaats, d.w.z. van het totale 
belastingbedrag dat over de ome:et gedurende de aangifteperiode (door
gaans een maand) is berekend, wordt afgetrokken het totale belastingbe
drag dat is vermeld op de in diezelfde periode ontvangen facturen wegens 
aankopen van goederen en diensten. Voor het genieten van de aftrek 
wegens aankopen behoeft dus niet te worden gewacht tot de desbetreffende 
goederen of diensten in de omzet zijn verwerkt. Een eventueel overscho,t 
aan voorbelasting wordt in de volgende maand, c.q. maanden, in aftrek 
gebracht. Een overschot aan het einde van het kalenderjaar wordt echter 
teruggegeven. Ten aanzien van overschotten bij uitvoertransacties kan de 
teruggave reeds vroeger plaatsvinden. Het Economisch en Sociaal Comité 
wenst eveneens vervroegde teruggavemogelijkheid voor nieuwe onder
nemingen en ondernemingen die zich met research bezighouden, aangezien 
deze dezelfde liquiditeitsmoeilijkheden kunnen ondervinden als export
ondernemingen. Het is niet uitgesloten, dat met name van Franse zijde 

8) De volledige tekst met toelichting, alsmede de adviezen van het Europese Parle
ment en van het Economisch en Sociaal Comité zijn te vinden in de bijlagen van de 
vorenvermelde nota van de Minister en de Staatssecretaris van Financiën. 
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bezwaar tegen de teruggaaf van overschotten zal worden gemaakt; vol
gens het Franse T.V.A.-systeem dienen deze zólang naar volgende aan
gifteperioden te worden overgedragen tot zij geheel met de op de ver
kopen verschuldigde belasting zijn verrekend. De Franse Regering is in 
het algemeen weinig geneigd bij het B.T.W.-systeem over te gaan tot 
teruggaaf van reeds geïnde belasting, behalve bij uitvoer (verg. ook het 
hierna behandelde verbod van aftrek van vóórbelasting bij vrijstellingen). 

De aftrek van voorbelasting voor investeringsgoederen vindt net zo 
als voor andere aanschaffingen, onmiddellijk en integraal plaats. Deze 
regeling geldt thans ook in Frankrijk, maar, zoals reeds is opgemerkt, 
zonder teruggaaf van overschotten aan vóórbelasting. In het Duitse wets
ontwerp is voor de investeringsgoederen de zg. pro rota temporis-methode 
voorgesteld. Bij deze methode wordt de aftrek over een aantal jaren ge
spreid en wel op basis van de afschrijvingstermijnen. De door de Com
missie voorgestelde methode van onmiddellijk aftrekken steunt vooral op 
de volgende gronden: zij is technisch veel eenvoudiger dan de pro rata 
temporis-methode; zij vermijdt dat de ondernemers ongemotiveerde finan
ciële lasten opgelegd worden doordat zij de op hun investeringen druk
kende belasting langere tijd aan de staat zouden moeten voorschieten; 
zij legt geen rem op de investeringen. De Commissie erkent nochtans, dat 
tegenover deze duidelijke voordelen nadelen staan die met de pro rata 
temporis-methode kunnen worden vermeden, te weten: deze laatste 
methode matigt de door de invoering van de B.T.W. veroorzaakte stimu
lans tot grotere investeringen, hetgee.n beter in overeenstemming kan zijn 
met de gevoerde conjunctuurpolitiek; de methode der onmiddellijke af
trekken vereist een hoger belastingtarief om dezelfde opbrengst te ver
krijgen als met de pro rata temporis-methode; dit laatste bezwaar telt nog 
te sterker doordat. de lid-staten, die van een cumulatief stelsel op de 
B.T.W. overgaan, reeds voor een belangrijk financieel probleem staan met 
betrekking tot de omzetbelasting die reeds is geheven van vroegere in
vesteringsgoederen, die nog niet zijn afgeschreven. 

Teneinde de betrokken lid-staten in staat te stellen deze moeilijkheden 
het hoofd te bieden, heeft de Commissie voorgesteld hun de vrijheid te laten 
om gedurende een bepaalde overgangsperiode," die zo kort mogelijk moet 
zijn, de pro rata temporis-methode toe te passen. 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tegen deze vrijgevigheid be
zwaar aangetekend. In het Europese Parlement heeft de rapporteur, de 
Duitse socialist Seuffert, er daarentegen krachtig voor geijverd het pro rata 
temporis-stelse1 als algemene regel aanvaard te krijgen. De grote meerder
heid van het Parlement heeft evenwel het Commissievoorstel goedgekeurd. 

Hoewel elke lid-staat blijkens artikel 8, lid 3, de vrijheid heeft tot aan 
de opheffing van de belastinggrenzen, naast de gemeenschappelijke vrij
stellingen bij uitvoer, ook andere door hem nodig geoordeelde vrijstel
lingen toe te passen, wordt deze vrijheid feitelijk aanzienlijk belemmerd 
door art. 9, lid 2. Ingevolge deze laatste bepaling mag namelijk, behalve 
in geval van uitvoer, geen aftrek van de in de vorige fase geheven belasting 
worden toegestaan met betrekking tot goederen of diensten welke worden 
gebruikt voor onbelastbare of vrijgestelde leveringen of diensten. Deze zg. 
,~butoir"-regel (butoir = stootblok) is opgenomen, omdat de overgrote 
meerderheid van de regeringen van mening is, dat de aftrek van de voor-
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belasting in deze gevallen tot talrijke administratieve complicaties zou 
leiden: ondernemers die uitsluitend of in overwegende mate vrijgestelde 
transacties verrichten, zouden permanente crediteuren van de fiscus wor
den, aangezien aan hen regelmatig teruggaven zouden moeten worden ver
leend, na de nodige controles. Voorts achten deze regeringen het een be
zwaar, dat het verlenen van aftrekmogelijkheid in deze gevallen een sterke 
pressie tot het claimen van vrijstellingen door belanghebbenden zou teweeg
brengen. 

Het weigeren van de aftrek van de voorbelasting heeft echter zeer 
nadelige gevolgen. Om te beginnen treden technische complicaties op: 
ondernemers die zowel belastbare als onbelastbare transacties verrichten 
moeten hun aanschaffingen .splitsen in een aftrekbaar en een niet-aftrek
baar gedeelte. Voor investeringsgoederen moet deze zogenaamde "pro rata
regeling" bovendien veelal jaarlijks gecorrigeerd worden. Voorts heeft het 
achterwege blijven van de aftrek consequenties die geheel in strijd zijn met 
de opzet van het B.T.W.-stelsel: de vrijgestelde goederen en diensten 
gaan een verborgen belastingdruk dragen welke bij in- en uitvoer niet kan 
wODden gecompenseerd; voorts zullen bij nadere verwerking van vrijge
stelde goederen cumulaties en dus concurrentieverstoringen optreden. 

Op grond van deze bezwaren adviseert de Europese Commissie dan ook 
het toepassen van Vlrijstellingen zoveel mogelijk achterwege te laten 9). 
In gevallen waarin om sociale of andere redenen een belastingverlichting 
nodig wordt geaoht, zou dan moeten worden volstaan met een gereduceerd 
tarief, dat juist hoog genoeg is om de vóórbelasting geheel te absorberen. 
Toegegeven moet worden dat hiermede praktisch hetzelfde resultaat kan 
worden bereikt als met de meeste vrijstellingen in de tegenwoordige cumu
latieve stelsels. Als in Nederland bv. thans een vrijstelling voor een be
paald produkt geldt, is dat produkt meestal ook niet onbelast omdat de 
voordruk (op samenstellende delen, investeringsgoederen, diensten, enz.) 
gewoonlijk niet wordt opgeheven. 

In Nederland zou men echter van de mogelijkheden tot volledige vrij
stelling, welke de B.T.W. inderdaad biedt, kunnen profiteren om met een 
beperkt aantal vrijstellingen globaal hetzelfde sociale effect te bereiken 
als met een uitgebreid assortiment in het tegenwoordige stelsel. 

Van Nederlandse zijde is dan ook van meet af aan - zowel bij het 
ambtelijke vóóroverleg, als in het Europees Parlement en in het Econo
misch en Sociaal Comité - krachtig verzet aangetekend tegen de bedoelde 
"butoir"-regel. Voor deze acties is eohter vrijwel geen steun bij de anderen 
gevonden. 

Dezelfde bezwaJren bestaan in N ededand uiteraard tegen de soortgelijke 
bepaling van artikel 7, lid 2, waarin staat, dat gematigde tarieven op een 
zodanig niveau dienen te worden vastgesteld, dat de vóórbelasting norma
liter volledig kan worden afgetrokken. 

Bij de discussie in de Raad zal dit probleem stellig een zeer belang
rijke rol spelen. 

De toepassing van de B.T.W. op de landbouwsector stelt zeer bijzon-

9) Mede om de later nodige harmonisatie van de vrijstellingen niet te zeer te be
moeilijken, heeft de Commissie voorgesteld over de door de lid-staten wenselijk 
geachte vrij stellingen voorafgaande consultaties te houden. 
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dere problemen, die nog niet tot een oplossing zijn gebracht. Enerzijds 
dient de technische toepassing ten aanzien van deze sector - die tot dusver 
in alle landen vrijwel geen bemoeienis met de omzetbelasting had - op 
een praktisch uitvoerbare wijze te worden geregeld. En aan de andere 
kant stelt de totstandkoming van de gemeenschappelijke landbouwmarkt 
ook zeer bijzondere eisen aan de toepassing van de B.T.W. De Europese 
Commissie staat voor de moeilijke opgave om op korte termijn in een 
bijzondere (derde) richtlijn aanvaardbare voorstellen op dit gebied te doen. 

De gevolgen van de overgang naar de B.T.W. 
De doelstelling van de voorgestelde technische hervorming van de omzet

belasting - de neutralisatie - impliceert dat de invoering van de B.T.W. 
min of meer ingrijpende veranderingen zal teweeg brengen: 

- Ondernemers die thans een ongemotiveerd concurrentievoordeel of 
-nadeel hebben zullen op voet van gelijk1heid worden gesteld. 

- In het algemeen zal de export in een betere positie komen en zal 
de import zWaaJrder worden belast. In de relatie met andere lid-staten, 
die in een soortgelijke situatie verkeren, kan een en ander elkaar echter 
geheel of ten dele opheffen. 

- De prijssrtructuur zal in vele gevallen wijziging ondergaan. Na 
eliminatie van de tegenwoordige omzetbelasting uit de prijzen, kan de 
inkoop- en verkoopboekhouding, alsmede de kostprijscalculatie, op netto
basis gevoerd worden. De B.T.W., die afzonderlijk op de facturen moet 
worden vermeld, is bij inkoop in feite een vordering op de fiscus. Aange
zien de B.T.W. bij verkoop in elk geval afzonderlijk in rekening moet 
worden gebracht, zal het van de vorenbedoelde herrekening naar netto
prijzen afhangen of de ondernemers bij de overgang een ongemotiveerd 
prijsvoordeel of -nadeel zullen hebben. De B.T.W. heeft, doordat zij met 
nettoprijzen werkt, het voordeel, dat eventuele latere tariefwijzigingen de 
kostprijzen nietbeinvloeden, behalve in de laatste belaste distributie
schakel. 

- De afwenteling van de belasting wordt sterk vergemakkelijkt: de 
doorberekende B.T.W. is voor de afnemer "cash" (behalve weer in de 
laatste schakel). 

Gedurende de eerste :harmonisatiefase behoeft de B.T.W. niet tot een 
wijziging van de globale druk op de consumptieprijzen te leiden. Door de 
keuze van de tarieven en de vrijstellingen hebben de nationale regeringen 
de uitwerking op het prijsniveau in eigen hand. 

De gevolgen van de opheffing der grenzen 
De consequenties van de tweede harmonisatiefase - de opheffing van 

de belastinggrenzen - zullen van veel ingrijpender aard zijn: 
- De aanpassing van de tarieven en vrijstellingen zal in de meeste lid

staten een wijziging in de druk van de omzetbelasting en daardoor in de 
verhouding tussen indirecte en directe belastingen meebrengen. V oo,r 
Nederland moet dan vrij zeker op een verhoging van de omzetbelasting 
gerekend worden. Deze zal door een verlaging van de directe belastingen 
of/en door een verhoging van de sociale ove~heidsprestaties kunnen wor
den gecompenseerd. Het is echter wel voorbarig zich nu met prognoses 
en remedies bezig te houden ten aanzien van een situatie die zoveel jaren 
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verder ligt, dat men er thans moeilijk een voorstelling van kan hebben, 
wat dan de budgettaire behoeften zullen zijn en hoe de mogelijkheden 
om daarin te voorzien dan zullen liggen. Het tijdstip waarop de Europese 
Commissie ter zake concrete voorstellen moet doen (eind 1968) acht ik 
dan ook nog tamelijk vroegtijdig. 

- De mogelijkheid om door middel van de omzetbelasting (en de accijn
zen) een nationaal gerichte economische en sociale politiek te voeren zal 
dan nog maar in beperkte mate aanwezig zijn. De aanvaarding van een 
gemeenschappelijke tariefstructuur betekent dus in wezen het aanvaarden 
van een communautaire politiek op het gebied van de indirecte belastingen, 
waarbij alleen nog maar in het kader van gemeenschappelijke sociale en 
eoonomische doelstellingen geageerd kan worden. 

In verband met de aldus met de opheffing der grenzen samengaande 
overdracht van nationale souvereiniteit aan de Gemeenschap verdient de 
volgende overweging uit de resolutie van het Europese Parlement inzake 
de tweede ontwerprichtlijn wel bijzondere aandacht: "Het Europese Parle-
ment ...... is van oordeel dat voor zover na inwerkingtreding van deze 
richtlijn de nationale pevrlementen in hun wetgevende bevoegdheid worden 
beperkt, overeenkomstige bevoegdheden, met name bij wijziging van de 
beoogde voorschriften, aan het Europese Parlement moeten worden over
gedragen." 

Brussel, mei 1966. 
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MR. J. HOLLANDER 

De huidige politieke ontspanning in de verhouding tussen het communis
tische Oost-Europa en het vrije Westen heeft de vraag naar de wijze 
waarop dit Westen zijn veiligheid militair moet waarborgen opnieuw ac
tueel gemaakt. En niet alleen deze politieke ontspanning. Ook de tech
nische ontwikkeling, die steeds snellere verbindingen mogelijk maakt, 
steeds meer onthullende waarneming verwerkelijkt en steeds meer omvat
tende inlichtingen kan verstrekken, en een steeds groter voorraad van 
wapens van een groeiende verscheidenheid ter beschikking stelt, doet haar 
invloed op de ,beantwoording van deze vraag gelden. 

In het volgende zal met name worden nagegaan welke rol ons land bij 
de verdediging van het Westen kan spelen en hoe het deze 1'0'1 zou kunnen 
vervullen. 

Daarom lijkt het zinvol eerst kort de belangrijkste strategische opvat
tingen te beschrijven, met name die over de Westerse verdediging. Dan 
zal worden bezien wat de plaats en taak van Nederland daarin zou kunnen 
zijn en tenslotte de wijze waarop wij ons van deze taak zouden kunnen 
kwijten. 

Strategische opvattingen 
In de jaren 1950--1960, ruwweg de periode waarin Generaal Dwight 

D. Eisen:hower president van de Ver. Staten van Amerika was, gold de 
leer van de "mo;Sswe retaliation, deterrence and containment". Deze leer, 
vooral ook voorgestaan door de toenmalige Amerikaanse minister van 
buitenlandse zaken, John Foster Dulles, behelsde dat iedere tegenstander, 
die zich in hoe geringe mate ook, aan het grondgebied van het Westen zou 
vergrijpen, het v0'lle gewioht van alle beschikbare vergeldingsmogelijkheden 
-in feite de atoom- en waterstofbommen-over zich uitgest0'rtzoukrijgen 
(de zgn. "massive retaliation"). Hierdoor zou iedere tegenstander - waar
bij eigenlijk alleen maar aan de S0'wjet-Unie werd gedacht - wel van 
militair 0'ptreden, zelfs op zeer kleine schaal, worden afgeschrikt (de zgn. 
"deterrence"), waardoor werd bereikt dat de macht van het communisme 
beperkt hleef tot die geb5.eden waarin het die in de vijftiger jaren feitelijk 
bezat (de zgn. "contaitunent"). 

In deze gedachtengang werd dus v0'lledig vertrouwd op de afschrikwek
kendheid van het dreigen met nucleaire wapens. Maar zou de vijand zich 
door deze dreiging niet bang laten maken en toch t0't militair optreden 
overgaan, dan zouden deze wapens ook inderdaad gebruikt moeten worden 
(met alle versahrikkeli}k<e gevolgen van dien, niet alleen voor de vijand, 
maar zeer waarschijnlijk ook voor mede- of omstanders I). En hier lag nu 
juist de zwakte van de leer van de "massive retaliation". Want het bleek 
dat in alle gevallen, die zich in de werkelijkheid voordeden, waarin volgens 
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dez,e leer de nucleaire wapens gebruikt moesten worden, deze niet gebruikt 
konden worden. 

Steeds weer tastte de tegenstander het gebied van het vrije Westen aan 
(of althans gebied wat daartoe gerekend werd), echter niet door mili
tair optreden, maar door (gewapend) politiek optreden. Door het gebruik 
maken van de dekolonisatietijd in Afrika en Azië, door .steun te verlenen 
aan (communistische) guerrilla's die de macht in hun land trachtten te ver
overen, probeerde de Sowjet-Unie haar invloedssfeer uit te breiden. De 
wijze waarop dit ge'beurde - er waren geen duidelijke frontlijnen, vriend 
en vijand waren vaak moeilijk te onderscheiden, de "schuldigen" aan de 
agressie vaak moeilijk aan te wijzen, de doelen voor militair ingrijpen vaak 
te klein - maakte gebruik van nucleaire wapens zinloos. Men kan nu 
eenmaal niet "met kanonnen op muggen schieten". Daarom heeft men de 
leer van de "massive retaliation" laten vallen en onder de Amerikaanse 
presidenten John F. Kennedy en Lyndon B. Johnson vervangen door die 
van de "flexibie response", vrij vertaald, de "aangepaste tegenstoot". Hier
mee wordt bedoeld dat men op de actie van de vijand reageert met strijd
middelen en strijdwijzen die zijn atgestemd op die welke de vijand gebruikt. 
Zo zal een nucleaire aanval met nucleaire wapens beantwoord worden, 
maar guerrilla-activiteiten bijv. door inzet van conventioneel bewapende 
troepen en maatregelen op politiek, sociaal en economisch terrein om de 
bevolking te winnen en zo de guel1rilla's hun voedingsbodem te ontnemen. 

De leer van "flexible response" maakt het noodzakelijk over een uitge
breide en rijk geschakeerde voorraad wapens te beschikken. Zij moet zowel 
nucleaire bommen omvatten en ruimtevaartuigen als biochemisohe middelen 
om tegenstanders enige uren buiten gevecht te stellen zonder blijvend 
lichamelijk letsel toe te brengen, zowel raketten als veldgeschut. Zij moet 
ook niet-militaire werkmethoden en middelen van bijvoorbeeld landbouw
kundige of sociaal-geneeskundige aard weten te hanteren. 

Ook deze opvatting gaat er van uit dat "flexible response" de werkwijze 
is, "deterrence" het middel en "containment" het doel. Dit doel - de 
communistische macht beperkt te houden tot die gebieden waarin zij thans 
heerst en geen uitbreiding toe te staan - is vooral aan het eind van de 
veertiger jaren onderwerp van discussie geweest. Velen in de Westerse 
wereld meenden namelijk dat men de volken die onder het communisme 
leefden, diende te bevrijden. In hun gedachten moest het doel van een 
strategie dus geen oontainment zijn, maar een bevrijding of althans gericht 
op het ondernemen van een kruistocht tot zulk een bevrijding (de zgn. 
"crusade"-gedachte). Deze gedachte heeft echter geen plaats gevonden 
in gezaghebbende strategische opvattingen. 

Het strategisch begrip containment vond haar politieke tegenhanger in 
het begrip co-existentie, het vreedzaam naast elkaar bestaan van de ver
schillende wereldmachten en wereldheschouwingen. Vreedzaam wil hier 
zeggen: afwezigheid van gewelddadige oorlog, niet dat er geen politieke, 
economische of SQCiale strijd zou zijn. 

Blijkbaar is de Sowjet-Unie tot soortgelijke strategische inzichten ge
komen. Harerzijds tracht zij waar mogelijk uitbreiding van de Westerse 
invloedssfeer tegen te gaan in die gebieden waar die invloedssferen nog niet 
duidelijk afgebakend zijn (Azië-Afrika). Waar dit reeds wel het geval is 
(Europa) duldt zij geen wijziging in de bestaande toestand. De Duitse 



LANDSVERDEDIGING EN DIENSTPLICHT 177 

kwestie, de crisis rond Berlijn, het neerslaan van de Hongaarse opstand 
zijn er voorbeelden van. Evenmin laten de Ver. Staten van Amerika er 
twijfel over bestaan dat zij inbreuk op hun invloedssfeer zouden dulden: 
de interventie in Libanon, de Cubaanse crisis, het ingrijpen in de Domini
caanse Republiek hebben dat duidelijk gemaakt. 

Door publikatie van politieke doelstellingen en strategisohe opvattingen, 
maar vooral ook door het stellen van daden en het aflezen van de reactie 
van de tegenpartij daarop, is er zo iets als een gesprek tussen de Ver. 
Staten en de Sowjet-Unie ontstaan, waarbij de "taal" die men bezigt voor 
beide partijen steeds duidelijker te verstaan wordt 1). Het is hier niet de 
plaats daarop verder in te gaan; verwezen moge worden naar bijv. het boek 
Thimking about the Unthinkable van de Amerikaan Herman Kahn 2). 
waarin de wijze waarop een dergelijk "gesprek" ontstaat, hoe het gevoerd 
wordt en welke mogelijkheden en onmogelijkheden het biedt, duidelijk 
worden aangetoond. 

N aast de Amerikaanse en Russisahe strategische ideeën bestaat er nog 
een derde school, waarvan de leer in de na;bije toekomst steeds meer aan
da;cht zal verdienen: die van communistisch China. Men zou deze de 
"armelui' s strategi~' kunnen noemen. Waren de Amerikaanse en Russi
sche strategieën gebaseerd op hun nucleaire macht, hun groot economisch 
vermogen, hun hoog ontwikkelde industrie, communistisch China daaren
tegen heeft dit alles niet of slechts in geringe mate, en zijn strategie houdt 
daar rekening mee. 

Het doel van de Chinese strategie is geen containment, zoals Rusland en 
Amerika stilzwijgend ten opziohte van elkaar aanvaard schijnen te hebben, 
maar juist uitbreiding van de communistische (Chinese) invloedssfeer. 
Deze strategie kent dan ook niet alleen een deterrence - een afschrikking, 
maar tevens een verschrikking als middel om haar doel te bereiken. Zijn 
werkwijze is dan ook ,niet die van massive retaliation (men heeft nog geen 
transportmiddelen voor de ontwikkelde nucleai're hommen) of flexible 
response (omdat de daarvoor benodigde verscheidenheid in wapens en mid
delen niet door China kunnen worden opgebracht). Nee, zijn werkwijze is 
die van de revolutionaire oorlog. VVaarom deze strategie? 

China berust niet in het feit dat het, hoewel het het grootste volk ter 
wereld omvat, niet tot de wereldmachten behoort en haar invloed kan doen 
gelden. Het wil zich, tegen Amerika en Rusland in, een invloedssfeer in de 
wereld afbakenen, vooral in Azië en Afrika. Daarom kan het doel van een 
Chinese strategie nooit containment zijn, wat in feite een handhaving van 
China's ondergeschikte positie zou betekenen. Het doel moet zijn machts
uitbreiding. De middelen daartoe waarover China beschikt, zijn de reus
achtige omvang van zijn bevolking en de uitgestrektheid van zijn grond-

1) Dit blijkt o.m. uit een belangrijk Russisch boek van een vijf tiental militaire 
thenretici onder redactie van de voormalige chef van de Russische generale staf, 
maarschalk V. D. Sokolovsky (Amerikaanse uitgave: Sowjet Military Strategy - Rand 
Corporation 1963,. mij stond slechts een gedeelte van dit boek ter beschikking - H.) 

2) Uitgegeven bij Weidenfeld & Nicolson - London 1962; opvallend is dat het 
moderne strategische denken in Amerika, dat toonaangevend is voor het gehele Westen 
niet is uitgegaan van militairen maar van burger-hoogleraren en wetenschappelijke 
onderzoekers van zeer verschillende disciplines. Bekend zijn onder vele anderen: 
Henry A. Kissinger, Amitai Etzioni, T. C. Schelling en de Fransman Raymond Aron. 
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gebied. Daarvan gaat in de eerste plaats een afschrikwekkende werking 
uit op iedere mogelijke aanvaller; iedere aanval zelfs met nucleaire wapens 
zou in de Chinese mensenmassa en uitgestrektheid doodlopen. China voelt 
zich wel verwondbaar maar onoverwinbaar. En dit maakt ook de verschrik
king uit die ieder die zich tegen de machtsuitbreiding wil verdedigen, moet 
verlammen. Echter deze verschrikking, die China als mogelijkheid ter be
schikking heeft, kan thans nog niet geheel verwerkelijkt worden. Het be
schikt nog niet over een luchtmacht, vloot en landtransport van een zoda
nige omvang en hoedanigheid dat het aan zijn legermassa's ook de nodige 
beweeglijkheid kan geven. Bovendien ontbreekt het China nog aan vol
doende zwaar gevechtsmateriaal, als artillerie en tanks, om een hoge vuur
kracht te verzekeren. Wel heeft China atoom- (en waterstof?)bommen, 
maar het besdhilct: thans nog niet over de middelen die deze bommen naar 
hun doel kunnen brengen. Dit alles maakt dat China weliswaar een groot 
incasseringsvermogen heeft, maar nog weinig stootkracht. 

Daarom kent de Chinese strategie, als werkwijze om met de ter beschik
king staande middelen toch zijn doel te bereiken de zgn. revolutionaire 
oorlog. Een wijze van oorlogsvoering, ontwikkeld door Mao Tse Toeng, 
toen hij zich in de dertiger jaren eerst tegen de toenmalige Chinese rege
ring, later ook tegen de Japanse indringer verzette en die hem en zijn com
munisten tenslotte heel China deed veroveren. Zeer beknopt weergegeven 3) 
komt deze oorlogsvoering hierop neer, dat men begint met het aanmoedigen 
van opstand en revolutie jegens de tegenstander, de bevolking rijp maakt 
om de revolutionairen te steunen, dat men de tegenstanders alleen dan en 
daar aanvalt wanneer men zeker is van een overwinning, dat men iedere 
slag die de vijand wil slaan ontwijkt, de vijand tot verspreiding en verspil
ling van mankracht en materiaal poogt te brengen, zelf daarentegen wapens 
op de vijand tracht te veroveren en langzaam maar zeker kleine gevechts
groepen opboU\vt, die op den duur tot een leger kunnen worden samenge
smolten. Op deze manier maakt men de vijand het leven onmogelijk, terwijl, 
omdat hij op politiek en sociaal terrein de revolutionair gemaakte bevolking 
tegen zich heeft, zijn weerstandsvennogen verzwakt en zijn organisatie 
uiteen valt. Dat is dan het ogenblik waarop men met het inmiddels opge
bouwde eigen revolutionaire leger hem de genadeslag toebrengt. Een 
oorlogsvoering dus die mensen, die om te heginnen slechts hun blote vuis
ten hebben om mee te vechten, de overwinning kan bezorgen op een over
machtige vijand. 

Deze door Mao Tse Toeng binnen China met zoveel succes toegepaste 
strategie, heeft ook in de dekolonisatie-strijd binnen een aantal landen tot 
voorbeeld gediend (o.a. Indonesië, Indo-China). De Chinezen traohten nu 
deze strategie ook te gebruiken voor de strijd op wereldschaal tussen de 
landen. Zij spreken daarbij van een revolutie van het niet bezittende agra
rische wereld-platteland (Afrika, Azië, Zuid-Amerika) tegen de rijke, ge-

3) Mao Tse Toeng heeft deze strijdwijze uitvoerig beschreven en zijn werken zijn 
in vele vertalingen verkrijgbaar. Ik gebruikte La guerre révolutionnaire, par Mao Tsé 
Toung, uitgegeven bij Union Générale d'Editions - Paris. Overigens is het goed 
hier op te merken dat Mao Tse Toeng de gedachte van de revolutionaire oorlog ont
wikkelde aan de hand van soortgelijke wijzen van oorlogsvoering, die reeds eerder 
werden toegepast. Zo bv. door Lawrence of Arabia tegen de Turken in Palestina ge
durende de Eerste Wereldoorlog (zie diens boek Seven Pillars of Wisdom). 
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industrialiseerde stads-wereld (Noord-Amerika, Australië, Europa - incl. 
Rusland). Zij zijn daarbij nu werkzaam in het allereerste begin van de 
uitvoering van deze strategie: het door propaganda rijpmaken van de 
"bevolking" voor deze revolutie. 

Samenvattend kan dus worden gesteld dat thans twee grote wereld
machten - Rusland en Amerika - hun invloedssferen hebben afgepaald 
en daarom min of meer op elkaar afgestemde strategische opvattingen 
hebben gericht op het behoud van het machtsevenwicht, dat de derde 
macht - China - zich bezig is te ontwikkelen en, omdat het nog niet de 
hem toekomende plaats in de wereld heeft verkregen, een dienovereen
komstige strategie heeft, gericht op wijziging van dit machtsevenwicht. 

Nederlands !fot 
Wat is de rol van Nederland in dit alles? Vanzelfsprekend een uiterst ge

ringe. De moderne wijzen van oorlogvoering maken dat een land als het 
onze op zichzelf onverdediglbaar is. Het is slechts een klein stuk van het 
West-Europese kustgebied, een deeltje van de Westerse wereld, een wereld 
die in zijn geheel verdedigd zal moeten worden. De strijdkraohten, die ons 
land op de been brengt, kunnen dan ook niet meer zijn dan een klein onder
deel in het geheel der Westerse strijdkrachten, in feite zelfs niet meer dan 
hulptroepen, omdat zij naar omvang tliOCh bewapening zich kunnen verge
lijken met de strijdmachten van de andere Westerse landen. Lidmaatschap 
van de West-Europese Unie, der Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie 
(of wat daarvoor dan ook in de plaats moge komen) zijn dus voor ons land 
noodzakelijk, om de verdediging van ons land die wij zelfstandig niet meer 
kunnen verwezenlijken, althans in samenwerking met anderen tot stand 
te kunnen brengen. In feite betekent dit dat wij ons onder Amerikaanse 
bescherming stellen. 

Verdedigen tegen wel' 
Tot enkele jaren terug was het antwoord op deze vraag: tegen de 

Sowjet-Unie en de kans dat wij ons inderdaad tegen de Sowjet-Unie 
teweer zouden moeten stellen was vrij hoog te achten. Is dit nu nog zo? 
Laten wij eens nagaan welke partijen thans in een oorlog van meer dan 
alleen plaatselijk ,belang zouden kunnen geraken en ons daarna afvragen 
welke rol ons land waarschijnlijk in deze conflicten zou kunnen spelen. 
Voorzover dat thans te bezien valt zijn er de volgende oorlogen voor
stelbaar 4) : 

1. U.S.A. ~ S.U. 
2. U.S.A. ~ China 
3. U.S.A. ~ S.U. + China 
4. U.S.A. + S.U. ~ China 
5. S.U. ~ China . 

4) In een meer verwijderde toekomst zijn er ook oorlogen denkbaar, waarin landen 
als Indonesië, dat een grote, zij het conventioneel bewapende strijdmacht heeft, India, 
dat zich thans begint te bewapenen, Egypte een rol zouden kunnen gaan spelen. Maar 
het is nog niet aannemelijk dat zij ieder voor zich een wereldpositie kunnen opeisen, 
terwijl van een samengaan daartoe daadwerkelijk nog geen sprake is. In ieder geval 
zijn deze mogelijkheden (thans) voor ons niet van belang. 
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Ik geloof niet dat het nodig is West-Europa als afzonderlijke partij te 
noemen. In de gevallen 1. en 3. zou /het willens nillens in de oorlog be
trokken worden, in het 4e geval zou het er misschien toe gebracht kunnen 
worden zich hij de strijdende "blanke" landen aan te sluiten, in geval 
2. en S. zou het zich min of meer afzijdig kunnen houden. Wel valt op 
te merken dat in gevalLen 3. West-Europa onmiddellijk gevechtsterrein 
zal zijn en ook zelf zal moeten meestrijden, maar in andere gevallen zal 
het een soort achterland achter de strijdgebieden vormen. Dit laatste wil 
niet zeggen dat het dan niet (juist daarom) bijvoorbeeld door China met 
inter-continentale raketten (die het nu nog niet heeft) kan worden bestookt; 
Europa is dan misschien geen mede-strijdend, maar zeker een mede
lijdend gebied. 

Wat er ook over de West-Europese positie gezegd kan worden, zeker 
is dat het geen eigen, maar hooguit een afgeleide rol in deze zaak speelt. 

Het is duidelijk dat in het 2e, 4e en Se geval ons land geheel geen rol 
speelt. In het Ie en 3e geval zullen wij, zolang wij nog gebonden zijn aan 
het Noord-Atlantische Verdrag in zijn huidige vorm, krachtens artikel S, 
een aanval op de Ver. Staten van Amerika moeten beschouwen als een 
aanval op alle ondertekenaars van het verdrag en daartegen de hulp moeten 
verlenen die wij nodig achten. (Een Chinese aanval op de Verenigde 
Staten valt daar m.i. niet onder, omdat het artikel duidelijk spreekt van 
"herstel en handhaving van de veiligheid in het Noord-Atlantische gebied"; 
bovendien bestaat er voor het gebied der Stille Oceaan een afzonderlijk 
tegen China gericht verdrag, het Zuid-Oost-Aziatische Verdrag, waarbij 
ons land geen partij is). 

M.a.w. alleen in geval van oorlog tussen Amerika en Rusland zal ons 
land een rol moeten spelen.. Onze verdediging moet dus nog steeds tegen 
de Sowjet-Unie gericht zijn, maar de kans dat die in werking zal moeten 
treden is thans vrij klein te achten. 

Immers, zoals hieJiboven beschreven werd, is zowel de Russische als 
de Amerikaanse strategie, althans in Europa, op handhaving van de weder
zijds afgepaalde invloedssferen gericht. Rusland en Amerika zijn als twee 
herten die al vechtend met de geweien in elkaar verward zijn geraakt; 
geen van beide kan winnen, maar zij kunnen hun strijd ook niet meer be
eindigen. Het is een ongelukkige situatie, maar zolang er geen wezenlijke 
vrede gesloten of althans wederzijds ontwapend kan worden, nog niet de 
slechtst denkbare. 

Het is dan ook ons belang deze toestand te helpen handhaven totdat er 
een betere in zicht komt; vandaar dat een bijdrage onzerzijds aan de 
macht van het vrije Westen gerechtvaardigd is. Welke bijdrage? 

Nederlands bijdrage 
Op het gebied van nucleaire bewapening, (miHtaire) ruimtevaart heeft 

ons land, evenmin als overig W.-Europa enige bijdrage te leveren. Mocht 
het machtsoverwioht tussen Amerika en Rusland in deze sferen verstoord 
worden, dan rest ons slechts te hopen dat de strijd buiten ons om uitge
vochten zal worden. Er op een of andelre wijze deel aan nemen is voor 
ons ondenkbaar - wij zullen het aan onze Amerikaanse beschermheren 
moeten overlaJ1:en. 
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Wij zullen slechts een bijdrage kunnen. leveren wanneer er van Russische 
zijde een aanval wordt ondernomen, waarbij niet de wapens van de hoogste 
categorie worden gebruikt, maar de strijd zich afspeelt binnen het kader 
van wat men een conventionele oorlog is gaan noemen dan wel binnen het 
raam van een revolutionaire oorlog. (Dat de Sowjet-Unie ooit eens tot een 
dergelijk optreden zou willen overgaan is - hoewel het nu weinig waar
schijnlijk lijkt - op zichzelf wel denkbaar. Men probeert dan het gevaar 
van een nucleaire oorlog te ondervangen door situaties te scheppen waarin 
het voor beide partijen onmogelijk is hier "grote" wapens te gebruiken -
situaties waa1\7lOOr juist de strategie van de "flexible response" ontworpen 
is). Het is wellicht goed er op te wijzen dat met een conventionele oorlog 
hier niet bedoeld wordt een oorlog met ouderwetse middelen en methoden. 
Met conventioneel is hier slechts bedoeld: niet-nucleair 5). Want ook de 
wapens en strijdwijzen die in de conventionele oorlog gebruikt worden, 
ondergaan in hoge mate de invloed van de moderne techniek. Zo is bij
voorbeeld de beweeglijkheid van een moderne conventionele oorlog veel 
groter geworden dan die van de Tweede Wereldoorlog, de vuurkracht 
is sterk toegenomen, het te gebruiken geweld enerzijds veel heftiger ge
worden, anderzijds verfijnder (bv. strijdgassen, die tegenstanders slechts 
tijdelijk buiten geveoht stellen, chemische stoffen die de vijandelijke oogst 
vernietigen, ziekteverwekkers), de verkenningsmogelijkheden aanmerkelijk 
verbeterd, de berichtgeving sneller en minder kwetsbaar, enz. Het zal 
binnenkort ook noodzakelijk zijn om verkenning vanuit bemande satellieten 
te doen op aarde en omgekeerd over wapens te beschikken om dit soort 
waarnemingen te kunnen bestrijden 6). 

Een strijdmacht die bedoeld is deel te nemen aan een moderne conven
tionele oorlog moet, be:halve over het benodigde materiaal, over een grote 
mate van technisch kennen en kunnen beschikken en dus grondig opgeleid 
zijn. Maar bovendien moet zij in staat zijn zich snel en over grote af
standen te verplaatsen. Want het is in de Tweede Wereldoorlog wel duide
lijk gebleken dat de aanvaller steeds de verdediging doorbreekt (hij heeft 
immers de keus van tijd, plaats en concentratie van zijn krachten). De 
verdediger kan op de langere termijn slechts dan winnen indien hij over 
tijd en ruimte beschikt om zich terug te trekken, zijn wonden te likken 
en zijn krachten te verzamelen, om daarna de aanvaller in de verdediging 
te dringen en te overwinnen. Wie ontwijkt, wint. 

5) Behalve het onderscheid nucleaire-conventionele oorlog spreekt men ook wel 
over het onderscheid totale en beperkte oorlog (total war - limited war). Daarmee 
kan hetzelfde bedoeld zijn, maar het hoeft niet: er kan misverstand ontstaan 
indien het totaal of beperkt zijn van de oorlog niet op de gebruikte wapens, maar 
in geografische zin wordt opgevat. Over het verband tussen nucleaire en conven
tionele oorlog schreef Bernard Brodie in een speciale uitgave van Daedalus, journal 
of the American Academy of Arts and Sciences, gewijd aan .. American policy -
freedoms and restraints" (Amerikaanse buitenlandse politiek - mogelijkheden en 
onmogelijkheden) - Harvard University 1962. In zijn artikel Defence policy and 
total war (Defensiebeleid en totale oorlog) betoogt hij dat Amerika steeds meer 
aan zijn nucleaire defensie zal moeten besteden - om daarmee een nucleaire oorlog 
zinloos te maken. Maar daardoor wordt een conventionele oorlog weer waarschijn
lijker en dus zal het ook steeds meer aan zijn conventionele defensie moeten besteden! 

6) Over wat ons mogelijkerwijs de komende 50 jaren te wachten staat, o.a. op 
het terrein van wapens, verdedigingssystemen, verkenningsmogelijkheden enz., zie het 
rapport van de Rand Corporation, Sante Monica, opgesteld door T. ]. Gordon en Ol af 
Helmer, Report on a long range forcecasting study, september 1964. 
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Onze strijdmacht wu er dus op berekend moeten zijn dit soort oorlog 
op deze wijze te voeren. Zij zou naast de andere \Vest-Europese strijd
machten (één geïntegreerde Europese strijdmacht zal voorlopig wel niet 
te verwerkelijken zijn) moeten strijden in een voor dit doel eigenlijk al 
te klein gebied: W.-Europa. Zij zal er op berekend moeten zijn te kunnen 
uitwijken naar Noorwegen of Spanje, maar ook naar bv. Afrika of 
Amerika. Behalve dat, wu zij een zee-, land- en luchtmacht, uitgerust met 
het modernste materiaal en bemand met goed opgeleide troepen, ook iets 
als een ruimtemacht moeten omvatten. Wie al deze eisen overziet, zal 
ook meteen inzien dat het ten enenmale uitgesloten te achten is, dat wij 
in staat zouden zijn een dergelijke strijdmacht te vormen. Onze bijdrage 
aan onze verdediging kan in verhouding tot wat nodig is, slechts uiterst 
bescheiden zijn. Het onderhouden van een strijdmacht betekent voor 
ons land in feite het 'betalen van een zeer hoge premie voor een verzekering 
die, indien zich één van de vele mogelijke ongevallen voordoet, zeer 
weinig uitkeert. 

Want zowel in een nucleaire oorlog als in een conventionele oorlog 
zal onze strijdmacht geen bijdrage van enige betekenis kunnen leveren in 
de directe verdediging van ons grondgebied. Hooguit kan zij met de andere 
bondgenoten meehelpen om de eerste vijandelijke stoot in een conven
tionele oorlog op te vangen, maar de kans dat W.-Europa dan niet vrij 
spoedig in vijandelijke handen zal vallen, moet gering worden geacht. 
Zeker zal het tussen de snel bewegende legers tot gevechten komen, maar 
de kans is groot dat men de vijand zal moeten ontwijken tot buiten het 
voor militaire manoeuvres te kleine W.-Europa. Mochten er al bruggen
hoofden overblijven, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat daarbij ons kleine, 
overbevolkte en zeer kwetsbare land zal zijn. 

Dus onze strijdkrachten dan maar afdanken? Nee. In de eerste plaats 
niet omdat het aandeel dat zij leveren in de Europese defensie, hoe beperkt 
ook naar omvang en gebruiksmogelijkheden, toch altijd van nut is. "Vele 
kleintjes maken een grote", gaat hier op, ook al is de "grote" lang niet 
wat zij zou moeten zijn, nl. één Europese strijdmacht in plaats van de 
bondgenootschappelijke verzameling van de strijdmachten van de diverse 
landen. Dat het belang van conventionele strijdkrachten misschien zelfs 
zal toenemen, zie daarvoor het in de voetnoot van blz. 181 vermelde be
toog van Bernard Brodie. 

In de tweede plaats - echter minstens zo belangrijk - hebben zij een 
functie als één van de bewijzen van de wil van het volk om de strijd 
voort te zetten, ook al is het eigen grondgebied in handen van de vijand. 
Want het einddoel van deze strijd moet toch zijn, dat Nederland weer 
in een of andere vorm (als zelfstandige staat of als provincie van een 
Europese staat of in welke vorm dan ook) als volk en natie zijn leven kan 
hervatten. De kans om daarover mee te spreken - voor kleine landen 
toch steeds uiterst klein, zoals na afloop van de Tweede wereldoorlog aan 
het lot van vele kleine landen is gebleken - wordt door een symbolische 
strijdmacht wat vergroot. Met opzet is hier gesproken als één van de 
bewijzen: in het volk zelf dat op het grondgebied woont zullen meer en 
zwaarder wegende bewijzen van die wil tot voortzetting van de strijd ge
vonden moeten worden. Daarover straks meer. 

De bijdrage die onze strijdmacht kan leveren is dus beperkt tot optreden 
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in een mogelijke conventionele oorlog en ook daarin zal die bijdrage een 
kleine moeten zijn. 

Wat is de betekenis van onze strijdkrachten in een revolutionaire 
oorlog? 

Het merkwaardige is dat, waar zij voor een nucleaire en conventionele 
oorlog qua omvang en bewapening te klein zijn, zij voor dit soort oorlog te 
groot zijn. Om het hoofd te bieden aan een revolutionaire oorlog moeten 
in de eerste plaats maatregelen in het politieke, sociale en economische vlak 
genomen worden en als men daarnaast ter bescherming of ondersteuning 
van deze maatregelen macht wil gebruiken zal deze, in ons land althans, 
meer van politioneel dan van militair karakter kunnen zijn. In ons land 
zal deze taak aan de burgerlijke politie moeten worden overgelaten, 
al is het denkbaar dat deze in bepaalde gevallen militaire bijstand 
krijgt. 

Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat onze strijdkrachten zeer 
mobiel moeten zijn, in die zin dat zij ver van het vaderland kunnen opereren 
of in ieder geval zich s.nel kunnen terugtrekken naar ver verwijderde 
streken. Het is noodzakelijk er voor te zorgen, dat zij niet in de bond
genootschappelijke strategie dusdanig in de strijd geworpen worden, dat 
hun geen ontwijkingskans over zou blijven. Hun betrekkelijk geringe 
omvang, hun belangrijke symboolfunctie, maken het beslist een vereiste 
dat zij de oorlog als eenheid overleven 7) - dit betekent natuurlijk niet dat 
zij in het g-eheel niet aan de strijd zouden moeten deelnemen. De be
wapening zal vanzelfsprekend zo goed en uitgebreid mogelijk moeten 
zijn - maar het lijkt waarschijnlijk dat het aantal wapens en strijd
middelen dat bij het voortsahrijden der techniek buiten het bereik van 
onze strijdkrachten zal komen te liggen - zowel om financieel-economische 
redenen alsook omdat ons de kennis en kunde ontbreekt om deze wapens 
zelf te maken.. groter zal worden. Daardoor zal vermoedelijk ook het 
aantal "soorten oorlog", waaraan onze strijdkrachten zelfstandig kunnen 
deelnemen, naarmate de bewapeningswedloop voortschrijdt, steeds kleiner 
worden. 

Andere soorten oorlog 
Er zijn echter soorten oorlog waarin ons land betrokken wu kunnen 

raken, waarvoor andere dan de militaire strijdkrachten en strijdwijzen ge
bruikt zullen moeten worden. Met name moet hier gedacht worden aan 
de revolutionaire oorlog en aan die vorm van oorlog die bekend is ge
worden als "ondergronds verzet". Onder revolutionaire oorlog is hier dan te 
verstaan alles wat een buitenlandse tegenstander doet om met alle dienstige 
middelen binnenlandse onrust, onlusten of opstanden te verwekken en aan 
te wakkeren met het doel de weerstand zodanig te verzwakken dat hij 
het land op den duur aan zich kan onderwerpen of een hem welgezind 
bewind aan de macht kan brengen. Het ondergronds verzet is alles waar
mee een bevolking de vijand, als die in een (conventionele, revolutionaire) 
oorlog het land eenmaal heeft bezet, afbreuk kan doen in de verwachting 

7) Prediker 9 : 4. 
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daarmee bij te dragen tot de uiteindelijke bevrijding, die door de in 
het buitenland opererende eigen of bevriende strijdmacht zal moeten wor
den gebracht. 

In een revolutionaire oorlog - wij beperken ons tot ons land, waar 
gewapend optreden van revolutionaire eenheden van enige omvang niet 
voorstelbaar is - zal onze afweer vooral gezocht mooten worden in de 
geestelijke weerbaarheid van ons volk, die het in staat moet stellen de on
zichtbare aanval van de buitenlandse macht te onderkennen. Daarnaast 
zullen politiewe, economische en sociale maatregelen van de regering een 
eventuele bron VIOOr de revolutie moeten trachten te dempen en zal het 
eventueel de taak van het politie-apparaat zijn tegen de revolutionairen 
met geweld op te treden. Het ondergronds verzet kan zich alleen ontwik
kelen uit de geestelijke weerbaarheid en is wat betreft mensen, middelen en 
doelen geheel afhankelijk van de vindingrijkheid van de bevolking. Naast 
de conventionele, revolutionaire en ondergrondse oorlog waarin wij als 
natie betrokken kunnen worden zijn er nog soorten "oorlog" die die naam 
als zodanig eigenlijk nauwelijks verdienen, doch waarvoor men toch ge
wapend dient te zijn: de oorlog tegen de materiële vernieling, die het gevolg 
kan zijn van de andere soorten oorlog, herstel en opbouw dus 8), en de 
"oorlog tegen alle andere oorlogen" : het voorkomen van oorlog. Taken res
pectievelijk voor de Bescherming Burgerbevolking en voor de regering, de 
internationale organisaties, de technische en sociale wetensohappen. 

Zo moet ons land - bij de huidige stand van zaken - beweeglijke 
militaire strijdkrachten hebben om het zijne bij te dragen in de conventio
nele verdediging van W.-Europa, een politie-apparaat om in geval van 
revolutionaire oorlog te kunnen optreden, een "technisch herstel" -apparaat, 
dat de materiële gevolgen van een oorlog zoveel mogelijk kan opvangen 
en een geestelijk weerbaar volk om ziah zowel in revolutie als bij vijande
lijke bezetting te kunnen verdedigen. Hoe een dergelijke landsverdediging 
op te bouwen, hoe de mannen (vrouwen) er voor te vinden, hoe hen op 
te leiden? 

Dienstplicht of vrijwillig'! 
Spreken wij eerst over de militaire strijdkrachten. Op uitrusting en be

wapening behoeft hier niet nader te worden ingegaan; aangenomen wordt 
dat deze, naar hoeveelheid en hoedanigheid, voldoende zullen zijn voor de 
taak die de strijdkrachten op zich zullen nemen. Het is de personeels
bezetting die ons interesseert. 

In 1964 waren ca. 157.000 mensen in dienst van het Ministerie van 
Defensie. Dit is bijna 4% van de ootale ,beroepsbevolking van ca. 4 millioen. 
Zou men aannemen dat het hier uitsluitend mannelijk personeel betrof -

8) In bepaalde soorten oorlog zullen de vernielingen zo omvangrijk en grondig 
kunnen zijn, dat aan herstel niet of nauwelijks meer te denken valt. De gevolgtrekking 
van sommigen, dat dus iedere vorm van burgerlijke bescherming en voorbereiding 
op herbouw zinloos is, is even onjuist als wanneer men zou weigeren reddingsboten 
aan boord te nemen omdat er altijd ook een kans bestaat dat het schip ineens met 
man en muis vergaat. 
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wat niet helemaal het geval is - dan komt men tot een percentage 
van ongeveer 5 % van de totale mannelijke beroepsbevolking van 
3.2 millioen. 

Van de 157.000 defensie-werknemers zijn er ongeveer 31.000 burger
employés. Onder de wapenen bevinden zich rond 126.(X)() man, te ondeJt'
scheiden in ca. 50.000 beroepsmilitairen en 76.000 dienstplichtigen 9). 

Uit zuiver militair standpunt bezien, zijn dienstplichtigen in het moderne 
leger kostbaar en ... onbruikbaar. Hiervóór is beschreven wat de taak van 
de moderne strijdkrachten is, hoe zij beweeglijkheid aan een hoge mate van 
deskundigheid met een grote verscheidenheid van vaak ingewikkelde 
wapens moet paren. Eisen, die men niet aan dienstplichtigen kan stellen, 
die in feite, onmiddellijk nadat zij opgeleid zijn (voor sommige opleidingen 
is de dienstplichttijd al te kort) de dienst verlaten. Deze opleiding zonder 
dat de strijdmacht ooit de beschikking over het resultaat van die opleiding 
krijgt, is een kostbare zaak. Dit nog te meer daar, omdat er steeds maar 
opnieuw opgeleid moeten worden, het opleidingsapparaat en het daarbij be
trokken personeel in omvang verhoudingsgewijs te groot moet zijn. Boven
dien is de slijtage van het materieel bij gebruik door dienstplichtigen groter, 
dan wanneer het door beroepsmilitairen zou worden gebruikt en onder
houden. 

Daarbij komt dat men ook aan opgeleide dienstplichtigen als reserve 
geen behoefte heeft. De moderne strijdmacht moet steeds paraat zijn -
het laat zich niet goed voorstellen dat ons land in een oorlog betrokken 
zou kunnen worden waarin gelegenheid bestaat reservisten te mobiliseren 
(afgezien dat deze dan door de snelle ontwikkelingen in bewapening, tak
tiek e.d. toch weer opnieuw opgeleid zouden moeten worden). Het feit dat 
thans aan tienduizenden mannen na afloop van hun diensttijd geen mobili
satiebestemming gegeven kan worden, spreekt hierin een duidelijke taal. 
Ook het feit dat de landmacht zich is gaan toeleggen op het werven van 
"technische specialisten", die tenminste vier jaar vrijwillig dienen, wijst 
er op dat men ook daar wel van de kostbaarheid en onbruikbaarheid van de 
dienstplichtigen overtuigd is (ruim 70% van het personeel van de land
macht bestaat uit dienstplichtigen; bij de zeemacht is dit 27% ; bij de lucht
macht 40%). Maar niet alleen op militaire overwegingen begint de dienst
plicht uit de tijd te raken. 

De democmtische opvatting dat ieder geestelijk en lichamelijk be
kwame man bij moet dragen aan de landsverdediging wordt in deze tijd 
geweld aan gedaan. Slechts de helft van de ongeveer 150.000 twintigjarige 
mannen, die thans gedurende 18 maanden (de huidige dienstplichttijd) be
schikbaa'1" zijn, blijkt in feite te dienen. Het lijkt waarschijnlijk dat het aan
tal niet-dienenden bij de voortgaande groei van de bevolking nog groter 
zal worden, daar toch ook niet aan te nemen valt, dat de strijdmacht in de 
toekomst ook meer mannen nodig zal hebben. Eerder valt te verwachten 
dat een voortgaande automatisering ook hier een mankracht-besparende 
invloed zou kunnen hebben. 

9) Tot soortgelijke cijfers komt Dr. W. F. Duisenberg in zijn Economische gevolgen 
van de ontwapening (Assen 1965). 
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Ook de huidige behoefte aan individuele vrijheid, het verzet tegen dwin
gende regels waarvan de zin niet meer begrepen wordt, maakt dat de 
huidige dienstplicht steeds meer als een steen des aanstoots wordt onder
vonden. Steeds meer mensen krijgen langer en beter onderwijs op kosten 
van de maatschappij en het wordt niet meer begrepen dat men ten bate van 
diezelfde maatschappij ongeveer twee jaren zonder redelijke vergoeding 
moet doorbrengen in een beroep waarvoor men niet is opgeleid, vaak zelfs 
in functies die ver beneden eigen kennen en kunnen liggen. Dit alles, 
afgezien nog van de vraag of het moreel verantwoord is een strijdmacht 
op de been te houden met mannen die eigenlijk onvoldoende opgeleid zijn 
voor de strijd, dan wel economisch verantwoord met hoge kosten een strijd
macht te handhaven die niet geheel tegen haar taak opgewassen kan worden 
geacht. 

Beroepsstrijdma:cht 
Dit alles pleit er voor in Nederland, evenals in Engeland, de dienstplicht 

af te schaffen (of althans er geen beroep op te doen) en een vrijwillig 
dienende beroepsstrijdmacht te formeren. Onmogelijk lijkt dit niet. Laten 
we er van uitgaan, dat de ruim 30.000 burger-employés en 50.000 beroeps
militairen die thans reeds dienen, dit ook in de toekomst zullen blijven 
doen. Dan gaat het er om, ook voor de huidige 76.000 dienstplichtigen 
vrijwilligers te vinden. Nemen we verder aan dat iedere vrijwilliger die 
vier jaren dient, drie dienstplichtigen met 18 maanden diensttijd overbodig 
maakt (er is niet alleen bezuiniging in diensttijd, maar ook in opleidingstijd, 
opleidingsperwneel, opleidingsmateriaal), dan zouden er ongeveer 15.000 
vrijwilligers per jaar in dienst moeten treden bij de drie krijgsmacht
onderdelen om de gehele strijdmacht kwantitatief op het huidige peil te 
houden. Vanzelfsprekend is er dan ook een kwalitatieve verbetering. Nemen 
we verder aan dat van deze vrijwilljgers jaarlijks 4.000 bijtekenen tot in 
totaal 8 dienstjaren en 1.000 tot in totaal 12 dienstjaren, dan zijn er 
jaarlijks ruim 10.000 vrijwilligers nodig in plaats van de 50.000 dienst
plichtigen, die men nu ieder jaar onder de wapenen roept. Deze besparing 
van 40.000 man zou een welkome aanvulling zijn voor de arbeidsmarkt 
(ter vergelijking: in ons land werken thans ongeveer 60.000 buitenlandse 
arbeiders) . 

Het moet mogelijk zijn dit aantal vrijwilligers per jaar te werven, zeker 
als men de aantrekkelijkheid van het militaire beroep door betere sala
riëring, bijv. een salaris vergelijkbaar met wat in de burgermaatschappij 
verdiend zou kunnen worden, verhoogd met toeslag voor de inconveniënties 
van het militaire leven, door opleiding mede voor burgerberoepen, door in 
een aantal beroepen voorkeur te geven aan oud-militairen en door andere 
soortgelijke maatregelen, verbetert. Op deze manier voorkomt men ver
oudering van de strijdkrachten en tevens dat de beroepsstrijdmacht "naast 
het volk" komt te staan. Er is immers een jaarlijkse doorstroming vanuit 
het volk naar de strijdkrachten en weer terug en verwacht mag worden, 
dat diegenen die vrijwillig /het militaire beroep hebben uitgeoefend er een 
beter geruoht over zullen verspreiden dan thans de dienstplichtigen na hun 
diensttijd doen. 
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Als de volledige beroeps-strijdmacht op deze wijze verwezenlijkt zou 
zijn, moet dan daarmee iedere andere vorm van weerbaarheid voor niet
militairen afgeschaft worden? Het lijkt niet raadzaam. 

Om het politie-apparaat berekend te doen zijn om in een revolutionaire 
oorlog op te treden is een vrijwillige reserve, die in tijd van nood opgeroe
pen kan worden op zijn plaats (de huidige Reserve Rijkspolitie). Zo ook het 
"technisch-herstel" apparaat (de huidige Bescherming Burgerbevolking). 
Tegen een beroep op de noodwacht-plicht bestaat weinig bezwaar, omdat 
de oefening voor deze dienst zo kort kan zijn dat zij noch individueel noch 
maatschappelijk als bijzonder hinderlijk gevoeld kan worden. 

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan voorbereiding op de 
meest burgerlijke vorm van oorlog: ondergronds verzet. In ons land heb
ben we op dit gebied slechts de ervaring van de afgelopen oorlog. Uiteraard 
zal bij een toekomstige bezetting, evenals toen, veel geïmproviseerd moeten 
worden. Toch kan men ziclh afvragen of grondige studie, zowel van de er
varing als van denkbare toekomstige mogelijkheden niet aanleiding kunnen 
geven tot een doelbewuste geestelijke, maar misschien ook technische en 
materiële voorbereiding op en oefening in deze oorlogsvorm. In het maand
blad Nieuwe literatuur over Oorlog en Vrede van april 1966, uitgave van 
het Polemologisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Groningen, komt 
een bespreking voor van een artikel The political equivalent of war -
civilian defense van Gene Sharp, waarin een aantal mogelijkheden van 
een dergelijke verdediging en de voorbereiding ertoe worden aangeduid 
(bijv. stakingen, economische boycott, sociale boycott, non-cooperatie, 
lijdelijk verzet, protestacties). Maar er zijn er meer. In de communistische 
landen pleegt men de burgerbevolking in para-militaire organisaties een 
soort opleiding voor de guerrilla--oorlog te geven, een soort oorlog die in ons 
land niet g-evoerd kan worden. Maar wellicht is het g-oed ons voor te be
reiden op die oorlogen die hier wel gevoerd zouden kunnen worden. 

Tenslotte 
In al het voorgaande werd er vanuit gegaan dat het mogelijk is, dat ons 

land in oorlogen van bepaalde wort betrokken kan raken en daarin nog een 
bepaalde rol kan en moet vervullen. Mogelijk, maar gelukkig thans niet 
waarschijnlijk. Misschien is het zelfs op de lange duur mogelijk de meest 
vreselijke en wrede vormen van oorlog onmogelijk, althans vermijdbaar 
te maken. Aan deze oorlog tegen de oorlog geven velen hun krachten, zij 
het met vaak ontmoedigend resultaat 10). 

Van de vele personen, particuliere instellingen of officiële instanties in 
binnen- en buitenland die hieraan hijdragen zij :hier slechts een Nederlandse 
met name vermeld: het Polemologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Groningen. Dit instituut - onder leiding van Prof. Mr. B. V. A. Röling
tracht op wetenschappelijk verantwoorde wijze materiaal te verzamelen 
om de prdblematiek van oorlog en vrede doorzichtig te maken. Onder 
auspiciën van dit instituut zagen reeds een aantal voortreffelijke studies 
het licht. 

10) Pred. 9 18. 
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Ook moet onze politiek er op gericht zijn een zo goed mogelijke ver
standhouding tussen het vrije Westen en het communistiSCihe Oosten tot 
stand te brengen. Is Amerika onze vriend, Rusland is onze buur! 

Ons land kan slechts aan enkele soorten oorlog meedoen, het kan echter 
aan alle "soorten vrede" bijdragen. 

Laat ons het ene doen, maar vooral het andere niet nalaten. 



EEN CHRISTELIJKE PARTIJ 
WELK BUITENLANDS BELEID? 

Een bijdrage tot de gedachtenwisseling over het Progrant van Actie 1967 

DOOR 

MR. P. J. A. IDENBURG 

Hoe zal in het program van actie van de Anti-Revolutionaire Partij de 
internationale paragraaf er uit gaan zien? Worden het veilige algemeen
heden, waarmee bijna iedereen in ons land zijn instemming wel zal kunnen 
betuigen: bevordering van internationale rechtsorde; Europese integratie; 
een uiting van bezorgdheid over de ongelijke verdeling van de welvaart 
op deze wereld (voldoende algemeen geformuleerd, zodat er nu ook weer 
geen budgettaire en andere moeilijke consequenties uit voortvloeien)? Of 
wordt het een "program van actie" in de ware zin des woords: dat op
roept tot daden; dat de kiezers voor de keus stelt: "zo willen wij het en 
indien gij het er niet mee eens zijt, dan stemt ge maar op een andere 
partij"; en dat de partijleiding al aanstonds bij de vaststelling van het 
regeringsprogram en de formatie van het kabinet bindt? Moge het laatste 
het geval zijn. 

Maar wordt niet juist de confessionele partijen vaak verweten, dat zij 
zich van tevoren niet binden en dat je er alle kanten mee uit kunt? En 
is niet juist ten aanzien van het buitenlands beleid, waar geen pressie
groepen zijn om aan de gedane beloftes te helpen herinneren, dit gevaar 
van ongebondenheid heel groot? 

Met deze beschouwing zouden wij een bijdrage willen leveren tot de 
discussie over de punten betreffende het buitenlands beleid welke de ARP 
in haar program van actie voor de komende Kamerverkiezingen zou moeten 
opnemen. Twee vragen spelen voor ons hierbij een rol. De eerste: "Wat 
mag men in deze tijd eisen van een christelijke partij!" 

De tweede: "Wat eist de wereldsituatie in deze tijd!" 
Welnu, welke eisen mag men stellen aan een christelijke partij? 
Wij zouden er in dit verband vier naar voren willen brengen. Niet 

omdat wij menen dat hiermee de opsomming wel zo ongeveer volledig is; 
zelfs niet, omdat wij van mening zijn dat hiermee de belangrijkste punten 
genoemd zijn - de liefde en de gerechtigheid komen in deze lijst niet 
voor - maar gewoon, omdat wij geloven dat dit een aantal karaktertrek
ken zijn van een christelijke politiek zoals deze behoort te zijn en waar
wel eens extra de nadruk op gevestigd mag worden. 

Waarmee we dan tevens duidelijk naar voren willen brengen, dat het 
hier niet gaat om het opsommen van de kenmerken van de christelijke 
partijen zoals deze zijn en waardoor zij zich onderscheiden van andere 
partijen, maar van christelijke partijen, zoals zij naar onze mening behoren 
te zijn. 

Niet overbodig om op te merken lijkt ons, want men krijgt wel eens 
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de indruk, dat door de defensieve stellingname waarin de christelijke 
partijen tegenwoordig verkeren, er teveel wordt gezocht naar de kenmer
ken waardoor zij zich toch maar weten te onderscheiden en te weinig naar 
datgene, waartoe - afgezien van wat andere partijen willen en doen -
de eigen normen zouden moeten leiden. 

a. De eerste eis waaraan een christelijke partij o.i. zou moeten vol
doen, is eigenlijk al naar voren gebracht in de inleiding. Deze is dat zij 
zich weet te binden en wel omdat ook het evangelie bindt. Het evangelie 
wil niet alleen dat wij mooie dingen zien, of "ergens" gaan aanvoelen hoe 
het zou moeten zijn. Het wil bovendien een verstaan dat leidt tot gehoor
zaamiheid. Dit maakt het evangelie zo moeilijk, maar ook steeds weer zo 
krachtig. Een kracht, die wij overigens steeds weer met heel ons wezen 
en al ons vernuft aan het evangelie pogen te ontnemen. Dit geldt voor 
het persoonlijke leven. Waar een christelijke partij, een christelijke poli
ticus, een christelijke organisatie de indruk wekt dat deze voortdurende 
oproep tot gehoorzaamheid niet bestaat, verloochenen zij datgene, waar 
het juist om gaat. 

Maar laten we niet te abstract blijven, wij willen tenslotte in deze be
schouwing naar bepaalde conclusies toe. Het probleem van de ontwik
kelingslanden. Natuurlijk, het is een oneindig gecompliceerd vraagstuk. De 
term is een veel te simpele samenvatting eigenlijk van wart: eindeloos veel 
problemen zijn. Een vraagstuk dan ook waar niet "een" oplossing voor 
bestaat. Er is al zo veel over gezegd en geschreven. Mag men nu van een 
kleine partij als de ARP verwachten dat zij in haar program van actie 
opeens met fonkelnieuwe gedachten naar voren komt, waarvan iedereen 
zal zeggen: dat is :het. Neen, natuurlijk niet, wij moeten meedenken over 
deze problemen en zo onze bijdrage leveren aan de gedachtenvormin.g hier
over. En vooral, wij moeten ons zoveel mogelijk zakelijk op de hoogte 
stellen van deze vraagstukken, zoals ze werkelijk liggen en niet zoals 
wij dachten dat zij lagen. Maar toch mag men nog iets anders van ons 
verwachten; en dat is nu juist datgene waarin'wij het meest tekort schieten, 
het is dat wij ons weten te binden. 

Toegegeven, met ons schiet onze gehele samenleving hierin tekort, maar 
als men wil weten welke eis wij aan ons zelf mogen stellen dan ligt naar 
onze mening het antwoord hier. En als andere, niet christelijke partijen 
zich eveneens deze eis stellen, zoveel te beter. En dan mag men, wat ons 
betreft, de algemene uitspraak waarin men zijn bezorgdheid over de situatie 
in de ontwikkelingsgebieden uit, er ditmaal uitlaten. 

En binden waartoe? Och, het wordt vervelend om over de I % of 2% 
te spreken. Toch zal men in een daadwerkelijke verhoging van de bijdrage 
uit ons nationale inkomen de eerste en meest voor de handliggende ver
plichting moeten zoeken. En wil men andere suggesties, ze zijn er ge
noeg. Wij zouden in dit verband willen verwijzen naar de suggesties 
gedaan in de artikelen van de hand van drs. P. C. Bos, die anderhalf 
jaar geleden in dit blad verschenen 11). Zo overstelpend zijn de ont
wikkelingen in de afgelopen jaren nu ook weer niet geweest. Of naar 
de suggestie van drs. S. J. Koster in zijn referaat gehouden op de NOVIB-

1) A.R. Staatkunde, jan. en febr. 1965. 
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conferentie van 1965 over Internationale solidariteit, vandoog en mor
gen 2). 

b. Een tweede eis die wij aan een christelijke politiek zouden willen 
stellen: eigenlijk zouden wij van een christelijke politiek een geweldige 
allure mogen verwachten. Een houding die als vanzelf zou. moeten voort
spruiten uit een waarachtige confrontatie met het overweldigende van God 
en Zijn Woord. Deze confrontatie maakt dat een mens zich nietig voelt, 
maar zij maakt ook dat hij gaat zien wat werkelijk belangrijk is. Hoe ver 
zijn wij hiervandaan als wij horen bepleiten dat een christelijke partij haar 
aantrekkelijkheid heeft omdat zij een partij van het midden is. De allure 
die men van ohristenen mag verwachten heeft niets te maken met wat 
!pathetisch of protserig is. Integendeel. Het is juist dat hij door deze 
confrontatie de dingen in de ware proporties zou moeten gaan zien en 
dat hij ook hieruit zou moeten handelen. Het heeft te maken met een 
grote vrijheid tegenover dat wat de mensen bindt, benauwd maakt en om
laagtrekt. 

En wat heeft dit nu met de ARP en zijn buitenlands beleid van doen? 
Mij dunkt alles. Het betekent dat deze partij als christelijke partij de grote 
dingen groots ziet en daar ook naar handelt. Het betekent evenzeer dat 
zij, waar geen werkelijke problemen bestaan de afwezigheid hiervan erkent. 
Dit betekent b.v. dat ook niet, zoals bij de provinciale staten-verkiezingen, 
bij volstrekt gelijkluidende programma's de ARP - evenals de overige 
christelijke partijen - de pretentie hooghoudt dat haar benadering een 
volstrekt eigene is. 

Allure heeft ook alles te maken met dat wat wij onder het vorige punt 
bespraken. Met onze aanpak van het vraagstuk van de ontwikkelingslanden. 
Geen woorden, maar daden, was de strekking van onze conclusie. En laten 
het dan ook werkelijk grote daden zijn, zouden wij er aan toe willen voegen. 
Het betekent dat onze partij de moed moet hebben dit vraagstuk in haar 
program van actie centraal te stellen, de moed moet hebben om te stellen 
dat dit ook zijn consequenties heeft voor de nationale begroting en dat dit 
ook wel eens ten koste kan gaan van nationale wensen ten aanzien van het 
overheidsuitgavenbeleid. 

Het betekent ook dat onze partij zich onafgebroken de moeite moet ge
troosten om door voorlichting aan haar leden en het Nederlandse publiek 
hier een nationale zaak van te maken. De oplossing van dit vraagstuk zal 
immers mede afhankelijk zijn van het begrip en de juiste instelling van 
iedere burger. Wil men een werkelijk effectief en grootscheeps beleid dan 
zal dit gedragen moeten worden door brede lagen van de bevolking. Dat 
betekent dat een ieder doordrongen moet raken van de ernst en de gecom
pliceerdheid van deze problematiek. Dit roept de vraag op of men in onze 
partij zich niet eens diepgaand moet gaan bezinnen over de functie welke 
de ARP als politieke partij vervult. Deze kan wel wat verder reiken dan 
een nadenken over de verschillende vraagstukken en de medebepaling van 
het beleid. O.i. zullen de politieke partijen veel meer dan tot nu toe gebeurt, 

2) Zie het maandblad Regelrecht, dec. 1965, waarin ook het voorstel van de classis 
Goes aan de Generale Synode der Geref. Kerken. 
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juist ook voor de mondiale problemen hun activiteiten moeten gaan richten 
op vorming en voorliohting van het publiek. 

Allure ook in de rol die Nederland in andere wereldvraagstukken zou 
moeten spelen. Dit riekt naar nationalisme. Maar dat is toch niet wat wij 
bedoelen. Gelukkig zijn wij (in ons land) van het soort van nationalisme, 
dat ons ziet in een uitverkoren rol, wat af. Maar helaas brengt dit met zich 
mee dat wij nu nauwelijks enige rol meer zien. Misschien wat scherp ge
steld? Op zijn best kan men onze buitenlandse politiek karakteriseren als 
realistisch, trouwen fatsoenlijk. Maar evenzeer kan men haar verwijten 
haar passiviteit en gebrek aan fantasie. 

c. Dit brengt ons op de derde eis die wij wuden willen stellen aan de 
christelijke politiek en wel een grote mate van creativiteit. Creativiteit is 
wat anders dan originaliteit. Iets meer originaliteit in de christelijke politiek 
zou overigens geen kwaad kunnen. Wij doelen hier echter op die mentali
teit die voortspruit uit het contact met Hem, die het begin en het einde van 
alle waarheid is. 

Een mentaliteit, die steeds naar nieuwe wegen zoekt, omdat alles wat 
door mensen tot stand wordt gebracht zijn beperkingen heeft en daarom 
ook vastloopt. Een mentaliteit, die het geloof bezit, dat de nieuwe wegen 
ook gevonden zullen worden. 

Laten we gerust erkennen dat de christelijke politiek in deze creativiteit 
tekort schiet. En dat terwijl juist op dit moment de wereldsituatie in sterke 
mate vraagt om zulk een creativiteit. Wij denken hierbij aan alles wat te 
maken heeft met de ontspanning op deze wereld. Er hebben zich door de 
wijzigingen in de krachtsverhoudingen en door de interne ontwikkelingen 
binnen het communistische hlok veranderingen voltrokken, die de situatie, 
waarin wij thans leven anders hebben gemaakt dan die van zeg 10 jaar 
geleden. Laten wij echter de zaken niet te simpel stellen. Men kan mis
schien zeggen dat de periode van de echte lroude oorlog voorbij is, de ver
andering is echter relatief. Fundamentele tegenstellingen tussen het commu
nisme en het westen bestaan nog steeds, en, vooral, de bewapening is er 
niet minder op geworden. Maar juist dit ambivalente karakter van de 
situatie vraagt, zouden wij zeggen, om creativiteit. 

In zekere zin was de bepaling van onze rol 10 jaar geleden een vrij een
voudige zaak. Wij bevonden ons in een koude oorlog en door de grote 
meerderheid van ons volk is dat ook w verstaan. Een situatie die het voor
deel had dat vriend en vijand gemakkelijk waren te onderscheiden en waar
bij een ieder dan ook wist wat hem te doen stond. Met een eensgezindheid 
die vrij zeldzaam te noemen is, heeft vrijwel het gehele Nederlandse volk 
zich accoord verklaard met de hoofdpunten van ons buitenlands beleid: 
een zo groot mogelijke samenwerking met de andere westerse landen op 
het gebied van defensie; een zo sterk mogelijke integratie met de overige 
Europese democratische landen; een ondersteuning van het beleid van onze 
V10Qrnaamste bondgenoot de V.S. 

Niet dat de situatie van 10 jaar geleden overigens volledig begrepen 
kon worden met de oonceptie van de koude oorlog. Er is natuurlijk wel 
meer gaande geweest in de wereld van toen, maar daarover was dan ook 
veel minder eensgezindheid en daarin was dan ook onze rol, voor zover 
wij deze moesten vervullen, veelal aanzienlijk minder trefzeker. Men denke 
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maar eens aan onze afhandeling van de zaak Nieuw-Guinea. Maar bete
kent het bovenstaande nu dat bij een wijziging van de wereldsituatie de 
bovengenoemde hoofdpunten van ons buitenlands beleid (Nato, EEG, 
solidariteit met de V.S.) hun betekenis beginnen te verliezen? Geenszins, 
daarvoor is de verandering te relatief van aard. 

Het betekent wel, dat er iets bij gekomen is en dat dat ook moet blijken 
in ons beleid. Wij bedoelen dat naast deze punten een actieve ontspannings
politiek één van de pr.inudre doelstellingen moet worden van ons beleid. 
En niet iets waaraan, nadat aan alle andere doelstellingen is voldaan, 
ook nog eens gedacht wordt. En ook niet iets waar wij, nadat alle andere 
landen ons in initiatieven zijn vóór gegaan, ook nog eens achteraan hob
belen. 

Dit zal ongetwijfeld zijn practische consequenties hebben voor ons be
leid. Het hetekent dat serieus onder ogen gezien zal moeten worden in 
hoeverre wij de West-Duitse politiek van niet-erkenning van de Oder
Neissegrens en van de DDR nog kunnen ondersteunen. Wanneer een 
actieve ontspanningspolitiek een van de hoofdpunten van ons beleid wordt, 
zal dit voorts met zich meebrengen dat een reorganisatie van de Noord
Atlantische Verdragsorganisatie niet los gezien kan worden van dit aspect. 
Een benadering, die thans in de huidige crisis waarin de Nato verkeert 
volslagen ontbreekt. Het enige dat wij momenteel gewaar worden is het 
alternatief vóór of tegen De Gau11e. Alsof er niet alle aanleiding is om zich 
te bezinnen over de functie en opzet van de Nato, ook wanneer wij het 
optreden van de Franse president buiten beschouwing laten. 

Het betekent ook dat er veel meer gedaan kan worden aan de bevorde
ring van de economische culturele en menselijke contacten met de landen 
van Oost-Europa. 

Het brengt tenslotte ook met zich mee dat wij een minister van buiten
landse zaken behoeven, die volledig doordrongen is van de noodzaak van 
zulk een politiek en dit ook in zijn reisprogramma tot uiting brengt. 

Wij spraken bij het vorige punt over een noodzakelijke heroriëntatie ten 
aanzien van de functie van de politieke partij, in verband met de grotere 
vormende en voorlichtende taak welke zij moet vervullen. Juist ook voor 
de bevordering van een daadwerkelijke ontspanningspolitiek ligt hier een 
belangrijke taak. Hiertoe is immers van het grootste belang dat voorstel
lingen welke bij de grote meerderheid van het publiek leven omtrent de 
aard van het communisme aangepast worden aan de veranderingen, welke 
zich in de loop der jaren binnen de communistische landen hebben vol
trokken. 

Natuurlijk liggen de zaken in Rusland en de overige Oost-Europese 
landen wezenlijk anders dan in Communistisch China. Van een neiging tot 
ontspanning is in dit laatste land op dit moment geen sprake. 

Men doet er geen goed aan het agressieve karakter van de huidige politiek 
van dit land te verdoezelen. 

Wij geloven ook niet in een politiek die er van uitgaat dat men het zon
der een tegenwicht kan doen (hetzelfde geldt trouwens voor de politiek 
tegeriover Rusland en Oost-Europa). Toch maken de ontwikkelingen in 
Vietnam voldoende duidelijk dat juist hier een heroriëntatie van het Wes
terse beleid het meest dringend nodig is. Maar wat kan men de Nederlandse 
'regering hierin verwijten? 
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Zeer veel, zouden wij zeggen. Men kan haar verwijten dat zij de zaak 
kennelijk niet zo belangrijk acht, of zij laat duidelijke discrepanties tussen 
uitspraken en activiteiten van regeringspartijen en haar eigen standpunt 
bestaan. Men kan haar verwijten, dat zij zich gewoon te weinig met deze 
zaak bezighoudt. Men kan haar verwijten dat zij niet, binnen haar bond
genootschappelijke relatie met de V.S., actief poogt een oplossing tot stand 
te brengen; dat zij niet actief meewerkt om een situatie te creëren, welke 
althans op de langere duur een vreedzame coëxistentie met China moge
lijk maakt. Het bevorderen van de toelating van communistisch China lijkt 
Ions hiervoor een eerste vereiste. 

d. Tenslotte als vierde eis nog iets over christelijke politiek. Het meest 
voor de hand liggende en misschien het moeilijkste. Het is dat zij niet 
zichzelf zoekt, maar God en de ander. Hoe wezenlijk strijdig lijkt dit te 
zijn met de indruk die politiek maakt. De politici die hun eer zoeken; 
de pressiegroepen die hun belang najagen; de staten (en partijen) die 
hun zelfbehoud voorop stellen. Daarom onwezenlijk en werkelijkheids
vreemd? Wij menen van niet, als :men maar beseft hoe moeilijk het te ver
wezenlijken is. Hierin zal de christelijke partij haar kracht, maar ook 
haar ernstigste falen moeten zoeken. En niet in de eerste plaats in het feit 
dat zij niet genoeg "bij de tijd" zou zijn of te weinig progressief. 

Het betekent ook niet dat wij het menselijke egoïsme en zijn zucht 
naar eigenbehoud zouden moeten verdoezelen. Integendeel, wij zullen 
deze des te scherper moeten onderkennen en met des te meer klem moeten 
aanwijzen. 

En juist het besef van ons eigen tekortsohieten in deze zal moeten 
maken dat wij met minder leuzen en met meer concrete doelstellingen ons 
program zullen moeten opmaken; ook dit komende program van actie. 
Hiertoe zouden wij tot slot nog eens willen samenvatten de punten welke 
naar onze mening de internationale paragraaf van dit program van actie 
o.m. zou moeten bevatten. 

Ie. Een onszelf bindend mandaat voor het beleid ten aanzien van de 
ontwikkelingslanden 3). 

2e. Het primair stellen naast andere hoofdpunten van ons beleid, zoals 
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en Europese eenwor
ding, van een daadwerkelijke ontspanningspolitiek ten opzichte van 
Rusland en de overige Oost-Europese landen. Mede in ve1"band 
hiermee een fundamentele heroriëntatie op de rol van de Noord
Atlantisdhe Verdragsorganisatie. In verband ook hiermee een 
actieve bevordering van contacten met Oost-Europa. 
Eveneens in verband lhiermee een herziening van ons beleid van 
ondersteuning van de West-Duitse politiek van niet-erkenning van 
de Oder-Neissegrens en niet-erkenning van de DDR. 

3e. Een herziening van ons ,beleid - voorzover men hier al over mag 
spreken - ten opzichte van Communistisch China. Een beleid dat 

3) In het Program van Actie 1963 leest men: "De ARP staat op het standpunt 
dat de regering er voorts niet voor terug moet deinzen bij de uitvoering van deze 
samenwerking en hulpverlening zonodig afzonderlijke lasten aan ons volk op te leggen." 
Wat de waarde van dit voorstel ook zij, het is een uitspraak die niet bindt en dan 
ook niet gebonden heeft I 
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er met name op gericht moet zijn op den duur een vreedzame 
coëxistentie met dit land mogelijk te maken. En dat om die reden 
een spoedige toelating van Communistisch China tot de Verenigde 
Naties dient te bevorderen. 

4e. Een heroriëntatie op de functie welke onze partij vervult, waarbij 
er naar gezocht moet worden hoe zij, naast de vervulling van de 
bestaande taken, haar activiteiten meer kan richten op de vorming 
en voorlichting van het publiek. Dit om meer steun te krijgen 
voor het beleid ten aanzien van de ontwikkelingslanden en om een 
bijdrage te leveren tot een daadwerkelijke ontspanningspolitiek. 
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Voorwoord 
De titel van het volgende artikel is geïnspireerd op enkele gesprekken 

die de schrijver onlangs had met een kaderlid van de Frranse vakbeweging 
en een hooggeplaatst technicus bij een van onze grote ondernemingen. De 
eerste zei: "Wij worden gekoloniseerd door de Amerikanen. Zij vestigen 
zich op onze markten en zuigen ons intellect over de oceaan. Onze atoom
industrie kan zich niet ontwikkelen door hun concurrentie en tenslotte 
zullen wij, Fransen, alleen maar goed zijn om wijn en parfum te produ
ceren." De tweede drukte zich niet minder fel uit. "De Nederlandse 
industrie," zo zei hij, "is eigenlijk een industrie van toonbankartikelen. 
De UNILEVER, PHILIPS en AKU produceren voor de kruidenier, 
de lampenwinkel en de garen- en bandhandel. Op het gebied van nieuwe 
technieken heeft onze industrie eigenlijk niet veel te betekenen." 

In feite spreken deze beide mensen hun bezorgdheid. uit over een en 
hetzelfde feit, nl. de steeds groter wordende achterstand van hun land op 
het gebied van de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken. 

In dit artikel zal hierop, uitsluitend voor wat betreft Nederland, wat 
dieper worden ingegaan, waarbij de schrijver zijn beschouwingen zal be
perken tot het terrein waarop hij enigszins thuis is, te weten de atoom
energie. De schrijver is van mening dat de moderne technische ontwikke
lingen in sterke mate de welvaart en in zekere zin ook het politieke gedrag 
van een land bepalen, en dat daantan in Nederland, ook door de A.R. Partij 
te weinig aandacht wordt besteed. 

I. INLEIDING 
De geschiedenis heeft ons voldoende geleerd dat de ontwikkeling en 

toepassing van nieuwe technieken een positieve invloed heeft op de econo
mische groei en de welvaart, en in het algemeen de politiek-econornische 
macht van een land vergroot. Wij kennen daarvan vele voorbeelden, zoals 
(om er maar twee te noemen) de doorbraken in de spin- en weeftec:hniek 
omstreeks 1770 en de lancering van ruimteschepen in 1960. De eerste 
hebben indertijd geleid tot een sterke verhoging van de Engelse welvaart, 
terwijl de tweede aanzienlijk hebben bijgedragen tot de technologische en 
commerciële voorsprong van de industrie van de Verenigde Staten. Nu is 
er tussen 1700 en 1960 in zoverre verschil dat thans de technisch-weten
schappelijke ontwikkelingen steeds sneller schijnen te verlopen. 

In zekere zin kan men stellen dat sinds enige decennia de wereld in een 
toestand van permanente industriële revolutie verkeert die zich in het bij
zonder manifesteert op het gebied van de atoomenergie, de ruimtevaart 
en de moderne computertechniek. Op deze terreinen volgen de nieuwe vin
dingen en technisohe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op en vindt een 



TOONBANKARTIKELEN EN ATOOMCENTRALES 197 

teChnologische revO'lutie plaats van O'ngekende omvang. De invoering van 
nieuwe technieken kan leiden tO't grO'te veranderingen in het sociaal
ecO'nomische patroon van de gemeenschap. Zo hebben de fabriekmatige 
produktieprocessen in de negentiende eeuw in sterke mate bijgedragen 
tot het O'ntstaan van de arbeidersklasse en heeft, om maar eens een heel 
ander voorbeeld te noemen, de O'ntwikkeling van de dieselmotO'r en de O'lie
stookkachel geleid tO't de substitutie van kolen door O'lie. Soms scheppen 
deze veranderingen grote prO'blemen. ZO' hebben de geindustrialiseerde 
landen vele decennia gewO'rsteld met het probleem van een onvrije en 
O'nderbetaalde arbeidersklasse, terwijl in het gegeven voorbeeld van de 
steenkoolmijnbouw de regeringen van vele landen thans voor de pijnlijke 
taak staan regelmatig mijnen te moeten sluiten. Lang niet altijd heeft men 
in het verleden deze prO'blemen tijdig onderkend, en ook thans loopt het 
politieke denken vaak achter bij de ontwikkeling van de techniek. Wij 
kennen daarvan vO'O'rbeelden te over. 

Overigens blijven de gevO'lgen van nieuwe technische O'ntwikkelingen niet 
beperkt tot de sociale sfeer. De geschiedenis van de laatste decennia heeft 
duidelijk gedemO'nstreerd dat de toepassing van nieuwe technieken niet 
alleen van belang is voor de betreffende tak van industrie zelf, doch even
eens in aanzienlijke mate kan bijdragen tO't een verbreding en verhoging 
van het tec:hnisch-wetensc:happelijk peil van andere sectoren en bedrijfs
takken, en daarmee dus van de gehele economie. Uitvindingen op het ene 
gebied vragen vaak O'm verbeteringen en speurwerk op een ander gebied 
waardoor soms geheel nieuwe produkten en ook weer nieuwe technieken 
ontstaan. Bovendien vragen nieuwe technieken vaak O'm beter geschoold 
en gespecialiseerd personeel, hetgeen vaak aanleiding is geweest tot ver
breding van het wetenschappelijk onderwijs. Hoe snel en ingrijpend tech
nO'lO'gische ontwikkelingen :het patroon van O'nze behoeften kunnen wijzigen, 
blijkt uit een recente in de Verenigde Staten O'pgestelde prognO'se. Volgens 
deze zal de helft van de omzet van de industrie van dat land in 1975 ge
vO'rmd wO'rden door produkten die thans nog niet eens bekend zijn. Het 
belang van nieuwe technische ontwikkelingen wO'rdt in het algemeen door 
de industrie duidelijk onderkend en vele ondernemingen geven daarom 
grote bedragen uit voor het uitrusten en in stand hO'uden wn laboratoria 
en wetensc,happelijke staven, alsmede voor het doen van speurwerk. Des
ondanks echter kan men in veel landen een steeds sterker overheidsin
grijpen waarnemen. Dit hangt enerzijds samen met het feit dat sommige 
technieken, zoals de atoomenergie en de ruimtevaart, belangrijke militaire 
aspecten hebben, terwijl men zich anderzijds steeds duidelijker realiseert 
dat er een verband bestaat tussen nieuwe technieken, welvaart en econo
mische macht, en dat voorts voor sommige uitvindingen de weg naar com
merciële toepassing te duur en te onO'verzichtelijk is dan deze door de 
individuele producent kan wO'rden O'verzien en gefinancierd. 

In vele vrije wwel als geleide economieën zijn dan ook O'verheidsorganen 
gecreëerd die tot taak hebben om bepaalde nieuwe technieken te O'ntwik
kelen en deze, met behulp van de geïnteresseerde producenten, snel tot 
commerciële toepassing te brengen. De politiek die deze O'rganen voeren 
steunt meestal op drie benen. Ten eerste beschikken zij O'ver eigen research
faciliteiten en wetenschappelijk personeel met behulp waarvan zij zelf 
speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Ten tweede laten zij veelontwik-
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kelingswerk verrichten door industriële ondernemingen op basis van onder
zoek- of ontwikkelingscontract, terwijl zij ten derde door middel van 
financiële en technische hulp de producenten trachten te bewegen om be
paalde nieuwe technieken in hun bedrijven toe te passen. In de meeste ge
industrialiseerde landen is de ontwikkeling van nieuwe teohnieken een 
kabinetsaangelegenheid waarvoor veelal één minister verantwoordelijk is. 
In Engeland is dit de minister voor Technologie, in Frankrijk de gedele
geerde minister voor Wetenschappelijk Onderzoek verbonden aan het 
Bureau van de Eerste Minister, in Duitsland de Bondsminister voor 
Wetenschappelijk Onderzoek, terwijl in de Verenigde Staten de president 
zelf verantwoordelijk is. Deze laatste wordt bijgestaan door een adviseur 
voor wetenschappelijke aangelegenheden die in de hiërarchie van het Witte 
Huis ongeveer de rang van minister heeft. 

Ook ons land wordt door de nieuwe technieken beroerd, al was het 
alleen maar door de politiek die door andere naties op dit stuk wordt 
gevoerd. Van 'belang in dit verband is bijvoorbeeld de ontwikkeling in de 
Verenigde Staten. De aldaar gevolgde politiek heeft namelijk niet alleen 
het effect dat in dat land een enorme wetenschappelijke kennis en tal 
van nieuwe produkten worden ontwikkeld, doch eveneens dat belangrijke 
hoeveelheden kennis geconcentreerd worden in een klein aantal grote 
ondernemingen die atoomcentrales bouwen en vier vliegtuigibouwonder
nemingen. Deze domineren de markt volkomen en leveren in het algemeen 
goede produkten tegen zulke lage prijzen dat de industrie van andere 
landen in vele gevallen niet eens aan bod komt. Financieel zijn deze onder
nemingen zo sterk dat zij grote commerciële risico's kunnen lopen en 
bovendien (veelal met behulp van de regering) hun wetenschappelijk en 
toegepast onderzoek 'regelmatig kunnen uitbreiden en verdiepen. 

Verschillende onder hen benevens honderden anderen, vestigen zich met 
hun kennis en kapitaal in Europa of trachten Europese ondernemingen 
aan zich te binden door het afsluiten van licentieovereenkomsten, terwijl 
zij bovendien Europees intellect naar de Verenigde Staten zuigen. Vooral 
deze laatste verschijnselen verdienen onze aandacht. Volgens een recente 
studie van de OCDE emigreerden tussen 1956 en 1961 per jaar 102 
Nederlandse ingenieurs en 34 Nederlandse geleerden (vermoedelijk niet 
de slechtsten) naar de USA. Het aantal Nederlandse ingenieurs dat alleen 
al in 1959 naar dat land vertrok representeerde 22% van het totaal in 
dit jaar afg6studeerden. Parallel hiermee wordt volgens dezelfde publikatie 
de balans van teohnische betalingen tussen Europa en de USA voor ons 
steeds slechter. Zo exporteerden de Verenigde Staten in 1959, meestal in 
de vorm van licenties, 5,6 maal zoveel kennis naaJr Europa als omgekeerd. 

Wat thans een realiteit is in de.verhouding tussen de Verenigde Staten 
en Europa, kan over tien· jaar een realiteit zijn in de verhouding tussen 
Duitsland en Frankrijk en Nederland, of tussen de Sowjet-Unie en West
Europa. De ontwikkeling van de techniek en speciaal de moderne teclmiek, 
kan er toe leiden dat :bepaalde landen of groepen van landen in techno
logisch opzicht in steeds sterker mate afhankelijk worden van anderen en 
daarmee inderdaad komen te verkeren in een toestand waarin zij, om met 
de Franse vakverenigingsman te spreken, alleen maar nuttig zijn om wijn 
en parfum te produceren. 

Indien men zulk een toestand wil vermijden, is het verstandig zich hierop 
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tijdig te bezinnen en, als anderen, op dit gebied een eigen beleid te ont
wikkelen. Vanzelfsprekend kan een land met beperkte hulpbronnen als 
Nederland niet hetzelfde doen wat de Verenigde Staten doen. Dit is echter 
een reden om dubbel actief te zijn en in het kader van een goed doordacht 
overheidsbeleid duidelijk vast te stellen op welke gebieden wij wel en op 
welke gebieden wij ons niet toe willen leggen. Het gaat er niet zozeer om 
op alle nieuwe technische gebieden bij te blijven, doch veeleer op enkele 
uit te blinken. 

Overigens is het bovenstaande impliciet een pleidooi voor de Europese 
integratie en wel vanuit tweeërlei gezichtshoek. Ten eerste zal het geïnte
greerd wetensc'happelijk-teahnisch potentieel van de zes landen van de 
Europese Gemeenschap zeker in staat zijn dezelfde technologische vooruit
gang te boeken als dat van de USA, Rusland en (in de verre toekomst) 
China. Ten tweede zou volledige integratie ipso-facto de mogelijkheid uit
sluiten dat binnen Europa het ene land op technisch-wetenschappelijk ge
bied, en daarmee wellioht ook op politiek gebied, afhankelijk wordt van 
het andere. Echter zelfs indien wij deze integratie van harte nastreven, is 
nog een nationaal beleid noodzakelijk. Indien Nederland zich binnen de 
club van zijn Europese vrienden wil doen gelden, zal het moeten zorgen 
voor een waardevolle inbreng. 

In het vervolg van dit artikel zal worden besproken welk beleid Neder
land op het gebied van één van de belangrijkste nieuwe technieken te weten 
de atoomenelrgie, zou kunnen volgen. Daartoe zullen eerst een paar op
merkingen worden gemaakt over het belang van atoomenergie voor onze 
nationale economie. Vervolgens zal een analyse worden gegeven van de 
huidige politiek en tenslotte zullen enige aanbevelingen worden gedaan 
voor een toekomstig atoomlbeleid. Overigens bevat dit artikel een bijlage. 
bestemd voor eventuele geheel ondeskundige lezers, met een korte be
schrijving van de voornaamste op atoomenergie betrekking hebbende 
processen. 

Il. ATOOMENERGIE IN NEDERLAND 
1. Het belang van atoom.energie voor de nationale econom.ie 
Atoomenergie is om verschillende redenen van belang voor de nationale 

economie. Ten eerste is het een belangrijke bron voor de opwekking van 
electrische energie, ten tweede kan het een stimulans zijn voor het ont
staan van nieuwe industrieën en ten derde kan het in hoge mate bijdragen 
lI:ot verhoging van het wetenschappelijk-technisch niveau van de gehele 
economie. 

Energie speelt een belangrijke rol in alle sectoren van het dagelijks 
leven. Gemeten in eenheden gebruikte energie en vergeleken met de Ver
enigde Staten en Engeland is West-Europa een betrekkelijk onwelvarend 
werelddeel waarin Nederland, met uitzondering van Spanje en Italië, de 
geringste energieconsumptie heeft per hoofd bevolking. Welvaartsstijging 
en stijging van het energieverbruik lopen ongeveer parallel met dien ver
stande dat de laatste iets sneller stijgt dan de eerste. 

Naarmate onze welvaart toeneemt zal de energieproduktie dus een steeds 
belangrijker plaats innemen in onze nationale economie. 

Wat voor energie in het algemeen geldt, geldt voor de atoomenergie in 
het bijzonder. Volgens prognosen van Euratom zal in 1980 ongeveer 25% 
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van de electrische energie in de landen van de Europese Economisohe Ge
meenschap worden opgewekt door nucleaire oentrales, en ongeveer 750/0 in 
het jaar 2000. Ervan uitgaande dat ~e deel van de bouwkosten 1) van 
nucleaire centrales bestaan uit industriële leveranties, volgt hieruit dat de 
Europese electriciteitsproducenten tot 1980 resp. het jaar 2000 bij de 
industrie bestellingen zullen plaatsen teJr waarde van ongeveer f 15 miljard 
resp. f 150 miljard, waarvan naar schatting door ons land resp. f 1 miljard 
en f 9 miljard. 

Bij deze bedragen moeten worden gevoegd de waarde van de industriële 
goederen en diensten die tijdens de exploitatie van de reactiecentrales aan 
de electriciteitsproducenten worden geleverd en die voor de genoemde tijds
perioden op enkele miljarden guldens kunnen worden begroot\:. 

Het zou te betreuren zijn indien deze markt niets zou opleveren voor de 
Nederlandse industrie. Dit niet alleen om de gemiste omzet, doch evenzeer 
om de gemiste kansen voor verbreding van onze industriële basis en ver
hoging van het technisch-wetenschappelijk niveau van onze industrie. De 
toepassing van nucleaire technieken vereist hoog gekwalificeerd personeel, 
goed uitgeruste laboratoria, proef- en produktieinstallaties alsmede een 
grote kennis en ervaring betreffende vele takken van wetenschap en tech
niek. Enerzijds is voor de bouw van nucleaire centrales een brede weten
schappelijke onderbouw nodig benevens een veelzijdig georiënteerd indu
strieel apparaat, anderzijds is een zodanige basis op den duur niet alleen 
van belang voor de nucleaire industrie zelf, doch evenzeer voor de. ontwik
keling van andere industrieën, die gebruik maken van nieuwe technieken. 
Een beslissing betreffende het al dan niet bouwen van atoomoentrales raakt 
daarom ons gehele industriële peil. Indien onze industrie niet zou leren 
kernreactoren te bouwen, zou zij een kans missen om haar wetenschappe
lijke en technische basis te verbreden en toegang te krijgen tot geavan
ceerde technieken op velerlei gebied. 

In vele landen heeft men zich deze waar.heden terdege gerealiseerd, 
getuige het niveau waarop, en de middelen waarmee men allerwege de ont
wikkeling van de atoomenergie aanpakt. Dit geldt in de eerste plaats voor 
de grote landen als de Verenigde Staten, Engeland en Rusland, doch ook 
voor de kleinere staten als Duitsland, Frankrijk, Canada en Zweden, om 
niet te spreken van Spanje en India. 

In al deze landen zijn hiervoor speciale overheidsorganen gecreëerd die, 
voorzien van grote financiële middelen, een nationale industrie trachten te 
ontwikkelen. Een uitzondering wordt gevormd door Nederland dat -
zoals wij zullen zien - zich tot nu toe voor de ontwikkeling van deze 
techniek weinig inspanningen heeft getroost. 

2. Organisatie van het beleid 
Bij de ontwikkeling van de atoomtechniek zijn vier partijen betrokken 

te weten de overheid, de electriciteitsmaatschappijen, de industrie en de 
wetenschap. Op het niveau van de overheid berust bij ons de verantwoor
delijkheid voor de toepassing en ontwikkeling van de kerneneI'gie bij negen 
ministers, van wie de bewindsman van Economische Zaken de grootste 
bevoegdheden heeft. Deze laatste besohikt op zijn departement over ver-

1) Hier geschat op ± f 550 per KWe. 
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schillende diensten, waarvan in de eerste plaats genoemd moet worden 
het DirectOraat van Kernenergie dat "alle vraagstukken behandelt en 
ooIÖroineert die verbonden zijn met het beleid op het gebied van de kern
energie". Dit directoraat is een onderdeel van het Directoraat Generaal van 
de Energievoorziening en zijn directeur staat hiërarchisch niet direct 
onder de minister. Verder moeten hier nog vermeld worden de Directoraten 
Electriciteitsvoorzienmg (nucleaire aspecten van de electriciteitsvoor
ziening), Industrie (vraagstukken betreffende de nucleaire industrie) en 
Buitenlandse Economische Betrekkingen (Euratomzaken). 

De ministers worden in hun taak bijgestaan door drie Adviesraden, nl. 
de Centrale Raad voor de Kernenergie, de Industriële Raad voor de Kern
energie en de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie. Deze hebben 
tot taak de minister te adviseren op het gebied van de kernenergie en de 
ioniserende stralen (Centrale Raad), inzake aangelegenheden die de indu
striële toepassing van kernenergie ·betreffen (Industriële Raad) en inzake 
wetenschappelijke aangelegenheden op het gehied van de kernenergie 
(Wetenschappelijke Raad). 

Deze laatste brengt zijn adviezen uit aan de minister van onderwijs en 
wetenschappen. Uit de personele samenstelling van deze Raden krijgt men 
de indruk dat de Centrale Raad als een soort overkoepelend orgaan 
fungeert. Immers, zes van haar negen leden !hebben zitting in een van de 
beide andere raden. 

Vervolgens moet genoemd worden de wetenschap die zich manifesteert 
in een aantalonderzoekcentra waarvan hier genoemd worden: 

het Reactor Centrum Nederland (RCN), gesticht door overheid, 
industrie en electriciteitsmaatschappijen ; . 
de N.V. tot Keuring van Electro-Technische Materialen (KEMA), 
waarvan de electriciteitsmaatschappijen aandeelhouders zijn en in 
welks installaties onder andere nucleair speurwerk bedreven wordt; 
de F.O.M. (Fundamenteel Onderzoek Materie), gesticht door de 
overheid en de wetenschap; 
het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek (IKO), opgerioht door de 
F.O.M., de Gemeente Amsterdam en de N.V. Philips; 
het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw 
(IT AL) van het ministerie van Landbouw; 
het Interuniversitair Reactorinstituut te Delft (IRD). 

Uit bovenstaande opsomming volgt dat het nucleaire speurwerk wordt 
verricht volgens gemeenschappelijke richtlijnen van overheid, industrie en 
electriciteitsmaatschappijen, gemeenschappelijke richtlijnen van overheid en 
wetenschap, gemeenschappelijke richtlijnen van overheid, wetenschap en 
industrie en tenslotte volgens richtlijnen uitsluitend van de electrioiteits
maatschappijen. 

De derde partij, de electriciteitsproducenten, zijn georganiseerd in de 
N.V. Samenwerkende Electriciteitsproduktiebedrijven (N.V. SEP) die, 
zoals hierboven werd opgemerkt, een eigen researchorganisme hebben in 
de N.V. KEMA. De Nederlandse electriciteitsbedrijven zijn meestal op 
provinciale basis georganiseerd en hebben of de vorm van een N.V. of de 
vorm van provinciaal overheidsbedrijf. 

De in de nucleaire ontwikkeling geïnteresseerde industrieën tenslotte, 
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zijn aangesloten bij het Nederlands Atoomforum, een soort gespreks-, 
infonnatie- en propa:ga:ndacentrum. Voorts hebben een aantal onder
nemingen de N.V. NERATOM in het leven geroepen waarover hieronder 
meer gezegd zal worden. 

3. Resultaten 
Voor wat betreft het speurwerk hebben het RCN en de FOM, gemeten 

met de Nederlandse ellernaat, beide betrekkelijk grote projecten onder han
den; het RCN op het gebied van de nucleaire scheepsaandrijving en de 
FOM op het gebied van de produktie van verrijkt uranium 2). De werk
zaamheden op deze beide gebieden zijn echter nog lang niet beëindigd en 
pas over enkele jaren zal men kunnen vaststellen of de resultaten zodanig 
zijn dat deze door de Nederlandse industrie kunnen worden gecommer
cialiseerd. 

Een aparte plaats voor wat betreft het speurwerk wordt ingenomen door 
de KEMA, die volgens richtlijnen van de electriciteitsproducenten speur
werk verricht op het gebied van een geavanceerd reactortype, de zg. 
homogene suspensiereactor "). Hierhij gaat men er vanuit dat de huidige 
reactortypen de wereldvoorraad van splijtstof snel zullen doen uitputten 
en dat het dus zaak is reactoren te ontwikkelen met een betere splijtstof
economie. Hoe men ook over de technische merites van het Kema-project 
mag denken, een feit is dat het argument van de splijtstofeconomie jaren
lang een grote rol heeft gespeeld in de bij ons gevoerde discussies over het 
al dan niet bouwen van atoomcentrales, en in zekere zin de bouw van deze 
laatsten heeft vertraagd. 

Inmiddels echter hebben de electrioiteitsrnaatschappijen toch enige jaren 
geleden besloten om een kleine nucleaire centrale te bouwen te Dodewaard 
aan de Waal. Deze zal vermoedelijk geheel worden geleverd door de 
Nederlandse industrie, overigens met financiële steun van de Nederlandse 
Regering en Eurntom (5 miljoen). 

Tenslotte de industrie. Deze heeft op nucleair gebied tot op heden bij
ronder weinig initiatief ontwikkeld. Dit moet zeker in de eerste plaats 
worden geweten aan het feit dat zij niet gespecialiseerd is op het gebied van 
de ,bouw van centrales. De electriciteitsproducenten kopen hun grote uit
rusting al sinds jaren in Duitsland, Engeland of Zwitserland en er bestaat 
der:halve geen enkel Nederlands bedrijf dat kan bogen op een conventionele 
ervaring die zou kunnen dienen als vertrekpunt voor een nucleaire ontwik
keling. Wel hebben een aantal grote industrieën de N.V. NERA TOM 0p
gericht voor de bouw van nucleaire centrales en de onderdelen daarvan, doch 
deze onderneming is er niet in geslaagd om op de nucleaire markt voet 
aan de grond te krijgen. In de eerste plaats beschikt zij niet over de nood
zakelijke know~how en tevens niet over eigen researchinrichtingen en 
ontwerpbureaus. 

Indien men tJhans de balans opmaakt van de Nederlandse nucleaire in
spanning moet men tot de conclusie komen dat men nauwelijks kan spreken 
van een nucleair beleid en nog minder van een Nederlandse nucleaire indu-

2) Dit is uranium met een hoger percentage splijtbare isotopen U 235 dan het 
natuurlijk uranium bevat. 

3) Dit is een reactor waarin de splijtstof (het uranium) circuleert in de vorm van 
een suspensie. 
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strie. Zoals hierboven is uiteengezet oefenen de overheid, de wetenschap, 
de electriciteitsproducenten en de industrie allen een zekere invloed uit, 
elk met hun eigen belangen en ideeën. 

Door het ontbreken van een centrale autoriteit en een ooherent beleid 
doet ieder instituut en orgaan wat het technisch en wetenschappelijk het 
beste acht en tracht daarvoor links en rechts gelden los te krijgen. De 
projecten van het RCN, de FOM en de KEMA hebben geen enkel ver
band met elkaar en zijn niet gericht op een duidelijk, weloverwogen 
nationaal doel. 

Het probleem van de atoomenergie is vanaf de 'beginne bij ons onduide
lijk gesteld geworden. Men heeft zich laten leiden door ideeën die technisch 
en wetenschappelijk misschien wel juist waren, doch men heeft zich nim
mer ten principele afgevraagd, wat wij op het gebied van de nucleaire 
energie nu precies willen 'bereiken, in welk tempo en met welke middelen. 
Moet er een nationale atoomindustrie komen of niet? Zo ja, moet deze 
industrie een complete centrale kunnen leveren of zich toeleggen op de 
produktie van onderdelen? Zo nee, hoe voorzien wij dan in het probleem 
van onze afhankelijkheid van het buitenland? Het zijn alle problemen 
die nimmer goed doordacht zijn. 

Dit gebrek aan beleid wreekt zich ten aanzien van de industrie. Slechts 
enkele Nederlandse ,bedrijven zijn in staat reactoronderdelen te leveren en 
geen enkel bedrijf kan een complete centrale bouwen. De achterstand 
van onze industrie ten opzichte van die van andere landen waaronder bv. 
België en Duitsland, is, het is spijtig dit te moeten oonstateren, sinds de 
invoering van de nucleai're energie in Europa steeds groter geworden. Van 
de industrieën van de landen van de Europese Gemeenschap heeft de 
Nederlandse de geringste ervaring en als deze toestand niet spoedig en 
fundamenteel wordt gewijzigd zal de Nederlandse nucleaire markt volledig 
in handen geraken van de buitenlandse industrie, met als grote kanshebbers 
de Duitse en de Amerikaanse. 

lIl. ONTWERP VOOR EEN NEDERLANDS ATOOMPRO
GRAMMA 

Heeft het nog zin pogingen te ondernemen om een Nederlandse nucleaire 
industrie te scheppen? Zijn wij hiermee niet veel te laat en moeten wij er 
maar liever niet in berusten dat de Nederlandse markt toevalt aan buiten
landse ondernemingen? Er is, gezien het bovenstaande, alle reden om deze 
vragen te stellen. Zoals gezegd :heeft de Nederlandse industrie de laatste 
jaren een grote achterstand opgelopen, terwijl de thans 'bestaande markt 
volledig in handen is van Amerikaanse, Engelse, Franse en Duitse onder
nemingen met als outsiders de Zweden, de Canadezen en eventueel de 
Belgen. In het bijzonder de Amerikaanse ondernemingen zijn in staat om 
reactoren te bouwen tegen bijzonder lage prijzen en uitstekende leverings
voorwaarden. 

Het is dan ook niet eenvoudig, op 'bovengenoemde vragen een rechtstreeks 
antwoord te geven. Het hangt er in de eerste plaats van af hoe wij dit 
probleem willen zien. Wij kunnen eenvoudig constateren dat wij op het ge
bied van de atoomenergie onze kans hebben gemist en berusten in het feit 
dat anderen onze nucleaire centrales zullen bouwen. 

Wij kunnen het probleem ook anders zien en er van uitgaan dat voor 
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een snelle en blijvende verhoging van onze levensstandaard onze economie 
zich zo snel mogelijk nieuwe technieken eigen moet maken. Indien wij deze 
laatste opvatting volgen, zal ons atoombeleid grondig moeten worden ver
anderd. Wij zullen dan op grote schaal middelen moeten mobiliseren en 
een coherent plan op moeten stellen, dat gericht is op de snelle ontwikke
ling van een eigen industrie. De uitvoering van dit laatste zou opgedragen 
moeten worden aan een centrale autoriteit onder één verantwoordelijke 
minister. 

1. Algemeen 
Toegespitst op het boven aangegeven doel zou een Nederlands atoom-

programma geïnspireerd moeten zijn op de volgende principes. . 
In de eerste plaats moet de mogelijkheid worden geschapen om de indus

trie op grote schaal ervaring te laten doen met de bouw van grote reactor
centrales. Ten tweede zou een beleid op lange termijn moeten worden ont
worpen betreffende de splijtstofvoorzierung, terwijl ten derde op het gebied 
van het speurwerk duidelijke prioriteiten zouden moeten worden vastge
steld. Hiervan uitgaande zou een atoomprogramma de volgende elementen 
kunnen bevatten: 

a. spoedige bouw door de Nederlandse industrie van een kleine serie 
(b.v. drie) reactorcentrales van groot vermogen; 

b. het afsluirten van contracten op lange termijn voor de verkrijging van 
splijrtbaar materiaal in grote hoeveelheden; 

c. de opstelling van een coherent researchprogramma dat geconcen
treerd is op de ontwikkeling van enkele veelbelovende technieken. 

2. Het 'Yeactorprograrm 
De bouw van een drietal grote reactorcentrales kan de industrie in staat 

stellen zich behoorlijk te organiseren en ervaring en kennis te verwerven. 
De centrales zouden van groot vermogen moeten zijn, minstens 300 MWe 
en zouden zo spoedig mogelijk gebouwd moeten worden, dat wil zeggen tot 
1974. Om de bouw voor de electricirteitsproducenten aantrekkelijk te maken 
zou de Nederlandse staat een stuk van de eventuele extra lasten op zich 
kunnen nemen dat, in aanmerking genomen het kostenpeil in Nederland 
van nucleaire en conventionele energie, een bedrag van f 50.- tot f 100.
per KWe waarsohijnlijk niet te boven hoeft te gaan. Aangenomen dat 
volgens deze formule er drie centrales zullen worden gebouwd met een 
totaal vermogen van ongeveer 1200 MWe, zou de staat tot 1974 moeten 
interveniëren tot een totaal bedrag gelegen tussen de 60 en 120 miljoen 
gulden. 

Dit is echter niet voldoende. De Nederlandse industrie is, zoals reeds is 
opgemerkt, op het ogenblik bepaald niet in staat op korte termijn atoom
centrales te bouwen. Het ontbreekt haar in het bijzonder aan kennis en 
ervaring op .het gebied van de fabricage van splijtstofelemenrten, van be
paalde onderdelen als nucleaire turbogeneratoren, regelstaven, enz. en de 
reactorbere!kening. Voor wat betreft dit laatste beschikt bij ons alleen het 
ReN over enige ervaring. 

Een reactorprogramma zou daarom gecompleteerd moeten worden met 
een programma voor de ontwikkeling van reactoronderdelen, i.h.b. splijt
stofelementen, en voor de verkrijging van kennis op het gebied van de 
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reactorberekening. Deze werkzaamheden zouden bekostigd moeten worden 
uit het reeds bestaande en door Economische Zaken beheerde fonds voor 
industriële ontwikkeling dat daartoe eventueel versterkt zou moeten wor
den. Met behulp daarvan zou de staat studie en ontwikkelingscontracten 
kunnen afsluiten met industriële ondernemingen die van plan zijn zich 
actief met de reactorbouw bezig te gaan houden. Naar grove schatting zal 
hiermee een bedrag van ongeveer 50 miljoen gulden gemoeid zijn, gere
kend over een periode van 4 à 5 jaar. 

Teneinde het boven aangegeven tijdschema te 'respecteren zou met het 
ontwerp en de bouw van de eerste centrales begonnen moeten worden 
terwijl sommige onderzoek- en ontwikkelingscontracten nog niet zijn be
eindigd, dat wil dus zeggen terwijl de industrie de fabricage van alle onder
delen nog niet volledig beheerst. Wellicht zal het daarom noodzakelijk zijn 
om voor bepaalde onderdelen nog een beroep te doen op buitenlandse ken
nis. Dit is op zich geen drama, indien tenminste de industrie er voor zorg 
draagt, niet zodanige licentie- of andere overeenkomsten aan te gaan dat 
zij ook voor de volgende reactoren aan het buitenland gebonden is. 

3. Het voorzieningsbeleid 
Voor een goed draaiende nucleaire economie is het noodzakelijk dat de 

splijtstofvoorziening in orde is. Splijtstof, dat wil zeggen uranium, is 
schaars;. de wereldmarktprijs bedraagt momenteel ongeveer $ 5 kg U 3 Os. 
Naar a}gemene verwachting zal deze prijs in de toekomst voortdurend 
stijgen omdat zowel de 'reserves beperkt zijn als de vraag sterk zal toe
nemen. Bovendien zijn wij op dit stuk volledig afhankelijk van het buiten
land, zodat ook daarom de regering een beleid zal moeten ontwerpen dat 
de splijtstofvoorziening op lange termijn regelt. Bij zulk een politiek kan 
men volgens verschillende formules te werk gaan, waarvan in het bijzonder 
de navolgende, elk afzonderlijk of in combinatie toegepast zouden kunnen 
worden. 

De eerste is het afsluiten van contracten op lange termijn voor de aan
koop van grote hoeveelheden, zeg 10.000 ton, natuurlijk uranium. Deze 
hoeveelheid is naar globale schatting voldoende om een nucleair vermogen 
van ongeveer 2000 MWe gedurende 20 à 25 jaar draaiende te houden, 
ofwel al die reactorcentrales tot wier bouw de Nederlandse electriciteits
producenten tot het jaar 1972 zullen besluiten, indien en voor zover het 
ritme van hun uitbreidingsplannen gelijk is aan dat wat de Commissie van 
Euratom in haar prognose vastgesteld heeft voor de gehele Gemeenschap. 

Voor zover thans is te voorzien, zullen in de loop van de tachtiger jaren 
nieuwe technieken worden toegepast w.o. de Z.g. kweektechnieken 4), die 
het splijtstofprobleem een andere dimensie zullen geven. 

Een hoeveelheid van 10.000 ton vergt, op basis van de huidige markt
prijzen, een investering van f 300 miljoen. Dit bedrag zal vermoedelijk 
hoger zijn, naarmate de contracten een langere looptijd hebben en de 
leveringen zich in een verdere toekomst uitstrekken. Vanzelfsprekend zou 
een zodanige investering voor de staat geen verlies zijn. Naarmate de 
electriciteitsproducenten op de aangelegde voorraden een beroep doen, 

4) Zie bijlage. 
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vloeit het hele bedrag terug in de staatskas, eventueel inclusief de transport
en opslagkosten benevens het rente-verlies. 

De tweede formule is het afsluiten van contracten op lange termijn 
voor de aankoop van verrijkt uranium, dan wel voor het doen verrijken 
van natuurlijk uranium. Het voordeel van verrijkt uranium boven natuur
lijk uranium is (gesimplificeerd) dat men een relatief kleine hoeveelheid 
uranium en dus ook een relatief kleine reactor nodig heeft om een grote 
hoeveelheid energie te produceren. Zeer in het algemeen geldt voor de 
natuururaanreactor: lage splijtstofkosten, lage bouwkosten; voor de ver
rijkturaanreactor: hoge splijtstorfkosten, lage bouwkosten. Het proces van 
verrijking, dat enorm gecompliceerd en kostbaar is, is tijdens de oorlog 
in de U.S.A. ontwikkeld voor de produkten van de atoombom en op het 
ogenblik is verrijkt uranium uitsluitend te koop in de Verenigde Staten 
en Groot Brittannië. Indien onze electriciteitsmaatschappijen zouden 
kiezen voor de techniek van het licht verrijkt uranium (en het ziet er 
naar uit dat dit het geval zal zijn) zou ook hiermee in een voorzienings
beleid rekening moeten gehouden worden. In principe is dit mogelijk langs 
drie wegen t.W. door aankoop van verrijkt uranium in de U.S.A. en 
Engeland, door het doen verrijken van eigen natuurlijk uranium in in
stallaties die de Amerikaanse regering daartoe ter beschikking stelt en 
ten derde door de verrijking van natuurlijk uranium in eigen nationale 
installaties. 

Deze laatsten zouden daartoe echter eerst moeten worden gebouwd, het
geen een uiterst dure en technisch gecompliceerde operatie is, waarvoor wij 
waarschijnlijk niet over de middelen en in elk geval niet over de kennis 
beschikken. 

In dit laatste verband moet er de aandacht op worden gevestigd dat sinds 
enige jaren bij de FOM een verrijkingsmethode wordt ontwikkeld (de ultra
centrifugemethode) die goedkoper zou zijn dan die welke in de Verenigde 
Staten en Engeland worden toegepast. Het verdient aanbeveling en zou 
zeker een belangrijk onderdeel moeten vormen van een Nederlands atoom
programma om de ontwikkeling van de ultracentrifuge-methode zoveel 
mogelijk te versnellen. Deze zaak is van het hoogste gewicht. Indien Neder
land er werkelijk in zou slagen tegen redelijke prijzen verrijkt uranium 
te produceren, zou het hiermee een belangrijke politiek-commerciële winst 
behalen en zijn industriële positie op nucleair gebied aanzienlijk ver
sterken. 

4. Het onderzoekbeleid 
Zoals in de bijlage uiteengezet is, worden op het ogenblik in de wereld 

twee reactortechnieken toegepast waarvan iedereen overtuigd is dat ze 
goed, veilig en relatief goedkoop zijn. Het betreft hier de bovengenoemde 
"natuurlijk uraan" en "lichtverrijkt uraan" technieken waarvan de voor
naamste karakteristieken zijn, enerzijds een 'relatief sleohte splijtstof
economie, waardoor ze bijdragen tot snelle uitputting van de uranium
reserves, en anderzijds hun vermogen om simultaan met de energie
opwekking plutonium te produceren. Zowel in Europa als in de Verenigde 
Staten worden nieuwe reactortechnieken ontwikkeld, die enerzijds moeten 
voorzien in het bezwaar van de slechte splijtstofeconomie, en die eventueel 
anderzijds het plutonium producerend vermogen moeten opvoeren. 
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Zo wordt in Nederland door de N.V. KEMA de meergenoemde homo
gene suspensiereactor ontwikkeld en worden in Duitsland, Frankrijk en 
Canada pogingen ondernomen om verschillende types zwaarwaterreactoren 
te ontwikkelen. Verder wordt in verschillende landen, onder andere ook 
door Euratom onderzoek verricht op het gebied van de hoge-temperatuur
reactoren, die evenals de eerdergenoemde typen een goede splijtstofecono
mie hebben. Bovendien wordt overal ter wereld hard gewerkt aan de ont
wikkeling van de eerder genoemde hreederreactoren, die zoals in de bijlage 
is opgemerkt het probleem van de splijtstofvoorziening aanzienlijk zal ver
eenvoudigen. Voor zover thans is te voorzien zal de breedertechniek eerst 
tegen 1980 voldoende ontwikkeld zijn om in aanmerking te komen voor 
commerciële toepassing. 

In een Nederlands atoomprogramma zal aan :het probleem van de splijt
stofeconomie grote aandacht moeten worden geschonken. De toekomst be
hoort ongetwijfeld aan de reactor met een hoge conversiefactor 5) en indien 
de Nederlandse industrie, eenmaal op gang gebracht met behulp van een 
samenhangend programma voor de bouw van grote reactoren, ook in de 
toekomst wil blijven meespelen, zal zij zoveel mogelijk en van meetaf 
aan bij de ontwikkeling van dit soort reactoren moeten worden betrokken. 
Gezien de hoge ontwikkelingskosten, is het zaak dat in het kader van een 
nationaal researchbeleid duidelijk wordt vastgesteld welke techniek de 
eerste prioriteit krijgt en in welk tempo en met welke middelen deze ont
wikkeld zal moeten worden. In zekere zin :hebben wij de keus al bepaald 
door de afsluiting van een belangrijke assocÏatie-overeenkomst met Eura
tom voor onderzoek op het gebied van snelle kweekreactoren. In aanmer
king genomen de inspanningen die overal ter wereld betreffende dit 
reactortype worden ondernomen, zal de Nederlandse industrie, wil ze niet 
te laat komen, in de loop van de zeventiger jaren in staat moeten zijn een 
eerste prototype te bouwen, al dan niet in combinatie met de industrie van 
een of meer andere landen van de Europese Gemeenschap. 

Afhankelijk van onze middelen zou men in een researchprogramma nog 
tal van andere zaken kunnen opnemen zoals bv. de ontwikkeling van een 
scheepsreactor, research op het gebied van de thermonucleaire fusie, de 
toepassing van radioisotopen etc. 

Wat echter voor alles noodzakelijk is, is dat er een waarlijk research
programma komt, met duidelijke prioriteiten. 

Conclusies 
Het vorenstaande kan men samenvatten in de volgende conclusies; 
1. In de Nederlandse politiek wordt te weinig aandacht besteed aan de 

invloed van de moderne technologische ontwikkelingen. 
2. Het verdient aanbeveling om in navolging van andere landen een 

ministerie dan wel staatssecretariaat te creëren dat op deze gebieden 
een ovenheidsbeleid definieert en uitvoert. 

3. Voor wat betreft de atoomenergie dient een coherent programma 
opgesteld te worden dat voor onze industrie een nucleaire markt 
schept, dat de splijtstofvoorziening regelt en dat t.a.v. het speurwerk 
een samenhangend beleid formuleert met duidelijke prioriteiten. 

5) Factor die de splijtstofeconomie uitdrukt. 
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4. De uitvoering van zulk een programma dient opgedragen te worden 
aan een centraal overheidsorgaan waarin alle bestaande fondsen, 
onderzoekorganisaties en instalIaties, waarvan de lasten geheel of 
voor het grootste gedeelte ten laste komen van de staat, opge
nomen moeten worden en dat van meet af aan zoveel mogelijk 
de industrie inschakelt. 

BIJLAGE 

Atoomenergie is in het spraakgebruik electrische energie die niet wordt 
opgewekt in normale (conventionele) electrische' centrales, doch in atoom
centrales ook wel electro-nucleaire centrales genoemd. Het principiële 
verschil tussen beide soorten centrales is dat in de eerste de warmte wordt 
opgewekt in een ketel door middel van verbranding van steenkool of olie 
en dat in de tweede de warmte ontstaat in een reactor door middel van een 
proces van atoomsplitsing. De grondstof die hiervoor wordt gebruikt is 
uranium dat in betrekkelijk kleine hoeveelheden in de natuur voorkomt en 
waarvan een klein deel (0,7%) de eigenschap heeft splijtbaar te zijn. 

Het grote voordeel van een atoomcentrale is dat men een zeer kleine 
hoeveelheid splijtstof nodig hee:t:t om een grote hoeveelheid warmte te 
produceren. Bij een nucleaire centrale kan men derhalve volstaan om één 
keer per zoveel maanden of jaren een gedeelte van het opgebruikte uranium 
te vervangen door nieuw. 

Het uranium wordt in de reactor gebracht meestal in de vorm van 
baren of staven, de zg. splijtstofelementen, die daaruit na verloop van 
tijd worden verwijderd. De opgebruikte splijtstofelementen worden vervol
gens gezonden naar een fabriek voor chemische opwerking waar zij stuk
geknipt en opgelost worden en waar een zekere hoeveelheid radioactieve 
isotopen aan het verarmde uranium worden onttrokken voor gebruik in 
de geneeskunde, de landbouw en de industrie. Een aantal van deze isot<r 
pen hebben zodanige karakteristieken dat zij de wetenschap en de techniek 
in staat stellen bepaalde ziekten op te sporen, levensmiddelen te conser
veren, fouten in fabricageprocessen vast te steIlen etc. 

Bovendien wordt uit het uranium teruggewonnen een nieuw, niet in de 
natuur voorkomende chemisch element, t.w. plutonium. Dit element is 
van belang om twee redenen. Het is, evenals uranium, splijtbaar en kan 
dus gebruikt worden als brandstof voor kernenergiecentrales doch eveneens 
voor de vervaardiging van de atoombom. Op het ogenblik tracht men overal 
ter wereld tedhnieken te ontwikkelen die van het plutoniumproducerend 
vermogen van het uranium een zodanig gebruik maken dat er tenslotte 
meer plutonium wordt gevormd dan er aan uranium wordt verbruikt. 
Mochten deze pogingen slagen, dan zal het probleem van de energievoor
ziening voor een belangrijk deel zijn opgelost. 

Onder de nucleaire centrales die thans in gebruik of in aanbouw zijn 
kan men onderscheiden tussen die welke gevoed worden met natuurlijk 
uranium en ten tweede die welke licht verrijkt uranium gebruiken. In 
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verrijkt uranium is het aantal splijtbare isotopen op kunstmatige wijze 
verhoogd. 

De eerste van de twee bovengenoemde technieken is vooral in Engeland 
en Frankrijk ontwikkeld, de tweede in de Verenigde Staten van Amerika. 
Daar heeft men zich tijdens de oorlog toegelegd op de produktie van hoog 
verrijkt uranium voor de fa:bricage van de atoombom. Na de oorlog is men 
er toe overgegaan de verrijkingsinstallaties te gebruiken voor de produktie 
van lichtverrijkt uraan als grondstof voor nucleaire centrales. 



-----

t' HERVINDEN VAN HET FUNDAMENT 

.... Geel licht .. .. 

DOOR 

T. CNOSSEN 

De stembus van 1967 komt in 't zicht. 
Een waarschijnlijk zeer belangrijk verkiezingsjaar, bepalend voor de 

samenstelling van de Tweede Kamer, doch eveneens voor het te voeren 
regeringsbeleid. En tevens en daarmee samenhangend de samenstelling van 
het kabinet. 

Er is een tendens in de na-oorlogse jaren, een overmatige nadruk te 
leggen op het getal, daarbij meer en meer overhellend naar het Engelse 
systeem en afureuk doende aan het eigen Nederlandse staatsrecht, met haar 
duidelijke afbakening van eigen verantwoordelijkheid van regering en par
lement. Vandaar ook de grote invloed, die de fracties der grote(re) 
politieke partijen bij de kabinetsformatie uitoefenen. 

Op de basis van het getal vindiceerden de (twee) grootste partijen zich 
rechten, die van een bedenkelijke betekenis kunnen zijn voor een soepel
werkend democratisch staatsbestel. Het lijkt erop, alsof het vanzelfspreekt, 
dat de minister-president, de vice-voorzitter van de Raad van State en de 
voorzitter van de Tweede Kamer een rooms-katholiek moet zijn, het voor
zitterschap van de Eerste Kamer en enige vice-voorzitterschappen zijn 
dan voorbehouden voor de Partij van de Arbeid. 

Wie objectief durft te oordelen zal moeilijk met zulk een maatstaf tevre
den zijn. De resultaten zijn nu niet bepaald bemoedigend. 

Noch de huidige minister-president, noch zijn voorganger maken de 
indruk van het hout te zijn, waarvan men regeringsleiders maakt. 

Zelfs is moeilijk vol te houden, dat zij primus inter pares zijn (waren), 
laat staan primus omnium. 

Heel deze ontwikkeling doet aan ons parlementaire stelsel afbreuk, 
brengt ministerie en volksvertegenwoordiging in discrediet bij het volk. 

Troelstra sprak vroeger (14 sept. 1921) over de politieke boeien van de 
coalitie, doch de verstarring die de evenredige vertegenwoordiging ons in 
een halve eeuw heelt opgeleverd en die, volgens Schaper, meer de indruk 
legt op de daden van de partijen dan wel op die der personen (Verkiezings
gids 1922), kwam het aanzien van het parlement niet ten goede. 

Als men waarde mag toekennen aan de z.g. opinie-peiling, dan staat het 
er met de belangstelling van het Nederlandse volk voor hetgeen zich op het 
Binnenhof afspeelt, slecht voor. 

Bij het, uiteraard onvolledige onderzoek door het Instituut voor Psycho
logisch Markt- en Motievenonderzoek (december 1964) verklaarde slechts 
22«0 positief tegenover het parlement te staan. Het onderzoek leverde 
voorts op: 26% heeft geen mening over het parlement, 52% staat er 
negatief tegenover. In het algemeen vertonen mannen meer belangstelling 
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dan vrouwen: 24% van de mannen IS "pro" en van de ondervraagde 
vrouwen slechts 10%. 

De interesse in het parlementaire gebeuren daalt naannate de welstand 
lager is. Wanneer men de Nederlandse bevolking indeelt in godsdienstige 
groeperingen; staat de gereformeerde groep met 32% positief ingestelden 
bovenaan, de Ned. hervormden met 23% en de katholieken volgen met 22% 
geïnteresseerden. Bij diegenen die geen godsdienst opgaven, bleek slechts 
130/0 positief ingesteld. 

Het instituut heeft in zijn onderzoek ook onderscheid gemaakt naar de 
politieke richting van de ondervraagden. Evenals bij de kerkelijke groepe
ring van de gereformeerden, komen de politiek verzamelde gereformeerden 
in de A.R. er relatief het beste onderuit, n.l. met 34% geïnteresseerden. 
Van C.H.U.-aanhangers staat 31% positief tegenover het parlement, van 
K.V.P. 24%, van V.V.D. 21 %, van P.v.d.A. 20%. 

Wie de stembuscijfers van 1963, maart 1966 en 1 juni 1966 werkelijk 
aandacht schenkt, moet wel tot overeenkomstige conclusies komen. 

De drievoudige nederlaag van de Partij van de Arbeid, het niet her
winnen van een veel sterkere positie door de A.R.Partij en de opkomst van 
een conservatieve middengroep, die dan toevallig het etiket Boerenpartij 
draagt, zegt meer dan de kleurloze commentaren, door politieke leiders en 
dagbladen ten beste gegeven. 

Uiteraard vallen de neergang van de Partij van de Arbeid en de opkomst 
van de Boerenpartij het meest op. Zonder onvriendelijk te zijn tegenover 
een partij, die mij van jongsaf na aan het hart ligt, zou men kunnen zeggen: 
aan de continu-afbrokkeling van de A.R. Partij zijn we al gewend. 

Hoe sterk de politieke verhoudingen gewijzigd zijn, ervaart men als men 
weer eens duikt in de programma's en verkiezingslectuur sinds 1918 en als 
men een christelijk politicus nu hoort betreuren, dat de Partij van de 
Arbeid, zijnde een constructieve partij, klappen krijgt. 

Ik dacht nog altijd, dat het verlies van een socialistische partij, ook al 
is dit een mislukt doorbraak-fenomeen, niet enkel politieke voldoening gaf, 
maar ook in het landsbelang is. 

Hoe moet men nu een situatie beoordelen, als zich nu enige malen op het 
electorale schaakbord heeft voorgedaan? 

Het lijkt me wat goedkoop om er zich met verklaringen over balorigheid, 
negativisme, politieke onverschilligheid etc. af te maken. 

Het gevaar zit niet in de heer Koekoek, hoe boereslim hij ook is, noch 
in zijn medewerkers van vandaag. Maar als het volgend voorjaar de 
Boerenpartij , of wat onder deze vlag vaart, nog eens een hoger aantal 
stemmen op zich verenigt en een wel bekwame figuur zou zich van deze 
beweging meester maken, zouden daaruit belangrijke oonsequenties kun
nen voortvloeien. 

Reeds nu moet de uitslag van staten- en raadsverkiezingen het licht voor 
de bestaande politieke partijen op geel doen springen. Het is op het 
onnozele af zoals er op gereageerd wordt. Men zoekt de oorzaak overal, 
behalve bij zichzelf. Als een onzer dagbladen aandringt op diepere bezin
ning, op het hervinden van het fundament, heeft dat onze warme instem
ming. Doch waar blijft de poging ertoe? 

De teruggang van de Partij van de Arbeid in Amsterdam van 17 op 13, 
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in Rotterdam van 23 (de absolute meerderheid) tot 18, in Den Haag van 
17 op 12 en in Utrecht van 18 op 12! is niet een normaal verkiezings
conjunctuurverschijnsel, maar laat duidelijk een verschuiving zien bij de 
grote zoom van randkiezers, die niet uit overtuiging socialist zijn. Het is 
niet onwaarschijnlijk, dat de Christelijk-Historische Unie wat van zijn 
verloren schapen zag terugkeren. 

Dieper liggen echter de oorzaken van het, naar Nederlandse begrippen, 
uitzonderlijke succes van de Boerenpartij. 

Vijf zetels in de Haagse raad, 4 in Amsterdam, 3 in Rotterdam, 4 in 
Utrecht, 44 statenzetels, 2 leden in de Eerste Kamer en straks 4 - dit 
alles mocht onder het stelsel van evenredige vertegenwoordiging onmogelijk 
worden geacht. 

En toch gebeurde het en is het mogelijk, dat hetzelfde zich over negen 
à tien maanden opnieuw zal herhalen. 

Er spreekt een duidelijk protest uit van een deel van het Nederlandse 
volk, zeer gemêleerd van samenstelling, de Boerenpartij als klankbord ge
bruikend. 

Men behoeft daarom de Boerenpartij niet serieus te nemen, maar het 
verschijnsel wel. 

De Boerenpartij is ontstaan uit een volslagen negativisme, feitelijk uit 
verzet tegen het Landbouwschap, het meest op de voorgrond tredende 
publiekrechtelijke lichaam. Doch de tienduizenden stemmen op die partij in 
de steden, vindt daarin geen verklaring. Die kiezers betalen geen contri
butie aan het Landbouwschap. Andere invloeden, hoewel wel geboren uit 
een overeenkomstige verzetshouding, spelen hier een rol. 

Naar onze mening zijn er een complex van oorzaken aan te wijzen, 
waarvan de voornaamste zijn: 

Ie. een verzet tegen een verstard staatsmechanisme, met nog eens 
publiekrechtelijke organen als secundaire hureaucratische depen
dances; 

2e. een drijven van "kinderen" van 21 jaar naar de stembus, met hand
having van de opkomstplicht. (Heel wat van deze stemmen op de 
Boerenpartij zouden niet zijn uitgebracht, als de wet niet ver
plichtte tot een wandeling naar het stembureau); 

3e. een eenzijdige sociale structuur, beheerst door werkgevers- en 
werknemersorganisaties, waarin, wat de laatste betreffen, nog geen 
40% van het totaal aantal arbeiders georganiseerd zijn; 

4e. een protest tegen de belangenpolitiek en de baantjes-jagerij, die 
voornamelijk in de grootste partijen evident is; 

Se. de afwijzing van een politiek, die door zg. collectieve voorzieningen 
de Staatsuitgaven, de belastingen en de prijzen, omhoog jaagt. 

Wellicht zijn er nog vele andere motieven aan te wijzen, doch o.i. hangen 
ze alle met de vijf genoemde samen. 

Het kabinet-Cals heeft het vorige jaar met fanfare een uitgavenpolitiek 
aangekondigd, die binnen een jaar volkomen spaak liep. Men zit in de 
grootste moeilijkheden, niet alleen wat zijn budgettaire beleid betreft, doch 
evenzeer ten aanzien van de gevolgen voor de betalingsbalans, de monetaire 
politiek, de investering enz. Men heeft zich in één jaar in zijn eigen drijf
zand onwrikbaar vastgewoeld. 

Hier hebt u de "koppen" in een ohristelijk dagblad boven de publicaties 
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op de derde dinsdag van september van het vorige jaar: "Auto's duurder, 
benzine duurder, roken duurder, drank duurder, radio en t.V. en textiel 
duurder." 

Ondanks deze drastische verhoging der indirecte belastingen loopt de 
machine toch vast en wat zijn de eerste suggesties, ook van a.r.-voor
mannen: de wettelijk vastgestelde en toegezegde geringe verlaging van de 
inkomstenbelasting uit- zo niet afstellen! 

Hoe denkt men nu, dat de kiezers daarop zullen reageren? 
Denkt men dat zij zullen zeggen: natuurlijk gaan we meer belasting 

betalen, laten ze de sigaretten nog maar duurder maken, de benzine onbe
taalbaar, het brood opvoeren tot een gulden en de melk de kinderen uit de 
mond sparen, alleen om mijnheer Vondeling en zijn vrienden hun "bril
jant" collectivisme te laten uitvoeren? Men komt van een koude kermis 
thuis, naar ik vrees. 

Een mens moet door een sterke principiële overtuiging gedragen wor
den, wil hij vandaag nog zonder aarzelen zijn stem uitbrengen op een 
partij, die dit heleid uitdenkt en voorstaat. 

Tenslotte nog enkele regels ten aanzien van de A.R. Partij. "Zichzelf 
gebleven" - luidde het conunentaar. Het is niet waar. De A.R. Partij 
heeft zowel bij de staten-stembus van 23 maart als bij de gemeenteraads
verkiezing van 1 juni jl., opnieuw aan invloed ingeboet. Voornamelijk 
in het westen van het land en in de grote steden. 

Wie meer dan veertig jaar intens met het wel en wee van deze partij 
heeft meegeleefd, ervaart de gang van zaken gedurende de laatste tien 
jaar met een steek in zijn hart. 

Wie zich de tijd herinnert, dat de Rotterdamse raad 7 antirevolutionaire 
leden (nu 3) telde en de principiële en zakelijke debatten in de jaren 
1923-1935 meemaakte, waarbij de a.r.-fractieleider in staat was het alleen 
op te nemen tegen een sterke sociaal-democratische fractie, voelt zich van
daag bij een kleurloos compromissenbeleid, als een reiziger zonder water 
in de woestijn. 

Het stemmenpercentage van de A.R. Partij daalde van 1948 tot 1956 
met niet minder dan 3.3% en sindsdien ging de afbrokkeling door. De 
slechtste uitslag voor de tweede wereldoorlog was 1929: 12 zetels en 
11.6%. De teruggang na nog een gunstige uitslag in 1948 leidt tot onge
veer een halvering. Van 13 leden op de 100 in de Tweede Kamer in 1948 
gaf 1963 slechts 13 zetels op de 150. Het percentage zakte tot 8.7. Zelfs de 
C.H. Unie (1933: A.R. 14, C.H.U. 10 zetels!) steeg in 1966 boven haar 
uit en er zijn geen tekenen, die op een werkelijke verbetering wijzen, ook 
al mag dan de interesse voor het politieke leven in deze volksgroep het 
grootst zijn. 

Vanouds brachten vele niet-geestverwanten hun stem op a.r. voorman
nen, eerder dan op de partij, uit. In Rotterdam hadden we de mogelijkheid 
van stembus tot stembus dit te volgen. 

Velen gaven hun vertrouwen aan deze mannen op grond van hun vast
beraden en duidelijke houding. 

Naarmate de A.R. Partij in het politieke beweeg eigen karakter hand
haafde en de dragers van haar beginselen een beleid voerden in overeen
stemming daarmede, won zij aan getal en invloed. 
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Men kan o.i. de houding van de a.r. kamerfractie na de vorige kabinets
crisis en de toetreding tot het ministerie-Cals op feitelijke basis zeer wel 
verdedigen. En niettemin direct daarnevens de vraag stellen, of men op 
grond van de politieke psychologie er wij s aan gedaan heeft? 

Met Rooivink als leider in de oppositie, zou naar alle waarschijnlijkheid, 
een veel gunstiger stembus-uitslag hebben gegeven. En, wat belangrijker is, 
de kleinste regeringspartij niet medegesleept hebben in een speculatief finan
cieel beleid, waartegen o.a. prof. Zijlstra meermalen de vinger waarschu
wend ophief. 

De constante achteruitgang van de A.R.Partij sinds 1948 zou slechts 
duidelijk te maken zijn door een ver doorgevoerde analyse, waarbij oor
zaken binnen zowel als buiten de partij, aan te wijzen zijn. 

De herderlijke brief van de Hervormde kerk in 1954 heeft, naar onze 
mening, een veel sterkere invloed uitgeoefend in negatieve zin, ten aanzien 
van christelijke partij- en organisatievorming dan in het algemeen wordt 
aangenomen. Het ontbreken van een a.r. dagbladpers is een bijna niet te 
overschatten factor. 

Hoe goed een weekblad zijn best doet, het is in onze tijd geen effectief 
middel. 

Maar het was het officieel weekblad van de A.R.Partij (Nederlandse 
Gedachten, 18 aug. 1956), zelf, dat een conclusie gaf, die wij van harte 
onderschrijven: 

"Als Anti-Revolutionaire Partij verkeren wij momenteel in een 
moeilijke positie. De verkiezingen van 1952 en die van 1956 hebben 
ons met deze moeilijkheden duidelijk geconfronteerd. Maar het hoofd
probleem waar wij nu voor staan, is toch niet zo zeer hoe wij de 
verloren kiezers zullen terug krijgen. Dat is natuurlijk wel een be
langrijke zaak, maar het is niet het hoofdprobleem. Het moet toch 
duidelijk zijn, dat we als Anti-Revolutionairen voor het heden er 
niet in slagen een duidelijke lijn te trekken. In de onderlinge ge
sprekken kan men telkens weer de opmerking vernemen: "Maar wat 
is dan vandaag Anti-Revolutionaire politiek?" " 

En daaruit blijkt, dat er wat dat aangaat niet is een communis opinio. 
Daar is sprake van een zekere aarzeling, een erkenning van het niet weten, 
een tekort aan doelbewustheid. Dit wordt door de grote massa van het volk 
gevoeld en bij de verkiezingen wordt er ook op gereageerd. 

Wij voegen er nog twee regels aan toe : 
Vonkenberg sprak in 1908 te Zutphen tot dr. Kuyper: Gij hebt ons in 

het Calvinisme geteeld. 
Wij vrezen, dat het Calvinisme vandaag in het a.r. beginsel en beleid 

steeds minder de vernieuwende en inspirerende kracht is. 

* 
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H. ALGRA, Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije 
kerken en kleine luyden. Wever, 'Franeker, 1966. 
352 blz. en 56 blz. ill. Prijs geb. f 19,50. 

Eben Haëzer, steen der hulpe, is de naam die Samuël gaf aan de ge
denksteen die hij tussen Mizpa en Sen oprichtte, nadat de Israëlieten 
daar, op Samuëls gebed tot de HERE, de Filistijnen een zware nederlaag 
hadden toegebracht (1 Sam. 7 : 12). De verklaring van de naamgeving ligt 
in hetgeen Samuël bij die gelegenheid zeide: Tot hiertoe heeft ons de 
HERE geholpen. 

Het oprichten van zulke gedenkstenen was onder Israël ook overigens 
niet ongebruikelijk Een van de meest bekende voorbeelden is wel dat 
van Jozua 4, waar wordt verhaald, hoe op Gods bevel, nadat de Israëlieten 
door de Jordaan waren getrokken, zowel midden in die rivier als aan de 
oever ervan een steenhoop werd opgericht als gedenkteken ter herinnering 
aan de wonderbaarlijke doortocht door de rivier. Tot twee maal toe wordt 
er in dat hoofdstuk gesproken van een vraag der kinderen aan hun ouders 
naar de betekenis van deze steenhopen, en van het antwoord van die ouders 
aan hun kinderen, waarin wordt herinnerd aan de grote daden des HEREN 
met en voor Zijn volk. 

Die grote daden vinden we dan ook herhaaldelijk bezongen: door Asaf 
in de psalmen 77 en 78, door David in de psalmen 105 en 106 (vgl. ook 
1 Kronieken 16 : 8-22). 

Stefanus en Paulus, in Handelingen 7 en 13, spraken van geen voor 
hun hoorders onbekende dingen, toen zij hun die grote daden des HEREN 
in het kader van hun prediking voor ogen stelden. 

En nog heden ten dage worden in het Joodse gezin op de Seideravond 
die grote daden des HEREN herdacht, als overeenkomstig Exodus 12 : 26 
de oudste zoon de vader vraagt naar de betekenis van het feest van pesach, 
volgens 's HEREN eigen bevel als altoosdurende inzetting gevierd, en als 
de vader dan de haggadah, het verhaal, voorleest van de uittocht, van de 
tocht door de woestijn, van het mannah en van de wetgeving op de Sinaï. 

En dat is dan nu meer dan veertig eeuwen geleden. Maar onze N eder
landse jeugd weet vandaag al nauwelijks meer van de bezetting, nog min
der van de Franse tijd, en de tachtigjarige oorlog is voor velen niet meer 
dan een klank uit het verre verleden. "In het verleden ligt het heden, in het 
nu wat worden zal", die obligate regel van Bilderdijk kunnen we, als het 
zo te pas komt, aardig citeren, maar met de werkelijke kennis der ge
schiedenis, zelfs die van het eigen volk, is het veelal maar bedroevend ge
steld. De onderwijzers doen hun best, maar het Nederlandse volk, de 
christenen onder dat volk veelszins niet uitgezonderd, is geen historisoh 
denkend volk. Voor die "oude koek" hebben velen niet meer dan ge
ringschatting: Vietnam, of de laatste hit, of loonsverhoging, of de aankoop 
van een nieuwe machine, de nieuwe auto en de teevee zijn heel wat belang
rijker. 

In die malaise blijft Algra op zijn post en gaat o.nverdroten voort, ons 
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volk terug te roepen naar de oorsprongen van zijn bestaan. Ik denk aan 
zijn vermaarde Haarense en Gestelse voordrachten, gebundeld als De eigen 
weg van het Nederlandse volk, boeiend als een roman - behalve voor 
degenen die aan Van het Reve et tutti quanti de voorkeur geven -, aan 
zijn, met zijn broer gesohreven, Dispereert niet; twintig eeuwen historie 
van de Nederlanden, in tweede druk sinds enige tijd compleet in vijf delen, 
en nu weer aan zijn Het wonder van de negentiende eeuw. 

Het woord "populair" wil mij als karakterisering van dit stuk beschrij
vende - ja wat? laat me gemakshalve maar zeggen: - kerkgeschiedenis 
niet uit de pen: het is te goedkoop voor deze vertelkunst van hoge orde. 

In vier hoofdstukken: "De laatste schildwacht" - daarmede is bedoeld 
ds. Nicolaas Schotsman, de man van de "Eerezuil" ter gedachtenis van de 
Dordtse Synode (ja, juist, die van 1618/9, voor wie het niet zo precies meer 
wist) -, "Puriteinen", "De fijnen" en "Willem Bilderdijk", laat hij de 
lezer zien, hoe, uiteraard, de aanvangen van de wederopbloei van de ge
reformeerde gezindte in de vorige eeuw reeds lagen in de veel gesmade 
achttiende eeuw. Daarna verhaalt hij van het werk van de ambtenaar 
Janssen - de man van het reglement van 1816 èn van de vervolging van 
de afgescheidenen, - van de Groninger richting, van het Reveil, van de 
gezelschappen en oefenaars, waaruit later zoveel kerken der Afsc.heiding 
zijn voortgekomen, van die Afscheiding zelf en van de vervolging, maar 
ook van de broedertwisten in deze kring. Dan richt hij de blik op Enge~ 
land en Schotland, op Noo·rd-Amerika en Zuid-Afrika. De nevenstromen 
van Buddingh, Witteveen, De Liefde, VOOlr een groot deel uitgemond in 
de Vrije Evangelische gemeenten, krijgen vervolgens aandacht, en daarna 
die van Ledeboer, bij wie, deels, de oorsprongen der Gereformeerde Ge
meenten liggen. 

Algra zou Algra niet zijn, als hij de lezers vervolgens niet vergastte op 
een stukje sociologie, waa:rin hij een blik geeft op de gereformeerde ge
zindte als groepering der "kleine luyden" en op hun maatschappelijke 
emancipatie, waarvan bijverschijnselen hem tot bepaald niet ongerechtvaar
digde grimmige kritiek aanleiding geven,. (Op blz. 253 in dit hoofdstuk is 
de tekst bij het afdrukken een weinig in de war geraakt). 

Dan volgen hoofdstukken over de tweede generatie - Van Andel, Lucas 
Lindeboom, Steketee, M. Noordtzij, D. K. Wielenga, Herman Bavinck, 
W. H. Gispen -, over de preek, over de angelsaksisohe revivals (Moody 
en Sankey, Brighton), over de modernen, en over Kuyper, en dan zijn we 
bij de Doleantie, en - uiterst merkwaardig feit in de kerkgeschiedenis, 
waar meer te memoreren valt aan schisma, splitsing en afscheiding, dan aan 
verieniging - al zes jaar later - en anders was het ook niet meer ge
lukt - bij de vereniging van 1892. 

Ik volstond met een inhoudsopgave. Tot kritische beoordeling ben ik 
niet competent. Een "vertelboek" als dit leent zich daarvoor ook minder 
goed. Men "lust het niet" of men waardeert het. 

N u, dat laatste is voor deze bespreker te zwak gezegd. Veertig jaren 
geleden zou ik dit boek met rrode oren hebben zitten lezen, omdat het 
verhaalde toen nog nieuw voor mij was. Maar ook nu nog heeft hij mij 
van het 'begin tot het einde geboeid. 

Een boek om blij mee te zijn. "Opdat gij het aan het volgende geslacht 
kunt vertellen" (ps. 48 : 14). GROEN 
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Bavinoks leven zou men als een drieluik kunnen besCihrijven. Ik wil er 
niet over twisten welk luik in het midden zou moeten hangen, en welke 
twee er omheen, want ieder luik verdient op een gegeven moment de 
centrale aandacht. Maar vast staat dat er drie "luiken" zijn. 

In historische volgorde is daar eerst de Kamper genesis, met dat provi
dentiële intermezzo te Leiden, dat voor de latere Bavinck van niet te over
schatten waarde is geweest. 

Dan is er het luik waarop zijn oecumenische strijd duidelijk wordt, die 
voor hém, in zijn situatie en met zijn achtergrond en in die tijd tot uitdruk
king kwam in zijn concrete ontmoeting met de Vrije Universiteit, en zijn 
uiteindelijke keuze voor die Universiteit. Die strijd wordt afgesloten met 
zijn exodus uit Kampen, een exodus die aohteraf door de Vrije Universi
teit als iets tè vanzelfsprekend werd aanvaard, en die door "Kampen" 
helaas meer als ontrouw dan als waarschuwing is opgevat. 

Ten slotte wordt vanuit deze keuze het derde luik zichtbaar: door zijn 
colleges aan de Vrije Universiteit, zijn lidmaatschap van Eerste Kamer en 
Koninklijke Akademie, alsmede zijn adviseurschap van de N.eS.V., be
leeft hij een nationale opbloei (leviticus) die algemene erkenning vindt, 
althans binnen protestantse kring, maar voor een deel ook in rooms
katholieke en vrijzinnige kring. 

Om nu direct mijn centrale kritiek te noemen: dit derde luik is het 
zwakst beIidht in de biografie van Bremmer, terwijl de eerste twee, althans 
qua bijeengebracht materiaal, voldoende zijn beschreven. 

Nu is duidelijk dat voor de anti-revolutionaire politiek (zowel voor haar 
geschiedenis als voor haar toekomst) deze derde periode van Bavinck de 
voornaamste is. Het is de periode die duidelijk aangeeft waarom wij als 
partij en partijleden nu eigenlijk belang in Bavinck stellen. 

En op dit punt stelt de biografie van Bremmer teleur. 
De nuchtere zaak is namelijk deze: de lezer is na precies tweehonderd 

pagina's kerkelijke narigheden en opleidingsruzies te hebben doorgekropen 
wat vermoeid geraakt; hij is eigenlijk erg blij dat hij eindelijk "Kampen" 
uit is, om vrij in Amsterdam te kunnen rondzwerven, want zelfs de Vloed
dijk en de IJsselkade werden hem te benauwd in de stad, die hij, na twee
honderd pagina's te hebben gelezen, is gaan ervaren als een moordhol voor 
het levensgeluk en de werkelijke levensprestaties van Bavinck. Met Bavinck 
stapt hij wat bevrijd uit aan het Centraal Station, en er is verwachting in 
zijn hart als hij de diversiteit der Amsterdamse grachten ontdekt, en hij 
verwacht wat van de nu eindelijk goede verbinding met Den Haag. 

Maar het ontgaat de van Kampen bevrijde lezer toch niet geheel dat de 
resterende vijfenzeventig pagina's ons maar weinig nieuw inzidht bieden 
in de Amsterdamse, dat wil zeggen in de nationale Bavinck. Die laatste 
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vijfenz.eventig pagina's geven ons noclh verrassend détailmateriaal uit deze 
periode, noch een nieuwe blik op de ons reeds bekende Bavinck van die 
jaren. 

De conclusie kan geen andere dan deze zijn: de Kamper Bavinck van het 
eerste luik, en die van het tweede luik, die in contact treedt met de Vrije 
Universiteit, heeft Bremmer als contemporain kerkhistoricus grondig uitge
graven. Maar als hij die eerste tweehonderd pagina's had uitgegeven onder 
de titel De Kamper Bavinck en zijn tijdgenoten, had hij nauwelijks minder 
aan de wetenschap geschonken dan hij nu gedaan heeft met driehonderd 
pagina's. Want aan het uitgraven van de politieke Bavinck is hij nauwelijks 
toegekomen. 

Ik ben zo onvriendelijk geweest mijn kritiek thans voorop te zetten, 
omdat ik deze in een uitvoeriger dagbladartikel van zaterdag 14 mei j.l. 
voor het Diemer-kwartet, eenvoudig heb verzwegen, om de eenvoudige 
reden dat ik in dat aangekondigde dagbladartikel mijn oprecht respect voor 
het arbeidsvermogen van de auteur centraal wilde stellen, en die waarde
ring wil ik hier herhalen. 

Bremmer stamt uit de school van Schilder, uit het Kampen van de 
dertiger jaren. De inkt van Bremmer moge niet meer helemaal uit Kampen 
stammen, zijn inktpot doet het wel, en dit had bij het schrijven van deze 
imposante biografie zijn voordelen èn nadelen. 

Bremmer is één der weinigen geweest uit de school van Schilder die 
zelfstandig werk heeft geleverd, via een dissertatie bij prof. Berkouwer en 
thans via deze biografie. Hij heeft dus tot tweemaal toe de belofte ingelost 
die in zijn eerste studiejaren verscholen lag, en die door zijn leermeester 
vroegtijdig is opgemerkt. 

Maar waar ik een aankondigend dagbladartikelniét de plaats vond voor 
een onvriendelijk schijnende zonsverduistering, omdat ik dit boek slechts 
vele lezers toewens, vooral onder het brede kerkpubliek, en dagbladlezers 
altijd wat extra gevoelig zijn voor een incidentele of partiële kritiek - die 
vaak gemakkelijker over de tong gaat dan uitgesproken waardering -, zo 
zou het voor dit orgaanbepaa1d onjuist zijn alleen maar te prijzen, 
en niet eerlijk te zeggen waar de grenzen van die waardering nu precies 
liggen. 

Voor de kerkelijke achtergronden van Bavinck versoheen Bremmer re
delijk goed bewapend in het strijdperk. Wat hij wel eens aan "invoelings
vermogen" en evenwichtigheid mist, wist hij aan te vullen met een respec~ 
tabele bronnenstudie: hij heeft de kerkelijke Bavinck, althans in zijn Kam
per periode, werkelijk uitgegraven. Zijn belangstelling voor kerkelijke ver
gaderingen was hem hier, zoals J. Veenhof in Opbouw van 27 mei j.l. 
terecht opmerkte, een steun in de rug. 

Maar voor de anti-revolutionaire Bavinck staat het anders. 
Zoals Bremmers eigen levensloop hem in zekere mate geholpen heeft 

van nature oog te hebben voor de kerkelijke Bavinck, zo vraag ik mij af of 
die zelfde levensloop hem niet gehinderd heeft om de politieke Bavinck te 
"zien". Zoals ik op ieder van de eerste tweehonderd pagina's de kerkelijke 
ervaringen van Bremmer proef, zo mis ik de politieke feeling van Bremmer 
op de laatste vijfenzeventig pagina's. 

Gebrek aan concreet contact met de anti-revolutionaire kring heeft Brem-
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mer onder meer belet de anti-revolutionaire Bavinck uit te graven, laat 
staan hem uit te beelden, omdat hij onvoldoende oog heeft op de intern
politieke verhoudingen binnen de Anti-Revolutionaire Partij van dat tijd
perk. De politieke Bavinck is niét uit de verf gekomen, bij gebrek aan vol
doende bronnenstudie én aan genoegzaam Einfühlungsvermogen van de 
totaal nieuwe kring waarin Bavinck te Amsterdam en in Den Haag ging 
optreden. Daarom kán de ondertitel en zijn tijdgenoten in ieder geval niét 
slaan op de specifiek anti-revolutionaire tijdgenoten, voor zover die na 1902 
een rol in Bavincks politieke leven speelden, want die worden hoogstens 
hier en daar genoemd, maar er wordt vrijwel niets belangrijks over hen 
onthuld! 

Het milieu waaruit Bavinck stamde, en dat Bremmer (het zij nogmaals 
herhaald) met bekwaamheid heeft opgegraven, is wel zó anders dan het 
klimaat van de anti-revolutionaire kring waarin Bavinck zijn leven eindigt, 
dat men hier werkelijk van twee werelden kan spreken. 

Dr. Bremrnel' kent die tweede wereld, voor mijn gevoel, slechts van de 
buitenkant, en zijn boek leidt ons niet werkelijk binnen in de Anti-Revo
lutionaire Partij van de jaren 1910-1920, waarin Idenburg, Colijn, 
Heemskerk, Talma en de jonge V. H. Rutgers en A. Anema hun rol 
spelen, grotendeels in Den Haag rondom en in tegenstelling tot de man in 
de Kanaalsüaat. 

Het was een schemerperiode voor de Anti-Revolutionaire Partij, die voor 
het uiterlijk nog steeds beheerd en beheerst werd door de in wezen tragisch 
geworden gestalte van de langzaam uit de landspolitiek verdwijnende 
Kuyper. De Vijf-Heren brochure vormt slechts een kleine episode van de 
jarenlang durende tragedie, waarmee Kuypers briljante loopbaan sinds 
1905 langzaam, nauwelijks meer duidelijk onderkend door zijn eigenlijke 
geestverwanten, ten einde neeg: nóg vereerd door de kleine luyden; door 
de Koningin om redenen van staatsbelang - zoals zij dit verstond -, maar 
mede gedreven door sterke persoonlijke antipathie, nooit meer als lid, laat 
staan als leider van het kabinet gewenst; in feite op een afstand gadege
slagen door de werkelijk vooraanstaanden binnen de Anti-Revolutionaire 
Partij, die merendeels in Kuyper een mateloos irriterend blok aan 't been 
zagen; een publiek nog erkend leider, maar die zijn invloed vrijwel uit
sluitend bleef behouden dank zij het middel waarmee hij die invloed had 
gewonnen: de journalistiek. 

Van deze ongekende Kuyper, die ten bate van de geschiedschrijving 
grotendeels nog ontgonnen moet worden, verneemt men in de laatste 
vijfenzeventig pagina's weinig meer dan wat reeds bekend was; en waar 
het toenmalige klimaat in de partij toch wel bepaald werd door de onge
kende Kuyper, kón de auteur niet de rol aangeven die Bavinck in deze 
politieke schemeroorlog tussen de partij-autoriteiten en "de oude heer" 
uit de Kanaalstraat heeft gespeeld. 

Na de voor zijn politieke nadagen fatale "Reis om de Oude Wereldzee" 
heeft Kuyper in feite slechts remmende invloed gehad binnen de prak
tische landspolitiek en binnen de Anti-Revolutionaire Partij. Men moest 
hem ontzien en men moest hem ontwijken, wilde men werkelijk deelnemen 
aan de praktische politiek binnen de Partij en het Vaderland. 

Het is aan de onverwacht hoge politieke prestaties van Heemskerk, 
Talrna, Idenburg en Colijn, alsmede van V. H. Rutgers en De Waal 
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Malefijt te danken, dat in de jaren 1910-1920 de Anti-Revolutionaire 
Partij zijn gezag in den lande behouden heeft. En dat zij dat hebben 
kunnen doen gesohiedde in feite niettegenstoonde dr. Kuyper! 

Als journalist blijft Kuyper nog lang nastrale.n, zowel kerkelijk als 
politiek; maar binnen de eigenlijke landspolitiek en binnen zijn partij kon 
hij sleohts op grond van zijn verleden en de zich zelf en anderen al te 
lang gesuggereerde hoop, om nog eens opnieuw minister-president te wor
den, zijn grootheid manifesteren! 

En alleen in dát klimaat, maar dan uitgegraven en getoond, ware een 
beeld van de politieke Bavinck te geven gedurende deze jaren. Zónder 
concrete kennis van de werkelijke achtergronden van die jaren in Den 
Haag schrijft men geen geschiedenis, ook niet van Bavinck als politicus 
- verzamelt men hoogstens interessante gegevens, hetgeen dan ook ge
schied is. 

Als bijdrage tot beschrijving van onze politieke, parlementaire en partij
geschiedenis verwerp ik daarom deze biografie van Bremmer, en kan ik 
slechts beamen, wat prof. Nauta in Trouw van zaterdag 4 juni j.l. op
merkte: dat dit niét "de eigenlijke en afsluitende biografie van Bavinck" is. 

Betekent dit nu dat ik deze biografie voor de eigenlijke anti-revolu
tionaire kring van onbelang acht? 

Om drie redenen is dat niét het geval! 
Allereerst biedt dit boek naast de dissertatie van Bremmer een werkelijk 

uitnemende inleiding voor wie Bavinok theologisoh wil verstaan, en zó 
wil Bavinck toch in de eerste plaats verstaan worden. Ook wie wil komen 
tot het verstaan van de politieke Bavinck zal immers moeten beginnen 
met een grondige bezinning op de kerkelijke, de confessionele Bavinck -
en dié kan bij Bremmer terecht. De lof die hem hiervoor van bijna alle 
kanten is toegezwaaid kan ik slechts beamen. 

In de tweede plaats overweeg ik het volgende. 
De Anti-Revolutionaire Partij is nooit helemaal gereed gekomen met de 

kerkelijke verhoudingen 'en beïnvloedingen. Er is een tijd geweest dat de 
partij wel interkerkelijk heette, maar qua leiding vrijwel in kerkelijk
gereformeerde handen was, handen die - geheel te goeder trouw - toch 
een zekere suprematie uitoefenden over de sfeer binnen de partij. 

Er was ook een tijd dat we, beangst door kerkelijke scheuren (1926, 
1944) de kerkelijke zaken formeel zo ver mogelijk van ons afhielden, om 
echter later te ontdekken dat deze zaken ondergronds tóch doorwerkten 
(C.D.U., P.v.d.A., G.P.V.). 

N u is het waar dat onze partij gelukkig een eigengeaard discussieveld 
biedt, maar we zijn nu eenmaal in sterke mate conjunctuurgevoelig voor 
kerkelijke gebeurtenissen binnen de protestantse, en tegenwoordig zelfs bin
nen de rooms-katholieke wereld. En zo komt het dat men geschiedenis en 
karakter onzer partij tooh eigenlijk niet voldoende kan begrijpen, zonder 
grondig inzioht ook in kerkelijke gebeurtenissen en kerkelijke leiders. 

Vanuit dit aspect besohouwd is deze biografie van Bremmer van groot 
belang ook voor de Anti-Revolutionaire Partij, vooral ook omdat Bavinck 
één der weinige gereformeerde theologen was en is, naar wie ook buiten 
de Anti-Revolutionaire Partij werkelijk geluisterd is. 

In de derde plaats is het voor onze discussie met het G.P.V. van belang 
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werkelijk goed op de hoogte te zijn met de geschiedenis van Bavinck, 
aangezien men mag veronderstellen dat binnen het G.P.V. de bereidheid 
bestaat naar Bavincks boodschap te luisteren, en er wellicht eens de les 
uit te trekken. 

Om deze drie redenen verdient Bremmers biografie Herman Bavinck 
en zijn tijdgenoten toch een eervolle plaats in het Kuypel'1huis, en het is 
te hopen dat dit boek veel zal worden geraadpleegd, vooral nu vandaag 
allerlei binnen de Anti-Revolutionaire Partij in discussie komt aangaande 
verleden, heden en toekomst, waarbij de opvattingen van prof. Bavinck 
een voorname rol en wegwijzer kunnen spelen. \Vat dat betreft is dit 
boek, evenals Bremmers dissertatie, wel zeer op tijd verschenen, en heeft 
de auteur in deze tijd een fijne neus gehad inzake de keuze van zijn 
onderwerp. 

Dat de politieke Bavinck in dit boek niet uit de verf is gekomen, is 
daarbij niet erg; we hebben het slechts onverbloemd op te merken, om daar
mee te veroorzaken dat een politiek historicus hieraan eens een dissertatie 
zal wijden, die daarbij de beide 'boeken van Bremmer als grondig en 
boeiend studiemateriaal zal kunnen gebruiken. 

Met uitzondering dus van de politieke aspecten van Bavinck is daarom 
mijn waardering voor Bremmers Bavinck~biografie groot! 

Men kan tenslotte de vraag stellen wie Bavincks erfgenaam of erfge
namen in de politiek zijn geweest. Op theologisoh-kerkelijk gebied noemt 
Bremmer heel wat erfgenamen, maar aleer politieke erfgenamen genoemd 
kunnen worden, zullen we Bavinck, zijn tijd en tijdgenoten eerst politiek 
dienen uit te graven. 

Vast staat echter dat er in politicis een lijn loopt van Bavinck naar 
prof. mr. A. Anema, en het is misschien goed daaraan te herinneren, in 
het sterfjaar van professor Anema, vijfenveertig jaar na Bavincks dood. 

Om daarop éven te attenderen citeer ik tot slot twee hrieven van prof. 
Anema, niet alleen om aan te geven hoe ongemeen groot de persoonlijke 
invloed van Bavinck op Anema .geweest moet zijn, maar ook omdat uit 
die beide brieven tevens blijkt in welke gemoedsgesteldheid Anema het 
Eerste Kamerlidmaatschap aanvaardde, dat hij enkele tientallen jaren met 
ere vervulde, zeker niet minder door naaste volgelingen vereerd en door 
niet-geestverwanten gerespecteerd als prof. Bavinck in zijn jaren. 

Over de stervende Bavinck sdhreef prof. Anema op 1 februari 1921 aan 
mr. V. H. Rutgers, de toenmalige voorzitter van de anti-revolutionaire 
Tweede-Kamerfractie: 

"Bavinck is stervende, hij is telkens geheel in de war, 't kan niet lang meer 
duren, hij heeft vreeselijke benauwdheden, 't is niet om aan te zien; ik vond 
't verschrikkelijk, ik had zoo'n hoop, dat hij nog zooveel beter zou worden, dat hij 
althans adviseerend nog aan de zaken zou kunnen deelnemen, een paar maanden 
geleden scheen hier nog wel kans op, maar 't is zeer snel achteruit gegaan. Zijn 
hart is kapot. Het verlies is niet te overzien, niemand kan bij benadering zijn 
plaats innemen; zijn universee1e kennis en universee1e geest maakten hem tot 
een geheel eenige figuur in onzen kring. En hij was nog zoo krachtig, nog zoo 
heelemaal niet uitgeleefd. Juist in de laatste jaren begon hij veel vrijmoediger 
zich te bewegen, nog het vorig jaar besprak hij met mij allerlei plannen, om op 
verschillende punten te pogen een wat andere geest ingang te doen vinden dan 
de laatste jaren vaak overheerscht. Ik had de laatste jaren langzamerhand geheel 
zijn vertrouwen gewonnen en hoopte in samenwerking met hem ook voor onze 
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wetenschappelijke rechtsleer wat ruimer basis te kunnen vinden. Dat alles ligt 
nu tegen den grond! Want als jurist moet je altoos een theologisch-philosophische 
raadsman hebben om te weten, wat men kan zeggen en doen zonder buiten het 
spoor te raken. Het is een verschrikkelijk verlies, waarvan maar weinigen de 
volle portée overzien! God geve dat hij nu maar gauw sterft, want hij lijdt 
verschrikkelijk." 

En over zijn opvolging vertrouwde Anema op 13 augustus 1921 aan 
V. H. Rutgers toe: 

"Toen het naar menschelijke berekening vrijwel vast stond, dat Bavinck ten 
doode gedoemd was, heb ik de mogelijkheid begrepen, dat ik voor deze keus zou 
worden gesteld. Niet meer dan de mogelijkheid, omdat ik de laatste jaren mij 
niet veel onder het grootere publiek heb bewogen, en een candidatuur dus niet 
waarschijnlijk achtte. Maar wèl de mogelijkheid, omdat ik begreep, dat er enkele 
leidende personen in de partij zouden zijn, die het gewenscht zouden achten, dat 
Bavinck zou worden vervangen door iemand met gelijksoortige algemeene opvat
tingen, en dat in dat verband allicht op mij de aandacht zou vallen. 

Ik behoef jou niet te betoogen, dat mijn overdenkingen over dit punt niet van 
opgewekten aard waren. Naast Bavinck zou ik zeer gaarne naar de Eerste Kamer 
zijn gegaan (er is tussen hem en mij de laatste jaren veel, zeer veel overlegd en 
besproken, ik had langzamerhand zijn volle vertrouwen gekregen), en hij had 
dat ook gaarne gewild. Maar in zijn plaats daar heen te gaan - dàt is een roeping 
voor mij, die ik niet met tegenzin, maar wel met zeer bezwaard gemoed besef te 
moeten aanvaarden als hij tot mij mocht komen. Niet met tegenzin, want daarvoor 
heb ik in mijn leven te veel geleerd, om mijn persoonlijke neigingen ondergeschikt 
te maken aan wat ik in gemoede meen, dat mij van Godswege wordt opgelegd, 
ik weet, dat ik het recht niet heb, om mij geheel over te geven aan weten
schappelijk-artistiek hooge re genieting, en ook, omdat ik onze gereformeerde boel 
te waarachtig liefheb, om mij te onttrekken, waar ik weet, nut te kunnen doen. 
Maar wel met zeer bezwaard gemoed, omdat met Bavinck mijn theologische rugge
steun is weggevallen. Wijsgeerig kan ik mij zelf wel redden, maar theologisch 
niet. Met Bavinck voelde ik mij sterk, zonder hem bekruipt mij een gevoel van 
onmacht, ik heb gevoeld, dat zijn heengaan mij naar den voorgrond zou drijven, 
ik heb de laatste maanden mij zeer gedrukt gevoeld. Naar mijn meening loopt 
onze heele beweging groot gevaar, om af te glijden van het grootsche standpunt, 
waarop zij door Kuyper in zijn groote dagen en door Bavinck is gebracht en ik 
ben zoo bang, dat alleen theologen haar daarop kunnen houden, en ik zie zulke 
theologen niet. Aan de V.U. is het Bavinck en mij tot nog toe steeds gelukt om 
een geest van geestelijke eenheid en liefde te bewaren, maar onder het volk heeft 
de conservatieve, particularistische strooming verre de overhand; zal niet in de 
komende halve eeuw onze heele beweging terugzinken naar het peil van ± 1870? 
De mentaliteit van zoovelen doet het mij vreezen. Met groote tact zal hier moeten 
worden opgetreden. Ik heb een uitvoerige brochure geschreven, die in September 
uitkomt, en waarin ik voor ons volk op zeer eenvoudige en voorzichtige wijze 
allerlei kwesties van algemeene aard heb besproken; dit is een zeer voorzichtige 
proef,. om eens te zien, of men wil luisteren naar iemand die geen theoloog is. 

Deze uitkomst van al deze overwegingen is geweest, dat ik gevoeld heb, dat 
het mijn plicht is, om te trachten mijn invloed te gebruiken met de middelen die 
mij ten dienste staan en mij te verzetten tegen de neiging, om bij de pakken te 
gaan neerzitten. Een eventueel lidmaatschap van de Eerste Kamer is een onder
deel van dit proces, en dit proces was voor mij reeds beëindigd toen Bavinck 
stierf, ik heb mijn evenwicht weer terug gekregen, om blijmoedig voort te 
arbeiden, ook al zie ik nog niet, hoe het alles zal moeten gaan, ook al blijft 
het mij duister, waarom Bavinck nu is weggenomen, nu hij zoo meer dan ooit 
onmisbaar scheen. 

Ik heb het zuiver religieus moeten verwerken, persoonlijk en menschelijk heb 
ik het nog lang niet verteerd. Maar geestelijk ben ik het te boven en ben ik 
ook bereid, om zijn taak in de Eerste Kamer over te nemen, als de beslissing 
op 23 Aug. a.s. aldus mocht vallen." 
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VERMOGENSAANnWASDELING 
DOOR 

DRS. G. H. TERPSTRA 

In juli 1964 is een rapport verschenen van een studiecommissie uit de 
drie vakcentralen NVV, NKV, CNV, onder de titel Bezitsvorming door 
Vermogensoonwasdeling. Dit rapport heeft een discussie op gang gebracht, 
die nog niet is beëindigd. 

In dit artikel zal worden getracht een indruk te geven wat met ver
mogensaanwasdeling (V AD) wordt bedoeld en wat men ermee kan 
bereiken. 

Onder V AD wordt verstaan, het toekennen van een deel der vermogens
aanwas in de ondernemingen aan de werknemers. Deze vermogensaanwas 
ontstaat door de inhouding van een deel der winst, de zogenaamde interne 
financiering. Met de VAD kan een meer rechtvaardige spreiding worden 
bereikt van de in onze maatschappij gevormde vermogens. De nog steeds 
zeer grote vermogensongelijkheid in ons land wordt hierdoor enigszins 
rechtgetrokken. 

De fzuidige vermogensverdeling 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert de cijfers van de ver

mogensverdeling over de natuurlijke personen op basis van de gegevens 
der vermogensbelasting. Dit betekent, dat slechts vermogens van 
f 50.000,- of meer in de beschouwing worden betrokken. De meest recente 
cijfers hebben betrekking op 1963 1). 

Aan het C.B.S. ontlenen we de volgende tabel, die de vermogensver
deling weergeeft in 1953 en 1963. Dat slechts + 2.5% der bevolking in 
deze statistiek is opgenomen, is reeds een bewijs van een grote ver
mogensonge1ijkheid. 

1953 1963 
Vermogensklasse Aantal personen Vermogen Aantal personen Vermogen 

X 1000 gld. in % in % in % in % 
50 - 100 64.3 32.5 53.4 21.7 

100 - 200 23.2 23.4 28.7 22.6 
200 - 300 6.0 0.7 7.8 10.9 
300 - 500 3.6 10.3 5.3 11.7 
500 - 1000 2.0 10.1 3.2 12.4 

1000 - en meer 0.9 13.0 1.6 20.7 

100% 100% 100% 100% 
= 112.600 pers. = f 15 mld. = 287.700 pers. = f 50 mld. 

Uit deze tabel blijkt, dat er in Nederland vrij grote vermogensver-
schillen bestaan. Het aantal miljonairs, dat nu 4600 bedraagt, heeft een 

1) CBS. Maandstatistiek Financiewezen, april 1966, blz. 184. 
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gezamenlijk vermogen van f 10.4 mld. In 1953 bedroegen deze cijfers resp. 
1000 miljonairs met een gezamenlijk vermogen van f 2 miljard. Deze 1,6% 
der vermogenbezitters hebben samen 20.7% van het totale vermogen. 

Een belangrijke vraag, die rijst bij bestudering van deze cijfers is, of de 
vermogensongelijkheid groter of kleiner wordt. Het antwoord op deze 
vraag is mede bepalend voor de houding, die men inneemt ten opzichte van 
dit vraagstuk. 

In het 'reeds genoemde vakbewegingsrapport 2) is getracht deze vraag te 
beantwoorden met behulp van de volgende methode. Men heeft steeds 
1,65% bevolking genomen uit de betreffende statistieken en deze gesplitst 
in vier groepen: 

groep I - 0,11 % der bevolking, met topvermogens 
groep II - 0,22% der bevolking, met zeer hoge vermogens 
groep III - 0,44% der bevolking, met hoge vermogens 
groep IV - 0,88% der bevolking, met middelbare vermogens 

Van deze groepen is elk jaar het gemiddelde vermogen berekend. Zo
doende kan men de ontwikkeling over een aantal jaren nagaan. Omdat het 
ons gaat om de algemene lijn, wordt hier volstaan met de indexcijfers op 
basis van 1947 = 100. 

Groep 
I 

II 
III 
IV 

1933 1939 1947 
108 116 100 
91 94 100 
84 84 100 
72 70 100 

1951 1953 
114 116 
110 111 
108 113 
109 118 

1955 
162 
144 
143 
142 

1959 1960 
192 240 
198 216 
182 204 
174 193 

Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat sinds 1947 de grote vermogens veel 
sneller zijn gegroeid dan de "kleinere". De oorlog heeft door de beschadi
gingen "nivellerend" gewerkt, maar dit was een incidentele breuk. 

De ontwikkeling na de oorlog gaat in de richting van een groter wor
dende ongelijkheid. Deze verschillen zijn nu bijna even groot als in de 
jaren dertig. Het feit, dat de huidige verschillen nog kleiner zijn dan die in 
de jaren dertig is in het rapport 3) van een commissie van de Raad van 
Nederlandse Werkgeversverbonden ten onrechte gebruikt als bewijs voor 
de stelling, dat de vermogensverschillen kleiner zouden worden. In deze 
redenering wordt geen rekening gehouden met de nivellering door de oor
logsschade. De door de vakbeweging gesignaleerde tendens blijft ook be
staan, wanneer men de prijsontwikkeling elimineert. 

Op basis van deze gegevens kunnen we concluderen, dat in Nederland de 
vermogensongelijkheid zeer groot is en nog steeds groter wordt. 

Is een betere vermogenssprei.ding gewenst! 
De Nederlandse maatschappij is gebaseerd op de particuliere eigendom 

der produktiemiddelen. Of deze produktiemiddelen in particuliere handen 

2) Blz. 7S en 76. 
3) Wegen naar Besits'Ilorming, 1965. blz. 36. In dit rapport wordt de VAD afgewezen. 
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behoren te zijn, is gezien de politieke en sociaal-economische verhoudingen 
in Nederland een vraag van theoretische aard. Daarom wordt hier niet op 
deze vraag ingegaan 4). 

Ook wordt in dit artikel niet ingegaan op de vraag of de mens volgens 
de Bijbel bezit behoort te hebben om zich als mens te kunnen ontplooien. 
In de Bijbel wordt zowel positief als negatief over bezit gesproken 6). Daar 
de Bijbel echter geschreven is om aan de mensheid Gods daden te open
baren, is het niet verwonderlijk, dat de Bijbel geen pasklare antwoorden 
geeft op de vele problemen, waarvoor de mens zich gesteld ziet. Omdat het 
gevaar zeer groot is, dat men de Bijbel gaat misbruiken voor de verdedi
ging van de eigen belangen, zal hier niet worden getracht de bezitsvorming 
of de V AD bijbels te funderen. Er wordt uitgegaan van de gedachte, dat 
de Bijbel de mens opdraagt te streven naar de gerechtigheid. Dit begrip zal 
echter door de mens moeten worden "gevuld". Er is dus steeds een sub
jectief element in. 

Deze standpuntbepaling houdt in, dat de stelling, dat de V AD in strijd 
met de Bi}bel zou zijn, niet bij voorbaat als een juiste gedachte wordt aan
vaard, maar als een gevolg van een andere interpretatie van het begrip ge
rechtigheid. 

In dit artikel zal worden getracht het vraagstuk der bezitsvorming te be
schouwen vanuit het oogpunt der gerechtigheid. We hebben geconstateerd, 
dat de Nederlandse maatschappij is gebaseerd op de particuliere eigendom 
der produktiemiddelen. Het bij nader inzien vreemde feit doet zich echter 
voor, dat sleohts een relatief gering gedeelte der bevolking (-+- 2,5% der 
bevolking of -+- 8% der gezinnen heeft f 50.000 of meer) zich "eigenaar" 
kan noemen. Dit is vreemd, omdat b.v. niemand "het gezin" een pijler van 
onze maatschappij zou noemen, wanneer slechts 5% der bevolking ge· 
trouwd zou zijn. Op grond van deze redenering zou men ter versteviging 
van onze economische orde kunnen pleiten voor bezitsvorming op grote 
schaal. Voor de vraag echter of de vermogensversohillen al of niet onrecht
vaardig zijn, is van belang, te weten of de oorzaken onrechtvaardig zijn 6). 

De oorzaken der vermogensongelijkheid 
Vermogens worden in eerste aanleg gevormd door besparingen. Het is 

vrij duidelijk, dat de mogelijkheid om te sparen groter wordt naarmate 
men meer verdient. Voor de vermogensverdeling is de inkomensverdeling 
van groot belang. Volgens het c.B.S. '7) verdiende in 1960 90% der be
lastingplichtigen minder dan f 10.000,-. In totaal verdiende deze groep 
67% van het totale inkomen. De 10% der bevolking met een inkomen 
boven f 10.000,- verdiende dus samen 33% van het totale inkomen. 
Slechts 0.08% der belastingplichtigen overschreed de grens van 
f 100.000,-. Zij verdienden samen 2.41 ro van het totale inkomen. De 
di'recteur van een N.V. bespaarde van zijn gemiddelde beschikbare inkomen 
in 1960 van f 22.000,- ongeveer 23%. Voor de arbeiders in de industrie 

4) Over dit onderwerp is een interessante discussie gevoerd door o.a. S. W. 
Couwenberg, B.M.I. Delfgaauw en W. Hessel in het Maandblad Oost-West, 4e jaargang 
no. 10, november/december 1965. 

5) G. Brillenburg Wurth, Het christelijk leven in de m<J,atschappij, blz. 174 e.v. 
6) A. Troost, Vermogensaanwasdeling en de ethiek, 1964. 
7) C.B.S., Inkomensverdeling 1960, blz. 8. 
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was het gemiddeldebeschik<bare inkomen f 6.670,-. Hiervan werd -+- 9% 
gespaard. Deze cijfers tonen aan, dat het spaarpercentage hoger is, naar
mate het inkomen groter is 8). 

De rechtvaardigheid van deze inkomensverdeling - een belangrijke 
oorzaak van de vermogensverschillen - is uitermate moeilijk te beoor
delen. Door de grotere spaarmogelijkheid van de grote inkomens is er een 
sterke relatie ontstaan tussen grote inkomens en grote vermogens. Deze 
,relatie is wederkerig in die zin, dat grote vermogens grote inkomens met 
zich meebrengen. Naarmate het inkomen hoger is, wordt het percentage 
van het inkomen gevormd door rente, dividend, huur en pacht, groter 9). 
Grote inkomens en grote vermogens gaan dus hand in hand. Afgezien 
van het feit, dat er een algemeen idee bestaat, dat de inkomensverschillen 
niet te groot mogen zijn, valt over de inkomensverdeling als al of niet 
rechtvaardige oorzaak van de vermogensverschillen niet veel te zeggen. 
Hiermee hebben wij echter niet willen suggereren, dat wij de huidige 
inlmmensverdeling ideaal vinden! 

De verschillen in de besparingen brengen met zich mee verschillen in de 
aard der spaarvormen. Voor de aankoop van een huis, een stuk grond of 
aandelen is vanwege de aankoopprijs en het risico een zeker vermogen 
vereist. Of met andere woorden: naarmate men meer spaart, wordt minder 
belegd bij de spaarbank, maar meer in de vorm van huizen, grond en 
aandelen. Het spaaronderzoek 1960 bevestigt deze stellingen. Als illu
stratie nemen we het volgende: van de industriearbeiders bezat 5.1 % der 
huishoudingen effecten ter waarde van 1 % der totale effeclenvoorraad. 
Voor directeuren van N.V.'s waren deze percentages resp. 80 en 23 1°). 
Voor onroerende goederen vindt men cijfers van dezelfde strekking 11). 

54% der huishoudingen van directeuren der N.V.'s bezaten onroerende 
goederen met een gemiddelde waarde van f 73.490,-. Voor aJl'beiders in 
de industrie waren deze cijfers resp. 20% en f 13.220,-. 

Hier zijn we gekomen bij de belangrijkste oorzaak van de toenemende 
vermogensongelijkheid. Het feit doet zich namelijk voor, dat de waarde 
van die goederen, waarin grote spaarders kunnen beleggen, zeer sterk is 
gestegen. Voor huizen is de woningnood voornamelijk verantwoordelijk 
voor de prijsstijging en voor grond de toenemende schaarste door de 
groeiende bevolkingen de stijgende welvaart (recreatiegrond). Deze prijs
stijgingen worden nog vergroot door speculatie. 

Gelet op de achtergronden van deze prijsstijgingen zijn we geneigd 
deze oorzaken van de vermogensongelijkheid als onrechtvaardig te be
schouwen. Een speculatiewinstbelasting kan hier enigszins corrigerend op
treden. Wil men een deel van de oorzaak der vermogensongelijkheid weg
nemen, dan moeten maatregelen worden genomen, die speculatie in huizen 
en grond onmogelijk maken. 

Voor ons onderwerp is de ontwikkeling der aandelenkoersen van meer 
belang. De koersen van gewone aandelen van Nederlandse ondernemingen 
en instellingen officieel genoteerd op de Amsterdamse effectenbeu'rs, zijn 
gemiddeld in de periode 1953-1965 met 275% gestegen 12). 

8) c.B.S. Spaaronderzoek 1960, deel 3, blz. 16. 
9) C.B.S. Inkomensverdeling 1957 en Vermogensverdeling 1958, 1962. 

10) c.B.S. Spaaronderzoek, blz. 41. 
11) Idem, blz. 47. 
12) c.B.S. Maandstatistiek Financiewezen, april 1966, blz. 182. 
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De aandelenkoers wordt beïnvloed door veel factoren van politieke, 
economische ~bv. rentestand en dividend) en psychologische aard (ver
wachtingen). Deze factoren bepalen de fluctuaties in de aandelenkoersen. 
Deze factoren kunnen niet als verklaJring worden gebruikt voor de ge
durende stijging der koersen over een lange periode. Daar een aandeel 
de waarde vertegenwoordigt van een deel der onderneming, stijgt de koers 
als de waarde der onderneming stijgt. Dit gebeurt door de inhouding van 
een deel der winst. Daar deze vermogensaanwas in de huidige ver
houdingen geheel valt aan de aandeelhouders, betekent de interne finan
ciering een belangrijke waardestijging van de aandelen. Hier zijn we ge
komen bij één der belangrijkste oorzaken der toenemende vennogens
ongelijkheid, namelijk het toekennen van de door interne financiering 
gevormde vermogens in de onderneming aan de bestaande eigenaars, de 
aandeelhouders. 

De interne financiering heeft in ons land grote vormen aangenomen. 
Voor de industrie kan men ruwweg stellen dat 50% der netto-winsten 
worden ingehouden li3). Wanneer men deze bedragen steeds toekent aan 
de 'bestaande eigenaars -en dit gebeurt in onze maatschappij - dan is 
het niet verwonderlijk dat de vermogensongelijkheid steeds groter wordt. 
De vakbeweging heeft zich in haar rapport de vraag gesteld: 

Wie is de eigenaar der ingehouden winsten! 
In de huidige verhoudingen in Nederland valt de totale winst na aftrek 

van belastingen toe aan de eigenaren der ondernemingen. Deze kunnen deze 
winst delen met anderen, waaronder het personeel, in de vorm van tan
tièmes of andere winstdelingsregelingen. Maar verplicht en algemeen is 
dit niet. Bij de N.V.'s zijn de aandeelhouders de eigenaren. Dit recht is 
echter voor een zeer belangrijk deel uitgehold, zodat de beschikkingsmacht 
bijna geheel toeva1t aan de directies. De eigendomsrechten van de aan
deelhouders blijven echter bestaan, zowel op de uitgekeerde als op de 
ingehouden winst. Dit laatste recht kunnen de aandeelhouders realiseren 
via de beurskoersen. 

Achter de stelling, dat de aandeelhouders de enige eigenaren zijn van 
de winst, heeft de vakbeweging in haar rapport een groot vraagteken ge
zet. Zij is tot de conclusie gekomen, dat ook de werknemers recht hebben 
op een deel der winst. Het recht op de uit te keren winst noemt men 
winstdeling en het recht op de ingehouden winst wordt V AD genoemd. 
Het is jammer, dat in sommige discussies rond de V AD de vraag, wie 
eigenaar is van de ingehouden winst, bijna geen rol heeft gespeeld. 

Bij de bespreking van de V AD heeft D. Smilde 14) de V AD diefstal 
genoemd en dus als in strijd met de Bijbel afgewezen. Dit standpunt 
veronderstelt echter, dat de aandeelhouders de enige eigenaren zijn van 
de ingehouden winst. Deze stelling wordt door Smilde niet gemotiveerd. 
Hij wekt hiermee de indruk de VAD niet aan de Bijbel, maar aan de be
staande toestand getoetst te hebben. 

Men kan de volgende motieven voor de V AD aanvoeren. Het resultaat 

13) c.B.S. Winststatistiek van N.V.'s en overige rechtspersoonlijkheid bezittende 
ondernemingen 1960, 1965, blz. 109. 

14) Bezitsvorming door Vermogensaanwasdeling! Uitgave Gereformeerd Sociaal en 
Economisch Verband, 1965. 
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in de onderneming wordt bereikt door de samenwerking van drie pro
duktiefaktoren: kapitaal, arbeid en leiding. Deze werken samen in een 
bedrijfsgemeenschap. Het valt niet in te zien, waarom de overwinst die 
overblijft, nadat alle factoren hun 'beloning hebben ontvangen geheel toe 
moet vallen aan de kaptitaalverschaffers. Samenwerking leidt tot samen
deling. Dit standpunt is echter niet algemeen aanvaard 15). Het tweede 
argument is, dat in Nederland na de oorlog een loonpolitiek is gevoerd met 
medewerking van de vakbeweging, die interne financiering als bijdrage aan 
het herstel mogelijk maakte. Het is onrechtvaardig dat men de aandeelhou
ders als enige eigenaren erkent van dit mede door de loonbeheersing ge
vormde vermogen. De werkgevers hebben in hun reeds geciteerde rap
port 16) hiertegen ingebracht, dat de loonstijgingen in Nederland niet zijn 
achtergebleven bij die in Engeland en Italië, waar geen loonbeheersing 
bestond. Dit argument is niet relevant, omdat in elk land de loonvorming 
zodanig moet zijn, dat interne financiering mogelijk wordt gemaakt. Dit is 
ook gebeurd in Engeland en Italië. Alleen is het daar niet bewust mede 
door de vakbeweging in een bepaalde loonpolitiek uitgevoerd. Ook in Enge
land en Italië kan de vraag worden gesteld: Waarom zijn alleen de aan
deelhouders eigenaars van het in de onderneming gevormde vermogen? 
En ander tegen-argument is, dat de loonbeheersing in het voordeel der 
werknemers is geweest door de vergroting der werkgelegenheid. Dit kan 
niemand ontkennen, maaJr het is geen antwoord op de boven gestelde eigen
domsvraag. Deze investeringen zijn niet door de werkgevers alleen be
spaard. 

Men kan ook nog wijzen op de verandering, die het eigendomsbegrip 
ondergaat. 

W. Hesse1 17
) heeft erop gewezen, dat de eigendom overgewaardeerd 

wordt in vergelijking met de arbeid. De arbeider komt als gelijke van de 
eigenaar (nevenschikking) overeen te werken in dienst van de eigenaar 
(onderschikking). De gelijkwaardigheid vóór het afsluiten van het contract 
gewijzigd in ongelijkwaardigheid. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor 
de verdeling van de resultaten. De arbeider krijgt zijn loon en de eigenaar 
zijn dividend maar het overschot is voor de eigenaar. Dit overschot wordt 
niet verdeeld tussen de samenwerkende partijen. De vraag: Wie is eigenaar 
der ingehouden winsten? is een zeer belangrijke vraag. De maatschappij, 
zowel in Oost als West, gaat uit van een bepaalde economische groei. Deze 
groei vef1eist investeringen en dus besparingen. In de landen van het Oüst
blok worden de besparingen qua grootte bepaald door de autoriteiten. De 
eigendomsrechten van deze door het gehele volk bespaarde bedragen vallen 
toe aan de gemeenschap i.c. de staat. Ook in de Westerse landen moeten 
de consumptieve bestedingen zooanig zijn, dat er genoeg gespaard wordt 
voor de voor de economische groei vereiste investeringen. Dit vindt in onz,e 
maatschappij plaats in een economisch proces, waarin zowel werkgevers als 
werknemers als de overheid een rol spelen. Ook in onze maatschappij wordt 
de interne financiering mogelijk gemaakt. Het vreemde feit doet zich echter 
voor, dat in het Westen een groot deel der eigendomsrechten op de mede 
door het gehele volk gevormde 'besparingen eenzijdig toevallen aan de eige-

15) H. J. Bonda, Volkskracht in gevaar. 
16) Blz. 28. 
17) Maandblad Oost-West, 4e jaargang no. 10, november/december 1965, blz. 340 e.v. 
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naars van het reeds bestaande vermogen. De vakbeweging heeft met de 
voorstellen van de V AD een eerste stap willen zetten op de weg die aan deze 
onrechtvaardi'ge oorzaak van de vermogensongelijkheid in Nederland een 
einde kan maken. Via de V AD delen de werknemers in de ook door hen 
mogelijk gemaakte nationale vermogensvorming. 

De technische uitwerking 
Wanneer werkgevers en werknemers het eens zouden kunnen worden 

over de in de vorige paragraaf weergegeven principiële vragen, dan is de 
invoering een probleem van technische uitwerking. Deze uitwerking zal in 
de praktijk van geval tot geval anders kunnen zijn. De vakbeweging heeft 
in haar rapport slechts enkele grote lijnen aangegeven. De vermogensaan
was kan worden berekend met behulp van de fiscale jaarstukken. Van de 
bruto-winst moeten alle kosten worden afgetrokken, die door de onder
neming moeten worden gemaakt ter verzekering van haar VIOortbestaan 18). 

De werknemers krijgen van de overwinst een bepaald gedeelte b.v. 50%. 
Voor een N.V. kan dit bedrag met behulp van de aandelenkoers worden 

omgezet in een aantal aandelen. Daar men aandelen niet willekeurig kan 
verdelen over de werknemers en doordat de werknemers hun aandelen 
voorlopig niet mogen verkopen (het geld moet in de vermogenssfeer blijven) 
is in het rapport een Sociale Beleggings Gemeenschap (SBG) ingevoerd. 
Deze beheert de aandelen voor de werknemers, die voor hun deel participa
tiebewijzen krijgen. De SBG kan men per onderneming of per bedrijfstak 
instellen. De laatste vorm garandeert een betere risicospreiding. Voor 
niet-N.V.'s zijn er mogelijkheden van het storten van obligaties, schuld
bekentenissen of eventueel geld. In deze gedachtengang wordt de vermo
gensaanwas na elk jaar verdeeld. Een andere mogelijkheid is dat men de 
werknemers vooraf reeds een deel toekent van de vermogensaanwas. Dit 
kan gebeuren in de vorm van het investeringsloon. Welke vorm men kiest 
hangt mede af van de aard van het bedrijf. 

Voor de verdeling der vermogensaanwas over de werknemers zijn ver
schillende methoden mogelijk. Het eenvoudigste en het meest de vermo
gensgelijkheid bevorderende systeem is: "iedereen evenveel". 

Een speciaal probleem zijn de werknemers bij de overheid en in de niet
winstmakende sectoren (ziekenhuizen, onderwijs e.d.). Deze werknemers 
kan men laten delen in de "nationale" vermogensaanwas via het laten delen 
in de vermogensaanwas van de andere bedrijven. 

V oor veel problemen moet nog een oplossing worden gevonden. Een 
belangrijk punt is de invloed, die van invoering der V AD uitgaat op de 
nationale economie en de gevolgen voor de overheidsfinanciën. In dit in
leidende artikel kan op al deze problemen niet nader worden ingegaan. 

Wat kan met V AD worden bereikt! 
Met een systeem van V AD wordt een vierledig doel bereikt. In de eerste 

plaats wordt één der onrechtvaardige oorzaken van de groeiende vermo
gensongelijkheid weggenomen. Door V AD groeien de grote vermogens 

18) G. Gerritse, Bezitsvorming door Vermogensaanwasdeling in: Evangelie en Maat
schappij, juli/augustus 1964. 
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minder sterk, terwijl veel niet-bezitters nu bezitters worden. Men krijgt zo~ 
doende een betere vennogensverdeling 19). 

In de tweede plaats ontstaat door deze 'betere vermogensverdeling een 
gelijkmatiger inkomensverdeling. 

Het derde doel is de bezitsvorming. Bezitsvorming wordt in Nederland 
allerwege toegejuicht. Men heeft zich tot nu toe steeds beperkt tot maat
regelen die het sparen stimuleren (algemene premiespaarwet, jeugdspaar
wet, spaarregelingen, enz.). Deze maatregelen zijn op zichzelf toe te 
juichen, maar zij laten de oorzaken van de vermogensongelijkheid onge
moeid, waardoor het effect op de vermogensverdeling vrij gering is. 

Als vierde wrgument zou men nog kunnen noemen dat V AD de bestaan
de eoonomische orde versterkt. Het moet een versterking betekenen van 
onze economische orde, wanneer meer mensen zich betrokken voelen bij 
één der pijlers van deze orde: de particuliere eigendom. Dit aspect wordt 
niet door iedereen onderkend. Velen 120) achten de V AD het begin van de 
socialisatie van onze maatschappij. Produktiemiddelen in handen van par
ticuliere eigenaars, die tevens werknemers zijn, is dus in hun ogen socialis
tisch. Een etiket is snel gepla:kt. 

Al de problemen die rijzen met betrekking tot de invoering der V AD 
zijn nog niet opgelost. Maar men kan nu reeds vaststellen dat de V AD, in 
welke vorm dan ook, een 'belangrijke bijdrage kan leveren aan het scheppen 
van rechtvaardiger verhoudingen in onze maatschappij. 

* 
DE ORGANISATIE VAN HET PLAATSELIJK OPENBAAR· 

BESTUUR IN EEN GEïNDUSTRIALISEERD EN 
VERSTEDELIJKT NEDERLAND 

DoOR 

H. VAN RULLER 

Een zaak voor de politiek 
Vele j aren zij n de Nederlanders trots geweest op hun uniform bestuurs

stelsel. De gedecentraliseerde eenheidsstaat is hooggeprezen. De laatste 
tijd wordt er echter in het openbaar gesproken van een bestuurscrisis. 
Vooraanstaande bestuursdeskundigen gebruikten deze term op het onlangs 
gehouden congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Rot- f 
terdam (juni 1966). In toenemende mate worden we ons bewust van de 
ontoereikendheid van de huidige organisatie van het plaatselijk bestuur. 
Eén van de systemen van deze onbevredigende toestand is het grote aan-

19) Daar grote vermogens dikwijls gepaard gaan met economische macht, betekent 
invoering der VAD ook een verandering van de economische machtsverhoudingen. Hier 
komt men op het terrein der machtsconcentratie. 

20) O.a. M. P. Gans in E.S.B. 18-11-1964; G. E. Mathijsen Gerst in Financieel 
Dagblad, 6 en 9 november 1964; C. F. Scheffer in Financieel Dagblad, 4, 5 en 6 
augustus 1964 en D. Smilde (zie noot 14). 
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tal wijzigingen, dat moet worden aangebracht in de gemeentegrenzen. Het 
parlement wordt overstroomd met wetsontwerpen, die soms een incidentele 
grenswijziging, soms een grondige herziening van de bestuurlijke indeling 
van een gehele strook behelzen. Men kan niet zeggen, dat de regering 
op dit punt niet actief is. Sinds korte tijd hebben we zelfs een staats
secretaris, die speciaal met deze aangelegenheden belast is. Bij bestudering 
van een aantal van de wetsvoorstellen is een grote lijn, een visie, een 
beleid, dat ten grondslag ligt aan al deze ingrepen, niet te ontdekken. Dat 
kan ook nauwelijks verwondering wekken, omdat in vele gevallen "de nood 
hoog gestegen is.". Men is dan genoodzaakt "achter de feiten aan te 
lopen". 

Zo is, om slechts één voorbeeld van het gebrek aan beleid te noemen, één 
van de doeleinden, die de regering zegt na te streven, de vergroting van 
de bestuurskracht van de gemeenten. Veel kleine gemeenten worden opge
heven wegens een "gebrek aan bestuurskracht". 

We zullen nagaan, wat we onder dit begrip, zoals dat gebruikt wordt in 
de verschillende memories van toelichting op de genoemde wetsontwerpen, 
moeten verstaan. 

Het opheffen van een gemeente is een ingrijpende zaak, waarbij een ver
andering wordt aangebracht in de structuur van het bestuursstelsel. Voor
opgesteld dient daarom te worden, dat het persoonlijk falen van een be
stuurder geen reden mag zijn voor een dergelijke structurele verandering. 
Hij kan vervangen worden door iemand met meer capaciteiten. Bestuurs
kracht achten we daarom aanwezig indien een gemeente een bestuurs
apparaat heeft van voldoende omvang, want alleen een dergelijk appa
raat wordt verondersteld de nodige deskundigheid te kunnen opbrengen. 
N u is de omvang van het apparaat afhankelijk van de financiële middelen, 
waarover een gemeente beschikt. 

De toewijzing van deze middelen is afhankelijk van het aantal inwoners 
van de gemeente. Als onze analyse juist is, dan kunnen we, afgezien 
van vele bijkomende factoren, ruwweg stellen, dat in de memories van 
toelichting als maatstaf voor bestuurskracht van een gemeente het aantal 
inwoners dienst doet. Dit aantal moet dan voldoende zijn om het lokaal 
bestuur in een bepaald gebied te "dragen". 

Indien, zoals vaak gebeurt, als criterium ter bepaling van het bestaans
recht van een gemeente de bestuurskracht - dus het aantal inwoners -
dient, dan moeten we constateren, dat in de praktijk van de gemeentelijke 
herindeling een bepaald aantal inwoners in het ene geval volstrekt onvol
doende geacht wordt, terwijl in een ander geval een gemeente gevormd 
wordt met ongeveer eenzelfde aantal inwoners. De redenering is dan waar
schijnlijk ongeveer als volgt. In bepaalde gebieden, waar bijvoorbeeld een 
industriële ontwikkeling :heeft plaats gevonden of wordt verwacht, moet 
een gemeente een veel zwaardere taak vervullen dan in gebieden waar zulks 
niet het geval is. Om de gemeente de kans te geven deze taak met succes 
te verrichten, vormt men een gemeente met een groter aantal inwoners. 
Aan de andere kant wordt het inwonertal van een gemeente het liefst 
aan de lage kant gehouden. Men veronderstelt namelijk dat daardoor de 
afstand tussen bestuurden en bestuurders korter wordt. Een algemeen 
erkende weldaad, die in Nederland kennelijk slechts voor een betrekkelijk 
klein en afnemend aantal mensen is weggelegd. De (toekomstige) taak van 
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een gemeente bepaalt dus of er voor de burger meer of minder kans zal 
zijn zich binnen de gemeente te doen gelden. 

Voor de regering is het klaarblijkelijk nog niet mogelijk om tot een 
beleid op dit punt te komen. Zij beperkt zich er in het algemeen toe ge
rezen problemen op te lossen, zonder dat daar veel systeem in te ontdekken 
valt. Een dergelijke constatering moet een voldoende reden zijn voor een 
politieke partij, zich op dit vraagstuk te bezinnen. Zij behoort immers in 
!haar program de grote lijn aan te geven, die haar vertegenwoordigers in 
het parlement volgen bij het beoordelen van de aan hen voorgelegde vraag
stukken? Blijkens het program van actie 1963 heeft de A.R. Partij deze 
problematiek toch niet van voldoende gewicht geacht om er een artikel 
aan te wijden. Het algemeen staatkundig program geeft op dit punt (art. 8) 
niet veel meer dan een buiging naar het verleden. Het ziet er niet naar 
uit, dat het vraagstuk van het plaatselijk bestuur in Nederland is opge
lost, wanneer de nu aanhangige wetsontwerpen over deze materie zijn 
aangenomen. Het vraagstuk zal aan de orde blijven. Meningsvorming ten 
aanzien van een beleidslijn is dus geboden. 

Dit artikel is bedoeld om de discussie over dit onderwerp in onze partij 
op gang te doen komen. Het is onze opzet het probleem in zijn algemeen
heid en in een breed kader te bespreken. Het noodzakelijke gevolg van 
deze aanpak is, dat geen concrete gevallen worden behandeld en dat we 
in het algemeen wat vage en abstracte termen moeten gebruiken. We hou
den ons niet bezig met de juridische vormen, waarin een en ander in 
een meer geconcretiseerde vorm gegoten zou moeten worden. Ook ont
houden we ons van een bespreking van het financiële aspect van de zaak. 

Na de bespreking van een paar moderne ontwikkelingen, die de organi
satie van het plaatselijk bestuur beïnvloeden, wijden we enige aandacht aan 
de overheidstaak, die door het overheidsapparaat moet worden uitgevoerd 
en dus haar structuur in hoge mate beïnvloedt. Vervolgens geven we de 
eise.n weer waaraan naar onze mening het overheidsapparaat moet vol
doen. We trachten een overzioht te geven van ons huidige stelsel van 
bestuur ter plaatse om daarna enkele gedachten te formuleren over een 
meer harmonische structuur. Tenslotte geven we een samenvatting in 
de vorm van een suggestie voor het program van actie 1967. 

Moderne ontwikkelingen en de taak van de overheid 
Het bestuursstelsel moet zo zijn opgebouwd, dat de taak van de over

heid naar behoren kan worden uitgevoerd. De formele structuur van ons 
stelsel van een plaatselijk bestuur is in beginsel sinds het midden va.n de 
vorige eeuw nauwelijks veranderd. De taak van de overheid is daaren- 1 
tegen aan grote veranderingen onderhevig geweest. Over deze ontwik-
keling maken we een tweetal opmerkingen. 

In de eerste plaats is de integratie van het maatschappelijk leven zover 
voortgeschreden, dat het .niet meer mogelijk is te spreken van plaatselijke 
gemeenschappen, die min of meer op zichzelf staande eenheden zouden 
vormen. Door de voortgaande technische ontwikkeling en het daarmee 
verband houdende proces van voortdurende arbeidsverdeling en bovenal de 
verbetering van communicatiemogelijkheden kan men stellen dat zich een 
nationaal netwerk van maatschappelijke betrekkingen gevormd heeft, een 
nationale "gemeenschap". 



---- - - ---

DE ORGANISATIE VAN HET PLAATSELIJK OPENBAAR BESTUUR 233 

Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het bestuur. Vooreerst kan het 
vervullen van de taak van de overheid in het ene gebied niet meer los 
gezien worden van de vervulling van die taak in een ander gebied. Er 
wordt een grote mate van samenhang in het te voeren beleid en de uit
voering vereist. De bestuurseenheden van hetzelfde niveau zullen hun werk
zaamheden in toenemende mate op elkaar moeten afstemmen. Vervolgens 
behoeft ook het overheidsoptreden tussen bestuurseenheden van de ver
schillende niveaus een zeer grote mate van coördinatie. Het onderscheid 
tussen autonomie en zelfbestuur kan in de praktijk niet meer gemaakt 
worden. Prof. mr. H. D. van Wijk heeft er in dit tijdschrift (april 1963) 
op gewezen dat er slechts verschil valt aan te geven tussen een algemene 
opdracht van een hogere bestuurseenheid aan een lagere (autonomie) en een 
meer specifieke (zelfbestuur). Zowel horizontaal als verticaal moeten de 
verschillende bestuurseeniheden thans nauw samenwerken bij het vervullen 
van het aan hen toegevallen deel van de totale overheidstaak. 

In de tweede plaats is door verschillende ontwikkelingen de taak van de 
overheid enorm toegenomen. Het aantal gebieden waarvoor de overheid 
verantwoordelijkheid heeft gekregen is zeer groot geworden. Bovendien 
wordt de taak op die gebieden met een toenemende intensiteit uitgeoefend. 
De enorme toename van de behoefte aan collectieve voorzieningen door 
de bevolkingsgroei, door de technische ontwikkeling en door het feit dat 
we in Nederland niet veel ruimte tot onze beschikking hebben, vestigt bij 
ons de verwachting dat de taak van de overheid ook in de toekomst zal 
blijven toenemen. Hiermee wordt de zorg voor een adequaat bestuursstelsel 
een steeds belangrijker zaak, ook al omdat de vrijheid van de mens in ge
vaar kan komen, indien de overheid meer taken krijgt. 

De overheidstaak in het algemeen 
Hierboven wordt gemakshalve over de overheidstaak gesproken alsof 

deze een geheel zou vormen. In werkelijkheid is het mogelijk 'vele deeltaken 
te onderscheiden. Indien we in het vervolg over een overheidstaak of 
kortweg over een taak spreken, dan hebben we het oog op een deeltaak: het 
handhaven van de openbare orde, het zorgen voor de werkgelegenheid, de 
nationale verdediging enzovoorts. Natuurlijk behoren de verschillende 
deeltaken op elkaar afgestemd te worden verricht. 

In verband met de toegenomen maatschappelijke integratie zijn er bijna 
geen taken meer waar èn de 'beleidsvorming èn de uitvoering ervan 
volledig op plaatselijk niveau kan worden verricht. We kunnen ons bijna 
alle afzonderlijke deeltaken voorstellen als lijnen, die verticaal lopen van 
de bestuurseenheid aan de top van de organisatie-piramide (dus van het 
nationale niveau) via een aantal bestuurseentheden op lagere niveaus naar 
het object van het bestuur. 

In dit stuk beperken we ons tot een bespreking van de structuur van 
het overheidsapparaat. Daarom beschouwen we de werkwijzen, die worden 
gebruikt om de verschillende overheid staken te vervullen, als een gegeven. 
De structuur van het apparaat hangt echter nauw samen met de eigen
schappen van de verschillende deeltaken. We bezien de taken nu van uit 
een drietal gezichtspunten, die van belang zijn voor het vervolg van ons 
betoog. In de eerste plaats verschillen de taken wat betreft het niveau bin
nen de overheidsorganisatie, waarop de beleidsbeslissingen worden ge-
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nomen. Dit niveau hangt af van het karakter van de taak en het politieke 
belang, dat aan de vervulling van de taak gehecht wordt. In vele gevallen 
kan het nodig of gewenst zijn, dat de op nationaal niveau genomen be~ 
sluiten aangepast worden aan de plaatselijke omstandigheden. Dez~ vage 
besluiten moeten dan op een lager niveau worden geconcretiseerd. V oor
beelden van taken waarbij dit verschijnsel zich in sterke mate voordoet 
zijn de ruimtelijke ordening en het zorgen voor de werkgelegenheid. In 
vele andere gevallen vereist een goede vervulling van de taak een grote 
mate van uniformiteit in het gehele land. De doeleinden van de besluiten 
op het nationale niveau zullen dan nauwkeurig omschreve.n zijn evenals de 
regels voor de uitvoering, zodat in de lagere bestuurseenheden weinig 
mogelijkheden zijn tot het inbrengen van een eigen beleid. Voorbeelden 
van taken waarbij dit in hoge mate het geval is zijn: het bijhouden van 
de burgerlijke stand en het heffen van belastingen. In het vervolg zullen 
we onderscheiden tussen taken waarbij van verticaal gelegde beleidsvor
ming sprake is en taken waarbij dit niet het geval is. 

In de tweede plaats verschillen de taken van de overheid ook in hun 
object, dat wil zeggen de persoon, de instelling of het werk waar de taak 
op gericht is. We spreken van klein bestuur waar het object van de over
heidstaak de burger als persoon is. Als voorbeelden van taken, waarbij 
een grote mate van klein ,bestuur voorkomt, kunnen we noemen: de mili
taire aangelegen:heden die op de gemeentesecretarie behartigd worden, 
het voeren van de burgerlijke stand, de al1beidsbemiddeling, maatschappe~ 
lijk werk, sociale zaken, het aanvragen van vergunningen voor allerlei 
vaak betrekkelijk geringe zaken en dergelijke. 

Hoewel we spreken van klein bestuur, mogen we niet uit het oog ver
liezen, dat deze zaken voor iedere burger afzonderlijk van zeer groot 
belang kunnen zijn. Waar het object van de taak het uitvoeren of beheren 
van een groot werk of het beheren van een grote instelling is, spreken 
we van groot bestuur. Het groot bestuur treft de individuele burger 
slechts indirect in zijn persoonlijk leven. Als voorbeelden van groot 
bestuur kunnen we noemen: het begeleiden van grote industrieën, het ~ 
vorderen van de industrialisatie, het bepalen en uitvoeren van het grootste 
deel van de ruimtelijke ordening, het uitvoeren en beheren van grote open
bare werken. 

Het derde gezichtspunt van waaruit we de overheidstaken bekijken heeft 
betrekking op de plaats waar de bestuurseenheid, die de taak moet ver
vullen, haar standplaats heeft. Is dit op of in de omgeving van de plaats 
waar het object van het bestuur gevestigd is, dan spreken we van bestuur 
ter plaatse. In heel veeloverheidstaken komt in de laatste fase van de ver
vulling van de taak bestuur ter plaatse voor, zulks in tegenstelling tot de 
vorming van de grote beleidslijnen. Sprekende voorbeelden van taken, 
waarbij het versohijnsel bestuur ter plaatse voorkomt zijn: handhaven 
van de openbare orde in normale gevallen, het heffen van de belastingen, 
enzovoorts. In beide genoemde gevallen wordt het beleid niet ter plaatse 
bepaald. 

Bij de meeste overheidstaken komen deze drie kenmerken in allerlei 
cOltJlbinaties en met onderling verschillende doseringen voor. De onder
scheidingen hangen sterk met elkaar samen. Ook hier kunnen we wel 
onderscheiden, maar niet scheiden. 
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Eisen aan het overheidsapparaat te stellen 
Het overheidsapparaat is het instrument waarmee de overheid haar taak 

uitvoert. Neemt deze taak toe in omvang en intensiteit, dan is het duidelijk, 
dat men aan de opbouw van het apparaat hogere en strengere eisen moet 
stellen. Een juiste structuur van het overheidsapparaat is één van de voor
waarden, waaraan moet zijn voldaan, als men een juiste uitvoering van de 
Dverheidstaak wenst. Het is misschien niet ovet1bodig er op te wijzen, 
dat het in het vervolg niet gaat over de omvang en het doel van de over
heidstaak, ook niet over alle eisen die aan de uitvoering van de overheids
taak gesteld moeten worden, maar over slechts één van deze eisen, namelijk 
het apparaat dat nodig is om de taak naar behoren te verrichten. Onze 
aandacht richt zich dan speciaal op het bestuur ter plaatse. 

Het apparaat van de overheid moet naar onze mening zo zijn opgebouwd, 
dat de overheid haar taak op een democratische èn efficiënte wijze kan ver
richten. We noemen het apparaat waarbij dit mogelijk is een democratisch 
en efficiënt apparaat. 

Welke eigenschappen moet nu een democratisch overheidsapparaat heb
ben? De structuur van het apparaat moet zodanig zijn, dat de bevolking 
met name door haar vertegenwoordigers op gemakkelijke wijze het op
treden van de overheid kan beïnvloeden, èn bij de totstandkoming van het 
beleid, èn bij de nadere uitwerking er van. Om de mogelijkheid tot het 
uitoefenen van een reële invloed van de bevolking groter te maken, zal 
het beleid binnen elke afzonderlijke overheidstaak op het laagst mogelijke 
niveau moeten worden vastgesteld of binnen het kader van op hoger niveau 
genomen besluiten moeten worden aangepast aan de plaatselijke omstan
digheden. 

Dan wordt de kans vergroot, dat er een doorstroming van gedachten 
van de bevolking in het bestuur plaatsvindt. Door het de burger zo ge
makkelijk mogelijk te maken bij het verkrijgen van een inzicht in de 
structuur en de werking van het overheidsapparaat, bereiken we hetzelfde 
effect. De voorwaarde hiervoor is een eenvoudige en overzichtelijke op
bouw van het apparaat. De openbaarheid van het overheidshandelen is in 
dit verband natuurlijk een conditio sine qua non. 

Voor het 'behouden of verkrijgen van een gunstige gezindheid van de 
burger ten aanzien van de overheid is het ook van het grootste belang, dat 
de burger het overheidsoptreden als goed gecoördineerd ervaart. We 
moeten, hoe dan ook, vermijden, dat hij' het gevoel krijgt van het kastje 
naar de muur gezonden te worden. De overheid als geheel heeft daartoe 
één duidelijk adres nodig. Op dit adres moet een wegwijzer en een 
pleitbezorger voor de burger aanwezig zijn, waar hij in de meeste gevallen 
terecht kan. 

De opbouw van het overheidsapparaat moet ook efficiënt zijn, hetgeen 
wil zeggen, dat, indien de taak eenmaal is vastgesteld, het apparaat hem 
ten koste van zo weinig mogelijk middelen kan uitvoeren. Daarom moet 
dubbel werk zoveel mogelijk worden voorkomen. Lange procedures werken 
vertragend en zijn daardoor duur. Ze moeten, indien maar enigszins de 
mogelijkheid daartoe bestaat, worden vermeden. Het is van groot belang 
er op te wijzen, dat de overheid, als een gemeenschappelijke zaak van de 
burgerij, de kosten door de burger ,te maken ook in zijn berekening moet 
Dpnemen. De overheid mag nooit ongemotiveerd haar kosten op de burgers 
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afschuiven. Ze is daartoe in staat, omdat ze bij de vervulling van bijna 
iedere taak een monopoliepositie inneemt. 

Het zal opgevallen zijn, dat deze eisen van democratie en efficiëntie 
soms met elkaar in overeenstemming zijn, maar elkaar soms ook tegen
spreken. Een bestuursstelsel dat enkel is opgebouwd naar de eis van 
efficiëntie zal waarschijnlijk een niet erg democratische structuur ver
tonen. Het omgekeerde geldt ook. Aan beide eisen zal moeten worden 
voldaan. De ene eis mag niet ter wille van de andere over boord gezet 
worden. Men moet ze beide optimaal en in onderlinge harmonie trachten 
te vervullen. 

Globale samenvatting van de huidige situatie 
We hebben in Nederland voor de vervulling van de overheidstaak de 

beschikking over drie niveaus in de organisatiestructuur van het totale 
overheidsapparaat, waar op formele wijze democratische inspraak mogelijk 
is. We noemen deze drie niveaus bestuurslagen. Rijk, provincies en gemeen
ten staan met elkaar in hiërarchisch verband. Door het bestuderen van de 
geschiedenis van de verschillendebestuurseenheden kan men trachten een 
inzicht te krijgen in de manier, waarop deze bestuurslagen zijn ontstaan, 
welke ontwikkelingen ten grondslag liggen aan de loop van de grenzen 
tussen de verschillende eenheden en hoe de verdeling van de hen toege
vallen taken tot stand is gekomen. 

Kon men vroeger nog spreken van een min of meer autonome taak van 
de lagere bestuurseenheden, nu is dit, zoals we gezien hebben, nauwelijks 
meer zinvol. De deeltaken moeten als regel door de drie bestuurslagen 
gezamenlijk worden verricht. Men herinnere zich overigens, dat we in het 
voorafgaande als één van de eisen van democratie gesteld hebben dat de 
uitwerking van het beleid - indien wenselijk, op een zo laag mogelijk 
niveau dient te geschieden. 

Nederland is sinds 1850 niet onaangetast gebleven door het industriali
satie- en urbanisatieproces. Daardoor hebben grote veranderingen plaats 
gevonden in de taak van de overheid. De grenzen van de lagere bestuurs
eenheden zijn echter slechts incidenteel aangepast. Het gevolg is dat vele 
grenzen slechts een historisch karakter drage.n en geen verband meer heb
ben met de taak die door de lagere bestuurseenheden moet worden ver
richt. De grenzen doorsnijden gebieden, die sociaal, economisch en ruimte
lijk bij elkaar horen. Het gevolg van deze situatie is dat men gedwongen 
is tot samenwerken. Op zichzelf genomen is dit niet zo erg. Maar de 
voorwaarden voor een slagen van die samenwerking zijn veelal niet aan
wezig. Met name is dit het geval door de zeer grote verschillen in omvang 
en karakter van de tot samenwerken gedwongen eenheden. De noodzake
lijke coördinatie wordt ook zeer bemoeilijkt door de nog steeds heersende 
leer van de plaatselijke zelfstandigheid, die het huidige bestuursstelsel 
ondersteunt. 

In vergelijking met de provincies is aan de gemeenten verreweg het 
grootste gedeelte van de enorm toegenomen overheidstaak toegevallen. 
Volgens de gemeentewet hebben we in Nederland een stelsel, dat aan 
alle gemeenten in principe dezelfde taken en 'bevoegdheden geeft. Door de 
nieuwe ontwikkelingen echter zijn de gemeenten nog meer van elkaar gaan 
verschillen dan vroeger. De kleine gemeenten zijn in tegenstelling tot de 
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grote niet bij machte de taken, die ze eigenlijk zouden moeten vervullen, 
te verrichten. Ze kunnen het apparaat dat daarvoor nodig is niet bekosti
gen. Doordat het steeds voortgaande proces van schaalvergroting ook het 
gemeentelijk apparaat niet onaangetast laat, wordt deze toestand alleen 
nog maar benarder. Veel gemeenten kunnen onmogelijk gebruik maken 
van de vele moderne hulpmiddelen en zijn dus niet in staat een apparaat 
op te bouwen, waarin schaarse, dus dure deskundigen geplaatst kunnen 
worden 1.). 

Natuurlijk heeft men zich in de praktijk in heel veel gevallen weten te 
redden. Zowel in de stedelijke agglomeraties als in sociaal-economisch-geo
grafisch samenhangende plattelandsgebieden heeft men voor de samen
werking, die nodig bleek, verschillende wegen gevonden; van informele af
spraken via verschillende privaatrechtelijke vormen en gemeenschappelijke 
regelingen van onderscheiden kaliber tot het wettelijk ingestelde openbare 
lichaam Rijnmond toe. Op deze wijze zijn we bezig een vief1de bestuurslaag 
te creëren van een zeer bedenkelijke aard, althans bezien in het licht 
van de in het voorafgaande gestelde eisen. 

Dit fenomeen wordt zozeer verfoeid, dat men op allerlei manieren tracht 
te bewijzen, dat er geen hiërarchisch verband bestaat tussen het samen
werkingsorgaan en de gemeenten, omdat deze gemeenten zelf de essentiële 
bestanddelen vormen. Het gevaar is groot, dat men op deze wijze het 
eigen verontruste geweten het zwijgen oplegt. 

Aan de andere kant heeft ons land een aantal grote tot zeer grote ge
meenten, die de hun toegevallen taak naar behoren kunnen vervullen. Deze 
gemeenten verrichten vaak geheel zelfstandig diensten, die in de behoeften 
van zeer velen buiten het territoir van de eigen gemeente voorzien. Met 
name als deze gemeenten gebrek aan gronden voor industrie en woning
bouw krijgen, worden echter ook zij gedwongen tot samenwerking, het
geen dan de beruchte agglomeratieproblematiek oproept. 

In de grote gemeenten doet zich echter ook nog een ander verschijnsel 
voor. De kans, dat de burger een effectieve invloed kan uitoefenen, is daar 
wel erg klein. Eén van de maatstaven, die we hanteren om dit te bewijzen, 
is de mogelijkheid om de gekozen bestuurder persoonlijk te kennen. 

We kunnen rustig stellen (zander daaromtrent een nauwkeurig weten
schappelijk verantwoord onderzoek te hebben verricht), dat dit voor de 
doorsnee-burger van deze gemeenten volstrekt onmogelijk is 2). De ge
meentelijke apparaten zijn vaak dermate omvangrijk geworden, dat de 
ooördinatie van het gehele beleid van de gemeente een groot probleem is. 
De burger loopt een grote kans van hier naar daar gezonden te worden. 
Het is niet ,toevallig, dat de gewone man in de grote stad betrekkelijk weinig 
waardering heeft voor het bestuur van de gemeente. Het aangeven van de 

1.) Als voorbeeld kan de toestand in Noord-West Overijssel gelden. Zie bijlage I van 
prof. dr. H. A. Brasz: Modern geleed streekbestuur, Alphen aan de Rijn, 1966, 
blz. 37-50. 

2) "Overzichtelijke eenheden vergemakkelijken en verhogen de belangste!1ing van 
de kiezer voor politieke onderwerpen. Voor de inwoners van grote steden zoals Amster
dam, Den Haag en Rotterdam, staat de gemeentepolitiek practisch even ver van de 
kiezer af als de landspolitiek." Aldus concludeert het NIPO in een verslag van een 
landelijke meting in opdracht van de Staatscommissie-Donner, belast met een onder
zoek naar de behoefte aan een wijziging van het Nederlandse kiesstelsel en de wense
lijkheid van een wettelijke regeling van de politieke partijen. De Nederlandse kiezer, 
een onderzoek naar zijn gedragingen en opvattingen, Den Haag, 1956, pag. 34. 
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geboorte van een baby is in de meeste Nederlandse gemeenten een vreugde
volle aangelegenheid. In een grote Nederlandse stad is de kans groot, dat 
de jonge vader razend thuis komt na enige uren te hebben moeten 
wachten. 

Het probleem in zijn algemeenheid wordt uitgedrukt met de zin:. "de 
afstand tussen bestuurde en bestuurder is te groot geworden." Men pro~ 
beert daar op allerlei manier wel wat aan te doen. Meestal echter gebeurt 
dit door nieuwe instanties te creëren: een sociale raadsman, een afdeling 
op de secretarie die voorlichting mQet geven aan het publiek, enzovoorts. 
Heel bekend is het middel van de wijkraad. De cQnsequentie van een 
eventuele uitbouw van deze instantie kan zijn, dat we in het bezit raken 
van een - zij het niet formele - vijfde bestuurslaag. 

Het feit, dat een paar grote gemeenten meer inwoners hebben dan ver
schillende provincies, is een aardige illustratie van de weinig harmonieuze 
opbouw van ons stelsel van plaatselijk bestuur. Onze middelste bestuurs
laag, die van de provincies, heeft nooit die taken op zich genomen, die 
door de gemeenten minder efficiënt of niet konden worden verricht. Daar
"oor zijn verschillende redenen. Als de belangrijkste provinciale taak wordt 
in het algemeen beschouwd het toezicht op de gemeente. Daarom is de 
provincie volgens de opvatting van velen niet geschikt voor een uitgebreide 
directe belangenbehartiging. De diverse delen van de provincies hebben 
vaak een zeer verschillend karakter. De pruvincies zijn in het algemeen te 
groot van oppervlakte voor het uitvoeren van een omvangrijke taak. Daar
bij komt dat verschillende gemeenten binnen de grenzen van de provincie 
hun taak wel aan kunnen. Het incidenteel ontnemen van een deel van de 
taak van deze gemeenten zou op .grote bezwaren stuiten, vooral Qok omdat 
dit in strijd zou zijn met de veelgeprezen leer van de gemeentelijke auto
.nomie. Een taakvervulling dQQf de provincie voor sommige gemeenten 
zou de toestand dus niet eenvoudiger maken. 

Onze provincie heeft een volledig uitgerust democratisch instrumen
tarium. De taken, die de provincie in directe belangenbehartiging vervult 
zijn, .hoe belangrijk op zichzelf ook, gezien in het grotere geheel, betrek
kelijk gering. In de huidige structuur. is een grote uitbreiding van die taak 
én niet gewenst én niet mogelijk. Het rijk tenslotte heeft een aantal over
heidstaken geheel in eigen hand gehouden. Voorzover die ook bestuur ter 
plaatse vereisen maakt het gebruik van buitendiensten. Zo langzamerhand 
is er een respectaibel aantal van deze diensten Qntstaan. Ze vertonen natuur
lijk alle een verschillende structuur. De districtsgrenzen zijn vaak vastge
steld zonder dat daarbij rekening werd gehouden met de grenzen van de 
provincies en de gemeenten. 

Het geheel van het openbaar bestuur ter plaatse geeft in ons land aldus 
een verwarrend beeld. Voor de gewone burger heeft de overheid geen één
vormig gezicht en vooral geen duidelijk adres. De gerezen problemen zijn 
uiteraard niet op alle punten even urgent. De tijd lijkt nu echter rijp voor 
een herverkaveling van de verschillende overheidstaken over de bestuurs
eenheden. 

Deze bestuurseenheden behoren dan tegelijkertijd grenzen te verkrijgen, 
die in overeenstemming zijn met de hen toegewezen taken. De huidige 
praktijk bewijst ,hoe frustrerend het voor de bestuurders is in onzeker
heid te verkeren over de toekomst van bijvoo,rbeeld hun gemeente. Daarom 
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moet er niet te veelvuldig gewijzigd worden. Maar als de noodzaak van een 
verandering gebleken is, dan moet de wijziging gefundeerd, grondig en 
stelselmatig worden uitgevoerd. 

Enkele gedachten over een evenwichtiger bestuursstelsel 
Indien we in dit artikel één ding zouden willen vermijden, dan is het 

de indruk te wekken, dat we de steen der wijzen hebben gevonden. De 
bedoeling is slechts een probleem aan de orde te stellen en de discussie 
over dit onderwerp op gang te brengen. 

In het voorgaande hebben we geschreven, dat, als het maar enigszins 
mogelijk is, er binnen de taken van de overheid verticaal geleide beleids
vorming moet plaats vinden. Het zwaartepunt van deze beleidsvorming 
moet zich dan op een zo laag mogelijk niveau bevinden. Het is een eis van 
democratie, dat het beleid in dergelijke gevallen mede wordt gevormd door 
de lagere bestuurseenheden, uitgerust met een democratisch instrumen
tarium: de provincie en de gemeente. Op deze wijze kan het in algemene 
bewoordingen geformuleerde beleid worden aangepast aan de plaatselijke 
omstandigheden (waaronder de politieke opvattingen van de bevolking). 
De conclusie, die we uit de globale samenvatting van de huidige situatie 
kunnen trekken is, dat een duidelijke reden voor het bestaan van drie be
stuurslagen op dit moment niet aanwezig is. Met name voor het bestaan 
van de provincie zien we binnen het huidige stelsel als de belangrijkste 
reden van bestaan het handhaven van de historische continuïteit. Voor het 
toezicht op de gemeenten en het verrichten van haar overige taken kan wel 
een minder zware oplossing gevonden worden. Het bestuur ter plaatse zou 
bijvoorbeeld kunnen worden gevoerd door een stelsel van grote gemeenten 
onder direct toezicht van het rijk. Naar onze mening echter zouden deze 
eenheden getoetst aan de eis van de democratie te groot zijn. Ook uit een 
oogpunt van efficiëntie is een dergelijke oplossing niet aantrekkelijk. Vele 
taken behelzen een grote hoeveelheid klein bestuur, dat in de directe om
geving van de burger moet worden gevoerd. De oplossing zou wel ge
schikt zijn voor taken die veel groot bestuur impliceren. 

Bij !het z,oeken naar een meer evenwichtig stelsel van bestuur zouden 
we de volgende voorstellen willen suggereren. Het rijk onthoudt zich voor 
zover mogelijk van het bestuur ter plaatse. Waar zulks absoluut noodzake
lijk is beperkt Ihet zich tot het gf'oot bestuur. Het groot bestuur ter plaatse 
moet worden verricht door de provincie, met een aangepast territoir. De 
werkzaamheden van de gemeenten, eveneens voorzien van een aangepast 
territoir, moeten het klein bestuur ter plaatse omvatten. 

De opdracht voor de beide lagere lbestuursniveaus bestaat dan uit de be
hartiging van taken met verticaal geleide 'beleidsvorming en taken waarbij 
dit niet het geval is. Op het gebied van deze laatste soort taken hebben de 
bestuurders van de lagere niveaus alleen een per taak verschillende inspraak 
aangaande de organisatie van de uitvoering. Dit kan op ongeveer dezelfde 
wijze gebeuren als dit nu het geval is bij het houden van de burgerlijke 
stand ten gemeentehuize. Alle overheidstaken, die groot bestuur ter plaatse 
vergen, behoren door twee ringetjes (namelijk het rijk en de provincies), 
de taken die ook klein bestuur ter plaatse omvatten door drie ringetjes 
(namelijk het rijk, de provincie en de gemeente) te worden gehaald. Dat 
deze wijze van structurering van het overheidsapparaat van groot belang 
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is voor de coördinatie hij de uitvoering van de verschillende ovel'heidstaken 
hehoeft waarschijnlijk geen hetoog. De provincie moet dus in vergelijking 
met haar huidige werkzaamheden een zeer omvangrijke taak gaan ver
vullen. Uit het behartigen van het groot bestuur ter plaatsee moet haar 
territoir worden afgestemd. Bekend is dat sommige gebieden in sociaal, 
economisch en ruimtelijk opzicht eenheden vormen. De provincies mogen 
in principe geen grotere eenlheden dan deze gebieden omvatten. 

Prof. dr. G. A. Wissink geeft in zijn pre-advies voor het Congres van 
de V.N.G. te Rotterdam (De gemeenten in de regio) een voorbeeld van een 
methode voor een wetenschappelijke afpaling van dergelijke gebieden. Het 
aantal provincies in Nederland moet sterk vergroot, misschien wel tot 
30 à 40. De voorgestelde bestuurseenheden lijken in het algemeen meer op 
mammoet-gemeenten dan op de huidige provincies. Sterk in trek is op 
het ogenblik om deze eenheden stadsgewesten of (in geval het geen stede
lijk gebied betreft) streekgewesten te noemen. Wij handhaven voorlopig 
de term provincie voor deze eenheid. 

Voor alle zaken, die de doorsnee burger persoonlijk met de overheid 
van doen kan hebben,behoort hij op het gemeentehuis in zijn directe om
geving terecht te kunnen. Op het gemeentehuis vindt de burger een aantal 
ambtenaren die hem op weg kunnen helpen. Voor moeilijke gevallen kan 
hij een gesprek aanvragen bij de hurgemeester, die de kans moet krijgen 
als burgervader te fungeren. Is de burger van mening, dat hij niet juist 
behandeld wordt, dan is daar de gemeenteraad, waarbij hij zich kan ver
voegen. Daarom moet hij de kans hebben om de leden van de gemeente
raad persoonlijk te kennen. Indien de gemeentenaren van oordeel zijn, dat 
het rijk en de provincie de gemeente hij het <behartigen van het groot be
stuur niet voldoende aan zijn trekken doet komen, dan hebben zij een 
officiële instantie, die de helangen van zijn kiezers "hoger op" kan be
hartigen. 

Wij denken daarbij aan zaken als het aanleggen van een afrit van een 
grote weg of de bescherming tegen vuile lucht van een naburige fabriek. 

Hoe groot moet het aantal inwoners van een dergelijke gemeente zijn? 
Op deze vraag kan geen algemeen antwoord worden gegeven alvorens veel 
onderzoek is gedaan. Er moet een behoorlijk apparaat mogelijk zijn, dat 
in staat is de taak naar behoren te vervullen. Dat apparaat behoeft niet 
zo groot te worden als nu algemeen als eis wordt gesteld. De gemeente 
heeft immers veel van haar taken moeten afstaan aan de provincie. 

Zoals bekend noemt men op het ogenblik getallen tussen de 30.000 en 
50.000 als het minimum aantal inwoners van een gemeente, die binnen 
het :huidige stelsel geacht kan worden nu en in de naaste töékomst haar 
taak naar behoren te vervullen 3). 

Een goede kans voor de inwoner van de gemeente om het raadslid per
soonlijk te kennen en de afstand van het huis van de burger tot het ge
meentehuis (die ni,et te lang mag zijn) vormen verdere criteria. De om
vang van het territoir zal dus onder meer moeten afhangen van de relatie 
tussen het aantal inwoners en de mate waarin deze over een bepaald gebied 
gespreid wonen. 

In het voorafgaande kan slechts in zeer grove lijnen worden aangegeven 

3) Prof. dr. H. A. Brasz, t.a.p., blz. 17. 
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in welke richting het Nederlandse openbaar bestuur ter plaatse hervormd 
zou kunnen worden. We moeten dit doen in vage formuleringen. Om twee 
redenen. In de eerste plaats is het op een andere wijze niet mogelijk 
over zulk een omvangrijke zaak in kort bestek te schrijven. In de tweede 
plaats kunnen we geen concrete voorstellen doen, omdat er nog weinig 
systematische kennis verzameld is over de zaken die hier ·besproken zijn. 
Daarvoor is een zeer systematisch opgezet feitelijk onderzoek nodig op 
verschillende terreinen. We weten bijvoorbeeld niet hoe de verschillende 
taken van de overheid met elkaar samenhangen, onder welke omstandig
heden het persoonlijk kennen van de raadsleden nog mogelijk is, welke 
concrete werktaken door dezelfde ambtenaar op het gemeentehuis verricht 
kunnen worden, welke grootte een bestuursapparaat moet hebben om een 
efficiënte reinigingsdienst te kunnen opzetten enzovoorts. 

We zouden niet graag willen suggereren, dat na dergelijk feitelijk onder
zoek definitieve antwoorden op deze vragen kunnen worden gegeven. Wel 
staat echter vast, dat elk beleid, dat niet steunt op een ruime mate van 
systematisch verzamelde feitelijke kennis als het ware in de lucht hangt. 

Suggestie voor het program van actie 4) 
In het voorgaande hebben we geen poging gedaan om de relatie te leggen 

tussen onze aanpak en het beginsel waaruit de antirevolutionairen politiek 
trachten te bedrijven. Wij achten dit ook niet nodig, omdat we ons vol
ledig aansluiten bij de antirevolutionaire gedachten op dit punt, zoals die 
in de inleiding van het program van actie 1963 tot uiting komen. 

Deze zinnen geven het principiële uitgangspunt van ons betoog op een 
goede wijze weer. Wij halen ze hier graag aan. 

De A.R. Partij ziet onder meer als hoofdlijnen van ons volk dienend 
beleid: 

"de handhaving in een democratisch staatsbestel van de geheel eigen 
plaats van het ambt der overheid, als een bijzondere, bewarende instelling 
van God; 

het recht doen aan de eigen taak en verantwoordelijkheid der burgers, 
zowel individueel als in hun versohillende verbanden en contacten; 

een positief beleid der overheid, gericht op vrijheid en gerechtigheid, 
met name op het zijn van een schild voor de zwakken; 

het tegengaan van een ongeremde concentratie van de overheidsmacht 
en een terugtreden der overheid waar zulks mogelijk is." 

De zorg voor een goed bestuursstelsel vloeit naar onze mening recht
streeks uit het geciteerde voort. 

Indien men voor een terugtreden van de overheid in het licht van de 
boven geschetste ontwikkelingen niet veel heil ziet, dan wordt het probleem 
van het ontwerpen van een goed bestuursstelsel des te urgenter. 

We zullen een samenvatting van ons betoog trachten te geven in de vorm 
van een suggestie, voor een artikel in het program van actie 1967. In het 
program 1963 kwam een artikel over deze materie niet voor. 

Als een soort considerans voor het huidige beleid ten aanzien van ons 

4) De formulering van de suggesties is tot stand gekomen in discussies van enkele 
A.R. Werkgroepen. 
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bestuursstelsel behoort uiteraard het gestelde in artikel 8 van het huidige 
algemeen staatkundige program te gelden. Voor een aanpak als door ons 
aangegeven kan dit artikel nauwelijks dienst doen. We hebben dus een 
poging gedaan om voor het voorgestelde artikel voor het program van actie 
een oonsiderans op te stellen in de vorm van een ander artikel 8 voor 
het algemeen staatkundig program. 

We laten hier na elkaar ter vergelijking het huidige artikel 8 en de 
suggestie van onze kant volgen. 

Nu: "Aan provincie en gemeente, als vast in onze historie gewortelde 
en in het geheel van het Nederlandse staatsbestel onmisbare bestuursge
meenschappen van eigen karakter, behoort een zelfstandige positie en een 
zo groot mogelijke taak te zijn gewaarborgd. De bewaring der staatseenheid 
en de bescherming van de rechten der burgerij dienen daarbij te zijn ver
zekerd." 

Voorgesteld : "De vervulling van de overheidstaak behoort door rijk, 
provincies en gemeenten gezamenlijk en in gedeelde verantwoordelijkheid 
aan de burgerij te geschieden. De vorming en aanpassing aan nieuwe ont
wikkelingen van de grenzen van de lagere bestuurseenheden moet zo ge
schieden, dat iedere burger een zo groot mogelijke kans op medezeggen
schap heeft en de uitvoering van de overheidstaak met zo min mogelijk 
kosten kan geschieden. De bewaring van de staatseenheid en de besoher
ming van de rechten van de burger dienen daarbij te zijn verzekerd." 

Voor het program van" actie 1967 stellen we het onderstaande artikel 
voor: 

"Voor een goed gefundeerde en stelselmatige herziening van de Neder
landse bestuursorganisatie dient met het daarvoor nodige onderzoek zo snel 
mogelijk te worden begonnen. 

De herziening moet zodanig geschieden, dat: 
1. ons bestuursstelsel in het belang van de democratie de kenmerken 

van eenvoud, overzichtelijkheid en openbaarheid opnieuw gaat vertonen; 
2. er niet meer dan drie bestuurslagen worden geschapen; 
3. de provincies een aantal taken krijgen toebedeeld, die in verband met 

de schaalvergroting door de gemeenten niet meer op efficiënte wijze kun
nen worden behartigd; de provincies met het oog hierop meer dan tot nu 
toe het geval is sociaal en economisch samenhangende gebieden moeten 
worden; 

4. de omvang van de gemeenten voor wat betreft bevolkingsgrootte en 
gebied zodanig moet worden, dat er een redelijke kans zal bestaan, dat 
iedere burger de activiteiten van de gemeente zonder al te grote inspan
ning kan \'olgen, dat hij zonder uitgebreide voorlichting zijn eigen weg 
binnen het gemeentelijk apparaat zal kunnen vinden, en dat de taken, die 
aan de gemeente worden toebedacht, zo efficiënt mogelijk zullen kunnen 
worden verricht, zulks zowel beschouwd vanuit het standpunt van de bur
ger als van de overheid. Dit zal onder meer betekenen, dat de historisch 
geworden provincies en gemeenten slechts gehandhaafd worden voor zover 
ze in het aangegeven stelsel passen, dat het aantal provincies zal moeten 
worden vergroot, en dat de grootste gemeenten zullen moeten worden ge
splitst en de kleinste gemeenten samengevoegd." 

* 
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Troonredes, Openingsredes, Inhuldigingsredes, 1814-1963. 
Inleiding en annotaties van DR. E. V AN RAALTE. 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1964. 

Reeds geruime tijd geleden is door de heer H. Algra in ons orgaan 
(XXXV, nr. 1, blz. 23) gewezen op het belang van "het statige boek" 
Troonredes, Openingsredes, Inhuldigingsredes, 1814-1963, ingeleid en 
geannoteerd door dr. E. van Raalte. Het werk is verschenen ter ge
Legenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Staatsdrukkerij in 
1964, en verdient reeds qua uiterlijk een eresaluut. 

Maar ook qua inhoud is het werk van groot belang: allereerst vanwege 
de teksten, vervolgens om de Inleiding, de annotaties en de Bijlagen, alles 
verzorgd door dr. E. van Raalte. 

Men had natuurlijk moeilijk een betere samensteller van dit werk (dat 
qua ontwerp met ere had kunnen verschijnen in de serie Rijks Geschied
kundige Publicatiën) kunnen vinden dan dr. E. van Raalte, die een nijver 
leven lang in deze stof studeerde, en kennis en ervaring weet te paren 
aan jeugdig gebleven enthousiasme. 

Het boek lijkt mij voor ministers, Kamerleden en parlementaire verslag
gevers even onmisbaar als voor diegenen die de parlementaire en consti
tutionele geschiedenis werkelijk bestuderen! 

Een lang en boeiend opstel zou te schrijven zijn uit het materiaal dat 
dr. Van Raalte uit diverse archieven bijeengegaard heeft over de omgang 
van ons Staatshoofd met de ministers betreffende de samenstelling van de 
Tmonrede. Ik vind het bijzonder te waarderen dat dr. Van Raalte met zijn 
Inleiding, annotaties en Bijlagen niet alleen alle Troonredes zoveel moge
lijk heeft doorzichtig gemaakt, maar dat hij ook de functie van het Staats
hoofd zo trouw mogelijk heeft pogen te belichten. 

Wat dit laatste betreft geloof ik dat er vandaag een wending valt te 
constateren inzake de publiciteit van de taak van het Staatshoofd in de 
geschiedenis. 

Vroeger steunde men het Staatshoofd door zijn rol in de geschiedenis 
zoveel mogelijk onbesproken te laten, om te voorkomen dat zijn hande
lingen ook maar in discussie zouden komen. Maar zou het tegenwoordig 
geen zin hebben om het publiek beter op de hoogte te brengen met de 
concrete taak 'en invloed van het Staatshoofd gedurende het (recente) ver
leden? Onze eeuw teert niet meer (zoals de vorige) op de roemrijke daden 
van Quatre Bras en Waterloo. Wij willen heel eenvoudig wéten wat onze 
koningen en koninginnen binnen hun constitutionele mogelijkheden nu 
werkelijk gedaan hebben. Wij willen geen verhalen meer die niet· te 
controleren zijn, maar feiten! Geheimzinnige stilzwijgendheid en ver
sluiering van hun taak gedurende de afgelopen anderhalve eeuw draagt 
mifns inziens niét meer bij tot het versterken of ook maar handhaven van 
de monarchie! 

Voor het heden valt daarover nog het volgende op te merken. Onze 
monarchie is één der beste public-relations-middelen die Nederland bezit; 
maar ook dat middel zal in de huidige tijd door public relations moeten 
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worden gesteunden gestimuleerd - en daartoe hebben ook de beoefenaars 
der contemporaine geschiedenis hun bijdrage te leveren. 

Wij dienen ons af te vragen of van de persoonlijke invloed van het 
Staatshoofd op ministers in de geschiedenis niet té weinig bekend is. Hier 
en daar druppelt wel eens een enkel druppeltje naar buiten door (ik denk 
aan de recente publikatie van dr. L. de Jong Koningin Wilhelmina in 
Londen 1940-1945), maar de vraag dringt zioh onweerstaanbaar op of 
de politieke situatie en de stand van ons historisoh onderzoek niet roept 
om ruimere publikaties over de rol van het Staatshoofd in de geschiedenis. 

Ik denk om een enkel voorbeeld te noemen aan de in de Troonrede van 
1925 genoemde ramp van Borculo. De passage die daarover door koningin 
Wilhelmina werd voorgelezen luidt aldus: "Innige deelneming vervult Mij 
met de slachtoffers van de ramp, die in de afgeloopen maand verschillende 
deelen van het land teisterde. Het gevoel van saamhoorigheid, dat zich, 
waar het geldt geleden verlies te lenigen, weder zoo kraohtig openbaarde, 
stemt echter tot erkentelijkheid." 

De wijze waarop destijds ~oningin Wilhelmina het eerste kabinet Colijn 
gestimuleerd heeft om de slachtoffers van de ramp werkelijk s.nel en 
afdoende te helpen, toont ons het volgende schrijven d.d. 14 augustus 
1925 van de minister van binnenlandse zaken jhr. mr. D. J. de Geer 
aan de met vakantie in het buitenland vertoevende minister-president 
H. Colijn. 

Amice, 
Gij hebt waarschijnlijk uit de bladen kennis genomen van de cycloon die 

Borculo verwoest heeft en enkele andere dorpen zwaar geteisterd. Het is een 
ramp, zooals hier te lande, naar ik meen, nooit voorkwam en die meer in 
San Francisco en derg. thuis hoort. Ik heb Borculo gisteren bezocht, en de 
Regeering nam eenige urgente maatregelen, waarvan een kort résumé (door Bon
gaerts 1) opgemaakt) hierbij gaat. Het werd opgemaakt naar aanleiding van een 
vraag van de Koningin, "wat de Reg. deed." Ik meen dat ik 't eenvoudigst doe 
met u een afschrift te zenden. Ge zijt dan ineens op de hoogte. 

De groote vraag is nu: de financiering. Daaromtrent hebben wij ons taktisch 
volkomen op de vlakte gehouden: 1°. omdat overleg met Financiën ontbrak; 
2°. omdat bij de geringste toezegging het part. initiatief zou worden gedoofd. 

Daarentegen heb ik wèl het initiatief genomen tot de oprichting van een "Natio
naal Steuncomité" (v. Aalst, Vissering, Mees, Loudon, v. Citters, v. Lynden 
v. Sandenburg, Nolens, v. Ogtrop enz.). Dit was hoog noodig tot het verkrijgen 
van éénheid, waar de plaatselijke en provinc. comité's op ruime schaal werden 
opgericht en versnippering en ondoelmatige besteding der gelden dreigden. 

Ik heb hoop, dat er heel wat bijeenkomt, maar toch waarschijnlijk te weinig 
tot het meest primitief herstel van Borculo. 

De algemeene mentaliteit onder de bevolking is: "dit is een calamiteit die wij 
gezamenlijk moeten dragen via de schatkist." In dit spoor hoort men zelfs ge
sprekken in dezen geest: "niet morsen met steuncomité's; laat ons I pct. op de 
inkomstenbel. leggen voor één j aar" (bedoeld zal zijn: 3 of 4 opcenten; dan 
komt men ongeveer tot het geraamde schadebedrag). 

Ik ben het daarmede niet ééns. Er komt veel steun uit binnen- en buitenland; 
ook uit Indië. En wij moeten dit op alle wijzen aanwakkeren. Maar wel meen 
ik, dat straks een subsidie van Rijkswege aan het Nat. Steuncomité noodig en aan
nemelijk zal zijn. 

Wilt ge daarover uw voorloopige meening vestigen en mij meedee1en? 
Deze blijft natuurlijk vertrouwelijk. 
In de laatste zinsnede van nevengaand résumé heeft Bongaerts op die zijde der 

zaak gedoeld, maar ook dit résumé is uitsluitend voor de Koningin bestemd. 

1) Ir. M. C. E. Bongaerts was minister van Waterstaat in het eerste kabinet Colijn. 
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De heer v. Tets 2), die mij vanochtend eenige vragen namens de Koningin kwam 
doen (ter toelichting van het résumé), opperde óók de vraag - naar mijn inzicht 
namens zichzelf - of uw overkomst gewenscht was. Ik antwoordde daarop, dat 
men m.i. u daartoe in dit stadium niet mocht adviseeren. 

Met vriend. groeten 
tt. 

DE GEER 

Ik waardeer het dat dr. Van Raalte niet gesohroomd heeft, wat hij vond 
over de positie van het Staatshoofd mee te publiceren. Er zijn uiteraard 
altijd stukken waarvoor de tijd van publikatie nog niet gekomen is, of stuk
ken die om andere redenen voor publikatie niet geschikt zijn, maar wan
neer wij de resultaten van onze contemporaine geschiedschrijving eens 
vergelijken met die van Engeland en andere landen, mogen wij ons wel 
afvragen of wij de marge van onbekendheid met ons jongste verleden niet 
al te ruim namen. Zowel de stand van onze historisohe publikaties als 
onze politieke situatie binnenslands zou daarop kunnen wijzen. 

Inmiddels, de studie vaart voort. Deze publikatie van dr. Van Raalte 
is niet slechts het resultaat van jarenlange studie, maar zou ook uitgangs
punt kunnen zijn tot hernieuwde studie. Er is naast de hier verzamelde 
gegevens ongetwijfeld méér te vinden in diverse archieven. Ik hoop dat 
dit werk van dr. Van Raalte (dat tevens aanleiding zou kunnen zijn om de 
dissertatie van V. A. Six over De Troonrede te herschrijven) zal stimu
leren tot nadere studies over al wat met de Troonrede samenhangt. 

Het materiaal dat dr. Van Raalte heeft aangedragen besloeg een periode 
van honderdvijftig jaar. Niemand zal verbaasd zijn dat ook een geleerde 
als dr. Van Raalte een steekje heeft laten vallen. In overleg met de 
"olifant" Van Raalte wil de "muis" Puchinger op een kleine fout attent 
maken die hij vond op blz. 210, inzake het commentaar op de Openings
rede van 19 september 1911. 

Daar vermeldt dr. Van Raalte: "De opening geschiedde vanwege de 
Koningin door een commissie, bestaande uit alle ministers. De minister 
van Binnenlandse Zaken mr. Th. Heemskerk sprak de openingsrede uit. 
Deze wees er in het algemeen begrotingsdebat op, toen van de afwezigheid 
van de Koningin op de derde dinsdag van september gewag was gemaakt, 
waarvoor de openingsrede geen enkele verklaring bevatte, dat de grondwet 
de keuze laat tussen opening door of vanwege het staatshoofd, zodat er 
geen enkele reden bestond om t.a.v. het dit keer gebeurde verantwoording 
af te leggen. Mogelijk is destijds van ministerszijde raadzaam geacht, dat 
de Koningin deze maal niet in persoon de opening zou verrichten, zulks 
met het oog op de door de S.D.A.P. op de openingsdag te houden grote 
demonstratie voor algemeen kiesrecht." 

Deze laatste veronderstelling van dr. Van Raalte is echter onjuist. 
Dit blijkt uit wat de minister van koloniën J. H. de Waal Malefijt 

op 22 september 1911 schreef aan gouverneur-generaal A. W. F. Iden
burg: 

2) Jhr. mr. G. C. w. van Tets van Goudriaan was directeur van het Kabinet der 
Koningin. 
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"Een droevige week ligt bijna achter mij. Droevig, niet voor mij persoonlijk, 
maar voor ons volk. 

Dinsdag 19 was niet de Koningin er om de Kamers te openen, maar waren er 
wel eenige duizenden socialisten, die met hun honderden roode banieren door de 
residentie trokken. Ernstig hebben wij getracht, zoodra wij vernamen dat H.M. 
er over dacht om niet te komen, haar van haar voornemen terug te brengen, doch 
tevergeefs. Aan de zaak was helaas dadelijk publiciteit gegeven en daardoor 
terugtrekken moeilijk." 

Op 21 oktober 1911 reageerde Idenburg als volgt op deze mededeling: 

"Uit Uw brief van 22 September j.l., gisteren ontvangen en waarvoor hartelijk 
dank, zie ik allereerst met groote droefheid, maar ook met grenzelooze ver
bazing dat het wegblijven van H.M. bij de opening der Kamerzitting niet op raad 
van den ministerraad geschiedde of althans met zijn instemming. 

Ik heb H.M. oprecht lief, zooals maar één Nederlander zijn Koningin kan lief
hebben en ik acht H.M. persoonlijk zeer hoog, vooral omdat ik Haar hooge 
plichtsopvatting ken - maar ik verklaar U dat het mij onbegrijpelijk is dat H.M. 
in zulk een belangrijke en publieke zaak heeft kunnen beslissen buiten advies 
van den ministerraad - althans buiten raadpleging van den voorzitter van den 
raad - en dat deze zich er bij neergelegd heeft. Constitutioneel had m.i. H.M. 
deze beslissing alleen onder contraseign van den min. van b.z. mogen nemen en 
had deze zijn medewerking moeten weigeren. Niet uit gebrek aan deferentie 
voor H.M. maar uit waarachtige liefde. 

Ik schreef U reeds vroeger dat het op buitenstaanders een pijnlijken indruk 
maakte dat H.M. den 19/IX ontbrak; maar ik oordeelde niet, omdat ik meende 
dat er goede redenen van staat waren. Nu die er blijkbaar niet zijn, had het feit 
dat aan het ongelukkige besluit reeds ruchtbaarheid was gegeven, niet moeten 
weerhouden van een terugkomen daarop. Het is toch steeds beter ten halve ge
keerd dan ten heele gedwaald. 

Ik betreur met U dezen gang van zaken diep: juist omdat ik voor niemand 
onderdoe in waarachtige liefde voor Oranje en oprechte hoogachting voor onze 
Koningin. - God geve Haar wijsheid om zich verder voor zulke fouten te hoeden 
en geve Heemskerk wijsheid en kracht om Haar een goeden en trouwen raad
gever te zijn." 

Op 29 oktober 1911 schreef minister De Waal Malefijt opnieuw over 
deze zaak aan Idenburg : 

"Het niet openen van de S.G. door H.M. werd door ons allen zeer betreurd en 
is ook niet op ons advies geschied, zonder dat aan den ministerraad redenen 
werden medegedeeld. De algemeene meening is dat H.M. voor de socialisten is 
weggebleven, doch daarvoor is geen enkele grond. Het is een zuiver persoonlijke 
daad van H.M. geweest, waarbij de ministers zich hebben neergelegd omdat de 
G.W. H.M. in deze geheel vrij laat." 

G. P. 

MR. F. J. F. M. DUYNSTEE, De kabinetsformaties 1946-
1965. JE. E. Kluwer, Deventer, 1966. Prijs f 35.-. 

De studie van prof. mr. F. J. F. M. Duynstee over De kabinetsformaties 
1946-1965 omvat een studieresultaat van vijftien jaren (pag. XIX) en 
biedt aan de lezer wat hij er op zijn gunstigst van mag verwachten. 

Zorgvuldig zijn de door de schrijver verzamelde feiten en stukken der 
na-oorlogse kabinetsformaties (helaas niet die van 1945) langs gegaan en 
voor publikatie geschift. Geschift, want het is evident dat een verslag van 
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formaties en crises die nog w recent zijn, nieuws kan bieden aan lezers 
die niet tot de medespelers behoren, maar onmogelijk alles kan bieden wat 
werkelijk bekend is aan de diverse medespelers. Wel zijn diverse politici 
door de auteur persoonlijk om inlichtingen benaderd, en versohillenden heb
ben hem waardevolle inliohtingen verschaft (o.a. Drees en Tilanus ; maar 
niet allen: prof. Romme heeft zich verontschuldigd, pag. XIX), maar het 
is begrijpelijk dat de actieve politici slechts hebbèn losgelaten wat zij kwijt 
wilden. Eerst later, wanneer diverse dagboeken en brieven kunnen wor
den geraadpleegd, zal er sprake zijn van werkelijke gesohiedschrijving. 

Eén en ander had ten gevolge dat prof. Duynstee strikt staatsrechtelijk 
commentaar en beschouwingen had kunnen bieden op de diverse formaties 
- met zijn historisoo materiaal als instructieve achtergrond - óf een 
zuiver historisch (zij het fragmentarisch opgebouwd) relaas. Zijn boek 
werd in feite een combinatie van beide, waarbij de schrijver met de midde
len van de parlementaire historicus in feite een geschrift aanbiedt, dat 
dienstbaar wil zijn aan discussies over de functionering van ons staatsreCht 
in de praktijk, voor zover het de kabinetsformaties raakt. 

Curieus is bijvoorbeeld dat de beschrijver van deze na-oorlogse kabinets
formaties in feite de juistheid wil bewijzen van een bekende stelling van 
Colijn uit de dertiger jaren: dat de evenredige vertegenwoordiging een 
hoogst ongunstige invloed heeft op ons politieke leven, met name ook op 
onze kabinetsformaties (pag. XIX, XLIV). 

Als zuivere geschiedschrijving Z(lU men deze instructieve studie een te 
vroeg gegrepen triomf kunnen noemen, maar dat is een aspect dat de 
schrijver zich heel duidelijk voor ogen hield t'oen hij in zijn Woord vooraf 
sdhreef: "Ik heb derhalve moeten afzien van bronvermeldingen, wat uiter
aard een pijnlijke zaak is en een zwakte van dit boek betekent ; veelal heb 
ik dan (lok mijn toevlucht genomen tot formules als "Naar het sohijnt", 
"mij bleek" enz." (pag. XX). 

Waarin ligt dan het nut van deze uitgebreide studie? 
Deze is m.i. gelegen op strikt documentair gebied. De werkelijkheids

zin vergt namelijk te erkennen dat pmf. Duynstee bijzonder nuttig werk 
heeft verricht met het schrijven van dit boek. Want de zaak is deze, dat 
wij na twintig jaar reeds elf kabinetsformaties en crises achter de rug 
hebben. Zelfs de meest getrouwe krantenlezer en serieuze bestudeerder van 
kabinetsformaties is de tel en het namenlijst je van diverse opdraohten aan 
(in)formateurs wat kwijt geraakt, om maar te zwijgen van allerlei ge
beurtenissen rondom en tijdens diverse formaties. 

Prof. Duynstee heeft het bekende en minder bekende materiaal, dat 
overal verspreid was te vinden, aangevuld door persoonlijke inlichtingen 
van sommige medespelers, thans bijeengebracht, zodat dit boek ons 
precies geeft wat wij zoeken, wanneer wij, aan vroegere formaties terug
denkend, ons afvragen: wie werd toen en toen gevraagd? ;hoe luidde de 
opdraoht van die of die (in)formateur? wanneer precies gelukte (lf mis
lukte die opdracht? en welke invloeden hebben de gang van zaken mee 
bepaald? 

Wij zouden ons geheugen, in het algemeen gesproken, wel sterk over
schatten, wanneer wij beweerden, dat wij dat alles konden onthouden zon-
der de hulp van dit boek. . 
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Prof. Duynstee heeft het alles voor ons in 't gelid gezet, en heeft ons 
een documentair overzicht van formaat geboden, waarvoor wij hem dank
baar kunnen zijn. Zowel diegenen die als verre toeschouwers interesse 
hebben voor kabinetsformaties als diegenen die bij kabinetsformaties nauw 
betrokken plegen te zijn, zullen dit boek daarom met groot nut ter hand 
nemen. 

Dr .. W. Drees memoreert in zijn Ten geleide terecht "een onuitputte
lijk geduld en grote zorgvuldigheid" waarmee de schrijver arbeidde, en hij 
concludeert dat prof. Duynstee "veel doorziohtiger gemaakt" heeft "dan 
het veelal was." 

De latere historicus zal deze uitgebreide studie van prof. Duynstee 
ongetwijfeld met groot nut en in dank gebruiken, terwijl ook de belang
stellende tijdgenoot naast het verzamelde materiaal veel suggesties tussen 
de regels doorleest, die hem tot nadenken, instemming en tegenspraak zul
len prikkelen. 

Voor politici, geleerden, journalisten en belangstellenden is dit boek 
daarom een aantrekkelijk en vanwege de verzamelde gegevens instructief 
werk. 

Met name moge nog gewezen worden op de zeer nuttige Bijlage 1, die de 
lijst van officiële communiqué's bevat met betrekking tot de kabinets
crises 1946--1965, terwijl ook Bijlage 2, waarin gegevens over de ver
kiezingsuitslagen 1929-1963, nuttig is. G. P. 

* 



Dr.A.A.L.RUTGERst 

Bij het heengaan van iemand plegen refonnatorische christenen de raad 
te geven: onthoudt u van mensverheerlijking. De waarde noch de juistheid 
van dit advies ontkennende, moot dunkt mij toch wel gezegd worden, dat 
het moeilijk is deze raadgeving op te volgen, wanneer wij denken aan de 
in de nacht van zondag op maandag 26 september 1966 overleden dr. 
A. A. L. Rutgers. Ook Rutgers zal zijn fouten en zonden wel hebben gehad, 
maar wie iheeft ze opgemerkt? Weinig mensen zijn er, voor wie wij zó 
veel waardering, achting en eerbied koesterden als voor "A. A. L.". En 
toch is in dit "In memoriam" grote soberheid geboden. Immers, hoe wer
kelijk eenvoudig was deze grote man! 

In menig opziaht was Rutgers' leven treffend. 
Hij was alumnus van een bèta-faculteit - in 1910 voltooide hij zijn 

biologische studie aan Utrechts universiteit met een promotie cum laude-, 
doch steeds meer werd hij geroepen tot steeds hogere posten op bestuurlijk 
en juridisch gebied: botanisch assistent bij het Instituut voor Planten
ziekten te Buitenzorg, directeur van ihet proefstation te De1i, hoofd van het 
Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid in het toenmalig 
Nederlands Oost-Indië, gouverneur van Suriname, lid van de Tweede 
Kamer, staatsraad, waarnemend commissaris van de Koningin in Zuid
Holland, vice-president van de Raad van State. 

Zeker naar de maatstaven van zijn tijd was Rutgers allerminst een 
briljant redenaar, maar zijn woord had groot gezag en ver reikende invloed. 

Uit overtuiging hehoorde hij tot een bepaalde kerk, doch elk kerkisme 
was hem vreemd; hij werkte hartelijk samen met christenen van onder
scheidene confessie in de missie der Evangelische Broedergemeente, in de 
Christelijke Militaire Bond voor Oost en West èn toen hij in de bezettings-
tijd één van de woordvoerders was van de kerk. . 

Een ware aristocraat was Rutgers in iheel zijn optreden, maar de bode 
van Binnenhof nr. 1, zijn chauffeur en de mariniers in het militaire teJhuis 
wisten van hem, dat hij zich als hun naaste gevoelde. 

Zo zouden nog meer "tegenstellingen" in Rutgers' leven zijn te ver
melden. 

Wat is echter de oorzaak, dat hij ze tot zulk een wonderlijke synthese 
heeft weten te brengen? 

Was het zijn nobel karakter? Waren het de uitzonderlijke gaven van 
geest, die hem gesdhonken waren? Was het zijn natuudijke wijsheid? 

Dat alles zal stellig van grote invl'Üed zijn geweest. Maar daarmede is 
toch het geheim van dit uitzonderlijke leven niet verklaard. 

Ik geloof dat de sluier van dit geheim iets werd opgelicht door Jan de 
Liefde's bede, die wij in de uitvaartdienst van 30 september j.l. mochten 
zingen: 
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o mocht ik U beminnen 
gelijk Gij mij' bemint, 
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laat heil' ge vrees van binnen 
mij leiden aIs Uw kind I 

Dàt was lijkt mij het geheimenis van dit leven. Rutgers promoveerde in 
Utredht ClUU laude; de hoogste ambten in de staat heeft hij met ere bekleed, 
de Vrije Universiteit benoemde hem tot doctor honoris causa in de reChts
geleerdheid, doch bij al die eer bleef hij kinderlijk eenvoudig, omdat hij 
zelf een Ander eerde, die eeuw' ge goedheid is. 

Dáárin ligt naar mijn overtulging de oorzaak van de betekenis van dit 
rijke leven, een betekenis die ook voor ons leven kan gelden, indien wij 
evenals Rutgers bij al ons werken in statelijke en maatschappelijke ver
banden als stimulans en 'richtsnoer hebben: 

U hlijv', 0 Heer der heren, 
geheel ons hart gewijd. 

Bij het verscheiden van A. A. L. past ons slechts diepe erkentelijkheid 
jegens onze Hemelse Vader voor het leven èn het voorbeeld van deze grote 
man, die zich liet leiden als Zijn kind. RUPPERT 

* 
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BEVOLKINGSPOLITIEK EN WETENSCHAP 1) 

DOOR 

PROF. DR. A. C. DROGENDI]K 

Het is de overheid uiteraard niet onverschillig hoe het gelegen is met de 
bevolking in sociaal-economisch, medisch en demografisch opzicht. Immers 
de kracht, de waarde en het aanzien van een land hangen ten nauwste samen 
met de welvaart, de gezondheid en de groei der bevolking. 

In sociaal-economisch opzicht heeft de overheid de taak de welvaart van 
de bevolking zo veel als dit mogelijk is te bevorderen. Hierbij valt te 
denken - om slechts enkele dingen aan te stippen - aan ontginning, in
dustrialisatie, energievoorzieningen, buitenlandse relaties, vermijden van 
inflatie, tegengaan van werkloosheid e.d. Uit de medische gezichtshoek zal 
de over:heid zowel met kracht volksziekten en met name besmettelijke 
ziekten dienen te bestrijden als trachten de volksgezondheid op een zo 
hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Eén en ander houdt in regu
lering en stimulering van resp. ziekenfondswezen, ziekenhuiswezen alsmede 
een wakend oog te laten gaan over curatieve, preventieve en positieve ge
zondheidszorg. 

Uit een demografisch oogpunt zal de overheid er nauwlettend op toezien 

1) Naar een voordracht gehouden voor het provinciaal verband Gelderland van de 
Arjos op 22 januari 1966. 
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dat de hevolking zodanig in aantal toeneemt als verantwoord is in verband 
met de middelen van bestaan, waarover men beschikt. Een gezonde be
volkingspolitiek zal er dan ook op gericht moeten zijn enerzijds te streven 
naar een optimale bevolking en anderzijds te waken voor een over- of 
onderbevolking. Positief houdt dit in het verhogen van de welvaart en het 
in stand houden, c.q. bevorderen van de bevolkingsgroei, negatief het doo1r 
bepaalde maatregelen afremmen van de bevolkingsaanwas. 

Om één en ander te bereiken is de wetenschap onmisbaar, waarbij niet 
alleen valt te denken aan het verzamelen van teitenmateriaal, maar ook 
bewust en gericht wetenschappelijk onderzoek. Dit speurwerk zal altijd ge
integreerd dienen te zijn, daar meerdere disciplines bij de bevolkingspolitiek 
betrokken zijn. In dit licht bezien willen wij nu zowel de kaart van Neder
land als die van de wereld in ogenschouw gaan nemen. 

De Nederlandse bevolking is de laatste 100 jaar enorm toegenomen. 
Een blik op ta:bel I, waarin tevens een prognose is opgenomen, doet dit 
onmiddellijk zien. 

Tabel I 

jaar 
1830 
1899 
1938 
1950 
1960 
1965 
1970 
1980 
2000 

INWONERTAL VAN NEDERLAND 

ramingen { 

aantal inwoners 
2,7 miljoen 
5,1 
8,7 

10,2 
11,6 
12,2 
13,0 
15,25 
20,0 

De oorzaak van dez·e groei is gelegen in de omstandigheid dat de sterfte
cijfers sterker gedaald zijn dan de geboortecijfers, waardoor een cr-elatief 
hoog geboorteoverschot ontstond. De bevolkingsgroei is n.l. in het algemeen 
terug te brengen tot de verschillen tussen resp. geboorte- en sterftecijfers. 
Migratie,zowel immigratie a~s emigratie, heeft in de regel een te verwaar
lozen betekenis 2). 

De sterke daling van de mortaliteit is voornamelijk te danken aan de 
vooruitgang van de medische wetenschap, waardoor de gemiddelde leeftijd 
opliep van -t- 37 in 1850 ,tot -t- 73 op heden. Dank zij een totaal ver
anderde instelling van de bevolking ten opzichte van de gezinsvorming, 
waartoe zowel Neo-Malthusiaanse propaganda als een zich bewust worden 
van verantwoord ouderschap veel hebben bijgedragen 8), is de nataliteit ook 
indrukwekkend gedaald (geboortecijfer in de periode 1870--1879: 36, in 
1960--1964: 20,9), maar in vergelijking met de ons omringende landen 
nog altijd relatief hoog, gelijk tabel II aantoont. 

2) Wat Nederland betreft bijvoorbeeld zijn er na de tweede wereldoorlog wel 
tienduizenden Nederlanders geëmigreerd, maar deze emigratie is volkomen teniet ge
daan door immigratie vanuit de vroegere kolonie Oost-Indië; van 1946 t/m 1952 
kwamen van daar niet minder dan 120.000 personen naar ons land. 

8) Als andere factoren kunnen genoemd worden: verhoging van de huwelijksleeftijd, 
emancipatie, waardoor de status van de vrouw veranderde, urbanisatie e.d. 
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Tabel II 
EEN VERGELIJKEND OVERZICHT 

VAN GEBOORTE- EN STERFTECIJFERS 
IN EEN AANTAL WEST-EUROPESE LANDEN WAT BETREFT HET JAAR 1963 

Nederland 
Denemarken 
Engeland 
België 
Italië 
Frankrijk 
West-Duitsland 

geboortecijfer 
per 1000 inw. 

20,9 
17,5 
16,8 
17.0 
19,0 
18,2 
18,3 

sterftecijfer 
per 1000 inw. 

8,0 
9,8 

10,7 
12,4 
10,0 
11,7 
11,7 

geboorte
overschot 

12,9 
7,7 
6,1 
4,6 
9,0 
6,5 
6,6 

Zoals gezegd is de hoofdzaak van de sterke bevolkingsaanwas te zoeken 
in een hoog geboorteoverschot, dat op zijn beurt weer nauw samenhangt 
met een relatief hoog geboortecijfer, hetgeen dan wil zeggen hoger dan 
in alle andere landen van West- en Midden-Europa. De vraag mag der
halve gesteld: vanwaar dit relatief hoog geboortecijfer? 

Hiervoor zijn twee redenen op te geven. Van huis uit zijn wij een 
agrarisch volk en daardoor in hoge mate op de intimiteit van het huislijk 
leven ingesteld. Deze behoefte aan een eigen milieu brengt met zich mede 
dat men het gezellig vindt meerdere kinderen om zich heen te hebben. 

Daarnaast mag de religieuze inslag van ons volk niet over het hoofd 
gezien worden. Zowel calvinisten als rooms-katholieken hebben altijd de 
volle nadruk gelegd op de kinderzegen en al aanvaardt men tegenwoordig 
ook in christelijke kringen geboorteregeling, niettemin blijft dit uitgangs
punt gehandhaafd >4). 

Niet alleen de Nederlandse bevolking, maar ook de wereldbevolking 
is de laatste eeuwen en met name de laatste decenniën enorm toegenomen 
gelijk tabel III duidelijk aantoont. 

Tabel III 
OMVANG DER WERELDBEVOLKING 

jaar 
o 

1000 
1600 
1800 
1850 
1900 
1950 
1955 
1960 
1964 

aantal in miljoenen 
300 
275 
486 
906 

1100 
1608 
2455 
2691 
2950 
3220 

Hoe verschillend dit aantal over diverse delen van de wereld verdeeld 
is, alsmede hoe uitéénlopend de groei der bevolking is, blijkt zonneklaar 
als wij een blik werpen op Tabel IV, waarvan de cijfers, geschat door de 
United Nations, zijn samengesteld door het Bureau voor Statistiek te 

4) Zie o.a. de uitspraken van zowel de Nederlands-Hervormde als de Gereformeerde 
Synode. 
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Pretoria (ontleend aan het Ned. Tijdschrift v. Geneesk., 4 juni 1966, 
blz. 1063). 

Tabel IV 
OMVANG EN GROEI DER BEVOLKING IN DIVERSE DELEN 

VAN DE WERELD 

Gebied Bevolking 
per 1000 inwoners 

in miljoenen geboorte sterfte nat. toename 
Afrika 304 46 22 24 
N.-Amerika 211 21 9 12 
Z.-Amerika 237 41 12 29 
Oost-Azië 840 34 11 23 
Zuid-Azië 943 37 14 23 
Europa 340 19 10 9 
Oceanië 17 22 9 13 
Rusland 228 21 7 14 

Wereld 3.220 32 12 20 

Momenteel neemt de vvereldbevolking - vvaarvan het geboorteover
schot tot aan het jaar l)ÛÜÜ onder de één pro mille lag - elk jaar met 
-I- 2% toe, hetgeen in absolute cijfers vvil zeggen dat er elk jaar zo'n 
50 miljoen mensen bijkomen Ó). Als deze groei onveranderd blijft door
gaan, dan krijgen vvij de volgende prognose (zie tabel V). 

Tabel V 

OMVANG DER WERELDBEVOLKING 
ALS DE GROEI ONVERANDERD BLIJFT 

jaar 
1980 
2000 
2035 
2070 

aantal in miljoenen 
4300 
6000 

12000 
25000 

Waaraan is deze "bevolkingsexplosie" te danken? Aan tvvee omstandig
heden, te vveten enerzijds aan de overal ter vvereld, ook in de ontvvikke
lingslanden, sterk gedaalde sterftecijfers dank zij de vooruitgang en de 
toepassing van de vvesterse medische vvetenschap (de efficiënte bestrijding 
van pokken en malaria zijn hiervan de meest treffende voorbeelden); en 
anderzijds aan de in de ontvvikkelingslanden nog steeds hoge geboorte
cijfers (in Afrika, Azië en Zuid-Amerika liggen deze tegen de 40 en 50 
per duizend invvoners). Dit laatste houdt op zijn beurt verband met het 
feit dat het levenspatroon in die landen in overvvegende mate van agra
rische aard is en de levensgevvoonten in cultureel, religieus en sociologisch 
opzicht vveinig aan verandering onderhevig zijn. 

Verder valt te denken aan de verbetering van de hygiëne met name ten 
aanzien van drinkvvater, alsmede de bestrijding van honger dank zij de 
activiteiten van de F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) in samenvverking met de W.R.O. (World Health Organi-

5) Ook in vroeger eeuwen was er elk jaar een meer of minder groot surplus, maar 
dank zij periodiek terugkerende oorlogen, hongersnoden, natuurrampen en epidemieën, 
werd dit grotendeels teniet gedaan. 
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za:tion). Tevens volgt hieruit dat met het bevolkingsvraagstuk, zowel natio
naal als in wereldverband gezien, diverse beoefenaars van de wetenschap 
worden geconfronteerd (demografen, sociologen, economen, sociaal-genees
kundigen en seksuologen). 

Wanneer wij nu terugkeren tot ons uitgangspunt, n.l. de sterke be
volkingstoename in het algemeen, dan komt er - althans in die landen, 
welke een zekere graad van ontwikkeling hebben bereikt - een ogenblik 
Waalrop de maximale produktie per hoofd der bevolking is bereikt. Alsdan 
spreken wij van een "optimaIe bevolking", daarmee aanduidend dat de 
bereikte -bevolkingsdichtheid de hoogste welvaart heeft gebracht. 

Hierbij zij echter aangetekend dat het begrip "bevolkingsoptimum" 
een moeilijke zaak is. De gedachte toch, dat het reële inkomen of het reële 
verbruik per hoofd der bevolking een maatstaf is voor de welvaart, is niet 
meer dan een benadering, die - volgens De Roos - wellicht een aanzien
lijke mate van juistheid bevat, maar toch niet als een exacte maatstaf 
kan gelden. Bovendien merkt Van Rooyen terecht op, dat "optimale 
bevolking" daarom geen scherp begrip is, omdat het uitsluitend betrekking 
heeft op het economisch leven. Het kan immers best zijn dat uit andere 
overwegingen, hetzij medisahe, hetzij demografische, hetzij religieuze, 
hetzij culturele, hetzij staatkundige, helemaal niet van een optimalebevol
king sprake kan zijn. Bovendien loopt de welvaart in een golvende lijn, 
zodat het niet altijd gemakkelijk is een duidelijk optimum aan te wijzen. 

Aan de andere kant zijn deze bezwaren niet zo groot, dat met het begrip 
optimale bevolking niet gewerkt zou mogen worden. 

Indien de bevolking, na bereiking van het tijdstip der maximale pro
duktie per hoofd, nog verder toeneemt, dan daalt de welvaart in zo verre 
dat de bewoners hoofd voor hoofd met een wat geringer aandeel in de 
jaarlijkse produktie genoegen moeten nemen. Het zou dwaasheid zijn om 
na het passeren van de optimale grens onmiddellijk van overbevolking 
te gaan spreken. Een optimum toch wordt gekarakteriseerd door het 
hoogste welvaartspeil en hieruit mag niet zonder meer afgeleid worden 
dat elke verlaging van dit niveau op overbevolking wijst. 

Hoever mag de welvaart nu dalen, alvorens van overbevolking ge
sproken mag worden? Het antwoord, aldus Van Rooyen, moet luiden 
dat na het passeren van de optimumgrens de lijn doorgaat in de richting 
van de zg. "maximale bevolkingsdichtheid". Hieronder verstaat men een 
bevolkingsdichtheid waarbij de welvaart gedaald is tot een niveau dat wel 
niet hoog, maar toch redelijk genoemd kan worden 6). 

Groeit de bevolking nu nog meer, zonder dat anderzijds de produktie 
toeneemt, dan naderen wij het ogenblik dat van "overbevolking" gesproken 
mag worden. Overbevolking is derhalve het verschijnsel dat er veel meer 
personen in een land wonen dan er middelen van bestaan zijn. Of anders 
gezegd: overbevolking ontstaat als de bevolking toeneemt (of stationair 
blijft), maar de welVaaIrt daalt beneden een redelijk niveau. 

De weg van de optimale bevolking via de maximale bevolking naar de 
overbevolking is bij moderne cultuurlanden zeer lang, maar bij de ont-

6) Onder "redelijk" wordt hier verstaan wat algemeen als redelijk beschouwd kan 
worden. Een en ander hangt ten nauwste samen met de aard en het karakter van een 
volk, alsmede met de situatie in naburige landen. 
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wikkelingslanden 7) veel korter. Dit laatste hangt samen met het feit dat 
aldaar de spanbreedte tussen de welvaartsstadia uiterst gering is. 

Alvorens de nadelen van overbevolking en hoe deze te bestrijden zijn, 
in ogenschouw te nemen, zullen wij eerst een ogenblik stil moeten staan 
bij de bronnen van welvaart. . 

De welvaart is afhankelijk van 5 factoren. Allereerst zijn daar de natuur
lijke hulpbronnen. Hierbij heeft men op het oog de rijkdom van de bodem 
aan steenkool, mangaan, koper, tin, nikkel, aardgas e.d., alsmede de be
schikbéllre hoeveelheid grond voor landbouw. Een tweede factor welke hier 
nauw mee samenhangt is de aanleg en aard der bevolking, het technisch 
kunnen, de trap van cultuur welke bereikt is of bereikt kan worden. 
Vervolgens hangt de welvaart samen met de mogelijkheid van expansie, 
welke op zijn beurt verband houdt met de uitgestrektheid van het betref
fende grondgebied, de dichtheid der bevolking en het interne handels
verkeer. 

Een vierde factor is de bevolkingsgroei, indien althans nog niet de 
optimale bevolkingsdichtheid is bereikt. Hierbij zij edhter aangetekend dat 
in ontwikkelingslanden, tevens de landen met een laag inkomensniveau 
per hoofd (waartoe de meeste landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika 
behoren), de bevolkingsgroei juist een beletsel vormt voor de economische 
vooruitgang. Uit het zo even geschetste begrip overbevolking is dit zonder 
meer af te leiden. 

Een vijfde faotor is ten slotte de gezondheidstoestand van de bevolking, 
welke nauw verweven is met het al of niet deelachtig zijn aan de vooruit
gang op medisch gebied, met de hygiëne en niet te vergeten met de 
voedingstoestand der bevolking. 

Toekomend aan de bespreking van de nadelen van overbevolking, kan 
gezegd worden dat deze voornamelijk liggen op sociaal-economisch en 
medisch gebied. Als direct gevolg van de overbevolking daalt de levens
standaard langzaam maar zeker, om ten slotte een bedenkelijk laag niveau 
te bereiken. Voor de meeste bewoners van zulk een land betekent een en 
ander een toestand van potentiële of evidente hongersnood. Naar schatting 
lijden in ontwikkelingslanden 1 miljard mensen gebrek en hebben 500 
miljoen mensen echt honger. 

Sen, directeur-generaal van de Food and Agricultural Orr'ganization 
(F.A.O.) van de Verenigde Naties, onderstreepte op het 34e International 
Eucharistie Congress in Bombay (1964) nog eens de ernst van dit probleem 
met de volgende woorden: "Can we any more turn oUir faces away from 
the concept of family planning when the altemative is starvation and 
death? This is a question on which we await guidance from the great 
moral and spiritual leaders of ,t:he world" (geciteerd naar De Wijn). 

Daarnaast valt te wijzen op psychische spanningen in :het micro-sociale 
milieu (gezin), ontstaan door toenemende werkloosheid en op een ver
zwakking van de moraliteit ten gevolge van de "struggle for life". Een 
gezonde bevolkingspolitiek zal er dan ook op gericht zijn zo enigszins 
mogelijk het gevaar van overbevolking te voorkomen. 

7) Met "underdeveloped countries" (vroeger onderontwikkelde landen genoemd, later 
laag of minder ontwikkelde landen en thans ontwikkelingslanden geheten) worden 
bedoeld landen met een laag inkomen per hoofd der bevolking, d.w.z. minder dan 
$ 100,- per jaar (omstreeks 1953). 
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Alvorens hierop nader in te gaan, dient nog opgemerkt te worden dat 
een bevolkingsaanwas op zich velerlei problemen met zich mede brengt. 
Zo neemt, afgezien van het bestaande woningtekort en de sanering van 
vele krotwoningen, de woningbehoefte toe. Ook zullen meer scholen, meer 
kerken, meer ziekenhuizen en meer bejaardentehuizen gebouwd dienen te 
worden. In bepaalde, daarvoor gunstig gelegen streken zal industrievesti
ging mogelijk en aangemoedigd dienen te worden. 

In de sector verkeer zal veel geld geïnvesteerd moeten worden, wil men 
de noodzakelijke verbindingswegen op peil brengen en op peil houden. 
Ook zullen voorzieningen getroffen moeten worden tenoohoeve van nood
zakelijke recreatie en natuurbescherming. Veel moeilijker en ingewikkelder 
zijn evenwel de problemen welke samenhangen met het gevaar van over
bevolking. 

Op 5 manieren kan getradht worden in de steeds sterkere bevolkings-
druk verlichting te brengen: 

1. door ontginning en intensivering van de bodemstructuur; 
2. door aanwinning van nieuw land (inpoldering); 
3. door industrialisatie; 
4. door emigratie; 
5. door het van overheidswege bevorderen van geboortebeperking in 

alle lagen der bevolking, hetzij door het propageren van voorbehoeds
met:hoden 8) of het verstrekken van vooI'behoedsmiddelen 9), hetzij door het 
legaliseren van abortus provocatus of sterilisatie 10). 

Hierbij heeft men dan met name de ontwikkelingslanden op het oog, 
omdat in de cultuurstaten propaganda voor de regeling van het kindertal 
eigenlijk overbodig is, gezien de enorme daling der geboortecijfers. 

Bij elk van de bovengenoemde oplossingen, die beogen verlichting te 
brengen in de steeds sterkere bevolkingsdruk, zijn de moeilijkheden 
velerlei. 

Bezien wij daartoe eerst ons eigen land, dan leert een blik op de kaart, 
dat er in Nederland weinig woeste gronden meer te ontginnen vallen, wil 
men althans nog enig recreatieteI1rein overhouden. Ook de mogelijkheden 
voor inpoldering zijn uiterst gering en brengen bovendien slechts een kleine 
verlichting van de bevolkingsdruk teweeg. Zo vermeldt Mertens b.v. dat 
het grote werk van de inpoldering van de Zuiderzee slechts het geboorte
overschot van 2 à 3 jaar kan herbergen. Hier staat evenwel tegenover dat 
men jarenlang aan veel mensen werk verschaft. 

Industrialisatie is in ons land nog wel mogelijk, maar zeer kostbaar. 
Ons land is n.l. arm aan grondstoffen en veel zal derhalve geïmporteerd 
moeten worden. Bovendien heeft industrialisatie het bezwaar, dat hierdoor 
de urbanisatie, met al de nadelen van dien, wordt bevorderd. Hierbij valt 
o.m. te wijzen op het niet-aarden van de arbeiders van elders in de streek 
waar de industrie gevestigd is, alsmede op botsingen tussen de oorspronke-

8) Periodieke onthouding. 
9) Mechanische, chemische en/of orale anticonceptiva. 

10) Mertens vindt het in dit verband merkwaardig, dat nooit is overwogen in hoe
verre geboortebeperking verkregen zou kunnen worden door het uitstellen van het 
huwelijk of celibatair blijven. M.i. is dit helemaal niet zo merkwaardig, omdat het 
eerste indruist tegen de wensen en verlangens van het verloofde paar en het laatste 
in hoge mate onnatuurlijk is. 
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lijke bewoners en de import van buiten. Decentralisatie van de industriali
satie zou een en ander echter kunnen voorkomen. 

Emigratie helpt alleen als het op grote schaal plaats vindt. Dit laatste 
is echter niet mogelijk, omdat slechts weinig landen emigranten toelaten 
en bovendien veelal in beperkte mate. Maar afgezien daarvan brengt de 
Hollandse natuur met zich mede, dat men niet gaarne huis en haard verlaat 
en zich in den vreemde gaat vestigen. In ieder geval is voor emigreren 
een zekere durf, een avonturiersgeest noodzakelijk. Waar emigratie 
mogelijk is, heeft het echter grote voordelen. Ten opzichte van de be
volkingsdruk werkt het op kor,te termijn, terwijl het uit een economisch, 
een ruimtelijk oogpunt gezien, onmiddellijk voordelen biedt. Elk gezin 
toch dat ons land verlaat maakt de "spoeling" minder dun en vermindert 
de woningnood. 

Over het onder ten vijfde genoemde kunnen wij, wat ons land aangaat, 
kort zijn. Gezien de enorme daling der geboortecijfers is propaganda van 
overheidswege voor geboortebeperking absoluut overbodig. Bovendien 
zou het merendeel van de bevolking, en m.i. terecht, een dergelijke maat
regel afwijzen. Het recht om de grootte van het gezin te bepalen wordt 
als een primair recht van elk ouderpaar beschouwd en in dit recht duldt 
men geen inmenging van staatswege. 

Een en ander neemt niet weg dat het vraagstuk van de verantwoorde 
gezinsvorming ook in Nederland nog steeds actueel is. In dit ve1"band moge 
o.m. gewezen warden op de zienswijze van Veldkamp en Bartels betref
fende geboorteregeling, neergelegd in de bekende Volksgezondheidsnota 
van 1966. Terecht wijzen zij erop, dat weliswaar de gezinsgrootte een 
zaak is die behoort tot de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ouders, 
maar dat dit tevens inhoudt dat voor de betrokkenen de kennis, alsmede 
de middelen beschikbaar moeten zijn om die eigen verantwoordelijkheid 
te kunnen dragen. Om deze reden achten zij het de taak van de regering 
- en hiermede kan ik van harte instemmen - door het verlenen van 
steun een goede voorlichting inzake gezinsplanning en geboorteregeling 
mogelijk te maken. 

Bezien wij nu de andere landen, met name de ontwikkelingslanden, 
dan zijn de voornaamste bezwaren tegen de eerste vier manieren waarop 
men de bevolkingsdruk kan verlichten, het ontbreken van de nodige gelden, 
goede verbindingswegen, transportmogelijkheden, energielevering, ge
schoold personeel en bovendien in vele gevallen het afwezig zijn van de 
benodigde grondstoffen (er is overigens wel genoeg land op de wereld 
om te ontginnen en te cultiveren; deskundigen schatten dit op + 25 mil
joen km2

). Het is dan ook niet te verwonderen dat vele auteurs, mede 
gezien het feit dat in het algemeen in de underdeveloped countries de trap 
van ontwikkeling nog steeds laag is, als enige oplossing van het wereld
bevolkingsvraagstuk ,het onder 5 genoemde zien. Alvorens hierop nader in 
te gaan is het niet ondienstig te vermelden de onderzoekingen van 
Hoogland, die n.l. getracht heeft het probleem van de overbevolking 
experimenteel te benaderen. 

Genoemde auteur beschreef hetgeen men kan waarnemen, indien men 
dieren in een beperkte ruimte plaatst, maar overigens zorgt dat zij volop 
voedsel krijgen en oo'Vendien uitwendige schadelijke invloeden worden 
geweerd. Reeds bij bacteriën kan men dan waarnemen, dat zij in een 
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kweek niet onbeperkt blijven groeien; hun groei wordt n.l. geremd door 
de afgescheiden toxische stofwisselingsprodukten. Ook bij drosophila 
(bananenvlieg, een diersoort, welke veel gebruikt wordt bij onderzoekingen 
op het gebied van de erfelijkheidsleer) vindt een aanpassing plaats, maM 
op een andere wijze: naarmate de bevolkingsdichtheid toeneemt, gaan de 
wijfjes minder eitjes produceren. 

Nog weer anders, zij het met hetzelfde resultaat, ging het toe bij het 
volgende experiment. Ongeveer 40 j aar geleden werd een koppel herten 
overgebracht naar een eilandje, ca. 60 h.a. groot in de Chesapeake Baai 
(gelegen ten Oosten van Washington DC). Er werd ook hier weer gezorgd 
voor een overvloed aan voedsel. De herten vermenigvuldigden zich dan 
ook sterk en bereikten tenslotte een dichtheid van -I- 5 herten per 2 h.a. 
Toen zette zich echter een sterfte onder de dieren in, ondanks alle goede 
zorgen die men aan de dieren besteedde. Bij sektie van de gestorven 
dieren, bleek dat zij alle ten gronde waren gegaan onder het beeld van 
"stress" (over-aktiviteit, magerheid, te laag bloedsuikergehalte en stuipen). 

Uiterst merkwaardig is ook het experiment van John Calhoun. Deze 
onderzoeker bestudeerde het effect van overbevolking op ratten. Bij het 
begin van het experiment plantten de ratten zich voort tot een bepaald 
optimum. Nam de bevolkingsdichtheid nog meer toe, dan nam niet alleen 
de sterfte onder de pasgeboren ratten toe, maar werden bovendien de 
volgende verschijnselen aangetroffen: toename van het aantal gevallen van 
abortus, de moederratten besteedden niet meer zo veel aandacht aan het 
bouwen van goede nesten of lieten dit zelfs geheel achterwege, de jonge 
ratten werden verwaarloosd en soms zelfs opgegeten. Indien de groei 
desondanks doorgang vond en de bevolkingsdichtheid twee maal het 
optimum bereikte, deden zich nog vreemdere verschijnselen voor, te weten 
onder de mannetjes homosexualiteit en een vreemde neiging tot afzonde
ring in die zin, dat soms ratten hun nesten alleen maar verlieten om te 
eten of te drinken. 

Op grond van deze waarnemingen trekt Hoagland nu een vergelijking 
met hetgeen men kan opmerken bij mensen die in stedelijke conglomeraten 
wonen. In de periferie, aldus genoemde auteur, heerst orde en netheid en 
gaat alles zijn gewone normale gang; in de centra daarentegen gebeuren 
vreemde dingen en doen zich allerlei aberraties voor. Evenals bij dieren 
zou men dit kunnen voorkomen door er voor te zorgen dat de bevolkings
dichtheid niet te groot wordt. Afgezien van het feit of de parallel welke 
Hoagland trekt inderdaad juist is, is het zonder meer duidelijk dat het 
voorkómen van een te grote bevolkingsdichtheid makkelijker gezegd dan 
gedaan is. 

Wanneer wij nu onze blik wenden naar het buitenland en het bevol
kingsvraagstuk in wereldverband gaan bekijken, dan hopen de moeilijk
heden, met name in de ontwikkelingslanden, zich torenhoog op. Alsdan 
komen er namelijk nieuwe vraagstukken bij, zoals de problemen van 
gezondheid, voeding, huisvesting, sociale zekerheid, verkeer, cultuur, enz. 

Bij al deze vraagstukken - welke uiteraard om een multi-disciplinaire 
benadering vragen - dient centraal geplaatst te worden: de wereld
voedselproduKtie (bodemcultuur), de verhoging van de welvaart (indus
trialisatie), verheffing van het cultuurpeil (bestrijding van het analfabe
tisme), verbetering van de gezondheidszorg (o.m. door de bouw van labora-
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toria en ziekenhuizen) en de bevolkingsgJroei (gezinsvorming). 
Het is met name dit laatste vraagstuk waarbij wij nog wat langer 

willen stilstaan. Hierbij zij voorop gesteld dat het verstrekken van voedsel, 
kleding en medicamenten aan ontwikkelingslanden, geen oplossing van het 
bevolkingsvraagstuk is, maar slechts een leniging betekent van de aller
ergste nood en een provisorisch karakter draagt. Alleen weldoordachte 
plannen inzake remming van een welhaast ongebreidelde bevolkingsaanwas 
kunnen hier een oplossing brengen. 

Het is daarom niet te vervvonderen dat vele ontwikkelingslanden zich 
hierop bezonnen hebben en met .name tot maatregelen, welke de geboorte
beperking beogen, zijn overgegaan. 

Wij willen daartoe eerst een blik werpen op Japan, dat weliswaar naar 
Aziatische maatstaven gemeten geen arm land is, maar als dichtbevolkt 
land beschikt ·over weinig hulpbronnen en een buitenlandse handelsstruc
tuur welke onvoldoende mogelijkheden biedt voor een continue expansie; 
dat daarom van mening is, dat de nataliteit drastisdh moet worden afge
remd met het oog op de toekomstige economische ontvvikkeli.ng. 

In 1948 werd daartoe een Raad voor Bevolkingsproblemen in het leven 
geroepen, welke Raad een Eugenetische Beschermingswet ontwierp, die 
in 1949 door het parlement werd aangenomen. Deze Raad nu geeft infor
matie omtrent geboortebeperking, hetgeen impliceert propaganda voor 
voorbehoedsmiddelen; heeft voorgesteld, hetgeen door de regering ook is 
geaccepteerd, sterilisatie wettelijk geoorloofd te achten op grond van 
schadelijke erfelijke factoren; en heeft verder voorgesteld, hetgeen de 
regering eveneens heeft overgenomen, abortus provocatus om economische 
redenen te legaliseren. 

Zodoende werden er in 1952 naar schatting 3.400.000 geboorten ver
hoed door anti-conceptionele middelen en -+- 1 miljoen aborti verricht, 
waarvan -+- 800.000 legaal en -+- 200.000 illegaal! Als resultaat van boven
genoemde wet daalde het geboortecijfer sterk. In 1947 bedroeg het nog 
34,3 per 1000 inwoners, in 1957 slechts 17,2, met andere woorden het 
geboortecijfer is gehalveerd. Desondanks bestaat er in Japan nog een 
bevolkingsaanwas, omdat de sterftecijfers ook enorm gedaald zijn (voor 
de oorlog in de periode 1935-1939, 17,4 per 1000 inwoners, in 1960 
slechts 7,6). 

En dit is waarschijnlijk dan ook de reden waarom men ter bereiking 
van het gestelde doel ook tot abortus provocatus zijn toevlucht heeft 
genomen. 

Een en ander vindt zijn bevestiging in het volgende. Op de Wereld
bevolkingsconferentie in 1954 te Rome gehouden, werd ook door de 
Japanse vertegenwoordigers met een gevoel van onbehagen, op morele en 
medische gronden, over de abortus als middel tot het drukken van de 
.nataliteit gesproken, tnaaJr zij wezen erop, dat de individuele familie i.c. 
de vrouw geen alternatief had in het licht van de economische situatie, 
waarin zich de meeste families bevonden. Uit een rapport op deze confe
rentie uitgebracht door een Japans demograaf, blijkt evenwel, dat de intro
ductie van anti-conceptionele middelen tot familiebeperking zich snel uit
breidt. Enquêtes, gehouden in 1952, toonden aan, dat 30% van de 
Japanse families contraceptie toepaste (33% in de steden en 22% op het 
platteland), vergeleken met 1570 in 1949. Contraceptie werd het meest 
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toegepast in gezinnen, waar de vrouw 30--40 jaar was, reeds twee 
kinderen waren, de man een meer uitgebreide schoolopleiding had ont
vangen en een "white-oollar"-positie bekleedde. In 40% van de families 
met 2 kinderen vond men, dat men reeds te veel kinderen had; een 
volgende 35 % van deze families wilde nog slechts één kind meer. Een 
ander ~apport toonde aan, dat over de periode 1950-1953 in 3 land
bouwersdorpen en 2 mijnwerkersdorpen als gevolg van intensieve voor
lichting een snelle stijging optrad in de families, die geboortebeperking 
toepasten, met als resuLtaat een belangrijke daling van het geboortecijfer. 

Minder spectaculair maar toch uiterst belangwekkend zijn de berichten 
uit China, waar thans geboortebeperking naast hard werken en persoon
lijke hygiëne, als een nationale deugd wordt beschouwd. China had naar 
de volkstelling van 1953 een bevolkingsaantal van 582 miljoen; in hetzelfde 
jaar werd door een steekproef, die meer dan 30 miljoen personen omvatte, 
vastgesteld, dat het geboortecijfer gemiddeld 37 en het sterftecijfer 17 pro 
mille was. Derhalve gmeide de bevolking met 2% dus met ongeveer 
12 miljoen zielen per jaar. In 1955 realiseerde het centraal comité van de 
communistische partij openlijk, dat deze bevolkingstoeneming een rem 
betekende op de industrialisatieplannen. In 1956 bij de aankondiging van 
het tweede vijfjarenplan verklaarde Chou-en Lai, dat de regering voor
stander was van een effectieve planning van de reproduktie, o.a. ten einde 
de opheffing en opvoeding van de nieuwe generatie mogelijk te maken 
en voor de gezondheid en het welzijn van de natie. Het ministerie van 
gezondheid werd belast om via publiciteit en andere middelen een effectief 
programma voor geboortebeperking in te voeren. In 1957 werd een wet 
aangenomen, die sterilisatie van beide sexen en abortus onder zekere 
voorwaarden legaliseert. De wettelijke huwelijksleeftijd werd voor mannen 
op 20 en voor meisjes op 18 jaar gesteld. Ook blijkt uit verscheidene 
nieuwsberichten, dat op grote schaal het gebruik van contraceptionele 
middelen wordt gepropageerd. In 1957 zouden voorbehoedmiddelen ten 
behoeve van 25 miljoen families zijn gedistribueerd. China wil trachten, 
aldus het getuigenis van de demograaf Ta-Chen, het geboortecijfer in 
10 jaar tot de helft te reduceren, dus van 37 tot 18 à 19 per 1000 omlaag 
te brengen. 

Brand, waaraan wij het bovenstaande ontleenden, tekent hier nog bij 
aan, dat in China een aantal voorwaarden gunstig lijken te zijn voor een 
succesvolle propaganda voor geboortebeperking. "De argumenten, ge
baseerd op de gezondheidstoestand van de natie en de vrouw, op het 
familie-inkomen enz., om het kindertal te limiteren, zullen waarschijnlijk 
aanslaan, nu de gelijkheid van de vrouw met de man in China ook de facto 
schijnt plaats te hebben gevonden, vooral ook in het kader van de commu
nistische ideologie met zijn nadruk op materiële doelstellingen". 

Wenden wij nu de blik op India, een land met een oppervlakte van 
ruim 2% van het gehele aardoppervlak en waarvan het aantal inwoners 
+ 14% van de totale wereldbevolking uitmaakt. Reeds in het eerste 
5-jarenplan (1951-1956) was de "family-planning" als regeringsprogram 
centraal geplaatst en was de uitvoering ervan ondergebracht bij het 
ministerie van volksgezondheid. Overal werden klinieken geopend om de 
kennis van voorbehoedmiddelen te bevorderen en zodoende geboortebe
perking te effectueren. Een en ander wordt begrijpelijk als men weet dat 
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de vrouwen in India gemiddeld 6-7 kinderen krijgen, rervvijl het gewenste 
aantal aldaar op 4 kinderen per gezin is gesteld. 

Bij de aanvang van het tweede 5-jarenplan waren er 20 plattelands
en 125 stedelijke consultatiebureaus voor gezinsV'orming. Dit aantal was 
bij het begin van het derde 5-jarenplan in 1961 gestegen tot 3125 bureaus 
op het land en 1024 in de steden, tervvijl men aan het einde van het 
huidige plan 12.000 bureaus hoopt te hebben, te weten 9000 op het platte
land en 3000 in de steden. In dit 5-jaJrenplan heeft dan ook de "population
control" de hoogste prioriteit op het ministerie van volksgezondheid. Op 
deze bureaus worden niet alleen adviezen gegeven met betrekking tot 
geboorteregeling, maar ook voorzieningen getroffen inzake geboorte
beperking, hetgeen uit de aa~d der zaak nogal wat medisch personeel 
en hulpkrachten vereist. 

Ondanks deze enorme propaganda is het resultaat tot nog toe vrij 
mager geweest. Als voornaamste obstakels ter bereiking van het beoogde 
doel worden aangemerkt onvoldoende verspreiding der voorbehoedmid
delen en met name de beperkte kennis van het toepassen van anti-concep
tiva en voorbehoedmethoden. Ook speelt een rol dat voorbehoedmiddelen 
niet attractief zijn en bovendien duur zijn. Een ander obstakel is in het 
volgende gelegen. 

De godsdiensten van de Mohammedanen en de Hindoes sdhijnen zich 
wel niet te verzetten tegen geboortebeperking, maar eeuwenlange prediking 
van de zegen die gelegen is in een groot aantal kinderen, kan niet door 
tegenpropaganda in enkele jaren teniet worden gedaan. Bovendien is er 
in India een vrij sterke oppositie tegen aanwending van anti-conceptiva. 
Er is n.l. een groep, welke zich verzet tegen de invoering van voorbehoed
middelen en uitsluitend periodieke onthouding (methode Ogino-Knaus) 
wil toestaan. Volgens Brand sluit deze laatste groep aan bij de opvatting 
van Gandhi die algehele onthouding predikte voor hen die geen kinderen 
meer wensten. 

Het is om deze redenen niet te vervvonderen, dat men in India, ten 
einde de geboortebeperking effectiever tot stand te brengen enerzijds 
krachtig bepleit de algemene toepassing van de "intra-uterine contraceptive 
divice" (de zgn. spiraal, welke door een medicus in de baarmoeder wordt 
ingebracht en derhalve geen kennis van de kant van de vrouw vereist en 
bovendien jaren kan blijven zitten) 11) en anderzijds tot (vrijwillige) sterili
satie is overgegaan. Werd deze laatste ingreep in het begin meer bij 
vrouwen toegepast (beiderzijdse onderbinding van de eilijders met be
perkte excisie), ,thans zijn het voor het merendeel mannen die gesterili
seerd worden (dubbelzijdige vasectomie) en wel om de volgende redenen. 
Vooreerst is de ingreep bij mannen eenvoudiger en in de tweede plaats 
veel goedkoper. Sinds 1956, het jaar waarin de campagne voor sterilisatie 

11) Ook de Population Council, in 1952 gesticht met het doel de "bevolkingsexplosie" 
te bestrijden, propageert sterk het toepassen van de spiraal. Behalve zeer betrouwbaar 
(zekerheid van bijna 100%) is men bij het toepassen van deze methode niet afhankelijk 
van de intelligentie van de vrouw. Hierdoor zijn de plastic middelen bijzonder ge
eigend voor de ontwikkelingsgebieden, waar men nog altijd een relatief hoog percen
tage analfabeten aantreft. Een ander groot voordeel is, dat dit middel geen storende 
invloed heeft op de coïtus. (Volgens de literatuur zullen over enkele jaren in Korea 
één miljoen en in Pakistan niet minder dan tien miljoen vrouwen met een plastic 
spiraal in de baarmoeder door het leven gaan). 
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een aanvang nam, zijn reeds vele tien- en tienduizenden mannen en 
vrouwen gesteriliseerd. Zo werden alleen al in het jaar 1960 ruim 15.000 
",rouwen en meer dan 31.000 mannen in India gesteriliseerd. De behande
ling bij de mannen geschiedt ambulant (het is nl. een vrij eenvoudige in
greep), bij de ",rouwen daarentegen met een korte hospitalisering (de 
ingreep bij de vrouw vereist n.l. een buikoperatie), niet zelden in aan
sluiting op een bevalling. In sommige staten van India wordt een gelde
lijke premie versltrekt aan hen die zich laten steriliseren. Toch is men in 
India niet zo gelukkig met deze methode, omdat men zelf het bezwaar van 
het irreversibele karakter van deze ingreep erkent. Hieraan zij nog toege
voegd dat in sommige andere Aziatische landen, w.o. Pakistan, de ge
boortebeperking door middel van sterilisatie ziah eveneens -begint te ont
plooien. 

En passant zij opgemerkt, dat sterilisatie als middel tot geboortebe
perking niet alleen in ontwikkelingslanden op grote schaal wordt toege
past. Zo wees b.v. een in 1960 verricht onderzoek in de USA uit, dat bij 
10% van de Amerikaanse echtparen operatieve sterilisatie was toegepast. 
In verreweg de meeste gevallen was dit niet gebeurd op een medische, 
maar op een sociaal-economische indicatie. Intussen hebben de in de ver
schillende staten van Amerika hierop gerichte wetgevingen een ander 
karakter dan die in Aziatische landen. In laatst genoemde landen berust 
de sterilisatie op een algemene bevolkingspolitiek, terwijl in cultuurlanden, 
zoals Amerika, de sterilisatie alleen wordt toegepast in individuele gevallen, 
met andere wooroen op grond van persoonlijke motivering. 

In Zuid-Amerika doet zich het merkwaaroige feit voor, dat men aan 
deze problemen weinig of geen aandacht schenkt, hoewel in sommige 
landen, b.v. Costa Rica, Guatemala en Mexico, de bevolking jaarlijks met 
3 à 3,5% toeneemt. Sommige auteurs schrijven het hoge kindertal aldaar 
toe aan de overheersend rooms-katholieke godsdienst. Deze verklaring is, 
gelijk Brand terecht opmerkt, wat al te simpel. In overwegend rooms
katholieke landen, zoals België, Frankrijk en Italië, vinden wij namelijk 
lage geboortecijfers, zelfs nog lager dan in Nederland, waar slechts 40% 
van de bevolking rooms-katholiek is. Zo bedroeg in België in 1957 het 
geboortecijfer 17,0, in Frankrijk 18,4, in Italië 18,3 en in Nederland 21,2. 
De verklaring van bovengenoemd feit moet dan ook meer gezocht worden 
in een complex van economische en sociale factoren ~), dan in de invloed 
van de Rooms-Katholieke Kerk op dit punt. 

Niet onvermeld mag blijven hetgeen men op dit gebied in Portorico 
kan waarnemen, een eilandje met ruim 2 miljoen inwoners en een be
volking welke overwegend rooms-"katholiek is. De zeer schaarse natuurlijke 
hulpbronnen enerzijds en het hoge geboortecijfer anderzijds (omstreeks 
40 pro mille), noopten de regering propaganda te maken voor geboorte
beperking. Een en ander werd geëffectueerd door overal in het land 
klinieken voor "gezondheidszorg" op te richten, waar gratis adviezen 
inzake geboortebeperking werden gegeven en tevens anti-conceptionele 
middelen werden uitgereikt. Het resultaat was - blijkens een enquête 
in 1953 onder 3000 bezoeksters van deze kliniek gehouden -, dat 53% 
van deze groep geboortebeperking had toegepast en 20% van deze 

12) Als zodanig kunnen genoemd worden het cultuurpeil van de bevolking, de mate 
van welvaart, in hoeverre de vrouw is geëmancipeerd, e.d. 
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vrouwen waren gesteriliseerd. Dat zo'n betrekkelijk groot percentage 
vrouwen zich liet steriliseren, wordt toegeschreven aan het feit, dat dit 
middel niet alleen volstrekt afdoende is, maar slechts éénmaal behoeft 
te worden toegepast, terwijl voorbehoedmiddelen steeds gebruikt moeten 
worden en bovendien door veel vrouwen niet erg op prijs worden ge
steld ("those dirty things"). 

Het resultaat van deze campagne was niet onbevredigend. Bedroeg het 
geboortecijfer in de periode 1947-1949 nog 40,5 per 1000 inwoners, in 
1951 was het gedaald tot 37,6 en in 1957 tot 32,4. Dat deze daling niet 
sneller is verlopen heeft twee redenen. Tegen voorbehoedmiddelen hebben 
vele Vlrouwen nog steeds ernstige bezwaren, o.a. de vrees dat het gebruik 
van anti-conceptiva het gevaar om ziek te worden verhoogt. Wat de 
sterilisatie betreft wordt deze pas ondergaan, nadat de vrouw reeds een 
aantal zwangerschappen heeft doorgemaakt, met andere woorden haar 
bijdrage aan de bevolkingsgroei reeds heeft geleverd. 

Ten slotte zij nog vermeld, dat de in Afrika gevoerde propaganda voor 
geboortebeperking niet is aangeslagen wegens de aldaar heersende zeden 
en gewoonten. Het sterk autoritaire familie- en stamverband, hetgeen 
aldaalr in de meeste landen het cultuurpatroon beheerst strookt niet met 
geboortebeperking, integendeel het bevordert juist een hoge nataliteit. 

Hoe moeten wij nu als christenen tegenover dit brandende vraagstuk 
staan? Om meer dan één reden is dit een uiterst moeilijke zaak 13). Deze 
moeilijkheid geldt niet de geboorteregeling als zodanig want niemand in 
onze kring bepleit meer het z.g. huwelijksfatalisme, waarbij de mense
lijke verantwoordelijkheid geheel is losgelaten. Allen zijn het er dan ook 
over eens, dat ook voor de christen gesproken kan en mag worden over 
een verantwoord ouderschap, hetgeen onafscheidelijk verbonden is met 
geboorteregeling, dit is het verkrijgen van een optimum aantal kinderen. 
Zowel de hervormde als de gereformeerde synode (resp. in 1952 en 1964) 
hebben een uitspraak in deze richting gedaan en tevens de wegen aange
geven, welke een ouderpaar ter bereiking van het gestelde doel kan en 
mag bewandelen (voorbehoedmethoden, voorbehoedmiddelen). 

N een, de moeilijkheid is hierin gelegen, dat enerzijds die methoden en 
middelen, welke volgens protestant-christelijke zienswijze geoorloofd zijn 
inzake geboorteregeling, in deze onderontwikkelde landen inefficiënt zijn 
wegens hun geringe graad van ontwikkeling en anderzijds efficiënte 
middelen, zoals sterilisatie en abortus provocatus, naar christelijke opvat
ting contra bande zijn. M.a.w. wij zitten in een impasse. Om dit nader te 
illustreren moge het volgende dienen. 

Onder sterilisatie of onvruchtbaarmaking verstaat men een operatieve 
il1g1feep ten einde de voortplanting onmogelijk te maken. Bij de vrouw 
bestaat ze hierin, dat de verbinding tussen eierstok en baarmoeder wordt 
doorbroken; bij de man wordt ze bewerkstelligd door doorsnijding resp. 
gedeeltelijke wegneming van de beide zaadleiders. Gelijk te begrijpen valt 
is deze methode zeer efficiënt. Ook is het zonder meer duidelijk dat na 
de ingreep het geslachtsleven weer normaal kan doorgaan. 

13) Stopzetting van medische hulp aan ontwikkelingslanden, waardoor het sterfte
cijfer zou stijgen en eo ipso de bevolkingstoename zou afnemen, is zedelijk niet toe
laatbaar en wordt dan ook door iedereen verworpen als methode tot afname van de 
bevolkingsgroei. 
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Niettemin moet sterilisatie ter voorkoming van zwangerschap als een 
gevaarlijke weg aangemerkt en om meer dan een reden worden afgekeurd. 
Een groot praktisch bezwaar is dit, dat ze niet meer ongedaan gemaakt 
kan worden. Eenmaal geopereerd blijft men levenslang onvruchtbaar. In 
dit opzicht verschilt juist de operatieve sterilisatie principieel van de 
hormonale sterilisatie door middel van de Pil (orale anti-conceptie) 14). 

Bovendien is deze ingreep, althans bij de vrouw, niet zonder gevaar, 
omdat nu eenmaal bij elke operatie kans op dodelijke afloop bestaat. 
Moderne narcose moge dit gevaar sterk verkleind hebben, niettemin is 
en blijft er, met name bij buik-operaties, altijd een kans op minder gun
stige afloop. Dit risico mag genomen worden, wanneer het een therapeu
tische ingreep betreft, medisch volstrekt noodzakelijk. 

Ethisch is er dan het bezwaar, dat de fysieke integriteit van het mense
lijk lichaam blijvend wordt geschonden. Alleen dan mag een deel van het 
lichaam geschonden worden of een functie uitgeschakeld, indien het wel
zijn van het geheel dit eist, wanneer de gezondheid van de mens op 
andere wijze niet kan worden bereikt. 

Om al deze redenen is sterilisatie te verwerpen en alleen in zeer speciale 
gevallen medisch-ethisch toelaatbaar. 

De abortus provocatus, het verwekken van een miskraam, kan op 
tweeërlei wijze geschieden, te weten met behulp van medicijnen of langs 
mechanische weg. Beide methoden zijn echter af te keuren zowel uit 
morele en juridische overwegingen als op grond van medische ervaringen. 

Wat de religieus-ethische overwegingen aangaat, volgde men vroeger 
daarbij de redenering, dat men bij abortus provocatus geen cellen ver
nietigt die nieuw leven kunnen vormen, maar cellen die reeds een nieuw 
leven hebben gevormd. Hierbij nam men stilzwijgend aan dat van een 
individu kan worden gesproken, zodra de conceptie, de vereniging van 
een mannelijke zaadcel en een vrouwelijke eicel, heeft plaatsgevonden. 
Zo gezien staat abortus provocatus in ethisch opzicht gelijk met het doden 
van een kind en is derhalve een rechtstreekse zonde tegen het 6e gebod. 

Tegenwool'dig vraagt men zich echter af, of met recht en reden in zo'n 
vroeg stadium al van een individu gesproken kan worden. Is dit, dat wil 
dus zeggen het ontstaan van een individu, reeds bij de conceptie het geval, 
of pas op de 6e dag na de conceptie wanneer de inplantatie (innesteling 
van het bevruchte ei in de baarmoederwand) plaats vindt, of na -I- 1 maand 
wanneer de placentatie (vorming van de moederkoek met aansluitende 
circulatie) tot stand komt, of nog veel later en wel in de 28e week van de 
zwangerschap, de termijn waarin de vrucht levensvatbaar wordt, dat 
wil zeggen ook buiten de baarmoeder zelfstandig kan voortleven. Af
gaande op het woord individu 15) hetgeen toch betekent een mens or 
persoo.n op zich zelf, of anders gezegd: de op zich zelf staande enkeling, 
zou men redelijkerwijs voor de laatste opvatting kunnen kiezen. 

Nu zal men kunnen tegenwerpen dat weliswaar pas bij de levensvat
baarheid van het individu in actuele zin gesproken kan worden, maar dat 
men bij de conceptie niettemin van doen heeft met een individu, zij het 

14) Bij het gebruikmaken van de Pil nl. wordt de vrouw door onderdrukking van 
de ovulatie (het vrijkomen van een eicel uit de eierstok) wel kunstmatig onvruchtbaar 
gemaakt, . maar deze is tijdelijk van aard en kan elk ogenblik opgeheven worden. 

15) Afgeleid van het Latijnse individium, d.i. ondeelbaar wezen. 
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dan in potentiële zin. De vraag blijft evenvvel of er tussen een individu 
tn potentiële en een individu in actuele zin niet een dermate groot onder
scheid is, dat het zin heeft het vraagstuk van de abortus provocatus 
opnieuvv onder de ogen te zien 16). 

In elk geval is het zonder meer duidelijk dat deze grensverschuiving 
belangrijke ethische consequenties met zich mede brengt. Zodra toch op 
een veel later tijdstip na de bevruchting pas van een individu kan vvorden 
gesproken, zal er een kortere of langere periode bestaan, vvaaJrin van een 
aanslag op het leven van een individu geen sprake is of kan zijn. In dit 
licht bezien zou in deze periode het zoëven genoemde reli,gieus-ethische 
bezvvaar komen te vervallen. 

De juridische bezvvaren rusten op het feit dat in zeer veel landen een 
absoluut verbod tot vtruchtafdrijving bestaat. Zo ook in Nederland. Werd 
aanvankelijk dit verbod alleen geregeld kraohtens de artikelen 295 tot 298 
van het vvetboek van strafrecht, in 1911 vverd daar - en terecht - een 
nieuw artikel (251 bis) aan toegevoegd, waarin strafbaar wordt gesteld hij 
"die opzettelijk een vrouw in behandeling neemt of een behandeling doet 
ondergaan, te kennen gevende of de verwachting opwekkende dat daar
door zwangerschap kan worden verstoord". Een en ander was daarom 
noodzakelijk omdat voor de toepassing van laatstgenoemd artikel het niet 
vereist is dat een levende vrucht wordt aangetast. De artikelen 295 en 298 
gaan ervan uit dat de abortus bij een levende vrucht wordt gepleegd, waar
voor - aldus Muntendarn - het bewijs vrijvvel.niet te leveren is. 

In de derde plaats heeft al menige vrouwen meer dan één jong meisje 
het door onbevoegden kunstmatig afdrijven van de vrucht, met de dood 
moeten bekopen. De ervaringen van de artsen op dit punt, zowel te onzent 
als overal eldelrs, zijn tegelijk droevig en ontstellend. Het kunstmatig op
wekken van abortus is dan ook een methode welke voor geboorteregeling 
.niet in aanmerking komt. 

Welk een omvang overigens het probleem van de illegale abortus heeft 
aangenomen, geven de volgende getallen zonneklaar aan. Zo berekende 
Tlreffers voor Nederland, dat er alleen al in Amsterdam per jaar tenminste 
2000 gevallen van abortus provocatus voorkomen en volgens Bates en 
Zawadzki worden in Amerika jaarlijks -+- 1 miljoen "criminal abortions" 
verricht. 

Hoe komen wij nu, en daarmee vvil ik dit artikel besluiten, uit deze 
impasse? De enige oplossing naar veler inzicht is, dat wij van de twee 
effectieve methoden, dat zijn de legalisatie van sterilisatie en van abortus 

16) In dit verband is het niet ondienstig Miss Elsi M. Sibthorpe te citeren; 
T.a.v. het abortusvraagstuk merkt zij het volgende op: "As Christians we look for 
instruction from the BibIe. Obviously the subj ect of abortion does not occur as such, 
but it is possible to derive from th at source broad principles to guide us. The sixth 
commandment "Thou shalt not kill" still applies today. However, many do not consider 
the foetus of early pregnancy alive in the same way as the via bIe unborn child. There 
is an interesting reference in Exodus 21 : 22 as to wh at happened when a pregnant 
woman was injured accidentally during a fight and a miscarriage resulted. This 
accidental abortion was punished with a fine and nothing more unless there was further 
injury to the mother. This seems to te ach us God's assessment of priority in such a 
case. The life of the mother is what counts most and is of much greater value than 
the life of the foetus, N owhere in the Bible is there any teaching to suggest that to 
procure an abortion is actua1ly wrong. The real difficulty arises when the conditions 
necessitating an abortion are considered". 
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provocatus, het minst kwade kiezen en dat is ongetwijfeld de eerstgenoemde 
methode, de operatieve onvruchtbaarmaking. Gezien bovenstaande uiteen
zettingen is dit m.i. zonder meer duidelijk. Ethisch gezien toch is voor
kómen van een nieuw leven heel wat anders dan het vernietigen van cellen 
die reeds een nieuw leven hebben gevormd, ook al moge dan op een later 
tijdstip pas van een individu gesproken worden. 

Intussen denken onze oosterse protestantse collega's daar enigszins 
anders over, getuige de volgende uitspraak van Ishihara (Assistant Pro
fessor of Obstetrics and Gynaecology aan de Nagoya Universiteit te Japan) 
op het Tweede Internationale Congres van Christen-aJrtsen, van 11-15 
juli 1966 te Oxford gehouden: "The Protestant Church does not entirely 
agree with the views of the J apanese Government. Protestant doctors 
strongly favour Birth Control by family planning methods but as these 
methods aJre sometimes unsuccessful, abortions are performed with reserve 
and hesitation and only to support the Government policy of reducing 
birtlh rate and raising the standatrd of living. If abortions are performed 
theyshould be carried out before the 12th week of pregnancy". 

Dit mildere standpunt zal men kunnen billijken als men bedenkt, dat de 
ouders in Azië voor een dilemma komen te staan, dat in cultuurlanden 
als het onze ten enenmale onbekend is, te weten de vraag of zij de verant
woordelijkheid op zich kunnen nemen van het verwekken van een nieuw 
leven, als het steeds duidelijker wordt, dat de kans groot is dat het nieuwe 
kind zal sterven vóór het de puberteit bereikt heeft. (In Jogjakarta b.v. 
bereiken van iedere 3 neonati slechts 2 de puberteit). Is het, zo vraagt 
Timmer, dan niet beter dat een kind met zulke levenskansen ongeboren 
blijk? 

Daarnaast hebben wij echter de plicht de bevolking in deze zin op te 
voeden, dat wij ze langzaam maar zeker doordringen zowel van het ge
oorloofd zijn als van de efficiëntie van bepaalde voorbehoedmiddelen en 
vooroohoedmethoden, waardoor de legalisatie van resp. sterilisatie en 
abortus provocatus overbodig wordt als maatregel ter beteugeling van een 
te snelle bevolkingsaanwas. 

Gemakkelijk zal dit overigens niet altijd gaan. Niet alleen zal het echt
paar serieus 'bereid moeten zijn van gezinsuitbreiding af te zien, maaJr ook 
zullen de aangeprezen methoden en/of middelen niet mogen botsen tegen 
de heersende zeden en gewoonten. Zo wees Timmer erop dat de Javaanse 
gesprekspartner, na gehoord te hebben de grote betekenis voor zijn land 
van een eventuele daling van het geboortecijfer, wel glimlachend zal 
knikken, maar direct zal wijzen op de omstandigheid dat de opvatting van 
het huwelijk op Java al sedert eeuwen voornamelijk is gegroeid uit Hindoe
ïstische en Siwaïstische denkbeelden. De vruahtbaarheid is inherent aan 
het huwelijk verbonden. "Een logisch en sluitend betoog van een vreemde
ling zal niet in staat zij n om in kort bestek deze rijke en boeiende erfenis 
uit het verleden uit het hart van het Javaanse volk te doen verdwijnen". 

Dat elders een en ander wel degelijk mogelijk is, wordt bewezen door de 
ervaringen in Japan. Aldaar heeft men de laatste jaren via films, druk
werken, artikelen in dagbladen en damesbladen en niet te vergeten per
soonlijke voorliohting door vroedvrouwen en wijkverpleegsters, een inten
sieve propaganda gevoerd voor het toepassen van voorbehoedmethoden en 
voorbehoedmiddelen, met als resultaat een sterke daling van het geboorte-
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cijferen tegelijk een drastische vermindering van het aantal vruchtafdrij
vingen. 

Op deze wijze kan dan een hevolkingspolitiek worden bedreven, welke 
gericht is op het doorbreken van de taboesfeer rond de anti-conceptie en 
die - aangepast aan het betrokken land - ondanks bepaalde bezwaren, 
niet alleen doeltreffend maar ook, vanuit een christelijk oogpunt bezien, 
aanvaardbaar is. 
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Een uitvoerige behandeling van ons onderwerp vergt een deskundigheid 
op demografisch gebied, die ik niet bezit; het lijkt mij niet raadzaam om 
te traohten met ingewikkelde volzinnen uit het werk van anderen het tekort 
aan deskundigheid te verbergen. Het schrijven in A.R. Staatkunde door 
iemand uit een zo anders gerichte wetenschappelijke discipline zal zeker 
vele VIragen van lezers onbeantwoord laten; de auteur heeft zich slechts 
ingelaten met die aspecten van de vraagstelling die hij meende te kunnen 
overzien. 

De geachte lezer brengt hopelijk begrip op voor beide bovengenoemde 
beperkende faotoren. 

Het bevolkingsvraagstuk in Nederland ontleent zijn bestaan aan een 
sterke en tot heden nauwelijks iets minder sterk wordende bevolkingsgroei 
en aan de daarmee verbonden problemen met betrekking tot vooral 
woningbouw, ruimtelijke ordening en recreatie, verkeer, onderwijs, preven
tieve en curatieve gezondheidszorg en economisohe ontplooiing, die samen
gevat kunnen worden beschreven als problemen van planologische, socio
logische en economische aard. 

Bevolkingsgroei ontstaat - een niet moeilijk te vatten waarheid -
indien er minder mensen sterven dan er geboren worden, of ook indien 
er sprake is van een sterkere immigratie dan emigratie. 

Groei door overwegen van het aantal geboorten op het aantal ge
storvenen wordt wel groei door natuurlijke aanwas of een positiefnatali
teits-mortaliteitssaldo genoemd; groei door overwegen van het aantal immi
granten op het aantal emigranten betitelt men wel als sociaal-economische 
aanwas of een positief immigratie-emigratiesaldo (ook wel kortweg positief 
migratiesaldo genoemd). 

De bevolkingsgroei in Nederland is eigenlijk nimmer op iets anders 
terug te voeren geweest dan op de natuurlijke aanwas of wel op de discre
pantie tussen nataliteits-mortaliteitscijfers. 

Het is paradoxaal, dat twee feiten, die zo positief gewaardeerd wOlrden 
- de vergroting van de levenskansen van de mens en de geboorte van 
een kind - betrokken op een geheel volk aanleiding kunnen geven tot 
bezorgdheid. 
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Over de geboor<te- en sterltecomponent van de bevolking in Nederland 
zijn zeer vele demografisch-analytisch hoogst interessante opmerkingen te 
maken; we willen ons beperken tot de voor óns onderwerp relevante 
aangelegenheden. 

Tot 1870 heersten er in ons land erbarmelijke sociaal-hygiënische en 
medisch-hygiënische toestanden; het gevolg van die slechte sociaal
hygiënische en medisch-hygiënische toestanden was een zeer hoge zuige
lingensterfte door voedingsstoornissen en infecties (vooral van de adem
halingswegen) en een zeer hoge kind er- en jonge mensensterfte daarna 
door vooral ook de incidenteel optredende ziekte-epidemieën en daalrmee 
verbonden hongersnoden, natuurrampen, oorlogsomstandigheden en 
armoede. Door die hoge zuigelingen-, kinder- en jonge mensensterfte was 
het geboorteoverschot ondanks een geboortecijfer van + 35% en hoge!r 
toch nog zeer klein; de bevolking nam slechts weinig toe; de gemiddelde 
jaarlijkse toeneming lag in de orde van grootte van 0,7% tussen 1700 en 
1850 en van 0,8% tussen 1850 en 1870 en was per jaar :bezien (vooral 
vóór 1850) zeer sterk wisselend door de genoemde incidenteel optredende 
katastIrofes. Een en ander blijkt nader uit de volgende staatjes: 

LOOP DER BEVOLKING: 

(1700: wsch ± 1 millioen) 
1850: ± 3 
1870: ± 3,5 
1900: ± 5 
1950: ± 10 
31.12.1965: 12.377.194 

JAARLIJKS GROEIPERCENTAGE: 

Vóór 1850: ± 0,7 % 
1850-1870: ± 0,8 % 
1870-1900: van ± 0,8 % tot ± 1,24% 
1900-1950: van ± 1,24% tot ± 1,35% 
1950-1960: ± 1,24% 
1961 : ± 1,43% 
1962 : ± 1,44% 
1963 : ± 1,28% 
1964 : ± 1,41% 
1965 : ± 1,19% 

Na 1870 komt weliswaar de - economisch gezien zeer belangrijke -
ontwikkeling in industrieel-technische zin zeer sterk op gang, maar dit 
gaat vooreerst nog gepaard met een, jammer genoeg, geringe vooruitgang 
van de sociaal-hygiënische en medisch-hygiënische toestanden: het is 
daardoor te verklaf\en, dat aanvankelijk slechts een geringe en pas na enige 
tijd een toenemende vergroting van de levenskansen en afneming van het 
sterftecijfer op ging tf\eden. 

Die eerst dus langzaam en later sterker voortschrijdende daling van het 
sterftecijfer werd pas + 1890 gesecondeerd door een veel geringere en 
ook in volgende decennia geringer blijvende daling van het geboortecijfer. 

Door die geringere daling van het geboortecijfer werd de discrepantie 
tussen het sterf te- en het geboortecijfer ondanks verminderde nataliteit 
steeds groter en verliep de bevolkingsgroei steeds sneller en sneller (we 
zien dit gedemonstreerd in afb. 1 waarin zich de toeneming van de sterfte 
in 1918 door de Spaanse griep - trof vO()lral volwassenen -, de toeneming 
van de sterfte in de tweede wereldoorlog door de slechte algemene en 
voedingstoestand en - trof voo'ral de zuigeling - de toeneming van de ge
boorten na de tweede wereldoorlog en de groter wordende en nog steeds 
groot zijnde discrepantie tussen geboorte- en sterftecijfer zeer duidelijk 
markeren). 



270 PROF. DR. J. JANSSENS 

Levendgeborenen 
per lOOD inwoners 
(in 1965: 19,8) 

Sterfte 
per lOOD inwoners 
(in 1965: 7,9) 

Zuigelingensterfte 
per 100 levend
geborenen 
(in 1965: 1,4) 

1~50 1960 1965 

Afb. 1: Geboorte en sterfte sedert 1870 (nal1//" gegevens van het C.B.S.) 

Pas in de beide laatste decennia daalt het sterftecijfer niet meer of liever 
gezegd vertoont het sinds 1952 een geringe stijging (zie nogmaals afb. 1); 
verwacht mag worden, dat in verband met de veroudering van de bevolking 
of anders (vergelijkend demografisch) gezegd in verhand met de sterke 
toeneming van het aantal "mensen met uitgesteld sterven" dit sterftecijfer 
in de toekomst nog belangrijk zal toenemen. Hoe sterk die toeneming van 
het sterftecijfer zal zijn, hangt bij een zich niet meer wijzigend sterf te
patroon in de verschillende leeftijdsgroepen en bij een niet van grote in
vloed zijnde im- of emigratie uitsluitend af van de nataliteit. 

Het sterftepatroon zal zich welhaast niet meer fundamenteel kunnen 
wijzigen, aangezien de zuigelingensterfte reeds voortdurend minimaal is 
en de sterfte vóór het 65ste levensjaar demografisdh gezien prak
tisch is te verwaarlozen. Een nog belangrijke stijging van de gemiddelde 
leeftijd door hetere algemene, sociaal.,hygiënische en medisch-hygiënische 
omstandigheden is onwaarschijnlijk. Wat het migratiesaldo ,betreft: een 
zeer belangrijk im- of emigratieoverwicht en een belangrijke invloed daar
van op het sterftecijfer mag men, gezien de hedendaagse bestaande tenden
ties, evenmin verwachten. Uit de cijfeJrs blijkt immers dat het migratie
verlies in de periode 1945 t/m 1960 en de migratiewinst in de periode 
1961 tjm 1%5 vrij gering waren. 

Toch mag men vooral het sinds 1960 bestaande positieve migratiesaldo 
zeker niet geheel en al verwaarlozen; men bedenke, dat het positieve 
migratiesaldo de bevolkingstoeneming in de laatste vijf jaren zelf reeds 
jaarlijks 0,042 maal -+- 1,31 = -+- 0,05 doet zijn (dus atgerond van 13,1 
tot 16,6%), maar dat daarenboven het migratiesaldo vooral wordt gevormd 

1 ) Vóór 1918 de levendgeborenen, overleden vóór de geboorteaangifte. 
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door personen in de fertiele levensfase, waardoor indirect ook een eventueel 
wat dalend geboortecijfer kan worden gestuit. 

Het laagste sterftecijfer werd in 1952 bereikt en bedroeg 7,32%, maar 
nadien zijn de cijfers nog slechts in 1962 en 1963 8,0 geweest en verder 
slechts een enkele tiende boven het genoemde minimum van 7,32. 

Dat stÏj'gen van het sterftecijfer vindt dus wel heel langzaam plaats 
en dat ondanks het feit, dat onze hevolking gaandeweg meer oude 
mensen telt en het aantal overledenen daardoor hoe langer hoe meer gaat. 
~~Q . 

Het sterftecijfer - ook wel mortaliteitsindex genoemd - is echter 
niet alleen afhankelijk van het aantal overledenen, maar van het aantal 
overledenen per gemiddelde bevolking en wordt dus bepaald door het 

'" aantal overledenen di 'dd ld bev Ik' d quotlent: . dd ld be 1ki Zolang e gem! e e 0 mg oor gem! e e' vo ng. 
een hoge nataliteit (of ook een positief migratiesaldo) relatief sterker stijgt 
dan het aantal orverledenen zal dat quotiënt (d.i. dus het sterftecijfer) 
afnemen. 

In het laatste decennium zijn wij in een fase gekomen, waarin het aantal 
overledenen relatief gezien iets meer toeneemt dan de gemiddelde bevol
king en dientengevolge is er ook een geringe stijging van het sterftecijfer. 

Zoals wij straks hopen te verduidelijken, mag men verwachten, dat hoe 
langer hoe meer de nataliteit de allesbeheersende factor v(x)r wat betreft de 
loop van de bevolking gaat worden; bij niet meer toenemen van de gemid
delde levensduurverwachting en een niet in het geding zijnde invloed van 
het migratiesaldo zal n.l. ook het sterftecijfer en daarmee dus de discre
pantie tussen geboorte- en sterftecijfer geheel en al door de nataliteit be
invloed wOlrden. 

Alvorens in te gaan op de kwestie of de met de bevolkingsgroei ver
bonden problemen met betrekking tot vooral woningbouw, ruimtelijke 
ordening en recreatie, verkeer, onáerwijs, preventieve en curatieve gezond
heidszorg en economisc.he ontplooiing tot onoplosbwre moeilijkheden of wel 
ongewenste aanpassingen aanleiding geven en nog meer ook zullen geven, 
willen we 'eerst nog aan de orde stellen of verwacht moet worden, dat de 
bevolking ook in de toekomst nog belangrijk zal toenemen. 

Van Rooyen heeft berekend, dat bij gelijk blijven van het geboorte
cijfer (-+- 21 %) het sterftecijfer in -+- 2000 geleidelijk zal stijgen tot het 
verder onveranderde peil 9 en dat de bevolking dan 19-20 miljoen mensen 
tellende een jaarlijks groeipercentage van 1,2% zal hebben en om de 58 
jaar zal verdubbelen. Deze hypothese kan dus als volgt worden samengevat: 

HYPOTHESE A 

geboortecijfer: 
sterftecij fer : 

± 21 
± 9 

jaarlijkse natuurlijke aanwas: ± 1,2% 

In 2000: 19-20 millioen; het migratie
saldo buiten beschouwing gelaten. 
Verdubbeling: in 58 jaar. 

Bij een daling van het geboortecijfer tot 18 zou in -+- 2000 een sterfte
cijfer 11 verwacht moeten worden; hetgeen een groeipercentage van 0,7% 
betekent; de bevolking zou dan 17-18 miljoen tellen en een verdubbeling 
van de bevolking zou 99 jaar vergen. Samengevat: 
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HYPOTHESE B 

geboortecijfer: 
sterftecij fer : 

± 18 
±1l 

jaarlijkse natuurlijke aanwas: ± 0,7% 

PROF. DR. J. JANSSENS 

In 2000: 17-18 millioen; het migratie
saldo buiten beschouwing gelaten. 
Verdubbeling: in 99 jaar. 

Bij een daling van het geboortecijfer tot het niveau 14 in het jaar 2000 
zou de bevolking alsdan 15-16 miljoen tellen en wegens het dan even 
hoog zijn van het algemene sterftecijfer stationair blijven. Dus als volgt: 

HYPOTHESE C 

geboortecijfer: 
sterftecijfer: 

± 14 
± 14 

jaarlijkse natuurlijke aanwas: 0% 

In 2000: 15-16 millioen; het migratie
saldo buiten beschouwing gelaten. 
Stationair. 

Al deze drie prognoses gelden bij het ontbreken van een invloed van 
positieve of negatieve mi'gratiesaldo's. 

Hoe zal het Nederland werkelijk vergaan? Het is bekend, dat de voort
gaande ontwikkeling van de medische kennis en kunde voor wat betreft 
methoden en middelen van anticonceptie belangrijk is en dat deze methoden 
en middelen doolr' de gewijzigde opvattingen ten aanzien van de zin van de 
sexualiteit en de procreatie en door- de allerwege meer en beter op gang 
komende hulpverlening bij geboo'rteregeling meer en meer worden toe
gepast. Het is hierdoor dat het aantal ongewilde zwangerschappen zeker in 
belangrijke mate gereduceerd is. 

In Amsterdam blijkt het geboortecijfer, evenals in andere grote steden 
in het buitenland, zeer sterk te dalen. Men zie in dit verband de onder
staande tabellen, waaruit o.a. blijkt, dat de vermindering van het aantal 
geboorten zich ook in de randgemeente Amstelveen, dat zich "ten koste van 
Amsterdam" uitbreidt, manifesteert: 

Geboortecijfers AMSTERDAM in 1964, 1965 en Ie en 2e kwartaal 1966 

Aantal Aantal Per 1000 
inwoners levend- inwoners 

geborenen *) 
Ie kwart. 1964 868.583 3718 17,1 
2e kwart. 1964 868.159 3777 17,4 
3e kwart. 1964 867.820 3616 16,7 
4e kwart. 1964 866.290 3420 15,8 

Gemiddeld geboortecijfer in 1964 : 16,8 

Ie kwart. 1965 865.997 3370 15,6 
2e kwart. 1965 864.944 3470 16,0 
3e kwart. 1965 864.157 3407 15,8 
4e kwart. 1965 862.488 2965 13,8 

Gemiddeld geboortc:cijfer in 1965 : 15,3 

Ie kwart. 1966 862.234 3141 14,6 
2e kwart. 1966 861.040 3242 15,1 

*) incl. levenloos aangegeven. 
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Geboortecijfers AMSTELVEEN in 1964, 1965 en Ie en 2e kwartaal 1966 

Aantal Aantal Per 1000 
inwoners levend- inwoners 

geborenen *) 

Ie kwart. 1964 53.156 288 21,7 
2e kwart. 1964 55.228 269 20,2 
3e kwart. 1964 53.476 275 20,6 
4e kwart. 1964 53.904 236 17,5 

Gemiddeld geboortecijfer in 1964 : 20,0 

Ie kwart. 1965 54.980 270 19,6 
2e kwart. 1965 55.492 250 18,0 
3e kwart. 1965 56.016 238 16,8 
4e kwart. 1965 56.760 236 16,6 

Gemiddeld geboortecijfer in 1965 : 17,8 

Ie kwart. 1966 57.553 279 19,4 
2e kwart. 1966 58.429 258 17,7 

*) incl. levenloos aangegeven. 

De verwachting' is gewettigd, dat in de nabije toekomst het geboorte
cijfer n'Og sterker zal dalen en wel 'Om de volgende redenen. 

a. Het aantal 'Ongewilde zwangerschappen zal meer en meer afnemen 
wanneer antic'Onceptie nog meer algemeen w'Ordt toegepast en nog doel
treffender wordt dankzij verbetering van de methoden en middelen. Dit 
geldt zowel voor ongehuwden als gehuwden. In verband hiermede zal ook 
de gemiddelde gewenste gezinsgrootte meer met de gemiddelde werkelijke 
gezinsgrootte overeenlromen en zal deze laatste ook kleiner zijn. 

b. Indirect zal daardoor een vrij groot aantal mannen en vr'Ouwen later 
dan voorheen 'Of nimmer huwen en wel door /het dankzij de doeltreffende 
anticonceptie uitblijven van zwangerschap en het daardoor niet "ge
dw'Ongen" w'Orden dan maar te trouwen. De periode waarin echtparen in 
een regulair huwelijk fertiel zijn, wordt daardoor voor velen belangrijk 
kleiner, hetgeen ui,teraard het aantal geboorten zal d'Oen verminderen en 
ook zullen meer mannen en vrouwen v'Oldoende hebben aan hetzij eenzelfde 
sexuele partner waarmee in concubinaat geleefd wordt hetzij een "vrije 
!ieMe" binding z'Ondetr aanvaarding van het biologisohe ouderschap. 

Wat nu nog voor Amsterdam en andere grote steden geldt voor wat 
betreft de daling van het geboortecijfer en de bovenaangegeven directe en 
indirecte gevolgen van nog meer algemeen toegepaste geboortevoorbehoe
ding, zal na verloop van tijd ook voor de middelgrote steden en tenslotte 
voor het platteland heel gewoon zijn. Deze 'Ontwikkeling 'heeft zich in 
s'Ommige van de ons omringende landen reeds voltr'Okken. 

Op gr'Ond van al deze door mij verwachte tendenties meen ik te mogen 
aannemen, dat in de komende decennia voor heel Nederland een vrij sterke 
daling van het geboortecijfer zal optreden. Ik meen te mogen verwachten, 
dat het gebo'Ortecijfer daarhij de in het decennium 1930---1939 opgetreden 
daling (t'Ot 19,8) door vooral sociaal-economisohe factoren bij een toen nog 
ontbrekende algemene toepassing van doeltreffende anticonceptiva verre 
zal 'Overtreffen en vrij dicht het door vooral sociaal-psychologische factoren 
t'Ot stand gekomen minimum in Engeland in 1941 (14) zal naderen. 

Terwijl men in demografische kring een tien- tot twintigtal jaren ge-
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leden de prognose voor wat betreft de loop van de bevolking als tussen 
hypothese A en hypothese B te liggen achtte, gaan er nu meer stemmen op 
voor: een ook door mij verwachte situatie tussen hypothese B en hypo
these C met zelfs meer neigen tot C dan tot B. 

Mijns inziens lijkt de angst voor een komende bevolkingsexplosie m 
Nederland vooralsnog geen reden van bestaan te hebben. 

Nu zal men terecht kunnen opmerken, dat met "iets minder dan een 
komende bevolkingsexplosie" ook toch wel reeds schier onoplosbare of 
ongewenste aanpassing vergende problemen van planologische, sociale en 
economische aard kunnen optreden of ook reeds bestaan. Wij willen ons 
in dit verband de volgende vraag stellen: Is er in Nederland sprake van een 
benauwende of - nog erger - verstikkende bevolkingsdruk? 

Benauwend?; het lijkt er veel op, als we de formule toepassen: de druk, 
die de individuen der bevolking op elkaar uitoefenen, is evenredig met het 
inwonertal en voorts met het kwadraat van de sneLheid waarmee zij zich 
gemiddeld voortbewegen. 

Deze formule geeft een zeer hoge waarde voor die gebieden in N eder
land, waarin de bevolkingsdichtheid zeer groot is en door migratie naar 
juist die dichtst bevolkte gebieden steeds groter liJkt te worden; de ge
middelde snelheid van voortbeweging wegens het op afstand permanent 
arbeid verrichten of het in het dichtbevolkte gebied beroepsmatig gedurende 
de gehele dag deelnemen aan het verkeer zal de druk in die gebieden nog 
eens te meer verhogen zoals dat ook met de vergeleken met vroeger grotere 
behoefte aan recreatie, die buiten het gezin en in en buiten het woongebied 
verlangd wordt, het geval is. 

Woningnood, verkeerschaos en tekort aan - lbereikbaar - recreatie
gebied zijn ons allen zeer goed bekende termen en evenzovele feitelijk
heden. Het komt mij echter voor, dat de welvaart waarin wij leven te 
weinig gebruikt is voor de - zeker zeer grote - kosten verbonden met een 
spreiding van de bevolking, te weinig gebruikt is voor de kosten inherent 
aan de vervulling van de essentiële levensbehoefte: een gunstig woon
klimaat voor het gezin, te weinig gebruikt is voor het instand houden of 
het scheppen van vele gemakkelijk te bereiken recreatiegebieden en ten
slotte te weinig gebruikt is voor de bij vervulling van bovenstaande gemak
kelijk te realiseren adequate voorzieningen voor het verkeer. 

Laten we de Nederlandse samenleving eens vergelijken met een groot 
gezin. In een gtr'oot gezin kan bij goede leiding alles vaak toch nog wel 
vlot marcheren; niet zelden zelfs zal het gezin met van elk van de leden 
gevergd worden van opofferingen ten behoeve van de gemeenschap een 
zeer grote mentale en economische kracht kunnen ontwikkelen. 

Of dit alles wel of niet gerealiseerd wordt hangt - ik herhaal het - af 
van de leiding van de gemeenschap en van de bereidheid van de leden om 
te laten prevaleren hetgeen voor de gemeenschap essentieel is. Zoals dat 
voor het grote gezin geldt, geldt dat m.i. onverminderd voor onze grote 
samenleving. Het wil mij voorkomen, dat de overheid voor wat de plano
logische aspecten van de volkshuishouding betreft gedurfder een deel van 
de nu geconsumeerde luxe moet (laten) gebruiken voor wat essentieel is. 

Wat tevoren gezegd is, geldt in dezelfde zin voor verschillende sociolo
gische aspecten van de bevolkingsgroei en zeker niet het minst voor de 
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nodige voorzieningen op preventief en curatief geneeskundig gebied. 
N aarrnate de bevolking groeit, in samenstelling veroudert en zich meer 

en meer in bepaalde gebieden met grote dichtheid ophoopt, zullen de volks
gezondheidsproblemen groter en groter worden. 

Het oplossen van die problemen zal een gedurfder en steeds krachtiger 
gecentraliseerd volksgezondheidsbeleid noodzakelijk maken, welk beleid 
dan mede gegrondvest dient te zijn in de wetgeving. Er zal voor gezorgd 
dienen te worden, dat de personele, institutionele en technisch-materiële 
behoeften zo goed mogelijk worden vervuld 1). Preventieve en curatieve 
gezondheidszorg vraagt medisch en paramedisch personeel zoals huisartsen, 
specialisten, verpleegsters, zieken- en bejaardenverzorgsters, bejaarden
hulpen, gezinsverzorgsters, gezinshulpen, kraamverzorgsters enz.; preven
tieve en curatieve gezondheidszorg vraagt instituten zoals ziekenhuizen, 
verpleeginrichtingen voor speciale zieken o.a. de liahamelijk Oof geestelijk 
gehandicapten, centrale dienstverlenende en centrale wetenschappelijke 
instituten van gezondheidszorg, opleidingsklinieken etc.; preventieve en 
curatieve gezondheidszorg vraagt technisch-materiële voorzieningen ten 
aanzien van drinkwatervoorzieningen, huisvuilverwijdering, industriële 
afvalverwijdering - vaste, vloeibare en gasvormige stoffen - etc. 

Een belangrijk onderdeel van deze gezondheidszorg is (en wordt steeds 
meer) de positieve geestelijke gezondheidszorg. Een onderdeel hiervan is 
weer hulpverlening bij de integratie van de sexualiteit in het menselijk 
bestaan. De overheidsverantwoordelijkiheid ten dezen bestaat m.i. uit het 
verlenen van morele en eventuele geldelijke steun aan door het particulier 
initiatief ontwikkelde pogingen om de burger zijn verantwoordelijkheid ten 

1) De implicaties van de bevolkingsgroei t.a.v. de gezondheidszorg kunnen als volgt 
worden samengevat: 

GEZONDHEIDSZORG 
STELT EISEN T.A.V. 

personele voorzieningen: 

- huisartsen 
- specialisten 
- verpleegsters 
- zieken- en bejaardenverzorgsters 
- bejaardenhulpen 
- gezinsverzorgsters 
- gezinshulpen 
- kraamverzorgsters 
- etc. 

institutionele voorzieningen: 

- ziekenhuizen 
- verpleeginrichtingen 
- centrale instituten van gezondheidszorg 
- opleidingsklinieken 
- etc. 

technisch-materiële voorzieningen,' 

- drinkwatervoorziening 
- huisvuilverwijdering 
- industriële afvalverwijdering 
- etc. 
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aanzien van de sexualiteit en procreatie te leren inzien en om alle nodige 
bijstand voor verantwoOirde gezinsvorming ter beschikking te stellen 2). 

Bevo~kingstoeneming zelf vormt in Nederland a.h.w. in directe zin 
nauwelijks een in de overwegingen betreffende gezinsvorming betrokken 
factor; wel zijn dat de lichamelijke en geestelijke gezondheid van vooral 
de echtgenote en ook van de andere leden van het gezin, de opvoedkundige 
vermogens en de indirect zozeer met, de bevolkingstoeneming verband 
houdende factoren als huisvestingsmogelijkheden, de als redelijk be
schouwde geestelijke en stoffelijke behoeften van de 'gezinsleden, de prognos
tische kijk op de bestaansmogelijkheid van de kinderen etc. 

Het is van groot belang, dat dankzij een optimale geestelijke gezond
heidszorg juist ook al deze zaken "binnen de cirkel van hun eigen geeste
lijke waarnemen" van de mens gebracht worden, opdat ook dit stuk van 
zijn mens-zijn de juiste plaats krijgt toebedeeld en de sexuele en proorea
tieve potentie in vrijheid op verantwoordelijke wijze worden gebruikt. Het 
moet daarbij m.i. een onvervreemdbaar recht van de ouders blijven om te 
bepalen welke overwegingen zij willen laten gelden om de leefbaarheid in 
hun gezin en in de wijdere kring van de maatschappij - ook met betrek
king tot de toekomst - tOlt zijn recht te laten komen. 

De vraag kan gesteld worden of de "natuurlijke" affectieve behoefte en 
het "natuurlijke" verlangen naar ouderschap wel niet steeds min of meer 
- juist bij sociaal minder bewust levenden - er toe zal leiden, dat ver
standelijke overwegingen en in casu het toepassen van anti-conceptie zal 
worden nagelaten. Er zijn sterke aanwijzingen, dat alle maatregelen, die 
de levensomstandigheden van de burger en in het bijzonder van de pas
geborene verbeteren (sociale voorzieningen, 'Voorlichting op het gebied van 
de moederschapszorg en kinderhygiëne, preventieve en curatieve gezond
heidszorg etc.) juist het verantwoordelijkheidsbesef vergroten en het biolo
gisch-naturalistische levensgedrag ombuigen naar een cultureel patroon, 
waarbij de waarde en de waat'di,gheid van de mens een hogere betekenis 
krijgen toegemeten en waarbij dientengevolge verstandelijke overwegingen 
wèl een rol gaan spelen en toepassing van anticonceptie wèl gerealiseerd 
wordt. De wel eens gehoorde bewering als zou ihet met optimale zorg 
omringen van sociaal minder gunstige bevolkinigsgroepen het verantwoor
delijkheidsbesef doen verminderen, blijkt niet steeklhoudend. 

Over het economische aspect van het bevolkingsvraagstuk wil ik kort zijn. 
De Roos komt in zijn referaat: Bevolking en welvaart tot de conclusie, 

dat bev'Olkingsstijging als zodanig een voor de 'Ontwikkeling van de welvaart 
gunstige factor is, daar deze bevolkingstoeneming zelf het reële inkomen 
per hoofd op de duur hoger doet worden. Deze conclusie is door andere 
gezaghebbende economen aangevochten. De opvatting van De Roos lijkt 
mij juist in deze tijd krachtig bewaarheid te worden, nu wij zelfs voor de 
handhaving van ons welvaartspeil ondanks toeneming van de bevolking extra 
behoefte blijken te hebben aan immigrerende beroepsbevolking; maar mis
schien is mijn gedachtengang ten dezen te simpel en te zeer gespeend van 
demografische en economische deskundiglheid. 

Het is verleidelijk nog verder op vele zaken het bevolkingsvraagstuk 
betreffende in te gaan. 

'2) Meer concreet wordt hierover gehandeld in het volgende artikel: Abortus provo
catus criminalis, een ernstig maatschappelijk euvel. 
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De verschillende aspecten van de probeemstelling van ons onderwerp 
nog eens overdenkende zou ik tenslotte gaarne willen eindigen met deels 
concluderend, deels aanvullend te stellen: De met de snelle groei van de 
bevolking verbonden problemen lijken mij met een gedurfder krachtiger 
gecentraliseerd beleid oplosbaar, indien men zich daarvoor dan ook, als in 
een groot gezin, opofferingen ten behoeve van de gemeenschap getroost; 
die bevolkingstoeneming (zoals tot heden het geval is en door mij verder 
ook voorzien wordt) zal zelfs een levenskrachtiger en gelukkiger gemeen
schap kunnen doen ontstaan. 

In zo'n samenleving zal futuristisch geregeerd moeten worden; niet de 
bevolkingstoeneming alleen stelt daarbij zijn eisen, maar (veel meer nog) 
de zo enorme vluaht van de socio-culturele eisen van gemeenschap en enke
ling. Met die beide aspecten rekening houdende zullen zodanige planolo
gische, eoonomische en sociale maatregelen genomen moeten worden, dat 
er voldoende ruimte is om in te leven, voldoende inkomen per hoofd om 
van te leven en dat er een - ondanks de in iedere samenleving bestaande 
dialectische krachten van solidariteit en rivaliteit - zo optimaal mogelijke 
leefbaarheid bestaat. 

In het bijzonder de planologische en sociale oonsequenties van de bevol
kingstoeneming en van de als optimaal beschouwde levensstandaard zijn 
groot en vergen een multidisciplinaire futuristische bestudering en een 
daarop gebaseerd krachtig beleid. 

Volgens de definitie van Van Paassen ontstaat planologische overbevol
king bij die verhouding tussen bevolking en gebied, waarbij binnen dit 
gebied volgens de normen der gemeensahap niet meer voldoende ruimte en 
geschikte standplaats gevonden kan worden voor die levensterreinen van 
de mens, welke volgens de technische mogelijkheden en gegeven een be
paald welvaartsniveau en een sociaal-cultureel normenpatroon binnen dit 
gebied een plaats moeten vinden. 

Planologisch gezien zal rekening gehouden moeten worden met een be
langrijke toeneming van de gewenste stedelijke ruimte per hoofd van de 
bevolking 3), en ook van de toeneming van natuurruimten en ruimten voor 
massarecreatie in de open lucht; hierbij zal dan een harmonisch evenwicht 
gevonden moeten worden met andere grondbestemmingen, zoals b.v. de 
agrarische en industriële. 

De sociale implicaties van de bevolkingstoeneming en de welvaartseisen 
zijn niet minder groot. Het verder tot ontwikkeling doen komen van een 
sociaal-economische democratie, waarin de goederen werkelijk hun be
stemming bereiken van "voor allen te zijn" - en niet alleen voor het eigen 
volk! - en van een bej egening van de ander als naaste vergt grondige 
wetenschap en een ver blikkende politiek, gebaseerd op een diep doordachte 
ethiek. 

Mijns inziens is het van groot belang - zoals ook reeds eerder gezegd-

3) Hogere inkomens - in 1893 waren er in het veel minder dicht bevolkte Neder
land nog 105 bedeelden op 1000 inwoners I -, betere huisvesting - in 1899 bestond 
een kwart van de huizenvoorraad uit éénkamer-woningen; in 1930 bevond er zich in 
ruim 30% van onze woningen een bedstee -, meer (op te bergen) persoonlijk bezit en 
het beschikken over langere tijd voor ontspanning deed de stedelijke ruimte per hoofd 
in Amsterdam tussen 1931 en 1963 toenemen van 51 m2 tot 90 m2 en wordt toch door 
niemand als "overdone" beschouwd. 
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dat de overheid morele en geldelijke steun verleent aan door het particulier 
initiatief ontwikkelde pogingen om de burger zijn verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de sexualiteit en procreatie te leren inzien en alle nodige 
bijstand voor verantwoorde gezinsvorming ter beschikking te stellen en 
voorts dat te rechter tijd de planologische, economische en sociologische 
consequenties worden getrokken, die onlosmakelijk met bevolkingstoene
ming en verhoging van de levensstandaard verbonden zijn. Mijns inziens 
kan worden afgezien van een bevolkingspolitiek, waaJrbij men door het 
opdringen van ondoorzichtige overwegingen bij de bepalingen van de ge
zinsvorming zo gemakkelijk een intieme levenssfeer verstoort, die terecht 
als het onvervreemdbare recht van echtelieden wordt beschouwd. 
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* 
·<ABORT~BOYOCATUS !CRIMINALIS, EEN EUNSTIG 
.--- MAATSCHAPPELIJK EUVEL 

DOOR 

PROF. DR. ]. ]ANSSENS 

Allereerst enkele inleidende opmerkingen, waarbij enkele begrippen 
nader zullen worden gedefinieerd. 

Het moet ons allen zonder meer wel duidelijk zijn, dat tegelijk met de 
versmelting van de mannelijke en vrouwelijke geslachtscel een nieuw leven 
is ontstaan. Uit die versmelting van het spermatozoon en het ovum (= con
ceptie) ontstaat dan het zgn. spermovum (= conceptus), het begin van 
de ontwikkeling van een nieuw individu. Dit spermovum gaat zich namelijk 
delen en de doohtercellen, die eerst nog een ongeformeerde klomp cellen 
vormen, gaan zich reeds spoedig na de innesteling van de conceptus in de 
baarmoeder (hetgeen op de + vierde dag na de conceptie plaatsvindt) 
differentiëren en rangschikken tot op elkaar aangewezen organen. 

Tot en met de derde maand van de zwangerschap is het nieuwe orga
nisme echter nog zeer onvolkomen. In de verschillende weken eraan voor
afgaande worden de verschillende organen, o.a. hersenen, het bloedvat
en darmstelsel, het oog, het gehoororgaan enz. eerst in kiem aangelegd en 
daarna voltooid. Dit ontwikkelingsstadium tot en met de derde maand 
noemt men wel de embryonale fase in tegenstelling met de daarna 0p
tredende zgn. foetale fase, waarin er reeds sprake is van een verdere ont-
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wikkeling van een "miniatuur menselijk organisme", dat overigens voor 
zijn bestaan nog zeer afhankelijk is van de draagster. Als de zwangerschap 
voor het einde van de vierde maand afgebroken wordt, spreekt men van een 
abortus of miskraam. De uitstoting van de vrucht tot die tijd is in tweeërlei 
opzicht verschillend van die daarna. 

Ten eerste verloopt het gebeuren procesmatig anders, ten tweede is de 
vrucht, zoals reeds gezegd, nog zeer onvolkomen. 

Na de vierde maand heeft het uitstotingsproces van de vrucht een 
karakter, die we als baring kwalificeren en waarbij dan afhankelijk van de 
duur van de zwangerschap een niet levensvatbaar (= miniatuur) of een 
voortijdig geboren vermindero levensvatbaar (= prematuur) of een rijp 
(= matuur of àterme) of een te rijp (= serotien of overdragen) kind 
geboren kan worden. 

Vóór de 28ste week van de zwangerschap geboren, is een kind nog niet 
levensvatbaar; een dergelijke haring noemt men partus immaturus. 

Tussen de 28S1te en 38ste week van de zwangerschap geboren, is een 
kind verminderd levensvatbaar; een dergelijke haring noemt men een 
pa°rtus prematurus. 

N a de 38ste week geboren, is een kind normaal levensvatbaar; men 
spreekt dan van partus à terme of partus maturus. 

Het is een ervaringsfeit, dat in de eerste weken en maanden van de 
zwangerschap de moederlijke gevoelens in het algemeen nog weinig tot 
ontwikkeling gekomen zijn. Een zwangerschapsverstoring in die tijd wordt 
in het algemeen dan ook minder existentieel beleefd dan na die tijd het 
geval is. 

Vooral juist in de eerste vier maanden "derailleert" de zwangerschap 
vrij frequent. Het percentage van deze door natuurlijke oorzaken derail
lerende zwangerschappen ligt in de buul'lt van tien. 

Bij het gebruiken van de term "abortus" heeft men er zich terminolo
gisch nog niet over uitgelaten of de verstoring van de zwangerschap 
spontaan (natuurlijk) of met behulp van middelen en methoden - abortiva 
of abortus verwekkende maatregelen - (tegennatuurlijk) tot stand is 
gekomen. Indien een abortus kunstmatig met abortiva of abortus verwek
kende maatregelen tot stand is gebracht, spreekt men van een abortus 
provocatus. Afhankelijk van het al of niet bestaan van een deugdelijke, 
op medische gronden berustende, indicatie kan men deze onderscheiden 
in een therapeutische abortus en abortus provocatus criminalis. Hiermede 
is een waardering ingevoerd, die sterk afhankelijk is van de instelling van 
de persoon, die oordeelt. Wat de één een deugdelijke indicatie vindt, zal 
de ander mogelijk niet als zodanig kunnen aanvaarden. Wat de één daarom 
als therapeutische abortus kwalificeert, zal de ander - soms aarzelend in 
verband met b.v. de ernstige noodtoestand van de vrouw - een criminele 
kunnen noemen. 

Bij abortus provocatus is er steeds sprake van een middellijke verstoring 
van een ongewenste zwangerschap. Dat ongewenst zijn kan op medische, 
criminele - in engere zin -, eugenetische en sociale gronden ,berusten. 
Men spreekt hij het dan volgens zijn oordeel gerechtigd zijn van een 
abortus provocatus, van het bestaan van een zgn. medische, juridische, 
eugenetische en sociale indicatie voor het opwekken van abortus. We geven 
van elk enkele voorbeelden, zonder daar nu al te diep op in te gaan. 
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Als een medische indicatie beschouwt men b.v. het bestaan van de 
zwangerschap complicerend zwangerschapsbraken, dat zo ernstig is, . dat 
verwacht moet worden dat de vrouw eraan dood zal gaan, of een hart-, 
long- of nierlijden, dat door de zwangerschap vererge11t, de levensver
wachting voor de toekomst belangrijk vermindert of ook reeds tijdens de 
zwangerschap of kort daarna tot de dood zal leiden. 

Als een voorbeeld van een juridische indicatie wordt gezien: het ont
staan van zwangerschap door verkrachting of ontucht met minderjarige 
meisjes. 

Een eugenetische achten sommigen aanwezig, als op grond van de 
wetten van de medische en biologische wetenschap minderwaardigheid van 
het kind b.v. debiliteit, aangeboren doofstomheid, hereditaire oogziekten 
verwacht mogen worden. 

De sociale indicatie tenslotte "ontleent haar gronden" aan onoverkome
lijkheid van de maatschappelijke eisen, die aan de vrouw in kwestie, het 
gezin of de gemeenschap gesteld worden. Zo kan b.v. een zangeres een 
door het opgetreden zijn van zwangerschap noodzakelijke verbreking van 
een contract voor een eervol optreden gedurende een heel seizoen als 
sociale eis laten gelden voor het afbreken van zwangerschap, of zo kan 
ook voor een moeder van een groot gezin, dat haar reeds zwaar belast, 
pedagogische, huisvestings- en financiële moeilijkheden en surmenage geeft, 
een zwangerschap zozeer ongewenst zijn, dat abortus provocatus de enige 
uitweg schijnt. 

In de tegenwoordige tijd beschouwt men - terecht - gezondheid niet 
slechts meer als te zijn "afwezigheid van ziekte", maar als een psycho
somatisch optimale toestand, begunstigd door optimale economische en 
sociale omstandigheden. In ons laatst geschetste geval spreken sommigen 
daarom wel van een op sociaal-medische gronden ongewenst zijn van 
zwangerschap en van het bestaan van een sociaal-medische indicatie voor 
abortus provocatus. 

Geneeskundig-technisch is de uitvoering van de abortus provocatus zeker 
het veiligst, als deze zo vroeg mogelijk in de eerste 4 maanden van de 
zwangerschap plaats vindt en verricht wordt door een bekwame specialist 
in een goed geoutilleerde kliniek. Ten onzent zijn de geneeskundigen 
gelukkig niet zo ,;verzakelijkt", dat 'zij voor hun doen en laten uitsluitend 
geneeskundig-technische motieven laten gelden. 

Met betrekking tot het uitvoeren van abortus provocatus op medische 
indicatie is het zo, dat de Nederlandse arts zulke maatstaven aanlegt, 
dat daardoor op geen stukken na aan de "vraag van het publiek" wordt 
voldaan. Dit heeft tot gevolg dat vele vrouwen haar ongewenste zwanger
schap zonder medewerking van de arts gaan verstoren, al of niet met 
hulp van anderen. De discrepantie tussen de opvattingen van de artsen 
en de vraag van het publiek is er de reden van, dat deze "uitweg" wordt 
gezocht. Deze "uitweg" wordt door een ieder als heilloos aanvaard, onaf
hankelijk van zijn opvatting omtrent het al of niet bestaan van het recht 
op indicatie zwangerschappen te verstoren. Deze gang van zaken bevordert, 
dat de zedelijke maatstaven van de aborteur de boventoon gaan voeren 
en verder dat door het geneeskundig~technisch ondeskundig uitvoeren van 
de handeling ziekte en dood worden veroorzaakt. 

Alvorens in te gaan op de vraag hoe men uit dit slop van menselijke 



ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS, ERNSTIG MAATSCHAPPELIJK EUVEL 281 

ellende geraakt, willen we ons eerst afvragen hoe groot de omvang van 
het probleem, betrokken op het aantal zwangerschappen, is en welke 
gevolgen de provocatio abortus kan hebben. We !hebben reeds gezegd, dat 
de omstandigheden, die eenzwangerschapsverstoring gewenst kunnen 
doen zijn, uiteenvallen in medische, juridische, eugenetische en sociale. 
Een groot aantal artsen (excl.r.k. artsen) aanvaarden de eerste drie ge
noemde omstandigheden zonder meer als voldoende grond en recht voor 
het kunstmatig verwekken van een a:bortus. De sociale indicatie wordt door 
slechts enkde aannemelijk geacht. We hebben er reeds op gewezen, dat een 
sociale indicatie dan ook als sociaal-medische geïnterpreteerd wordt. We 
geven hieraanvolgend onze opvatting over de verschillende indicaties. 

Ad medische indicatie 
Het aantal van de gevallen, waarbij zwangerschap een levenshedreiging 

van de vrouw vormt, wordt hoe langer hoe kleiner geacht. Dat is eensdeels 
het gevolg van het feit, dat de extra belasting, die de zwangerschap voor 
het organisme heeft, in de laatste jaren veel minder groot geacht wordt 
als vroeger en andersdeels, dat de behandeling van zwangerschapsziekten 
en de zwangerschap complicerende ziekten . en afwijkingen als excessief 
zwangerschapsbraken, mechanische belemmeringen voor een natuurlijke 
geboorte door b.v. bekkenafwijkingen, hart-, long-, en nierziekten enz. 
beter kan zijn. 

Daarbij heeft men leren inzien, dat een abortus provocatus zelf een 
belasting kan zijn, ook al wordt deze geneeskundig-technisch nog zo des
kundig uitgevoerd en ook al is het verloop naar algemeen gangbare opvat
tingen als ongestoord te beschouwen. 

Een directe levensbedreiging voor het bestaan van zwangerschap zonder 
meer komt zelfs in grote klinieken waar juist veel pathologische zwanger
schappen behandeld worden, zeer zelden voor. Een gynaecoloog met een 
tientallen jaren uitgeoefende g:rote praktijk verzekerde me, dat hij in zijn 
gehele loopbaan slechts tweemaal met een dergelijke situatie geconfron
teerd was geworden. 

Het aantal der gevallen, waarbij zwangerschap een bestaande ziekte 
ongunstig beïnvloedt, zonder een directe levensbedreiging te vormen, is 
zeker enkele malen groter, maar kwantitatief ook toch zeer gering. Ook 
wat dat betreft heeft men vele pessimistisdhe ideeën laten varen; voor vele 
ziekten geldt, dat er in het geheel niet van een nadelige invloed van 
zwangerschap op het beloop ervan sprake is. Zo wordt dus het aantal der 
gevallen, waarbij zwangersohap de levensverwachting verkleint of alleen 
maar het organisme nadelig beïnvloedt hoe langer hoe kleiner geacht en 
ook dank zij de beter mogelijke behandelingswijzen realiter kleiner. 
Ik erken de medische indicatie tot abortus provocatus, als directe levens
bedreiging daardoor kan worden afgewend (zo'n levensbedreiging is dat 
dan ook voor de ongeboren vrudht). Een medische indicatie met als grond 
een langere levensverwachting voor de vrouw of een minder morbide zijn 
acht ik - het wordt met groot mededogen neergeschreven, ook al lijkt 
het bikkelhard - niet aanvaardbaar. 

Ad juridische indicatie 
Zwangerschap ontstaan als gevolg van verkrachting of ontucht met 
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minderjarige metsJes komt evenzeer zelden voor. Ik zou hiervan geen 
getallen kunnen geven. 

Vele artsen (niet alle!) aanvaarden de door hen als op juridische 
gronden ,rustende indicatie om in de hier genoemde omstandigheden een 
abortus te provoceren. In dit verband wordt van ontucht met minderjarige 
meisjes gesproken als het minderjarige meisje lichamelijk en geestelijk nog 
zodanig onvolgroeid is, dat van een niet bewuste medewerking aan het tot 
stand gekomen zijn van zwangerschap moet worden gesproken. 

Ik erken de juridische indicatie zelve niet; als eohter de omstandigheden, 
door de ongewilde zwangerschap teweeggebracht, voor het heden en de 
toekomst de vrouw ontmenselijken, meen ik dat een collisie van plichten 
ten aanzien van de ongeboren vrucht - het leven sparen - en de vrouw 
- het "leven" sparen - optreedt en de medicus het (aangrijpende) recht 
heeft de zwangerschap te verstoren. 

Ad eugenetische indicatie 
De eugenetica is een wetenschap, die nog in de kinderschoenen staat en 

die slechts in enkele gevallen de aperte minderwaardigheid van uit een 
huwelijk (of anderszins) geboren kinderen kan voorspellen, maar veelal 
niet verder komt dan berekeningen omtrent het waarschijnlijkheids
percentage. 

In Nederland vindt abortus provocatus op eugenetische indicatie weinig 
of geen toepassing; in het buitenland worden soms niet eens zo ernstige 
afwijkingen en ook het bestaan van zelfs vrij lage waarschijnlijkheids
percentages als rechtvaardiging aangegrepen o.a. bij erfelijk bepaalde 
psychische en neurologische afwijkingen, gezichts- en gehoorsafwijkingen 
en stofwisselings- en bloedziekten of ook gevallen, waarbij exogene 
factoren als Röntgenstralen, infectieziekten o.a. rode hond, bloedgroep
tegenstelling tussen moeder en kind of stofwisselingsziekten der moeder 
o.a. diabetes mogelijk tot een te verwachten ernstige kiembeschadiging 
zouden kunnen leiden. 

Ik erken de eugenetische indicatie zelf niet; ik meen, dat slechts bij 
b.V. met het leven onverenigbare aangeboren afwijkingen, die röntgenolo
gisch gebleken zijn, op psychologische gronden tot een voortijdige inleiding 
van de baring kan worden besloten. 

Ad sociale imdicatie 
Er zijn sociale indica:ties, die een ieder zonder enige moeite mis

dadig vermag te noemen; er zijn er ook waarbij men dit woord moeilijk 
in zijn mond durft te nemen. De grondslagen voor de abortus provocatus 
op sociale indicatie kunnen vele zijn (lichtzinnigheid, gemakzucht, zucht 
naar overdaad, genotzucht en luiheid van de a.s. moeder, egoïsme van de 
verwekker die de vrouw naar de abortus provocatus drijft, financiële 
nood, slechte woningtoestanden, het alleen staan van de vrouw - bij 
een in de steek gelaten verloofde, een weduwe en de vrouw van een 
gevangene - de door vergroting van het gezin ontstane opvoedings
moeilijkiheden enz.). 

Wij hebben reeds eerder betoogd, dat de sociale indicatie door de artsen 
in het algemeen niet wordt aanvaard en dat vele vrouwen met een huns 
inziens om sociale redenen ongewenste zwangerschap daarom zelf de 
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zwangerschap verstoren of gebruik maken van de hulp van een aborteur. 
De omvang van deze albortus provocatus om sociale redenen hangt 

ten zeerste samen met het zedelijk bewustzijn van het volk en wordt 
beïnvloed door sociaal-economische omstandigheden. Vooral in de grote 
steden en onder slechte sociaal-economische omstandigheden is de omvang 
ervan zeer groot. Zo heeft men voor Wenen en Duitsland zo omstreeks 
1930 kunnen berekenen, dat evenveel zwangerschappen kunstmatig ver
stoord werden als à terme geraakten. 

Hoe zou het b.v. in Amsterdam zijn? We zijn hierover nu vrij goed 
geïnformeetti dank zij de voortreffelijke studie van dr. P. E. Treffers over 
Abortus provocatus en anticonceptie (1965; 206 blz., 54 tabellen, uitg. 
Erven Bohn - Haarlem). Uit deze studie blijkt, dat in Amsterdam jaar
lijks -+- 2000 zwangersc!happen tegennatuurlijk door de vrouw zelf of 
met medewerking van een aborteur worden verstoord (d.i. ruim 100/0 
van alle zwangerschappen). In tegenstelling met wat veelal gedacht wordt, 
blijkt provocatio abortus meer plaats te vinden bij de gehuwde dan bij de 
ongehuwde vrouwen wel vooral bij haar, die reeds een hoog graviditeits
nummer hebben en waarbij sprake is van "overmatige fertiliteit" (d.i. een 
overschreden zijn van het aantal gewenste zwangerschappen door het aan
tal werkelijke zwangerschappen). Abortus provocatus treedt het meest op 
bij vrouwen van 25-29 jaar; vóór het 20ste levensjaar komt blijkens een 
weliswaar bijzonder overtuigende, maar indirecte en wat grove bereke
ning abortus provocatus relatief weinig voor. Bij de provocatio abortus 
wottlt overwegend gebruik gemaakt van zeepoplossingen die met ballon
spuiten of anderszins met kracht in de baarmoeder worden gespoten; 
mechanische middelen (o.a. breinaalden en andere puntige voorwerpen), 
farmacologische middelen, zelf-mutilatie enz. worden weinig toegepast. 

De ,gevoIgen voor de gezondheidstoestand van de vrouw zijn nogal eens 
katastrofaal, maar vallen toch vaak wel mee. De ondeskundigheid van 
de vrouwen de aborteur en de gevolgen van de "heimelijkheid", waarmee 
een en ander moet worden uitgevoerd, kunnen aanleiding geven tot o.a. 

ernstige infectietoestanden, die de dood tengevolge hebben of na 
langdurige en zorgvuldige -behandeling nog onherstelbare resttoe
standen achterlaten (in het bijzonder ook onvruchtbaarheid en/of 
buikklachten door vergroeiingen); 
ernstig bloedverlies, van verbloedingsdood tot het doen ontstaan van 
bloedarmoede, minder vitaal zijn, psychische depressie enz.; 
perforaties van de geslachtsorganen, van de darmen en de blaas met 
de dood als gevolg of een langdurig ziekbed en vaak eveneens een 
onherstelbare resttoestand (soms fistels); 
vergiftigingen b.v. bij het gebruik maken van middelen, die niet 
uitsluitend de zwange'rschap verstoren. 

Het zijn - zoals reeds gezegd - gelukkig niet alle vrouwen, waarbij 
op ondeskundige wijze abortus provocatus gepleegd wordt, die bovenge
noemde nare gevolgen ondervinden. 

Het aantal sterfgevallen per jaar is de laatste jaren voor heel N eder
land 6. Ernstige ziektetoestanden (vooral shock door bloedverlies en infec
ties) komen naar grove schatting voor bij 1 op de 25 gevallen 0het meest 
bij de verst gevorderde graviditeiten). 
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Preventie van abortus provocatus kan theoretisch gezien worden 
bewerkstelligd door afsahrikking, wettelijke maatregelen, beïnvloeding van 
de sociale situatie die aanleiding wordt tot de provocatie en bevordering 
van anticonceptie ter voorkoming van ongewenste zwangerschap (indeling 
van dr. Treffers). 

Afschrikking door het via bekendmaking door de arts aan de kaak 
stellen van diegene die provoceert, is zonder meer al onmogelijk vanwege 
het medisch beroepsgeheim en zou bovendien alleen het gevolg hebben dat 
behalve de provocatio abortus ook nog de er door verwekte ziektetoe
standen in de heimelijkheid gedrongen worden, hetgeen zeker met een 
veel groter aantal l'esttoestanden en met hogere mortaliteit gepaard zou 
gaan. De vrouw zou in het algemeen het risico van de provocatio abortus 
("noodsprong", "wanhoopsdaad", "indicator van menselijk leed en on
macht") toch willen nemen. 

De ten onzent bestaande wettelijke maatregelen zijn preventief niet 
van grote betekenis gebleken; ze hebben zelfs op bepaalde punten een 
goede ontwikkeling van het socio-culturele patroon tegengestaan. 

In het wetboek van strafrecht zijn twee typen van delictomschrijvingen 
met betrekking tot de abortus provocatus neergelegd en wel in art. 295 e.v. 
onder de titel "misdrijven tegen het leven gericht" met als kemstuk het 
zinsdeel "opzettelijk de afdrijving of de dood der vrucht van een vrouw 
veroorzaken" en in art. 251 bis, één van de zedelijkheidswetten van 
Regout, ingevoerd in 1911 waarin het opzettelijk in behandeling nemen 
van een vrouw met het oogmerk abortus provocatus te plegen of de ver
wachting opwekkende dit te doen en dus niet als in art. 295 e.v. het (moei
lijk te bewijzen) doden van een levende vruoht als strafbaarheidsvereiste 
wordt omschreven. 

Behalve bovengenoemde artikelen zijn in dit verband ook nog te noemen 
art. 451 quater en 240 bis; in het eerstgenoemde artikel wordt het openlijk 
tentoonstellen, ongevraagd aanbieden of als verkrijgbaar aanwijzen van 
anticonceptionalia als delict omschreven, in art. 240 bis (meer terzake in 
verband met ons onderwerp) wordt in één zin het beschikbaar stellen van 
anticonceptionalia en abortiva aan personen beneden 18 jaar strafbaar 
gesteld. 

Art. 295 e.v. hebben weinig gefungeerd; het aantal veroordelingen per 
jaar is hoogstens 1 à 2. Aangifte van de vrouw door de arts die haar 
ter behandeling krijgt zal in verband met het medisch beroepsgeheim 
achterwege blijven, indien al niet meestal om humanitaire redenen van het 
de zaak als een misdrijf beschouwen (bij de vrouw in een noodsituatie!) 
wordt afgezien. Aangifte van de aborteur door de arts vergt het in een 
afhankelijke positie en noodsituatie doen van een beroep op vertrouwelijke 
mededelingen van de vrouw, waarbij abortus provocatus is gepleegd en 
soms het haar blootstellen aan represailles van aborteur (en maatschappij). 

Er is wel beweerd, dat de maatschappij - en ook de artsen - de abor
teur niet willen straffen. Ik meen, dat dit mogelijk wel ten dele waar is, 
maar dat vooral het mededogen voor de patiënte de arts er zo veelvuldig 
van weerhoudt "er werk van te maken". Het aantal veroordelingen op 
grond van art. 251 bis ligt de laatste jaren zo omstreeks de 80 per jaar. 
Uit vergelijking met de situatie in andere landen wordt duidelijk, dat van 
strengere wettelijke maatregelen of van strengere toepassing ervan toch ook 
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weinig heil verwacht moet worden. In landen, waar abortus provocatus op 
verzoek op de meest deskundige manier in goed geoutilleerde klinieken 
wordt uitgevoerd, blijkt zelfs desalniettemin de illegale abortus niet te ver
minderen; noch afschrikking door strafbaarstelling, noch het legaliseren 
van abortus provocatus op sociale en andere indicaties blijkt preventief te 
werken. 

De vorm waarin de delictenomschrijvingen zijn gegoten (en de geest die 
daar achter stond) hebben met het vroeger bestaande legalistische stand
punt van de wetgever er aan medegewerkt, dat vele artsen er zeer huiverig 
voor waren (en zijn), zich in te laten met ook abortus provocatus op hun 
inziens toch wel deugdelijke gronden (abortus provocatus op medische 
indicatie) en ook dat hulpverlening bij de gezinsvorming als een clandestien 
niet achtenswaardige zaak werd 'beschouwd. 

Zonder al te diep op deze zaken in te gaan, worde vermeld, dat de vrees 
van de arts die abortus provoceert op deugdelijke indicatie ongegrond is, 
omdat hij, ook al voldoet zijn handelen aan de deliotenomschrijvingen uit 
de verschillende artikelen, naar reeds enkele decennia geldende opvattingen 
in de rechtspraak voor het "strafbare feit" niet strafbaar is, als de gedra
ging niet wederrechtelijk is en als hem geen verwijt gemaakt kan worden 
voor hetgeen hij heeft gedaan. Wil de dader strafbaar zijn, dan moeten 
namelijk drie voorwaarden zijn vervuld: 
- de gedraging moet zijn gesteld onder zodanige omstandigheden, dat alle 

elementen van de in de wet opgenomen delictomschrijving voorhanden 
zijn; 

- de gedraging moet wederrechtelijk zijn; 
- de dader moet schuld hebben, dat wil zeggen: hem moet een verwijt 

kunnen worden gemaakt van hetgeen hij heeft gedaan. 
(Prof. Enschedé, N.T.v.G. 1966, blz. 1349). 

Intussen 'bestaat toch nog bij vele artsen die ongegronde vrees. 
Ook het zich ontworstelen aan het odium van clandestiniteit en niet 

achtenswaardig zijn van diegenen die zich inzetten voor hulpverlening bij 
de gezinsvorming, is mede door enkele der genoemde wetsartikelen belem
merd. Het is een gelukkige omstandigheid, dat nu wettelijke regelingen 
in voorbereiding zijn, die deze negatieve invloed wegnemen en dat de 
regering meer en meer positief is gaan denken en handelen. 

In vele landen heeft men de ellende aangegrepen als rechtvaardiging voor 
een soepeler houding van de wetgever en de geneeskundigen. Men heeft 
de sociale indicatie erkennende, de mogelijkheden geschapen voor een op 
deskundige en dus minder gevaarlijke wijze uitgevoerd worden van de 
abortus provocatus. Men .heeft, zo heet dat, de abortus provocatus gelega
liseerd. In feite betekent dit in vele landen, dat men bij haar die het nader 
onder ogen gebracht zijn van de ernst van de ingreep en ondanks aange
boden sociale hulp bij hun wens tot abortus volharden, dit zonder meer 
op verzoek reeds uitvoert. 

Is men hierbij op de goede weg, ook als men de geestelijke en maat
schappelijke nood, die hierachter staat, in al zijn felheid ziet? Mijns inziens 
niet! 

In het begin van dit betoog heb ik reeds gesteld, dat er vanaf het eerste 
begin der zwangerschap sprake is van het bestaan van nieuw leven. Elke 
kunstmatige verstoring van zwangerschap vat ik dientengevolge op als 
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doden. De rooms-katholieke kerk meent, dat dit feit meteen aan ons 
handelen de weg wijst en wel in deze zin, dat abortus provocatus nimmer 
geoorloofd is. Voor mij ligt deze zaak anders. 

Ik meen, dat een collisie van plichten ten aanzien van de ongeboren 
vrucht en de moeder in bepaalde gevallen de medicus wel het recht geeft 
de zwangerschap te verstoren. Ik meen, dat slechts dan een dergelijke 

, collisie van plichten bestaat, als deze het karakter van een noodtoestand 
heeft. Als zodanig erken ik de medische indicatie bij het bestaan van een 

. levensbedreiging. Indien de noodtoestand dit plafond niet bereikt, bestaat 
, :. er m.i. geen rechtvaardiging voor de onderbreking van de zwangersohap. 
VI De menselijke ellende, die er dan realiter kan bestaan mag m.i. niet ont

gaan worden door het doden van de ongeboren vruoht, mag m.i. niet 
worden afgewenteld op het weerloze leven daarvan. Het doden van' de 
ongeboren vrucht is dan - positief gezegd - moord met voorbedachte 
rade, met zeer verschillende motieven, zoals gemakzucht, vrees voor 
schande, armoede, sociale nood, enz. of samengevat: het niet willen aan
vaarden van leed of als zodanig gekwalificeerde omstandigheden voor zich
zelf, het gezin, de gemeenschap of de ongeboren vrucht zelf. 

De uitdrukking "moord met voorbedachte rade" heeft u, in dit verband 
gebezigd, misschien zeer wreed in de oren geklonken. Eerlijk gezegd heb 
ik dit ook met aarzeling zo durven stellen, omdat velen, die aJbortus provo
catus plegen, zich niet bewust zijn, dat ze de hand aan een leven slaan, 
zolang het om een verstoring van een jonge zwangerschap gaat. Maar 
desalniettemin is de kwalificatie feitelijk juist. 

Het legaliseren van de abortus provocatus op sociale indicatie is m.i. een 
verkeerd antwoord op de menselijke ellende of de als menselijke ellende 
gekwalificeerde omstandigheden. De ervaringen in landen met een gelega
liseerde abortus wetgeving leren, dat de abortus provocatus daar in de 
plaats treedt van de meer aandacht en inspanning vergende anticonceptie 
en dat het aantal illegale abortus er .niet door vermindert (voorbeeld: 
Hongarije; in 1950 1700 legale abortus, 34.300 andere abortus, 235.800 
zwangersdhappen - totaal! -, 195.600 levendgeborenen, 'resp. in 1961 
170.000, 33.600, 345.700 en 140.000). De ene ellende laat zioh kennelijk 
ook nog niet door de andere ellende beteugelen; legalisatie van de abortus 
laat ongebreideld zwangerschappen tot stand komen en zal - naar het 
zioh laat verstaan (ontbreken van eerbied voor het leven) - ook de 
sexuele hygiëne ondergraven. 

De bestaande noodtoestand van heden mag overigens niet uitsluitend 
aanleiding geven tot een afwijzing van de door velen gevolgde praktijk en 
van ook de legalisatie van de abortus, maar moet een ieder en ook de over
heid er toe aanzetten te bevorderen, dat het kwaad van het ongewenst zijn 
van zwangerschappen in zij.n wortel wordt aangetast en dat eventueel ook 
de moeder van het ongewenste kind en het ongewenste kind zelf die hulp 
en steun ontvangen, die wij ieder in nood verkerend mens schuldig zijn. 
Deze taak is een aspect van de positieve geestelijke gezondheidszorg. Hier
op uitgebreid in te gaan zou ons heden te ver voeren. We beperken ons tot 
het weergeven van enkele gedachten. 

Het behoort tot de taak van de organen van geestelijke gezondheidszorg 
om de mentaliteit van het volk zodanig te beïnvloeden, dat het zijn ver
antwoordelijkheid bij het tot stand doen komen van zwangerschap en bij 
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het tot stand gekomen zijn ervan gemakkelijker inziet; ook zal in de sociale 
noodsituatie die in elk speciaal geval de wens tot abortus provocatus doet 
opkomen, zo goed mogelijk moeten worden voorzien. Het blijkt dat abortus 
provocatus vooral in die gevallen wordt gepleegd, waarin er sprake is van 
een geestelijke nood. Treffers vond, dat abortus provocatus juist vaak werd 
gevonden als in het ouderlijk gezin van de vrouw gezinspathologie voor
kwam en vooral ook bij het bestaan van relatiepathologie van de vrouw 
zelf met haar partner. Provocatie is te zien als een wanhoopsdaad van de 
in een geestelijk isolement verkerende vrouw die een crisissituatie tot op
lossing moet brengen. Causaal dient het probleem van de abortus provo
catus aan te grijpen bij juist de mentale en sociale achtergronden en in het 
bijzonder bij de gezins- en relatiepathologie. 

Het is tegen de verwachting in, dat hoe langer hoe meer duidelijk wordt, 
dat van een op ruimere schaal gegeven worden van hulp bij geboorterege
ling geen eclatante invloed op het probleem van de abortus provocatus als 
maatschappelijk euvel verwacht mag worden. 

Bij diegenen, die abortus provocatus plegen, blijkt niet de onbekendheid 
met. anticonceptionele middelen en methoden en evenmin het moeilijk 
erover kunnen beschikken het grootste probleem te zijn, maar blijkt vooral 
de gestoorde communicatie tussen man en vrouwen een gestoorde instel
ling tegenover de sexualiteit tot niet gebruiken van bestaande mogelijk
heden of een ondoelmatig gebruik te leiden. 

Verwacht mag worden, dat de gemakkelijk toepasbare orale anti
conceptie op den duur wel een belangrijke vermindering van ongewenste 
zwangerschappen en deswege ook van abortus provocatus zal geven. Overi
gens bergt dit middel het grote gevaar in zich, dat het efficiënt is naar de 
ene zijde (het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en abortus 
provocatus) en inefficiënt naar een andere zijde (het verbeteren van de 
geestelijke en in het bijzonder sexuele hygiëne). 

Het is een belangrijke zaak, dat hoe langer hoe meer wordt ingezien, 
dat de problematiek verbonden met de abortus provocatus criminalis niet 
oplosbaar is met een (geboorteregelend) pilletje etc. maar uitsluitend via 
geestelijke bearbeiding en sociale verheffing. Hiermee wil het grote belang 
van het vrijelijker ter 'beschikking komen van anticonceptiva niet worden 
betwist; ook hiervoor geldt overigens, dat bij hulpverlening de grondslagen 
van het mensenbestaan in het geding komen en dat deze existentiële zaken 
niet louter pragmatisch mogen worden afgedaan. 

Amsterdam, augustus 1966 
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RECTIFICATIE 

In het septembernummer van dit blad, in de bijdrage van de heer H. van 
Ruller, zijn enkele storende zetfouten achtergebleven: 

blz. 230, laatste zin: "systemen" moet zijn "symptomen" ; 
blz. 232, 2e alinea, ge 'regel: "toch" moet zijn "toen"; 
blz. 234, eerste alinea, lSe regel: "vertikaal gelegde beleidsvorming" moet 

zijn "vertikaal gelede beleidsvorming"; 
blz. 239, 3e alinea, 2e regel en Se alinea, 2e regel: "vertikaal geleide be

leidsvorming" moet zijn "vertikaal gelede 'beleidsvorming"; 
blz. 240, eerSIte alinea, 4e regel: "Uit het behartigen" moet zijn "Op het 

behartigen" . 



IN MEMORIAM MR. JACOB ALGERA 

Maandag 12 december, omstreeks het middaguur, hebben wij mr. J. 
Algera op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag ter aarde 
besteld. Het was een van die donkere dagen voor Kerstmis. De 'regen 
stroomde neer. Langs het kerkhO'f raasde het verkeer O'ver de hartaders 
naar het Westland. Met dennegroen was de groeve afgedekt. De velen er 
O'mheen, O'nder wie ministers, oud-ministers, leden van de Raad van State, 
kamerleden, luisterden naar de troostrijke woorden van het Apostolicum: 
"Ik geloof ... ". 

En dit geloof nu, was de geheime kracht van Algera's leven. Hij was 
een ootmoedig Christen en dit was bepalend voor zijn levenshO'uding, voO'r 
zijn verhO'uding tO't zijn medemens, voO'r zijn werk en ook voor zijn verzets
werk. Hij deed geen moeite te schitteren O'p welk gebied ook, maar wat hij 
zei en deed was wijs, degelijk en betrouwbaar. Zijn handelen was welover
wogen, voorzichtig. Vandaar dat hij door vriend en tegenstander werd ge
waardeerd en dat ook zijn polLtieke tegenstanders tevens zijn vrienden 
konden zijn. 

Algera tilde zwaar aan zijn werk. Hij was consciëntieus, misschien wel 
tè conciëntieus. Wie hem van nabij gadesloeg, zag hoe hij worstelde met de 
problemen en hoe de verantwoordelijkheid zwaar woog. Het leek sO'ms of 
de bevrijdende lach niet komen wilde of niet verder wilde komen dan alleen 
zijn ogen. 

Naarmate zijn taak zwaarder werd - wethouder, gedeputeerde, kamer
lid, burgemeester, minister - drukte die last ook zwaarder. 

Algera was een beginselvast anti-revO'lutionair, maar hij hield niet hals
starrig vast aan wat versleten of verouderd was. Hij had ook begrip voor 
de opvatting van anderen en in de coalitiekabinetten onder leiding van 
dr. Drees gevoelde hij zioh wO'nderwel op zijn plaats. Hij dwong respect 
af door zijn harde werken en O'nvermoeide vO'lhO'uden. Vooral de water
staat, die hij reeds in Friesland als gedeputeerde had leren kennen, boeide 
hem in hO'ge mate. 

Als levenstaak zag hij het voorkómen van een ramp zO'als in 1953 O'ns 
land trof. Met grote toewijding wierp hij zich op de voorbereiding en uit
werking van het Deltaplan, dat in 1957 door de Staten-Generaal met O'ver
grote meel"'der:beid werd aangenomen. 

Dit alles ging eigenlijk zijn fysieke kracht te boven. Het moet één van 
de zwaarste beslissingen in zijn leven geweest, zijn ministerschap op 
te geven wegens zijn gezondheidstoestand. Maar hij vond daarna in de 
Raad van State een voor hem bijzonder geëigend werkterrein, aangevuld 
met het president-directeurschap van de Vrije Universiteit en het curator
schap van de Universiteit van Groningen. Toch was ook dit tezamen nog 
teveel voor zijn afnemende krachten. Het afscheid van beide universiteiten 
is hem zwaar gevallen, maar het was onontkoombaar. 
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Algera was een zeer liefhebbende huisvader en een trouwe en steeds mee
levende vriend. Bij eerste kennismaking kreeg men van hem een wat stugge 
indruk, maar wie hem beter leerde kennen, ontdekte dat wat stugheid leek 
eerder bescheidenheid was en dat zijn grote ernst door-aderd was met een 
milde en droge humor. 

Het heengaan van mr. Algera betekent op velerlei terrein een groot ver
lies. In de eerste plaats, en zeer in het bijzonder, voor zijn gezin, maar dit 
verlies strekt zich zeker ook uit tot zijn heohte vriendenkring. 

DR. G. J. LAMMERS 

* 



HET EERSTE CHRISTELIJK SOCIAAL CONGRES 
EN HET SOCIALE VRAAGSTUK VAN ONZE TIJD 

DOOR 

PROF. DR. H. J. VAN ZUTHEM 

1. Dankbaarheid en kritiek 
Het is dit jaar 75 jaar geleden, dat in Amsterdam op 9 november in het 

gebouw van de Maatschappij voor de werkende Stand het sociaal congres 
werd geopend, dat later bekend is geworden als het eerste christelijk sociaal 
congres. In het pmces-verbaal staat: Op uitnoodiging van de Christen
Werkliedenvereeniging "Patrimonium" heeft het Centraal-Comité van 
Antirevolutionaire Kiesvereenigingen besloten, eerlang voor Belijders van 
den Christus eene gelegenheid te openen, om op eenigszins geregelde wijze 
van gedachten te wisselen over de vraag: Welke onze houding als Christe
nen moet zijn tegenüver de sociale nooden van onzen tijd. 

Op de eerste congresdag houdt dr. Abraham Kuyper zijn rede over Het 
sociale vraagstuk en de christelijke religie. Het is bepaald niet de minst 
bekende rede van Kuyper geworden. Velen hebben er kracht uit geput voor 
hun sociale en politieke activiteiten. 

Het is overigens niet alleen de rede van Kuyper geweest, die van grote 
betekenis is geweest voor het christelijk sociaal handelen van de twintigste 
eeuw. Het gehele cüngres stoelde op het grote algemene beginsel der ge
rechtigheid, "het groote algemeene beginsel voor de oplossing der sociale 
quaestie naar de Schrift" 1). 

Wie :het geduld opbrengt het proces-verbaal van dit congres weer eens 
te lezen en daarbij de sociale problemen van onze tijd in aanmerking wil 
nemen, komt weer geheel ünder de indruk van de grote historische beteke
nis van dit congres. Deze indruk komt het beste tot uitdrukking in de 
behoefte, bij vele passages en uitspraken de kanttekening te plaatsen: "ook 
toen al". Vijf en zeventig jaar geleden heeft men dingen aan de ürde ge
steld, waar we nog mee worstelen. Wanneer we lezen met welk een scherp 
inzicht in de maatschappelijke structuur en met welk een geloofskracht men 
de sociale problemen durfde stellen, worden we jaloers. 

Het is in dit tijdschrift niet nodig uitvoerig in te gaan op de historische 
en aotuele betekenis van het eerste christelijk sociaal congres. Willen we in 
onze tijd, waarin het sociale denken ook vooral sterk wordt bepaald door 
de toekomstproblemen, een dergelijke gebeurtenis herdenken, dan kunnen 
we niet beter doen dan ons af te vragen: wat betekent 1891 voor onze 
sociale vraagstukken? Er is alle reden tüt grote dankbaarheid voor hetgeen 
in 1891 aan de orde werd gesteld. Nog steeds is de visie op de oorzaken 

1) Aldus conclusie V van sectie I, in: Proces-verbaal van het sociaal congres, ge
houden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891. Amsterdam, 1892, blz. 137. 
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van de armoede in haar essentie actueel. We kunnen ons nu ook nog het 
nodige aantrekken van hetgeen in die dagen werd gezegd over de zedelijke 
verhouding tussen werkgever en werknemer. 

Toch is er naast die dankbaarheid reden voor ernstige kritiek op hetgeen 
er tijdens het eerste c1hristelijk sociaal congres naar voren is gebracht. Er 
mag terecht worden gesproken van een scherp inzicht in de maatschappe
lijke structuur, maar dit inzicht vertoonde ernstige tekorten, zo ernstig 
zelfs, dat het mede aan dit congres moet worden toegeschreven, dat wij in 
onze tijd met een uitermate verwarde en dualistische visie zijn opgescheept 
op wat ik het kernpunt van het huidige binnenlandse sociale vraagstuk zou 
willen noemen, nl. de machts- en gezagsvet1houdingen in het bedrijfsleven. 

We zullen de congresgangers van 1891 dankbaar moeten blijven voor 
het feit, dat zij zo volm0'ndig de gerechtigheid naar voren hebben ge
sch0'ven. Maar wij kunnen niet voorbij gaan aan de conclusie van sectie I, 
waarin gerechtigheid wordt 0'mschreven als de "aanwijzing voor ieder 
mensch van die plaats, welke hij naar Gods 0'rdinantiën tegenover God en 
alle andere schepselen heeft in te nemen". Deze uitspraak is gelukkig o0'k 
vooral gebruikt als uitgangspunt voor de kritiek op de erbarmelijke mate
riële positie van de arbeider. Het congres roept op t0't bestrijding van 
armoede en verarming, tot het tegengaan van 0'peenhoping van kapitaal 
en grondbezit en t0't het begeren van een 0'nbezorgd leven en menswaardig 
bestaan voor ieder mens. De vakbeweging en vooral de christelijke vak
beweging heeft in niet geringe mate haar acties op deze interpretatie van 
de gerechtigheid gebaseerd. 

In de zojuist geciteerde uitspraak van sectie I zit ook een gevaar. Het 
gevaar van het accepteren van de maatschappelijke verhoudingen van 
boven schikking en onderschikking in de posities van werkgever en werk
nemer als een door God gewilde zaak. Deze onder- en boven schikking werd 
niet naar voren gebracht als een noodzakelijk iets met het oog op het vlot 
laten verl0'pen van de produktie, maar als een zaak van veel verdere strek
king. Er zijn duidelijke aanwijzingen, dat met name de visie op het bedrijf 
als een organische eenheid de werkgever een plaats toekent, die leidt tot een 
mon0'polisering van christelijke n0'rmen als liefde en barmhartigheid. 

Men kan bew0'ndering hebben vo0'r de krachtige 0'proep van Kuyper bij 
de opening van het congres, toch vooral de christelijke liefde en barmhar
tigheid te betradhten. Hij heeft ongetwijfeld gelijk, wanneer hij stelt, dat 
barmhartigheid, "die alleen geld en niet zichzelven weet te geven", nog geen 
christelijke liefde is. Maar het is een weinig bevredigende zaak, dat hij 
deze oproep richt tot de bezittende en machthebbende groep. De zwakte 
van het congres is geweest, dat zodra het gaat 0'ver zedelijke vraagstukken, 
om het hulp bieden en om de oproep tot christelijke verantwoordelijkheid, 
de stroom van c0'nclusies en aanbevelingen zich op de ondernemers en de 
bezitters richt. Zij moeten hulp bieden, zij moeten de geestelijke en mate
riële nood bij de aI'beiders bestrijden. 

Waarom richt dit congres een dergelijke oproep niet ,tot de arbeiders? 
Waarom is hun verantwoordelijkheid, ook hun verantwoordelijkheid tegen
over de ondernemers toen niet ernstig genomen? Waarom is op een uiter
mate eenzijdige manier de barmhartigheid beperkt tot het verlenen van 
hulp in materiële nood ? 

Het zou wellicht te verdedigen zijn, dit alles te zien tegen de achtergrond 
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van het denkpatroon van de vorige eeuw. Wiemermee wil volstaan, mis
kent het feit, dat in het jaar 1966 de situatie nog niet is veranderd. Ook 
nu nog weten wij geen raad met de verantwoordelijkheid en de barmhar
tigheid van de werknemers, vooral niet als het gaat over hun relatie tot de 
ondernemer. Ook nu nog bestaat in sterke mate de neiging de christelijke 
normen van naastenliefde en barmhartigheid binnen het bedrijfsleven aan 
de werknemers voorbij te laten gaan. 

Hoe 'belangrijk het eerste christelijk sociaal congres ook is geweest voor 
het brengen van gerechtigheid en daarmee voor de emancipatie van de 
werknemer, het heeft geen oplossing aangewezen voor het sociale vraagstuk 
van onze tijd. Integendeel, er zijn aanwijzingen, dat dit congres mede de 
grondslag heeft gelegd voor de huidige crisis in de machtsverhoudingen en 
gezagsverhoudingen binnen de bedrijven. 

2. De eerste emancipatie van de werknemer 
Het wezenlijke van de emancipatie van de werknemers is, dat ZIJ In 

maatschappelijke zin toegang krijgen tot posities, die invloed kunnen uit
oefenen op de rechtsvorming en besluitvorming. Het kader, waarin dit 
proces zich voltrekt, is vooral de vakbeweging. Dit is overigens niet de 
enige functie van de vakbeweging. De vakbeweging is allereerst een poging 
tot correctie op maatschappelijke labiliteiten. Of om met Talma te spreken: 
"De vakvereeniging is ontstaan als een verweermiddel der arbeiders tegen 
de 'bedreiging van hun welstand door de ontwikkeling van de wijze van 
voortbrenging" 2). 

Het congres van 1891 heeft aan de vakvereniging als zodanig weinig 
aandacht besteed. Die taak werd voorbehouden aan het tweede congres van 
1905. Wel komt het eerste christelijk sociaal congres de eer toe, mede de 
weg vrij te hebben gemaakt voor de opbloei van de vakverenigingen. 

Dit komt met name tot uiting in de conclusies van sectie II. Hierin 
wordt gesteld, dat het particulier initiatief niet bij machte is om het orga
nisch verband op het terrein van de arbeid in al zijn omvang te herstellen, 
maar dat het particulier initiatief in deze wel "eel kan doen door "vrije 
corporatiën van arbeiders en patroons in het leven te roepen" 3). 

Men zou kunnen stellen, dat hiermee de weg werd geopend voor de 
nevenschikkende emancipatie. Arbeiders dienen samen met de ondernemers 
de rechtsregels te ontwerpen, waarbinnen het arbeidsproces als menselijke 
activiteit zich moet afspelen. Hierin zijn de arbeiders niet de minderen van 
de ondernemers, maar gelijken. In het rapport hierover wordt gezegd, dat 
patroons en arbeiders zich zelfstandig en vrij ten opzichte van elkaar 
moeten kunnen organiseren. "Echter met dien verstande, dat deze organi
satie op saamwerking van beide aangelegd is, gelijk ze door en voor 
elkander bestaan" 4). 

Men zal weinig van de betekenis van het eerste christelijk sociaal congres 
begrijpen, wanneer men niet bedenkt hoe sterk de invloed van het orga
nische denken is geweest. In het zojuist geciteerde rapport over patroons 
en arbeiders staat, dat kapitaal en arbeid van huis uit bondgenoten zijn. 
Door de Franse revolutie werd, aldus het rapport, in naam der vrijheid 

2) A. S. Talma, De algemene taak der vakvereeniging. In: Proces-verbaal der christe
lijk sociale conferentie. 1905, blz. 9. 

3) Proces-verbaal 1891, blz. 142. 
4) Proces-verbaal 1891, blz. 233. 
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elke band verscheurd, die door God in de loop van de tijd tussen mensen 
werd gelegd. Wat vroeger een organische eenheid was op basis van solida
'l"iteit, werd verscheurd door het revolutionaire streven. 

Hierin waren de congresgangers voor een belangrijk deel kinderen van 
hun tijd. Alle landen, die te maken kregen met de erbarmelijke sociale ge
volgen van de industrialisatie, zochten naar de oorzaken van de spanningen 
en conflicten tussen arbeiders en ondernemers. Mede als reactie op het 
marxisme, dat juist de fundamentele tegenstelling tussen kapitaal en arbeid 
naar voren bracht, ontstonden allerlei opvattingen over de harmonie tussen 
beide. Zeer duidelijk 'bleek dit ook in het sociale denken in Amerika aan 
het eind van de vorige eeuw. Men sprak daar toen graag over de natuur
lijke wet van de samenwerking en de natuurlijke wet van de harmonie. 
Later is wel uit onderzoek gebleken, hoe dikwijls deze "natuurlijke" wetten 
werden gebruikt als een dekmantel voor de industriële autocratie. Het 
paternalisme heett mede zijn terugkeer in de twintigste eeuw te danken 
aan de vooronderstelling, dat alleen onder verantwoordelijkheid van de 
ondernemer een harmonische relatie tussen ondernemer en werknemer kan 
ontstaan 5). Het behoeft geen betoog, dat het ontstaan van deze opvattingen 
moet worden gezien tegen de achtergrond van het ontstaan van de grote 
macht van de vakbeweging. Er zitten sterke ideologische trekken verborgen 
in vele opvattingen over de autonomie van de ondernemer en Gods ordi
nantiën ter zake. 

We moeten hierbij bedenken, dat het denken over organische en harmo
nische bedrijven vooral ook een reactie was op de vele kwalijke gevolgen 
van de industrialisatie. De gehele westerse wereld was diep geschokt door 
de maatschappelijke ellende. De opvattingen, die tijdens het eerste christe
lijk sociaal congres naar voren werden gebracht, staan niet los van het ver
langen naar de vroegere (vooronderstelde) harmonie van het kleinbedrijf en 
de dorpsgemeenschap. Tenslotte was het in 1891 nog maar vier jaar ge
leden, dat Tönnies zijn Gemeinschaft und Gesellschaft publiceerde, waarin 
in lichte kleuren de situatie in de organische gemeenschappen werd ge
schilderd. Daarin kenden de mensen elkaar, droegen verantwoordelijkheid 
voor elkaar, daar was eenheid en leiding. In de zakelijke sfeer van de 
Gesellschaft was het gevaar van desorganisatie aanwezig, van eenzaamheid, 
van functionele relaties en gebrek aan solidariteit. 

Men mag het organische denken niet als een typisch christelijk sociaal 
denken aanmerken. Integendeel, de visie op de maatschappelijke werkelijk
heid, waarin wordt uitgegaan van de natuurlijke wet van de harmonie en 
de samenwerking, is in strijd met de gebrokenheid van deze werkelijkheid. 
Wanneer dan ook in 1891 wordt gezegd, dat kapitaal en arbeid van huis 
uit bondgenoten zijn, dan mag men eigenlijk niet verder gaan dan dat 
"huis" letterlijk te nemen: de huisnijverheid, het ambacht en het boeren
bedrijf. Zodra kapitaal en arbeid worden gescheiden, hetgeen bepaald niet 
als een ongewenste situatie kan worden aangemerkt, is een verwijzing naar 
het bondgenootschap twijfelachtig vanwege de vooronderstelde juistheid 
van de particuliere eigendom van de produktiemiddelen. 

Het eerste christelijk sociaal congres is wat zijn motieven betreft voor 

5) Uitvoeriger hierover R. Bendix, Work and authority in industry. New Vork, 1956, 
blz. 285 e.v. 
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een niet onbelangrijk deel een mengsel van het optimistische organische 
denken en van het denken vanuit de christelijke solidariteit. Voor een deel 
dacht dit congres vanuit het verlangen arbeiders en ondernemers weer har
monisch bijeen te brengen in een rechtsregeling van gelijkwaardige partijen 
bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, maar ook vanuit het ver
langen beide groepen harmonisch bijeen te hüuden in de natuurlijke eenheid 
van boven- en ünderschikking op basis van verschil in gaven. Voor een 
ander deel trachtte men dit denken te doordringen van de gedachte van de 
christelijke solidariteit; het vanuit de christelijke liefde verantwoordelijk 
zijn voor elkaar. Dit laatste is maar zeer ten dele gelukt. Wel erkende men 
- en dit was met het organische denken te verenigen - dat werkgevers 
barmhartig moesten zijn voor de arbeiders, maar de gedachte, dat toch ook 
arbeiders christenen kunnen zijn, die geroepen worden tüt naastenliefde 
tegenover de ondernemers, kreeg in het stelsel van de natuurlijke samen
werking onder regie van de ondernemer geen kans, vooral niet binnen de 
onderneming. 

Een typisch voorbeeld van de tweeslachtigheid in het denken op dit 
terrein is Sikkel, die sterk gepleit heeft voor het bedrijf als organische 
eenheid en voür het organische gezag binnen het bedrijf. Op zichzelf zijn 
dit wel aangenaam klinkende verlangens, maar wie Sikkel zorgvuldig leest, 
merkt al spoedig, dat hij uitgaat van het eigen recht en de vrijheid van de 
ondernemer. "Het bedrijf, debedrijfsgemeenschap gaat niet uit en kan niet 
uitgaan van de werkende handen, maar van het denkende hoofd, van de 
geestelijke capaciteit. En daarom ook meet, wie medewerkt, zich met hoofd 
en hand aan het hoofd van het bedrijf ünderschikken" 6). Het is duidelijk, 
dat de bron van het gezag in deze opvatting wordt gezocht in het eigen
domsrecht en in de gaven van de ondernemer, het "denkende hoofd". Bij 
hem is de erkenning van het gezag dan ook niet het resultaat van mede
zeggenschap van arbeiders, maar een logisch element in het organische 
systeem van hoofd en handen. 

Deze tweeslachtigheid is het christelijk sociaal denken niet meer kwijt 
geraakt. Het enige punt, dat een goede kans kreeg, was het streven naar 
gerechtigheid, in de zin van de nevenschikkende emancipatie op het punt 
van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Het vraagstuk van macht en 
gezag verkeert in een ernstige crisis mede dankzij de tweeslachtigheid van 
organische en christelijke motieven in het denken over arbeidsvraagstukken. 
We zullen dit nu nader toelichten. 

3. De tweede emancipatie van de werknemer 
Als ernstig bezwaar tegen het denkpatroon van het eerste christelijk 

sociaal congres moet worden aangevoerd, dat de arbeider als geroepene tot 
verantwoordelijkheid en naastenliefde niet serieus is genomen. We kunnen 
dit nader toelichten aan het feit, dat waar het congres in meer dan algemene 
zin over de christelijke liefde heeft gesproken, dit gebeurde in de zin van 
het betonen van barmhartigheid van ündernemers, bezitters en rijken aan 
de armen, de ar,beiders. Kuyper zelf heeft hiervan in zijn openingsrede een 
frappant voorbeeld gegeven. Als hij in zijn rede tee is aan de kern van het 
sociale vraagstuk, met de armoede als teken hiervan, zegt hij aan het adres 

6) J. C. Sikkel, Vrijmaking van den arbeid, Amsterdam, 1901, blz. 115. 
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van de bezittende groep: "Voor wie, om gevaar voor zijn geldkist af te 
wenden, met ons in het gelid wil treden, is hier geen plaats. Het is hier 
heilig land en wie het betreden wil, moet eerst den voetzool van zijn 
egoïsme ontbinden. Al wat oris hier in het oor mag gefluisterd, is de 
roerende, de zoo welsprekende roepstem van den barmhartigen Samari
taan. Er is lijden om u heen, en die délJt leed lijden, zijn uw broeders, zijn 
uw natuurgenoten, van uw eigen vleesch en van uw eigen gebeente" 7). 
Uit de toen gehouden discussies, met name ook uit de bijdrage van de 
theoloog Geesink blijkt overduidelijk, hoe zeer men bij de vertaling van de 
naastenliefde in barmhartigheid gedaoht heeft aan het bestrijden van 
armoede. 

Wie de discussies en de conclusies van sectie I leest, komt onder de 
indruk van de consequente eenzijdigheid, waarmee de barmhartigheid 
wordt gezien als een norm, die door de rijken en bevoorrechten moet 
worden gehanteerd. Met geen woord wordt gerept over de barmhartigheid 
als norm voor de arbeiders. Zij kunnen weliswaar geen geld aan de rijken 
geven, maar de dienst der barmhartigheid behoeft -toch ook niet te worden 
beperkt tot de materiële nood? Barmhartigheid heeft toch te maken met 
alle nood? 

En wie zou willen ontkennen, dat de ondernemer niet in noodsituaties 
verkeert? Er is de nood van het bezit van macht zonder verantwoording 
over het gebruik van die macht tegenover degenen, die van die macht erg 
afhankelijk zijn. Er is de nood van de eenzaamheid aan de top. Er is de 
nood van de voortdurende verleiding eigen belangen boven die van anderen 
te laten prevaleren in het veel geroemde stelsel, dat ondernemingsgewijze 
pr-oduktie heet. Wie het wil zien kan vele geestelijke noden van de onder
nemer waarnemen en wie doet daar wat aan? Zijn de arbeiders niet de 
naasten van de ondernemer en waarom klonk er op het congres in 1891 
niet de oproep aan de arbeiders barmhartigheid te betonen aan hun naasten, 
die ondernemers heten? 

Het antwoord op al deze vragen is niet zo moeilijk, wanneer we het 
denkpatroon uit die tijd in aanmerking nemen. Hoe belangrijk het uit
gangspunt van de gerechtigheid als loongerechtigheid ook was, de congres
gangers zijn er toen niet in geslaagd de discriminatie ten aanzien van de 
arbeiders radicaal te doorbreken. Wanneer zij wat minder geluisterd 
hadden naar de betogen, die werden ingegeven door het organische denken 
en wanneer zij wat mi.nder onder de indruk waren geweest van de orde
nende betekenis van eigendom en '0ndernemerspositie, zouden zij juist de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een machtig uitgangspunt 
voor het denken hebben kunnen aangrijpen. Kuyper deed een beroep op 
deze gelijkenis, maar naar ons inzicht was dit beroep niet terecht. Ook hij 
i.nterpreteerde deze gelijkenis vanuit het denkpatroon van die tijd, hoezeer 
juist hij de maatschappelijke orde wilde vernieuwen. 

Immers, wat geeft ons het recht de oproep van Christus "Ga heen, doe 
gij evenzo" aan het sl'0t van deze gelijkenis alleen te zien als een oproep 
materiële nood bij armen te lenigen? De gelijkenis zelf geeft er allerminst 
aanleiding toe, want het slachtoffer zal wel niet arm geweest zijn. Het zou 
anders niet de moeite waard zijn geweest hem te beroven. Beziet men de 

7) Proces-verbaal 1891, blz. ~7. 
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gelijkenis met s<x:iologische ogen, dan was het voorbij gaan van de priester 
en de Leviet niet meer dan het handelen volgens de wetten van Mozes, die 
voor hen golden. Zij mochten niet met de dood in aanraking komen. Wan
neer Chris,tus aan het slot zijn volgelingen oproept net zo te handelen als 
de Samaritaan, is dat een oproep tot negatie van gewoonten en normen, 
die de dienst aan de naaste in de weg staan. Het is radicale en revolutio
naire taal, die ons de ogen moet openen voor het feit, dat het niet goed is, 
ook al is het de gewoonte, dat arbeiders aan hun werkgevers voorbij gaan, 
met een boog om hen heen lopen wanneer er nood is. 

Het eerste christelijk s<x:iaal congres heeft dit niet gezien, heeft slechts 
opgeroepen tot dienstbetoon van rijken aan armen, van meerderen aan 
minderen en daarmee de bestaande orde meer in taat gelaten, dan wij nu 
uit dankbaarheid voor zoveel gerechtigheid en materiële welvaart willen 
geloven. Wanneer we in onze tijd vanuit het evangelie nauwelijks raad 
weten met vraagstukken van macht, gezag en medezeggenschap, ligt de 
oorzaak hiervan mede in de toch wel beperkte architectonische kritiek op 
het gebouw van de maatschappij in 1891. 

De kern van ons bezwaar tegen het eerste christelijk sociaal congres is, 
dat het voorbij is gegaan aan het verschijnsel, dat christelijke normen als 
barmhartigheid en verantwoordelijkheid gebonden werden aan de positie 
van de ondernemer. Op deze wijze verkrachtte men de universele normen 
van het evangelie tot klassenDrmen, gebonden aan de welwillendheid van 
een bevoorrechte groep. 

Er is een tweede emancipatie van de werknemers nodig, die hen ook op 
het punt van de evangelische noties van naastenliefde, verantwoordelijkheid 
en barmhartigheid een gelijke positie geeft naast de ondernemers. Deze 
noties roepen de werknemers op toe te zien op de ondernemers, omdat zij 
de naaste zijn. Het gebouw van onze maatschappij behoeft ingrijpende ver
anderingen, opdat ook de werknemers daarin als christenen kunnen wonen. 
Nu kan dat niet. Wie met ondernemers over de barmhartigheid van werk
nemers tegenover hen spreekt, maakt zioh belachelijk. En het is in onze 
huidige maatschappij ook belachelijk, omdat het een maatschappij is, die 
nog in sterke mate uitgaat van geldrnacht en eigendomsmacht. Wie gelden 
macht bezit, behoeft geen barmhartigheid van armen en machtelozen. 

In 1891 was er misschien een kans geweest de radicale boodschap van 
het evangelie te laten doorklinken, want zelden zijn nadien werkgevers en 
werknemers zo eensgezind bijeen geweest. Die kans is in ieder geval niet 
gegrepen en de geschiedenis van het christelijk s<x:iaal denken toont ons 
de kwalijke gevolgen. In 1905 werd tijdens het tweede christelijk sociaal 
congres met grote nadruk opgemerkt, dat de christen-werknemer geen 
barmhartigheid van de werkgever verlangt, maar betaling voor hetgeen hij 
in de bedrijfsgemeenschap 'brengt 8). De barmhartige Samaritaan is dan 
voorgoed afgereisd. Talma kan dan tijdens dit tweede congres wel zeggen, 
dat de enige wezenlijke vorm van arbeid is dat wij mensen elkaar dienen, 
maar in de praktische uitwerking heeft dit geen enkele betekenis meer 
voor de conclusies van het congres over de verhoudingen binnen de be
drijven. Jaren later, in 1952 tijdens de christelijk sociale conferentie merkt 
Buskes op, dat het de ohristelijke sociale beweging niet primair ging om 

8) Proces-verbaal 1905, blz. 56. 
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de barmhartigheid, maar om de gerechtigheid 9). Dit was als een compli
ment bedoeld, maar het is een droevig compliment. In 1952 klonk nog wel 
een verl.oren stem van Kapinga, die er op wees, dat werknemers en werk
gevers .op hetzelfde niveau staan wat betreft hun dienende functie tegen
over elkaar, maar in de conclusies van dit congres staat alleen, dat de 
sociale strijd in het licht van het bijbelse getuigenis het karakter dient te 
dragen van een rechtsstrijd 10). 

4. De toekomst vam het christelijk socicwl denken 
De geschiedenis van het christelijk sociaal denken is in hoofdzaak de ge

schiedenis van de rechtsstrijd. Die strijd was nodig en is nodig. Het is 
alleen zo jammer, dat het ons niet is gelukt de eenzijdigheid van die rechts
strijd te vermijden. 

N aar ons inzicht ligt hier de wezenlijke oorzaak van de huidige crisis 
in de machts- en gezagsverhoudingen. Hoe komt het, dat christen-werk
gevers en christen-werknemers er niet in slagen elkaar op het punt van de 
medezeggenschap van de werknemers te vinden, niet alleen in het gesprek 
maar ook met de daad? 

Nog steeds bestaat er in christelijke kring de grootst mogelijke ver
warring over het wezen van macht en gezag. Met het oog op de toekomst, 
waarin van het bedrijfsleven veel inspanning zal worden gevraagd, is dat 
een kwalijke zaak. We staan voor allerlei vernieuwingen op economisch en 
technologisch gebied en intussen komen we maar niet uit het vraagstuk 
van de zeggenschap en het toezicht hierop. Het is alsof we een historische 
last hebben mee te dragen, vol met vooroordelen, ideologieën en misver
standen over autonomie, ordinantiën en gaven Gods op het terrein van 
macht, gezag en ondergeschiktheid. 

Macht is in sociologische zin de mogelijkheid invloed uit te oefenen op 
het gedrag van anderen. Men kan macht hebben, omdat men sterker is dan 
die ander, omdat men rijker is dan die ander, omdat men meer hersens 
heeft dan die ander, enzovoort. Er bestaan vele oorzaken van macht van 
mensen over elkaar. Ook al is men machtiger dan de ander, hiermee heeft 
men nog geen gezag. Gezag is niet hetzelfde als macht. De machthebber 
heeft gezag over de machtsonderworpene, wanneer die machts.onder
worpene :het billijk en rechtvaardig vindt, dat er macht wordt uitgeoefend. 
Macht verandert via een legitimeringsproces in gezag. Of eenvoudig ge
zegd : gezag is aanvaarde macht. 

Hierbij moeten we bedenken, dat dit legitimeringsproces plaats vindt 
tussen machthebber en machtsonderworpene. Het is de machtsonder
worpene, die aanvaardt. Wanneer we dit toepassen op de verhouding 
tussen werkgever en werknemer, dan moet worden gesteld dat de werk
gever binnen de bedrijven de machthebber is, ondermeer vanwege de 
eigendom. Eigendom is in onze maatschappij nog steeds een belangrijke 
bron van macht. Niet meer de enige bron. Ook de deskundigheid van de 
ondernemer wordt in toenemende mate een bron van macht. 

Wanneer heeft een ondernemer nu gezag bij zijn personeel? Hij heeft 
gezag, wanneer dit personeel het juist en 'rechtvaardig vindt, dat de onder-

9) Proces-verbaal 1952, blz. 92. 
10) Proces-verbaal 1952, blz. 100 en 597. 



HET EERSTE CHRISTELIJK SOCIAAL CONGRES 299 

nemer macht kan uitoefenen. Dit kan dus zijn rechtvaardiging vinden in 
de eigendom, maar ook in de deskundigheid van de ondernemer. De werk
nemers kunnen ervaren, dat de ondernemer deskundig is en zij zijn mede 
hierom bereid de machtsuitoefening te legitimeren. Dit betekent echter, dat 
zoals overal ook de ondernemer zijn gezag van de werknemers krijgt en 
van niemand anders. Het zijn de werknemers, die via het legitimerings
proces van macht gezag maken. Zij verlenen de ondernemer gezag. 

In deze nuchtere sociologische redenering ligt een belangrijke bevrijding 
opgesloten van vele vooroordelen en ideologieën omtrent de macht en het 
gezag van ondernemers. We zitten immers nog steeds met .het gevoel, dat 
macht en gezag van ondernemers veel te maken hebben met de door God 
gewilde orde. Staat er niet in Romeinen 13, dat er - althans in de staten
vertaling - geen macht is dan van God? Nu is in de vertaling van het 
bijbelgenootschap het woord macht wel vervangen door overheid, maar dit 
heeft weinig invloed gehad op de gedachte, dat ook de macht van de onder
nemer van God komt. Hoe weinig doordacht deze zaken liggen, blijkt 
bijvoorbeeld uit de vertaling van het katholiek bijbelgenootschap St. Willi
brord, waarin staat, dat er geen gezag is dan van God. En om vooral maar 
duidelijk tot uitdrukking te brengen, hoe we Romeinen 13 moeten verstaan, 
geeft de Heidelbergse Catechismus als toelichting op het vijfde gebod van 
de decaloog, dat wij allen die over ons gesteld zijn eer, liefde, trouwen 
gehoorzaamheid verschuldigd zijn, omdat het "Gode belieft ons door hun 
hand te regeren". 

Men miskent de invloed van deze vertalingen, commentaren en toepas
singen, wanneer men meent dat nog maar weinigen dit alles betrekken op 
de relatie tussen werkgever en werknemer. Nu is het geenszins onze bedoe
ling deze relatie volledig te seculariseren. Hoe men ook over het seculari
satieproces wil oordelen, men zal naar ons inzicht juist ter bevordering 
van een echte evangelische verhouding moeten beginnen met de door
breking van het klassedenken met betrekking tot christelijke normen en de 
heiligheid van de zogenaamde harmonie en samenwerking onder regie van 
de ondernemer binnen de organische eenheid van het bedrijf. 

Het beroep op de bijbel met betrekking tot de macht en het gezag van 
de ondernemer, hoe ernstig mensen dit ook kunnen menen, is in de maat
schappelijke werkelijkheid het tegenhouden van de universele werking van 
het evangelie. Immers, wanneer ondernemers hun gezag niet van God, 
maar van de werknemers krijgen, openen zioh belangrijke perspectieven 
voor een principiële oplossing van het machts- en gezagsvraagstuk. Het 
evangelie roept ons op niet maar klakkeloos de bestaande verhoudingen te 
aanvaarden, ook niet de eigendomsverhoudingen of de hersensverhou
dingen, maar juist kritisch deze verhoudingen te bezien. Ook roept dit 
evangelie ons op elkaar te dienen en op elkaar toe te zien. In de realiteit 
van de dagelijkse verhoudingen in het bedrijfsleven betekent dit, dat werk
nemers moeten toezien op hun werkgevers, als een evangelische uitnodi
ging. Maar dit is tegelijk niet meer, maar ook niet minder dan het op gang 
brengen van een legitimeringsproces, waarin het hebben van macht kan 
worden omgezet in het krijgen van gezag. 

We kunnen uiteraard ook zeggen, dat het bij de mondige mens in de 
tweede helft van de twintigste eeuw past, dat hij maar niet klakkeloos 
accepteert, wat de ondernemer hem belieft voor te zetten. Hij wil meepraten 
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en meebeslissen, omdat het ook gaat om zijn belangen, zijn inzicht in het 
produktieproces en zijn roeping en opdracht in het leven van de arbeid. 
Wat in 1891 gesteld had kunnen worden op grond van de bijbelse bood
schap, stelt thans de maatschappelijke ontwikkeling, die ons de mondige 
mens brengt. 

De medezeggenschap van de werknemer in de zin van meebeslissen in 
het bedrijf en in de zin van het toezicht uitoefenen op de directie, wordt 
ook in christelijke kring door velen afgewezen. De werknemer zou er geen 
recht op hebben, hij zO'u er te weinig ontwikkeld voor zijn en hij zou er 
zich niet voor interesseren. Medezeggenschap zou gezags-ondermijnend 
werken en de ondernemer in zijn rentmeesterschap aantasten. 

Als socioloog zeg ik: wanneer de werknemers geen wezenlijke mede
zeggenschap krijgen, dus in de zin van meebeslissen en toezicht uitoefenen, 
ziet de toekomst van het ondernemersgezag er droevig uit. Juist ter fun
dering van dit ondernemersgezag zal aan werknemers zeggenschap ge
geven moeten worden, want alleen langs deze weg kan de mondige mens, 
die als christen niet meer is dan de bijbelse mens die wakker is geworden 
vanwege de evangelische uitnodiging verantwoordelijk te zijn voor en 
barmhartigheid te bewijzen aan zijn naaste, van de macht van de onder
nemer gezag maken. Hij zal dan ook werkelijk moeten kunnen mee
beslissen en de ondernemer zal zich dan ook alles hiervan moeten aan
trekken. 

De toekomst van het christelijk sociaal denken, waaraan het eerste chris
telijk sociaal congres in 1891 een belangrijke, zij het een hoogst eenzijdige 
bijdrage heeft geleverd, ligt naar ons inzicht in het doordenken en weg
nemen van de belemmeringen voor het christen-zijn in de huidige machts
verhoudingen. 

* 
VOORTGEZET ONDERWIJS IN BEWEGING 
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DR. A. VEERMAN 

Op 13 januari 1966 werd door staatssecretaris Grosheide het ontwerp 
overgangswet W.V.O. bij de Stéliten-Generaal ingediend. Op 13 juli ver
sdheen het Voorlopig Verslag van de vaste commissie voor Onderwijs en 
Wetenschappen van de Tweede Kamer. Op 19 oktober verscheen de 
memorie van antwoord 1). I 

Voor wie de aanduiding "overgangswet W.V.O." niet direct duidelijk r 
is: het gaat hier om de invoering van de Mammoetwet, zoals de roepnaam 
luidt van de wet op het voortgezet onderwijs (W.V.OV). 

1) Dit artikel werd echter geschreven voor de verschijning van de memorie van 
antwoord. 

2) Voor een goed verstaan geven we enkele benamingen: 
V.W.O. voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, te geven aan gymnasia, athenea 

of lycea; 
H.A.V.O. hoger algemeen voortgezet onderwijs; 
M.A.V.O. middelbaar algemeen voortgezet onderwijs; 
L.A.V.O. lager algemeen voortgezet onderwijs. 
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Toen deze wet op 14 februari 1963 in het staatsblad verscheen ontbrak 
er nogal wat aan. In de eerste plaats bevatte de nieuwe wet geen enkele 
bepaling omtrent de overgang van de oude naar de nieuwe regeling. Dat 
was, naar het scheen, een omvangrijke en ,niet eenvoudi,ge materie. In de 
tweede plaats droeg de wet duidelijk het karakter van een raamwet en 
bracht zij nog geen uitgewerkt nieuw onderwijsbestel. De wet gaf in grote 
lijnen de opbouw van een nieuw stelsel van voortgezet onderwij s, maar dit 
kader moeSit nog opgevuld worden met talrijke uitvoeringsbepalingen, o~ 
er mee van start te kunnen gaan. Minister Cals beloofde de Staten-Generaal 
een inzicht in deze uitvoeringsbesluiten .te zullen geven, alvorens de nieuwe 
wet in te voeren. Zo eindigde de Mammoetwet met de bepaling, dat de 
inwerkingtreding geregeld zou worden door een nieuwe wet, waarin ook 
het overgangsrecht zou worden opgenomen. 

In deze situatie waren ook de voorstanders van de nieuwe wet, de 
W.V.O., niet optimistisch over de termijn, die nodig zou zijn om alle nog 
opengehouden zaken te regelen. Het siert de verantwoordelijke bewinds
man, staatssecretaris Grosheide, dat hij deze sombere verwachtingen heeft 
kunnen beschamen. Al spoedig na zijn optreden heeft hij een termijn ge
steld, binnen welke de nieuwe regeling moest gaan werken. Hij stelde zich 
tot doel, dat met ingang van de cursus 1968-1969 het voo,rtgezet onder
wijs over de volle breedte in zijn nieuwe banen gebracht zou worden, te 
beginnen met de eerste klassen. Dat betekende, dat de wetgeVende arbeid 
daarvoor in de zomer van 1967 gereed rou moeten lromen, derhalve binnen 
de tijd van een normale parlementaire periode. Wij mogen nog aannemen, 
dat mr. Grosheide dit program inderdaad zal kunnen verwezenlijken. Zij 
het dat de onderbreking van de parlementaire arbeid tengevolge van de 
Kabinetscrisis op dit punt enige onzekerheid brengt. Zijn wetsontwerp 
van 13 januari j.l. bevat het overgangsrecht; in uitvoerige bijlagen 
wordt een overzicht gegeven van de inhoud van de meest belangrijke 
algemene maatregelen van 'bestuur betreffende de inrichting van het onder
wijs, die voor de uitvoering van de W.V.O. vereist zijn. Hoofdzaak van 
het ontwerp is de zgn. inpassingsregeling, waardoor wordt aangegeven 
hoe het bestaande onderwijsbestel in de nieuwe regeling wordt ingebracht 
en daaraan aangepast. Wij beginnen nu eenmaal .niet blanco, met een 
schone lei. Het bestaande moet vermaakt worden volgens het nieuwe 
patroon. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wat 
aan de Mammoetwet bij te schaven. Men heeft nog enkele sahoonheids
fouten ontdekt en voo,rts bleek bij het overleg over de uitvoering van de 
wet opeen enkel onderdeel een kleine wijziging gewenst. Maar welbewust 
zijn deze wijzigingen zo beperkt mogelijk gehouden, omdat men nu niet 
weer alles overhoop wilde halen. 

In dit artikel gaan we niet op allerlei onderdelen in, maar beperken wij 
ons tot enkele voor ons gevoel ,gewichtige zaken. 

De gemeenten en de Planprocedure 
Tijdens de behandeling van de Mammoetwet rezen ernstige moeilijk

heden over de positie van het openbaar onderwij s onder de werking van de 
zgn. planprocedure, die in de wet werd ge"introduceerd. In dit systeem 
wordt de bekostiging van nieuwe openbare scholen (en nieuwe afdelingen 
aan bestaande scholen) en de subsidiëring van nieuwe bijzondere saholen 
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en afdelingen gebonden aan een jaarlijks op te stellen scholenplan. Wij 
laten de hijzonderheden van deze procedure rusten en gaan slechts in op 
het punt, waarover de moeilijkheden ontstonden. 

De Mammoetwet verhiedt de oprichting van een openbare school buiten 
het plan om. Een dergelijke bepaling ten aanzien van het hij zonder onder
wijs moot uiteraard ontbreken op grond van artikel 208 van de grondwet: 
"Het geven van onderwijs is vrij ... ". Een bijzondere school kan dus wel 
opgeriaht worden buiten het plan om. Tegen deze "discriminatie" liepen de 
aanhangers van het openbaar onderwijs bij de behandeling van de Mam
moetwet srtoml. Het begon met een amendement-Vem1eer, dat de subsi
diëring van een bijzondere school, buiten het plan om gesticht, wilde ver
bieden zolang zulk een school niet drie jaar volledig had gedraaid, dus met 
inbegrip van de hoogste klas. Het leek een soort vergeldingsmaatregel: de 
school moest dan maar eerst haar bestaansreaht hebben bewezen, voor zij 
in aanmerking zou kunnen komen voo'r subsidie. Op gfl<:md van de al ge
noemde bepaling zou ook de gemeente niet mogen bijspringen, zoals in het 
verleden wel geschiedde ten aanzien van een bijzondere school, die nog 
niet in het genot van rijkssubsidie was. In een later stadium werd het 
amendement verzacht en subsidiëring opgeschort tot minstens drie jaar na 
de oprichting. Ook in deze vonll werd het amendement verworpen in een 
stemming van rechts tegen links. De verbodsbepaling van het openbaar 
onderwij s wèrd met dezelfde stemverhouding aangenomen. 

De ernstige bezwaren van de aanhangers van het openbaar onderwijs 
tegen de hierdoor ontstane discriminatie tussen het openbaar en het bijzon
der onderwij s deden het wetsontwerp aan een zijden draad hangen. Voor 
de V.V.D. waren zij inderdaad reden om tegen de wet te stemmen. De 
P.v.d.A. stemde toch voor, maar minister Cals beloofde de materie nader 
in studie te zullen nemen. 

In oktober 1962 werd de zaak aanhangig gernaa.Nt bij de commissie-De 
Roos, die zich reeds beûg hield met een onderzoek naar de beheersvonn 
van het openbaar onderwijs. Niet, dat de regering omtrent de uitslag daar
van hoge verwaohtingen koesreroe. De memorie' van toelichting op het 
ontwerp-overgangswet stelt, "dat het vinden van een voor allen bevre
di'gende oplossing van deze zo ingewikkelde kwestie vrijwel ondoenlijk is. 
Het pogen een regeling te treffen, waarin de vrijheid van sahoolstichting, 
de financiële gelijkstelling, de gemeentelijke autonomie en de planprocedure 
volledig tot hun recht kom'en, lijkt op het zoeken naar de kwadratuur van 
de cirkel". Wel, tot zulk een vondst was ook de oommissie-De Roos niet 
bij machte. Zij beperkte zich tot een drietal suggesties, waaruit gekozen 
zou kunnen worden om voor het openbaar onderwijs de bitteI1heid van de 
zaak wat te verzachten. 

De eerste suggestie leek als twee druppels water op het amendement
Vermeer, dat in 1962 door de Tweede Kamer verworpen werd; zij hield 
in, dat een bijzondere sahool, die buiten het plan om zou worden opgericht, 
gedurende drie jaren van subsidie verstoken zou blijven, tenzij zij binnen 
die tijd zou voldoen aan de eisen van de wet, wat betreft het aantal leer
lingen. Dit laatste kan men zich hoogstens indenken, wanneer het betreft 
een nieuwe afdeling aan de top van een bestaande school. 

De tweede mogelijkheid, door de commissie gesteld, deed niet zoveel ter 
zake. Zij hield dit in, dat men de gewenste openbare school, zolang deze 
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niet in het plan opgenomen of niet voor bekostiging in aanmerking ge
bradht zou zijn, zou beginnen in de vonn van een bijzondere neutrale 
school, zoals met kleuterscholen vaak gebeurd is. Deze gedachte strijdt 
echter dermate met "openbare" gevoelens, dat \hierin geen oplossing ligt. 
Deze suggestie ligt trouwens buiten het probleem. Het gaat nu net niet om 
een bijzondere school; die kan men, voor eigen rekening wel te verstaan, 
altijd oprichten. 

Blijft nog de derde suggestie van de commissie-De Roos, die door haar 
zelf het meest aannemelijk werd geacht, zij het dat niet de hele commissie 
daar achter stond. Deze hield in, dat het de gemeentebesturen in bepaalde 
gevallen zou vrij staan een school te stichten uit de openbare kas - der 
gemeente -, onder voorwaarde, dat dan eventueel het bijzonder onderwijs 
op gelijke voet behandeld zou worden. Men dacht hier aan een vóór
financiering door de gemeente, vooruitlopend op een te verwachten bekos
tiging, dan wel subsidiëring door het Rijk. 

De oplossing, die voor de oommissie het meest aanvaardbaar was, was 
dat voor het departement het minst. Van die kant gezien wel begrijpelijk. 
Langs deze weg wordt immers een deuk toegebracht aan de planprocedure. 
Een bijzondere school, buiten het plan om, is niet tegen te houden; een 
openbare wel ... gelukkig. Daarom keerde de staatssecretaris liever terug 
naar het andere voorstel, hier het eerst genoemd, dat de planprocedure 
niet alleen ongerept laat, maar zelfs nog ietwat versterkt, doordat een 
bijzondere school, buiten het plan om gesticht, niet op zeer korte termijn 
op subsidie mag rekenen. 

Ik meen, dat de nu voorgestelde oplossing onjuist is. Methodisch onjuist: 
de pijn zit immers niet bij het bijzonder onderwijs. Het is een averechtse 
methode, wanneer men .het openbaar onderwijs tracht te contenteren door 
aan het bijzonder onderwijs een beperking op te leggen. Bovendien is het 
een nare zaak, wanneer in de wet zo uitdrukkelijk een kloof geschapen 
wordt tussen de vrijheid van stichting en de subsidiëring uit 's rijks kas. 
De financiële gelijkstelling moet toch in principe betekenen, dat een op 
redelijke gronden gestichte school ook op subsidie uit 's rijks kas mag 
rekenen. 

Wanneer men zich de situatie tracht in te denken, komt men tot de 
volgende stand van zaken. In het algemeen zal men er niet snel toe over
gaan een bijzondere school te sticihten buiten de planprocedure om. Daar
voor is dat een veel te kostbare aangelegenheid. Men zal dus met kracht 
proberen de gewenste school in het plan opgenomen te krijgen. Alleen in 
een uiterste situatie, wanneer er een volkomen duidelijk verschil van inzicht 
met het departement bestaat of wanneer de zaak steeds maar uitgesteld 
wordt, zal men tenslotte de ingrijpende stap doen, voor eigen rekening 
een school te beginnen. Onmogelijk is dit immers niet, met name wanneer 
het niet gaat om een volledige school, maar alleen om een nieuwe afdeling 
aan een bestaande, gesubsidieerde sooool. Dat is wel een kostbare, maar 
niet een onbetaalbare zaak. 

Welnu, een soortgelijke situatie kan zich ook voor \het openbaar onder
wij s voordoen. Het is denkbaar, dat er een duidelijk verschil van inzicht 
bestaat tussen een gemeentebestuur en het departement en het is niet 
axiomatisch, dat de gemeente dan altijd ongelijk heeft. De Mammoetwet 
draagt met name aan gedeputeerde staten op toe te zien op een voldoende 
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omvang van het openbaar onderwijs, maar men kan niet zonder meer 
stellen, daJt de gemeenten daar tevreden mee moeten zijn. Een gemeente 
kan ook met gedeputeerde staten van opvatting verschillen. Trouwens, 
in de W.V.O. komen gedeputeerde staten slechts in actie tegen een nalatige 
gemeente; zo een is er nu juist niet in het geding, maar integendeel, het 
gaat hier om een gemeente die, alrtJhans ten aanzien van het onderwijs, vol
ijverig is. Is er niet een opening te vinden, waardoor - uiteraard bij uit
zondering, in een uiterste situatie - ook de gemeente onder de plan
procedure uit kan komen? 

Onder de huidige bepalingen van de W.v.O., dat geen nieuwe school uit 
de openbare kas bekostigd mag worden buiten de bepalingen van de 
W.V.O. om, zijn de gemeenten volslagen lamgelegd. Wanneer men dit voor
schrift schrapt, zijn de gemeenten volkomen vrij, behoudens goedkeuring 
van gedeputeerde staten of vernietiging door de Kroon wegens strijd met 
het algemeen belang. Het moet mogelijk zijn, de vrijheid tot stichting van 
een school door een gemeente buiten het plan om aan een criterium te 
binden, waardoor het vernietigingsrecht van de Kroon een solider handvat 
zou krijgen dan alleen het algemeen belang. Dat criterium zal niet zeer 
concreet kunnen zijn; zo ligt deze zaak nu eenmaal niet. Maar de onder
wijswetgeving werkt wel vaker met een algemeen geformuleerde norm, 
waarmee in de praktijk toch goed te werken is. In artikel 7S van de Lager
Onderwij swet worden zekere verplichtingen van de gemeente ten aanzien 
van het bijzonder onderwijs gebonden aan het criterium: "de normale 
eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen". Dat is ook geen water
dichte regel, maar we doen het er al bijna een halve eeuw mee. Zo zou men 
aan de bovenvermelde verbodsbepaling, een school uit de openbare kas te 
stichten buiten het plan om, een formule kunnen toevoegen " ... wanneer 
deze stichting in strijd zou zijn met een redelijk samenstel van onderwijs
voorzieningen in de omgeving van zulk een school", of in positieve zin 
zou men kunnen bepalen, dat zulk een stichting - buiten het plan om -
slechts toegestaan is terwille van een redelijke voorziening in scholen voor 
openbaar onderwijs in de betmkken gemeente c.q. in samenhang met om
liggende gemeenten. Het moet met enig overleg toCh mogelijk zijn een 
formule te vinden, die het aan de landsregering mogelijk maakt in te 
grijpen, wanneer de planning op ontoelaatbare wijze wordt doorkruist, 
maar die het de gemeente mogelijk doet blijven aanvullend op te treden 
in gevallen waar het plan niet of nog niet aan toe kwam. 

De planpl'lOCedure houdt zeker een verbetering in, vergeleken bij de 
huidige gang van zaken, waarbij de minister en zijn departement alle 
zeggensahap hebben. Zij brengt een zekere mate van objectiviteit in de 
beoordeling en geeft een zekere mate van inspraak in en openbaanheid 
aan het beleid. Maar de planprocedure is niet het eind van alle wijsheid. 
Het zal geen ramp zijn, wanneer eens een school of een afdeling wordt ge
sticht buiten het plan om. In deze vrijheid kan zelfs een gezonde correctie 
liggen voor het gevaar van centralisme en systeem-blindheid, die ook aan 
de planprocedure verbonden kunnen zijn. 

Werkgroepen en experimenten 
De weg van het oude naar het nieuwe onderwijsbestel is niet alleen, 

eigenlijk zelfs niet in de eerste plaats afgepaald door ambtelijke arbeid op 
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het departement, maar in helangrijke mate uitgezet door "het onderwijs". 
We denken hier aan de werkgroepen en de experimenten. De klacht, die 
rondom de Mammoetwet herhaaldelijk geuit is, nl. dat de organisaties op 
het gebied van het voortgezet onderwijs veel te weinig bij het vooroverleg 
betrokken werden, die klacht is verstomd. Er is in de laatste jaren intensief 
overleg gaande tussen departement, inspectie, organisaties en individuele 
schoolleiders. 

De werkgroepen dateren al van eind 1962. Dat was dus nog onder 
minister Cals. Deze droeg in oktober 1962 aan de inspecteU!r-generaal van 
het onderwijs de heer ir. M. Grote op, een advies uit te brengen over de 
uitwerking van een aantal algemene maatregelen van bestuur, door de 
nieuwe wet vereist. Voorde voorbereiding van dat advies werden voor de 
verschillende takken van onderwij s werkgroepen gevormd, waarin werden 
opgenomen vertegenwoordigers van :het departement, van de inspectie en 
van de organisaties van besturen, schoolleiders en docenten. Begin 1965 
werd een eerste, uitvoerig advies uitgebracht. 

De zgn. experimenten berusten op de wet tot het verlenen van grotere 
vrijheid van inrichting van het onderwijs (1963). Het in de praktijk ge
bruikelijk geworden woord experiment zou enig misverstand kunnen doen 
ontstaan. In feite hebben twee interpretaties van die term bestaan. Men 
heeft wel gemeend, daJt de experimenten bedoelden over de volle breedte 
een vernieuwing van het onderwijs in te luiden, proeven te nemen met 
nieuwe onderwijsmethoden, zodat de nieuwe wet niet alleen een nieuwe 
organisatorische opbouw van het voortgezet onderwijs zou brengen, maar 
ook methodisch en didactisch tot een nieuwe aanpak zou leiden. Het lijdt 
geen twijfel, dat wij, wanneer de uitvoering van de Mammoetwet op de 
resultaten van zulke experimenten zou moeten wachten, oog lang geduld 
zouden moeten oefenen. Dat was niet de bedoeling. Het experimenteer
wetje geldt voor slechts vijf jaar. Daarom had de staatssecretaris een ander 
doel voor ogen; de experimenten moeten op betrekkelijk korte termijn een 
inmchtgeven in de mogelijkheden en problemen, die zich zullen voordoen 
bij de realisering van het nieuwe stelsel van voortgezet onderwij s. Door 
invoering van de nieuwe schooltypen op een klein aantal scholen wordt men 
voor vele vragen en problemen gesteld en kan men zich nu al op de ant
woorden en oplossingen bezinnen, die men straks, bij de invoering over de 
hele lijn, gereed moet hebben. Dit alles houdt niet in, dat bij deze experi
menten het toepassen van nieuwe methoden is uitgesloten. De scholen kun
nen, gelet op de vrijheid, die er bestaat, voldoende uit de voeten, wanneer zij 
nieuwe wegen willen bewandelen. Maar de W.V.O. beoogt primair een 
nieuw stelsel, een nieuwe organisatie tot stand te brengen. 

In september 1964 werd gestart met een havo-experiment, uitgevoerd 
door vijfuien scholen uit de sector van het V.H. M.O. Later zijn deze uit
gebreid o.m. met havo-experimenten aan Ulo-scholen en kweekscholen en 
atheneum-experimenten; in voorbereiding zijn o.a. gymnasium-experi
menten en experimenten op het terrein van het economisch en administra
tief onderwijs Qh.e.a.o., m.e.a.o., en 1.e.a.o.). Over de ervaringen bij deze 
experime11lten bestaat regelmatig contact van de scholen met de inspectie 
en met het departement. 

Tussen de arbeid van de werkgroepen en de experimenten bestaat een 
verschil, dat met de aard van deze instituten samenhangt. De werkgroepen 
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bestaan uit personen, die "iets" vertegenwoordigen. Zij zijn b.v. bestuurs
leden van verenigingen, zij houden contact met hun besturen of zelfs met 
hun leden, zij hebben te maken met vele opvattingen. Het kan moeilijk 
anders of het resultaat van de werkgroepen draagt een compromissoir 
karakter. Dat houdt in dit geval tevens in, dat dit resultaat ook in belang
rijke rnaJte traditiOiIleel gehonden is. 

De experimenten worden uitgevoerd door afzonderlijke scholen; wel be
staat er onderling contact, maar het overleg is voor niemand bindend. 
Gehonden is men aan bepaalde minimum-eisen wat het aantal te geven 
lesuren voor vakken of groepen van vakken betreft en aan de eisen voor 
het eindexamen, die tijdens het experiment en na veel overleg, ook met de 
scholen, worden opgesteld. Maar er is een grote eigen bevoegdheid van 
het bevoegd gezag en de leiding van de school. Dat bevoegd gezag en 
vooral d~e schoolleiding kunnen veel gemakkelijker eigen wegen gaan; de 
omstandigheid, dat zij aan het experiment wensen mee te werken, maakt 
aannemelijk, dat zij minder aan het traditionele patroon gehonden zijn. 

Daar komt nog iets bij. In deze jaren kon, zo verklaart de memorie van 
toelichting op het ontwerp overgangswet volkomen terecht, bepaald ge
sproken worden van een stroomversnelling in het denken over de herzie
ning van het voortgezet onderwijs. Deze versnelde ontwikkeling van de 
ideeën vindt voo,r een goed deel haar oorzaak in de discussies rondom de 
Mammoetwet, later in de discussies over de uitvoering van die wet, dis
cussies, die weliswaar intern gehouden werden, maar die toch ook aan
leiding gaven tot consultaties van allerlei instanties en tot tal van publi
katies. Tenslotte hebben ook de experimenten velen geanimeerd tot een 
nieuwe aanpak. Deze versnelde stroom is al veel gepasseerd, wat onlangs 
nog nieuw leek. De Mammoetwet is in sommige opzichten alweer achterop 
en de arbeid van de werkgroepen, die van 1962 tot 1964 aan hun eerste 
rapport werlden, is ook al niet meer helemaal bij de tijd. 

In het voorlopig verslag op het ontwerp overgangswet treffen wij de op
merking aan, dat helaas bij de inwerkingtreding van de Mammoetwet wel 
eens zou kunnen blijken, dat wezenlijke onderdelen van de wet alweer 
achterhaald zijn. Deze opmerking klinkt daar als een verwijt. Ten onrechte. 
De termijn, die gebruikt is om de overgangsregeling gel'eed te krijgen en 
aan de uitvoeringsbesluiten gestalte te geven is bepaald niet onredelijk lang 
geweest. De pijn is geen gevolg van traagheid in de wetgevende arbeid, 
maar van de snelheid der ontwikkeling. 

Niettemin is de vraag ter zake, of van deze ontwikkeling der ideeën niet 
iets meer moet doorwerken in de wetgeving; of dus op dit moment al niet 
wat meer in de wet op het voortgezet onderwijs 'gewijzigd moet worden 
dan het ontwerp overgangswet voorstelt. 

Afdelingen en keuzevakken 
De wet op het voortgezet onderwijs handhaaft voor het V.W.O. (gym

nasium en atheneum) de splitsing in afdelingen A en B, die wij thans 
kennen bij het gymnasium en de H.B.S. Daarnaast wordt in die wet een 
nieuwe opzet ingevoerd, een systeem van kern- en keuzevakken, waarbij 
voor alle afdelingen enkele vakken verplicht gesteld zijn en daarnaast een 
aantal keuze-mogelijkheden bestaat. Het leerplan is dus niet voor alle 
leerlingen van een afdeling gelijk, maair de leerlingen kunnen binnen 
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zekere grenzen hun eigen vakkenpakket en daarmee tevens hun eigen eind,,
examenvakken kiezen. 

De vraag is, of het oude, n.l. de duidelijke afdelingen, en het nieuwe, de 
keuzevakken, zich met elkaar laten verenigen. Het is direct al opvallend, 
dat voor het H.A.V.O., waarvoor nagenoeg dezelfde vakken voorgeschreven 
worden als voor het Atheneum - een enkel klein verschil is voor het 
onderhavige verhaal niet relevant - van zulk een splitsing geen sprake is. 
Daar heeft men slechts een systeem van keuze-vakken, zoals ook uit de 
bijlage bij het wetsontwerp overgangswet blijkt. Interessant is, dat aan
vankelijk, bij het begin van de experimenten, nog aan richtingen voor het 
H.A.V.O. gedacht werd, onder welke benaming dan ook ("streams" b.v.). 
Er moest voor de leerlingen een eindexamen mogelijk zijn, waarbij de 
handelsvakken in elk geval ingesloten waren, een eindexamen met in elk 
geval de exacte vakken en een literair getint eindexamen. Zo hing over 
de regeling nog de schaduw van de oude H.B.S.-A, H.B.S.-B en M.M.S. 
In een later stadium is dit voorschrift weggevallen en werd uitgegaan van 
een volledig vrije keuze. Het verschil is niet zo heel groot, want in de 
praktijk zal ieder natuurlijk een combinatie van vakken kiezen, waarmee 
hij iets doen kan, een pakket examenvakken, dat ook voor het begrip van 
de buitenstaander, de man bij wie de geslaagde leerling zich met zijn 
diploma's en zijn cijferlijst je vervoegt, een zekere inhoud moet hebben. 
Dat regelt zich vanzelf. 

Geen vaste splitsing in afdelingen dus bij het H.A.V.O, wel bij het 
V.W.O. (gymnasium, atheneum). De motieven voor deze splitsing liggen 
vermoedelijk alleen in de bepalingen van de wet op het wetenschappelijk 
onderwijs - daarover straks - en in de traditie. Want op zichzelf is deze 
splitsing naast het systeem van keuzevakken niet meer zinvol. De buiten
staander kan immers straks niet meer weten, wat de irrhoud van een 
diploma A dan wel B is. Op basis van de in de bijlage genoemde vakken
verdeling met verplichte vakken en keuzevakken, kan men b.v. een gym
nasiumdiploma A en B naast elkaar stellen, waarbij van de zeven examen
vakken zes vakken identiek zijn en alleen het zevende verschilt, n.l. resp. 
geschiedenis voor A en een der natuurwetenschappen voor B. Het diploma 
B vooral heeft als waarborg voor een bepaalde vorming veel van zijn be
tekenis ingeboet; het behoeft niet meer in te houden dan de garantie, dat 
houder dezes geëxamineerd is, wat de exacte vakken betreft, in wiskunde I 
en één der natuurwetenschappelijke vakken. Voor het Atheneum geldt in 
iets mindere mate hetzelfde; daar omvat het verschil tussen het diploma 
A en B minimaal twee vakken. 

Bij het Atheneum spelen echter andere gewichtige omstandigheden een 
rol, welke zich groeperen om het karakter van de A-afdeling. In de huidige 
situatie heeft de H.B.S. duidelijk een tweeledig karakter: maatsohappij
school met een middelbare opleiding op goed niveau en tevens voorberei
dend wetenschappelijk. Voor de A-afdeling ligt het accent meer dan voor 
de B-afdeling op het eerste. Het aantal abituriënten van de H.B.S.-A dat 
zijn studie voortzet Qij het wetenschappelijk onderwijs is niet overwegend. 
In de overgangswet heeft dit feit zelfs tot de consequentie geleid, dat een 
zelfstandige H.B.S.-A bij de overgang naar het nieuwe bestel haar bestaan 
vervolgt als school voor H.A.V.O., derhalve niet voorbereidend weten
schappelijk. Het is ook kennelijk de bedoeling van de W.V.O., dat het 
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Atheneum-A dit amfibisch karakter van de huidige H.B.S.-A niet zal 
hebben, maar zonder dubbelzinnigheid pre-universitair van aard en niveau 
zal zijn. Het is - even terzijde - de vraag, of het aangegeven pakket 
examenvakken hier aan deze eis voldoet. De mogelijJ.<1heid bestaat het 
examen Atheneum-A te doen bestaan uit: Nederlands, drie moderne talen, 
geschiedenis, aardrijkskunde en een deel van de economie (economische 
wetenschappen I). 

Ernstiger is een andere omstandig,heid. Om niet ons land te overspoelen 
met tal van kleine afdelingen is de mogelijkheid tot omzetting van scholen
oude-stijl in scholen-nieuwe-stijl aan grenzen gebonden. Een H.B.S. met 
minder dan 400 leerlingen en een Lyceum met minder dan 600 leerlingen 
kan kiezen tussen Atheneum en H.A.V.O., of-àf, maar niet allebei. De 
tweeslachtige H.B.S. moet dus overgaan in een ondubbelzinnige V.W.O.
school of in een niet voorbereidend wetenschappelijke H.A.V.O. De leiding 
van zo'n H.B.S. met de afdelingen A en B zal daardoor altijd een deel van 
de leerlingen tekort moeten doen. Kiest men voor Atheneum, dan zal men 
de leerlingen, die zich niet richten op het wetenschappelijk onderwijs en 
die daarvoor ook niet voldoende capaciteiten bezitten (in de huidige 
A-afdeling zullen er nu zeker een aantal een plaats vinden) niet aan hun 
trekken kunnen laten komen; kiest men daarentegen voor het H.A.V.O., 
dan sluit men voor anderen de weg naar het wetenschappelijk onderwijs af. 

De weg naar de oplossing wordt ons door het ontwerp overgangswet zelf 
gewezen. Zoals we reeds zeiden, zullen de enkele zelfstandige H.B.S.-en A, 
die er thans in ons land zijn, worden omgezet in een school voor H.A.V.O. 
en dus niet in een Atheneum. Wat met de scholen, uitsluitend voor A, ge
beurt, zou men ook kunnen doen met alle afdelingen A, n.l. deze omzetten 
in een H.A.V.O.-kop, náást een Artheneum-kop (die uit de B-afdeling 
zou moeten ontstaan). Bij die Atheneum-kop denke men dan niet aan één 
of twee afdelingen, maar aan ongesplitste klassen met keuzevakken, zoals 
hierboven geschetst. 

Men zou dan aan de top van een lyceum krijgen drie afdelingen: gym
nasium, atheneum en H.A.V.O., alle drie ongesplitst, maar met kern- en 
keuzevakken. Is dat financieel wel verantwoord? Men kan al te grote ver
splintering al in de hand houden door de vrijheid van keuze op kleinere 
scholen te beperken, door daar het aantal keuzevakken te verminderen. Het 
ligt voor de hand dat een kleine school minder mogelijkheden kan bieden 
dan een grotere. Nog een andere oplossing is er om te voorkomen, dat te 
kleine groepen gevormd zouden moeten worden, waardoor de scholen te 
duur worden, een oplossing, die echter op dit moment wellicht te ingrijpend 
is. Aan de top van een lyceum kan men ook nog gymnasium en atheneum 
in elkaar laten vervloeien en bij het vormen van groepen voor de keuze
vakken beide combineren voor die vakken, die aan beide scholen gemeen
schappelijk zijn. Dan zouden ook op kleinere scholen groepen van vol
doende grootte gevormd kunnen worden. Wij willen dit deel van het 
betoog kort samenvatten. Het systeem van keuzevakken ontneemt aan de 
afdelingen A en B, zowel het gymnasium als van atheneum, hun duidelijke 
profilering en doet deze afdelingen geleidelijk in elkaar overgaan. Daarom 
heffe men deze afdelingen, die zichzelf niet langer waar maken, op. Men 
beperke zich tot de eis, dat voor het eindexamen gymnasium verplicht zijn 
(bij een totaal van zes of zeven vakken): Nederlands, Latijn en als derde 
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vak Grieks dan wel wiskunde I en voor het atheneum: Nederlands, wis
kunde I en als derde vak economische wetenschappen dan wel één der 
natuurwetenscihappen. 

Examenrechten 
De zojuist genoemde conclusie brengt ons in conflict met de wet op het 

wetenschappelijk onderwijs, die voor toelating tot de diverse faculteiten en 
afdelingen een bepaaldelijk aangegeven vooropleiding eist. Die duidelijke 
diploma's zouden immers niet meer bestaan. 

Wij komen hier tot een tweede punt waar het nieuwe bestel op twee 
gedachten hinkt. Enerzijds wordt door het systeem van keuzevakken aan 
de verschillende afdelingen hun vaste inhoud ontnomen, anderzijds houdt 
men de eis van een bepaald diploma voor toelating tot bepaalde studie
richtingen vast. Dat lijkt misschien een waarborg van deugdelijkheid, maar 
dat is een fictie. Men kan theoretisch aan een technische hogeschool gaan 
studeren - zonder verdere eisen - met een diploma gymnasium B, dat 
in de exacte sector niet meer behoeft te omvatten dan wiskunde I, waarbij 
stereometrie en analytische meetkunde ontbreken, en één der natuurweten
schappen, laat ons zeggen: biologie. Dan behoeft men volgens de wet zelfs 
geen aanvullende tentamens af te leggen. Daar spreekt de wet alleen van, 
wanneer men niet het vereiste diploma heeft, wat men wel heeft met gym
nasium B in zijn zak, hoe besnoeid ook. Is dit nonsens? Natuurlijk wel, 
maar men moet dan in de wet geen nonsens opnemen. De consequentie van 
het systeem van keuzevakken is, dat de wet geen gedifferentieerd diploma 
eist voor de rtoelating tot het wetenschappelijk onderwij s, doch slechts een 
qiploma V.W.O. en dat in het academisch statuut voor iedere studie
richting de vakken worden vermeld, waarin men moet zijn geëxamineerd, 
op het eindexamen dan wel aanvullend. Daar zal het in de praktijk tooh wel 
op neer gaan lromen. De in de vorige paragraaf genoemde series verplidhte 
vakken resp. voor het gymnasium en voor het atheneum zullen de eigen 
geaardheid en een verantwoord niveau voldoende kunnen waarborgen. In 
hoeverre voor de onderscheiden studierichtingen specifieke eisen aan het 
vakkenpakR:et gesteld moeten worden, is een zaak, die nader valt te bezien, 
maar die dan geregeld moet worden in de sfeer van de wet op het weten
schappelijk onderwijs. 

Bevoegdheden 
We noemen nog een derde onderwerp, waar het voortgezet onderwijs in 

beweging is, maar waar het ontwerp overgangswert te veel vast zit aan het 
verleden en onvoldoende ruimte laat voor een voortgaande ontwikkeling 
van het denken: de akten van bekwaamheid. Merkwaardig is, dat de 
memorie van toelichting zelf spreekt van een novum. Formeel kan men het 
zo stellen: In feite correspondeert het nieuwe systeem, dat drie graden 
gaat omvatten, keurig met het feitelijk thans bestaande. De Lager Onder
wijswet kent de "lagere akte", de bevoegdheid L.O., die in het bijzonder 
gericht is op de U.L.O. Op de Middelbaar Onderwijswet berust de akte 
M.O., speciaal voor ;het V.H.M.O. bestemd. Officieel maakt alleen de 
volledige akte, de akte M.O.(B), iemand bevoegd. Voor de meeste vakken 
wordt deze echter voorafgegaan door een akte M.O.A., die formeel geen 
bevoegdheid geeft, maar in de praktijk toch een eigen leven is gaan leiden. 
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Bij de bezoldiging wordt zij gehonoreerd. In de bijlage bij het ontwerp 
overgangswet, waarin een tijdelijke voorziening getroffen wordt voor de 
bevoegdheden onder het nieuwe bestel, wordt de akte M.O.A. als zelfstan
dige bevoegdheid erkend. Welnu, met deze trits van akte L.O., M.O.A. 
en M.O.B. lopen de drie graden van de nieuwe regeling nagenoeg parallel. 
Zo is ook dit novum onderworpen aan de wet van Salomo: niets nieuws 
onder de zon. 

De regeling van deze bevoegdheden en de opleiding van de leraren is 
vermoedelijk wel het moeilijkste onderwerp, dat nieuw geregeld moet 
worden, in aansluiting bij de nieuwe organisatie. De discussie is nog volop 
gaande en de ontwikkeling van de ideeën is zeker nog niet afgesloten. 
Daarom is het te betreuren, dat ook op dit punt het ontwerp overgangswet 
de zaak niet meer open houdt, maar zich vastlegt op de huidige denk
beelden bij een deel van de betrokkenen. Zo vinden we in het ontwerp ver
meld, hoeveel graden er voor diverse vakken zijn. Waarom moet dit wet
telijk worden vastgelegd? De bevoegdheid van de derde graad geldt, wat 
het algemeen voortgezet onderwijs aangaat, voor het M.A.V.O., de be
voegdheid van de tweede graad voor de eerste drie klassen van het 
H.A.V.O. en de eerste klas van het V.W.O., de bevoegdheid van de eerste 
graad van de twee hoogste klassen van het H.A.V.O. en voor het V.W.O., 
minus de eerste klas. Dat is, zoals gezegd, de feitelijke situatie van nu, 
waarbij dan de akte M.O.-A een officiële status en een afgepaalde actie
radius gekregen heeft. Ook hier rijst de vraag, waarom deze regeling nu 
wettelijk vast moet liggen (of liever blijven liggen), terwijl de zaak nog in 
beweging is. Nu al staat vast, dat deze regeling niet bruikbaar is voor een 
scholengemeenschap, een organisatievorm, die sinds enkele jaren in OP.
komst is. In de scholengemeenschap, die experimenteel al bestaat, vindt 
men in de gemeenschappelijke brugklas leerlingen, die later hun weg in 
verschillende [richtingen zullen vervolgen: V.W.O., H.A.V.O. en M.A.V.O. 
De leraar, die in de hogere klassen van het M.A.V.O. bevoegd is, is dat 
niet in de eerste klas, waar zijn leerlingen vandaan komen. 

Moeten wij niet toe naar een over onze grenzen niet onbekende, in
deling, waarbij het algemeen voortgezet onderwijs, de sêholen 'dus van de 
leerlingen van twaalf tot achttien jaar, in tweeën gedeeld is, junior en 
senior? De Mammoetwet tendeert al in die richting door voor V.W.O. 
en H.A.V.O. een duidelijke cesuur te leggen na de derde klas. Is het dan 
niet juister de bevoegdheid van de derde graad, die dan nauw aangesloten 
moet worden aan de onderwijzersbevoegdheid, te richten op het lager 
algemeen voortgezet onderwij s en het lager beroepsonderwij s en dan voor 
heel de overige "primaire" opleiding, dus voor het M.A.V.O., en de eerste 
drie klassen van V.W.O. en H.A.V.O. de bevoegdheid van de tweede 
graad te eisen? De aard van het onderwijs zal in deze klassen zo ongeveer 
gelijk zijn, algemeen oriënterend en nog weinig abstract. Wij stellen dit 
in vragende vorm. De zaak is zeker nog niet uitgepraat. Juist daarom is de 
huidige wettelijke regeling ons te zeer gebonden. 

Lessentabellen 
In deze opsomming van zaken tussen oud en nieuw, waar de overgangs

wet-in-ontwerp nog bij het oude blijft, kan nog een punt genoemd worden 
van meer ondergeschikt belang. Wanneer men de lessentabellenbeziet, 
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blijkt, dat de voorstellen zijn uitgegaan van een sc:hoolweek van 34 lesuren, 
dat wil zeggen: van zes dagen. Weliswaar treft men de opmerking aan, dat 
de vrije zélJterdag er toch nog in zit,. n.l. door de duur van de lesuren te 
bekorten, maar deze gedachte is wel zeer aanvechtbaar. Men komt dan toch 
op zeven vakken per dag, praktisch alle dagen. Da:t is voor de leerlingen 
ongetwijfeld een veel zwaardere belasting dan zij thans kennen, en zelfs 
een te zware belasting. De overgang van oud naar nieuw zou gebruikt 
kunnen worden om de urentélJbel te verminderen tot dertig per week. Dat 
zou op een enkel punt wat gevoeligheden treffen, maar dat is in deze 
materie onvermijdelijk. 

De vrije zaterdag is op zich geen hoog ideaal, maar zij behoort nu een
maal bij het patroon van onze tijd. Het lager onderwijs, het wetenschaP'" 
pelijk onderwijs, het nijverheidsonderwijs hebben de vrije zaterdag inge
voerd. Het is te dwaas, om één categorie te blijven uitsluiten van deze 
algemeen bestaande situélJtie. 

Die lessentabellen zijn ook overigens zeer aanvechtbaar. Het zijn mini
mumtabellen, eisen, waaraan de school ten minste moet voldoen. Men heeft 
deze minima echter zo hoog mogelijk opgevoerd, zij geven het hoogst toe
laatbare, het maximum van dat minimum. Daardoo'r schiet men zelfs hier 
en daar eigenlijk door het plafond heen. Ook op dit onderdeel heeft men 
zich te zeer vastgeklampt aan de bestaande regelingen en te weinig ruimte 
gelaten voor een nieuwe ontwikkeling. 

Zo is het ontwerp-overgangswet ons in de zaken van het voortgezet 
onderwijs iets te behoudend en te voorzichtig. Dat is, wij herhalen het, wel 
begrijpelijk; de bewindslieden zien als hun voornaamste taak, zonder veel 
verdere discussie en zonder de daaruit voortvloeiende vertraging, de 
Mammoetwet in werking te doen treden. Maar te betreuren is, dat het ont
werp op bepaalde punten te zeer aan het oude gebonden blijft. Op zijn 
minst zou er een opening moeten komen voor een vrije verdere ontwikke
ling. Daarvoor noemden wij vier punten: de splitsing in afdelingen, de 
verplichte vooropleiding voor de onderscheiden faculteiten en afdelingen, 
de graden van bevoegdheid en de te hoge urentabel. 

Het is een merkwaardige omstandigheid, dat de Mammoetwet zelf een 
illustratie geeft van een openheid, die tot een onverwachte, gehed nieuwe 
ontwikkeling schijnt te gaan voeren. Dat betreft de scholengemeenschap. 
De wet (W.V.O.) bevat daaromtrent slechts twee bepalingen, die eigenlijk 
niet meer inhouden dan dat er een scholengemeenschap kan bestaan. Dat 
woord is in de wet een zeer algemene aanduiding. In de ontwikkeling van 
de laatste paar jaren ziet men vrij snel een bepaalde vorm van scholen
gemeenschap naar boven komen, die bezig is deze aanduiding speciaal voor 
zich op te eisen: de combinatie van V.W.O., H.A.V.O. en M.A.V.O., 
anders gezegd: het hele niet-beroepsonderwijs tussen de lagere school en 
het wetenschappelijk onderwijs. Minus het L.A.V.O., zeker, maar aan het 
zelfstandige L.A.V.O. denkt men geen grote toekomst toe. 

Men kan zich de vraag stellen, waar dit nieuwe schooltype ineens van
daan komt. Het antwoord op die vraag blijft een gissen. Men kan denken 
aan de moeilijker positie van het u.L.O. (M.A.V.O.) naast het blijkbaar 
veelbelovende H.A.V.O. ; in een combinatie met andere scholen kan het 
M.A.V.O. gemakkelijker zijn eigen plaats behouden. Men kan ook denken 
aan de moeilijker positie van de kleinere scholen voor V.H.M.O., die ook 
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door "schaalvergroting" meer kansen kunnen krijgen. Toch lijkt mij de 
hoofdoorzaak in de Mammoetwet zelf te liggen. Op de achtergrond daarvan 
ligt immers als belangrijk motief de gedachte van zoveel mogelijk differen
tiatie en doorstroming. Deze gedachte wordt het best verwezenlijkt in een 
scholengemeenschap, onder één bevoegd gezag, waar alle mogelijkheden 
te vinden zijn. Heel concreet is de Mammoetwet in dit opzicht ten aanzien 
van de brugklas. De eerste klas van al de sdholen, die men in een scholen
gemeenschap wil samenvatten, heeft toch al dezelfde uren tabel. De zin 
daarvan is, in deze brugklas de selectie en determinatie van de leerlingen 
zo goed mogelijk te doen plaatsvinden en hun daarmee de voor hen meest 
geschikte school te wijzen. Hoe zal men dit doel beter kunnen effectueren 
dan wanneer de verschillende schooltypen voorhanden zijn in één organi
satorische een:heid, de scholengemeenschap? 

De groei van ons onderwij s heeft het in het verleden vaak moeten hebben 
van de vrije maatschappelijke ontwikkeling. Dat proces gaat kennelijk 
onder de Mammoetwet nog door, gelukkig. Daarom moge de wet zo min 
mogelijk dammen opwerpen, die een vrije ontwikkeling, met de behoeften 
van de maatschappij mee, zouden kunnen verhinderen. Er is sprake van 
een stroomversnelling in het denken over het voortgezet onderwijs, zeggen 
de bewindslieden. Dan moet men het water de ruimte geven om door te 
stromen. 

* 
BOEKBESPREKING 

H. M. DE LANGE, De gestalte van een verantwoordelijke 
maatscluIppij; een kritisch onderzoek naar enkele onder
delen van de gevoerde economische politiek in N eder
land na de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 1966, 
271 blz. 

Door haar probleemstelling en haar inhoud is deze studie - waarop de 
auteur enige tijd geleden aan de Nederlandse Economische Hogeschooi 
promoveerde - naar onze mening "verplichte literatuur" voor iedereen 
wie het verband tussen christelijk geloof en economie ter harte gaat. De 
Lange heeft een moedige poging gedaan om vanuit het weinig exacte 
begrip verantwoordelijke maatschappij, zoals dat in 1948 door de Wereld
raad van Kerken werd geformuleerd, de na-oorlogse Nederlandse econo
mische politiek te doorlichten. Aangezien deze dissertatie het recente econo
mische verleden van ons land beschrijft, analyseert en beoordeelt, biedt zij 
uiteraard weinig economisch nieuws, maar men moet bedenken dat hier de 
analyse eigenlijk slechts bijzaak is omdat de waardering hoofdzaak moest 
zijn: het is inderdaad in de eerste plaats een kritisch onderzoek geworden. 
Het zijn vooral de waarde-oordelen die het betoog boeiend en af en toe 
zelfs verrassend maken. 

Op blz. 8 wordt gesteld dat de maatschappelijke problematiek "een poli
tiek antwoord vraagt, dat wetenschappelijk (in ons geval economisch) en 
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zedelijk is gefundeerd". Ons bezwaar richt zich tegen de combinatie van de 
drie woorden politiek-wetenschappelijk-gefundeerd. Hiermee wordt namelijk 
gesuggereerd dat slechts één bepaalde economische politiek de kwalifikatie 
"wetenschappelijk gefundeerd" zou kunnen verwerven, waardoor auto
matisch alle andere economisch-politieke richtingen als onwetenschappelijk 
- en dus als onjuist in de letterlijke zin van het woord - zouden zijn 
veroordeeld. 

In dit verband willen wij er de aandacht op vestigen dat de groots opge
zette poging van Fred. L. Polak om het wetenschappelijk waarde-oordeel 
in de sociale wetenschappen gestalte te geven, op een mislukking is uit
gelopen. In feite was zijn dissertatie Kennen en keuren in de sociale weten
schappen (1948) slechts een filosofische verkenning waardoo'r de centrale 
stelling van Max Weber volstrekt niet werd aangetast. Volgens Weber zijn 
waarde-oordelen levensbeschouwelijk - in wezen religieus - gefundeerd. 
De Lange stemt in met Louët Feisser: "Zowel het oordeel omtrent het 
zijn als ook het oordeel omtrent wat behoort te zijn streeft naar objectivi
teit en mag dus trachten zich wetenschappelijk te doen gelden." Het wil 
ons voorkomen dat ook met deze stelling de mogelijkheid van het weten
schappelijk waarde-oordeel allerminst is aangetoond. 

De consequenties van het door De Lange gekozen uitgangspunt zijn 
ernstig. Op verschillende plaatsen tracht hij de eigen ideologie als de weten
sc.happelijk juiste voor te stellen. Men moet dan onwillekeurig denken aan 
Marx die het aangedurfd heeft om zijn politieke overtuiging in het kader 
van een aantal (merendeels onhoudbare) stellingen over het "kapitalisme" 
te presenteren als het wetensclwppelijk socialisme. Evenwichtigheidshalve 
zij hierbij opgemerkt dat ook verschillende liberale denkers de neiging 
hadden c.q. hebben om de liberale ideologie van de economie als de enige 
wetenschappelijk gefundeerde aan te prijzen. Wie nog veI'der zoekt zal nog 
wel meer ideologieën vinden die zich maar al te graag willen tooien met 
het predikaat "wetenschappelijk". Wij gevoelen veel sympathie voor de 
socialist die woedend werd toen zijn liberale buurman eens opmerkte: "Ik 
snap het niet dat iemand met een goed verstand als jij socialist kan zijn." 
Misschien geldt ook hier het beroemde woord van Pascal: "Le coeur a ses 
raisons que la raison ne connaît pas" (het hart heeft zijn redenen die de 
rede - het verstand - niet kent). 

Voor overtuigde socialisten, zo merkte Schumpeter op, is het voorrecht 
in een socialistische gemeenschap te mogen leven zo enorm veel waard da.t 
het alle andere argumenten overbodig maakt: "Socialistisch brood zal hen 
zoeter smaken dan kapitalistisch brood, eenvoudig omdat het socialistisch 
brood is en dat zou het zelfs doen als ze er muizen in vonden" (Capitalism, 
Socialism and Democracy, 1947, blz. 190). De Amerikaanse economist 
Viner heeft eens verklaard dat zelfs al zou aangetoond kunnen worden dat 
het economisch liberalisme een inefficiënt economisch systeem was, hij er 
toch de voorkeur aan zou blijven geven: "Ik houd er van, het is zelf een 
van mijn waarden en het past heel goed in de rest van mijn waarden
systeem" (The long view and the short - studies in economie theory ood 
policy, 1958). Het meest principiële vraagstuk van de economische politiek, 
namelijk de keuze van de economische orde, is blijkbaar een kwestie van 
levensbeschouwing die door de economische wetenschap niet kan worden 
beslist. In zijn proefschrift wekt De Lange de indruk dat hij zodanig is 
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overtuigd van de wetenschappelijkheid van zijn waarde-oordelen dat hij het 
eigen ideologisch standpunt niet meer als zodanig onderkent. 

Een tweede bezwaar dat wij tegen zijn betoog over de verantwoordelijke 
maatschappij hebben is dat het lijdt aan een duidelijk tekort aan werkelijke 
oecumenische gezindheid. De andersdenkenden - met name de calvinisten 
en de katholieken moeten het ontgelden - zouden verouderd, verstard, 
intellectualistisch etc. zijn. Hun doodzonde is dat zij weinig overheids
ingrijpen in het economisch leven willen. 

Het traditionele protestantse denken is veel te pessimistisch over de mens 
en veel te bang voor de overheid, de katholieken hebben daarentegen -
aldus De Lange - een te zonnige kijk op het wezen van de mens (blz. 
176). De "juiste" antropologie is dan niet moeilijk meer te vinden: het 
wetenschappelijk gewogen oecumenisch gemiddelde van de calvinistische 
en de rooms-katholieke dwalingen. 

Doordat de auteur ideologie en economie niet voldoende onderscheidt 
is hij te spoedig geneigd andere visies die gebaseerd zijn op andere ver
houdingen der wegingsfactoren als wetenschappelijk onjuist te verwerpen. 
Als bijvoorbeeld iemand aan het voortbestaan en de zelfstandigheid van de 
vakbeweging een hoge waarde toekent en in verband daarmee de verant
woordelijkheid voor de loonvorming bij het bedrijfsleven wil leggen - het 
risico van iets meer looninflatie, iets langzamer economische groei en iets 
minder arbeidsrust bewust aanvaardend - dan is er geen sprake van een 
denkfout maar alleen van een ander waardensysteem. Op dit punt komen 
wij nog terug bij het onderwerp P.B.O. 

Het niet helder onderscheiden tussen het algemeen 'belang en het per
soonlijk (of groeps-)belang zou een fout zijn die voor een belangrijk deel 
zou wortelen in een onjuiste antropologie (blz. 176). Herhaaldelijk hanteert 
De Lange het begrip algemeen belang en wijst hij er op dat alleen de over
heid in staat is dit belang te behartigen 0blz. 193). Een zorgvuldige definitie 
van dit begrip wordt echter niet gegeven. Het wil ons voorkomen dat 
Zijlstra precies in de roos schoot toen hij het onlangs als volgt omschreef: 
"Algemeen belang wordt politiek geïnterpreteerd, het is datgene wat de 
betrokken minister in een bepaalde situatie het algemeen belang belieft te 
noemen, aangenomen dat de volksvertegenwoordiging hem volgt" (Maat
schappijbelangen, aug. 1966, blz. 349). Ook andere economisten (Hartog 
en Kleerekoper) leverden recentelijk kritiek op het lege begrip algemeen 
belang. 

De normatieve beschouwingen welke op de diverse conferenties van de 
Wereldraad zijn geleverd, munten niet uit door duidelijkheid en origina
liteit. Verschillende malen werd bijvoorbeeld gesteld dat de inkomens
verdeling billijk (rechtvaardig) moet zijn, maar dit soort uitspraken biedt 
de economist weinig houvast. Ook de grote vondst van 1948, de verant
woordelijke maatschappij, biedt weinig nieuws en vooral weinig concreets. 

Op blz. 9S wordt gesteld dat de wereldgelijkvormigheid (van het wes
terse christendom) de oorzaak ervan is geweest, dat gedurende een vrij 
lange tijd een evenwichtige visie op de rol van de overheid werd verduis
terd. En dan gaat het betoog als volgt verder: "Met deze opmerking willen 
wij niet suggereren, dat "the community" en de overheid identiek zijn. Hier 
doet zich een van de moeilijkheden voor door gebrek aan helderheid in de 
theologie". De relatie tussen ovenheid en maatschappij wordt door deze 
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opmerking, waarmee de schrijver zelfs niets wil suggereren, niet veel duide
lijker. Naar onze mening dient een studie die geheel gebaseerd is op het 
begrip verantwoordelijke maatschappij een zeer duidelijke definitie van 
maatschappij te bevatten. Op blz. 72 en 96 krijgt de lezer de indruk dat 
de auteur het zeer goed gezien vond van de Wereldraad om nergens precies 
te zeggen hoe hier en nu of in de toekomst en elders die verantwoordelijke 
maatschappij er uit zou moeten zien. 

De auteur doet veel moeite om duidelijk te maken dat het begrip "ver
antwoordelijke maatschappij" iets heel anders en veel beters is dan een 
"beginsel" in het traditionele confessionele denken. Op blz. 10 citeert hij 
Kraemer die gezegd heeft: "Het fundamentele verschil tussen beginselen 
en levenshoudingen is dat de eerste onwillekeurig tot intellectualistische 
gebondenheid aan formules of geforceerde interpretaties leiden, terwijl 
fundamentele levenshoudingen uit de vraag naar de gehoorzaamheid aan 
Christus als levende persoon geboren, existentieel beslissingen meebrengen, 
beweeglijk en niet star." De impliciete insinuatie délJt het zoeken naar 
christelijke beginselen niet geboren zou zijn uit de vraag naar de gehoor
zaamheid aan Christus als levende persoon, wijst op een gebrek aan bereid
heid om bij het traditionele confessionele denken over O'Verheid en maat
schappij goede trouw te veronderstellen. 

In navolging van de theologen Oldham en De Graaf ziet De Lange het 
begrip verantwoordelijke maatschappij als een van de tijdelijke morele 
regels (middle axioms, principia media) waarmee vruchtbaar zou kunnen 
worden gewerkt. Ter toelichting moge nog dienen dat een "middle axiom" 
de bemiddelingsfunctie moet vervullen tussen de algemene ethische eisen 
van het Evangelie en beslissingen die in concrete situaties moeten worden 
genomen (blz. 97). Het enige verschil met de oude beginselen is dan blijk
baar dat de nieuwe zijn voorzien van het etiket "slechts tijdelijk geldig". 

Na deze summiere opmerkingen van algemene aard willen wij - de 
hoofdstukindeling van het boek volgend - nog op enkele details ingaan. 

De korte, maar voor het begrijpen van de theologische achtergronden en 
de wetenschappelijke en politieke bedoelingen van de schrijver zeer belang
rijke Inleiding wordt gevolgd door een uitstekend overzicht van de geringe 
resultaten van de conferenties van Stockholm, Oxford, Amsterdam, 
Evanston en New DeLhi. Het derde hoofdstuk, De mens en zijn verant
woordelijkheid, vormt de theologische kern van het werk. Hier wordt een 
ons inziens verantwoorde kritiek geleverd op de extreem eenzijdige theo
logie van Kar! Barth, alsmede op enkele nogal inconsistent lijkende uit
spraken van Berkhof. Ook in dit hoofdstuk wordt met geen woord gerept 
van de "dadendrang" die het calvinisme in zijn goede dagen kenmerkte en 
evenmin wordt bijvoorbeeld iets gezegd van de grote sociale encyclieken 
van de katholieke kerk. 

In zijn theologische beschouwingen getuigt De Lange van een optimis
tische visie op de mens als mede-arbeider van God. De moderne existen
tialistische theologie biedt echter geen ander perspectief dan geboden die 
vandaag wèl en morgen niet meer waar zijn. In het existentialistische 
denken prevaleert nu eenmaal de existentie boven de essentie. De vraag 
dringt zich op hoe lang het nog moet duren voor het moderne existentialis
tische denken in de theologie weer als verouderd mag worden beschouwd. 

Het vierde hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van de krachten 
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en machten in de hedendaagse maatschappij, waarbij een aantal paradoxen 
- eigenlijk zijn het meer tegenstrijdigheden in de beleden waarden - in 
onze samenleving worden gesignaleerd. Karakteristiek voor het betoog is 
de volgende passage: "In onze gezinnen voeden wij onze kinderen op tot 
gemeenschapszin, dienst, opofferende liefde, 'bescheidenheid en het denken 
aan de ander. Wanneer men in een gezin een kind, dat minder ,begaafd is, 
ook minder te eten zou geven, spreken we van een ontaard gezin. Deze 
spelregels worden de kinderen geacht snel te vergeten, zodra ze in de 
samenleving komen als volwassenen. Niet zelfverloochening, laat staan zelf
ontlediging, maar zelfhandhaving is dan het slagwoord" (blz. 87). 

In het bijzonder boeiende vijfde hoofdstuk Confrontatie levert De Lange 
scherpe kritiek op het motievencomplex van de moderne westerse samen
leving dat hij onverenigbaar acht met de gedachte van de verantwoorde
lijke maatschappij. Het gaat hierbij om drie met elkaar samenhangende 
zaken: de prikkel van het eigen belang, het stimuleren van het bezitten en 
hebben van goederen en de ~vaarding van economische ongelijkheid. 
Deze drie facetten van onze maatscihappij - aldus De Lange - prikkelen 
de zondige instincten van de mens in plaats van ze te matigen (blz. 99). 
Vandaar zijn zoeken naar een "maatschappij die minder kans biedt om te 
zondigen" (blz. 110). Weliswaar distancieert hij zich van de grondfout der 
marxisten die alle kwaad verklaarden uit het privaatbezit der produktie
middelen maar toch denkt hij enigszins in marxistische richting: een ver
mindering van de zonde door verbetering van de maatschappelijke struc
tuur. Wat moeten wij denken van een maatschappij die minder kans biedt 
om te zondigen? Zullen er niet altijd volop kansen overblijven? Zelfs in het 
Paradijs gaf God de mens alle kans om te zondigen: de boom der kennis 
van goed en kwaad stond in het midden van de hof. 

N a de opzienbarende doelstelling - een maatschappij die minder kans 
biedt om te zondigen - vormen de volgende hoofdstukken een duidelijke 
anti -climax. Het hoofdstuk over de Welfare-state loopt uit in de verras
sende conclusie dat de wortel van de ongelijkmatigheid in het verloop van 
de economische grootheden te vinden is in de loonpolitiek. Op deze wijze 
is weliswaar een goede aansluiting bereikt bij het volgende hoofdstuk over 
de Loonpolitiek, maar is de stelling economisch wel houdbaar? Er zijn 
namelijk veel economisten die er van overtuigd zijn dat de hele loon- en 
prijspolitiek niet veel anders en niet veel meer is dan symptoombestrijding, 
waarmee misschien wel een inflatie-explosie kan worden voorkomen, maar 
niet de onvermijdelijke geleidelijke loon- en prijsinflatie als gevolg van een 
chronische overbesteding. Men kan met evenveel en misschien zelfs met 
wel meer recht beweren dat de onevenwichtigheid in onze economie zijn 
oorsprong vindt in een te weinig krachtige anti-cyclische begrotingspolitiek 
van de overheid die blijkbaar haar verantwoordelijkheid niet aankan, het
geen weer verband houdt met het feit dat de ministers in een chronische 
populariteitswedstrijd zijn betrokken. 

Opvallend weinig aandacht wordt geschonken aan het feit dat in de 
econometrische verklaring van de ontwikkeling van :het loonpeil in het 
algemeen de loonpolitiek niet voorkomt als verklarende variabele. Men 
komt al een heel eind met variabelen als arbeidsproduktiviteit, kosten van 
levensonderhoud en werkloosheidspercentage (verg. blz. 156). 

Een volgend vraagstuk waarbij het woord verantwoordelijkheid zeer 
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frequent is en wordt gebruikt, is de P.B.O. die in hoofdstuk VIII op de 
snijtafel wordt gelegd. We kunnen de schrijver bijvallen als hij stelt dat na 
de oorlog betere middelen dan de P.B.O. beschikbaar bleken te zijn om de 
met die organisatie beoogde doeleinden te 'bereiken. Dit is echter vrij goed
kope kritiek achteraf ... 

De grondfout van het confessionele denken zou zijn de onvoldoende 
waardering van de taak van de overheid. Ook lhier weigert de auteur toe 
te geven dat het ook bij dit vraagstuk in wezen weer gaat om een kwestie 
van smaak waarover eigenlijk niet te redetwisten valt. Voor vele protes
tanten zou de overheid de grote boeman zijn. Waarom, zo vraagt De Lange 
zich af, zou de machtsusurpatie van de staat gevaarlijker zijn dan die van 
de maatschappelijke groepen, waar de "zondaren" niet minder een rol 
spelen? (blz. 203). De strijd lijkt dus in een remise te eindigen. maar dan 
worden nog enkele argumenten aangevoerd die de voorkeur voor de over
heid moeten rechtvaardigen: bij een kartel bijvoorbeeld is geen controle 
mogelijk en ontbreekt de openbaarheid. Deze stelling wordt op blz. 208 
aangevuld met de vraag of de mededingingspolitiek niet een meer ge
eigende weg is dan de P.B.O. om de ontwikkeling van de kartels in de 
juiste banen te leiden. 

Interessant is het slot van de slotopmerkingen over de P.B.O.: "Zou een 
wetsontwerp à la Vos meer kans van slagen hebben gehad? De zakelijke 
en concrete factoren zouden zich niet minder sterk hebben gemanifesteerd. 
In dit wetsontwerp werd men niet gehinderd door een via verkeerde antro
pologie scheefgetrokken visie op het probleem van de overheid. Maar wel 
blijft dan de vraag van de "nieuwe mensen". Mogen wij daarin geloven, in 
de meest letterlijke zin van het woord?" Bij deze forse uitspraken passen 
enkele niet minder forse kanttekeningen: 1. het is wetenschappelijk ge
sproken onjuist om de antropologie van een andersdenkende onjuist te 
noemen; 2. het grote voordeel van het socialist-zijn is blijkbaar dat men 
dan automatisch een juiste visie heeft op de overheid; 3. met zijn twijfel 
ten aanzien van de "nieuwe mensen" suggereert de schrijver dat hij zelf 
ook als een sombere, verstarde protestant beschouwd moet worden. 

In het hoofdstuk De toeneming van het nationale inkomen als vraagstuk 
van het verantwoordelijk handelen, wordt het beroemde probleem van de 
interpersonele nutsvergelijkingen slechts terloops genoemd; het wordt afge
daan met een verwijzing naar enkele uitspraken van Till'bergen die zich hier 
distancieert van het gangbare standpunt van de welvaartseconomie (blz. 
215 en 219). 

Op blz. 216 wordt over de armoede van de westerse landen in vroeger 
eeuwen gesteld: "Het fysieke onvermogen om de produktie zo op te voeren 
dat voor ieder een redelijk minimum (voedsel, kleding, en huisvesting) aan
wezig was, vormde het grootste knelpunt". Deze visie, die men ook aan
treft in de rede van Van Stuijvenberg De industriële revolutie in discussie 
(Dies Natalis, Nederlandse Economische Hogeschool, 9 nov. 1959) achten 
wij realistischer dan de op blz. 8 gedane uitspraak: "De gedadhte van de 
historische onvermijdelijkheid - werkloosheid, lage lonen, lange werk
tijden - is achterhaald." 

Het laatste hoofdstuk is gewijd aan het onderwerp Opvoeding tot ver
antwoordelijkheid,een logisch sluitstuk van het betoog. De slotconclusie 
luidt: "Wat ons te doen staat is een veel meer bewust aanvaarden van 
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een grootscheepse opvoeding, waarbij vooral de volwassenvorming een 
grote rol zal moeten spelen." Het is verheugend dat dit boek eindigt met 
een conclusie die getuigt van geloof en optimisme. 

Dr. A. VAN DoORN 

* 
MR. P. ZONDERLAND, Rechten en verplichtingen bij staking, 

Kluwer, Deventer 1963. 

Z. heeft in deze fraaie studie een fris en in verschillende opzichten nieuw 
geluid over het rechtskarakter van de werkstaking laten horen. Allereerst 
bespreekt hij de ernst van het stakingsverschijnsel (hfdst. 1); vervolgens 
het begrip staking (2); daarna de verschillende theorieën over het rechts
karakter van de staking, waarbij hij een nieuwe leer, nI. de voorwaardelijke 
schorsingsleer, ontwikkelt (3); hierna enkele complicaties in het stakings
fenomeen, zoals de kwestie van de dwangsom ingeval van een burger
rechtelijke veroordeling van stakende werknemers en hun bonden (4). Ver
der geeft hij een uitvoerig overzicht van de rechtspraak in Nederland, 
Frankrijk en West-Duitsland (5), van de bestaande wettelijke regelingen 
van het stakingsrecht (6) en tenslotte een pleidooi voor de verplichte 
enquête, als middel om de omvang van werkstakingen te beperken. 

Het is mij niet mogelijk hier meer dan enkele kanttekeningen bij dit 
belangrijke boek te plaatsen. 

Van groot belang acht ik dat Z. op de voorgrond stelt dat het rechts
karakter van de werkstaking slechts één van vele facetten is, waarin dit 
complexe verschijnsel fungeert (blz. 206, 207). Het bezit immers daarnaast 
een collectief-sociaal karakter, inzoverre het altijd meerdere werknemers 
zijn, die in een gezamenlijke actie, al of niet onder leiding van een vakbond, 
het werk neerleggen. Het bezit bovenal het karakter van economisch 
machtsmiddel in handen der werknemers, dat tegen werkgevers wordt 
aangewend ter hereiking van in de verhouding van de werknemers tot de 
werkgevers liggende doeleinden (hoger loon) of van de doeleinden die daar 
buiten liggen (denk aan politieke of solidariteitsstakingen). Terecht wijst 
Z. er m.i. op dat - aangezien collectieve contracten in onze tijd onmisbaar 
zijn - stakingen de enige oplossing van een arbeidsconflict zijn, wanneer 
partijen het aan de conferentietafel niet eens kunnen worden, zolang men 
althans in dit geval geen staatsingrijpen wenst (blz. 204). Weinig verwacht 
ik dan ook van de idealistische visie van Borst e.a., die menen dat op dit 
gebied het "vrede door recht" via arbitrage kan worden verkregen. Even
min als in het internationale verkeer der staten bepaalde politieke geschillen, 
waarbij naar de mening der staten vitale nationale belangen op het spel 
staan, zich door arbitrage of rechtspraak laten regelen, maar de politieke 
machtsstrijd beslist, zo min laat zich in het verkeer van werkgevers en 
werknemers met hun bonden een geschil over lonen enz., ter gelegenheid 
van het opnieuw vaststellen van een c.a.o., door arbiters oplossen. Z. wijst 
er op, hoe weinig wettelijke regelingen inzake verplichte arbitrage en ver
zoening, zoals deze in Zwitserland (Genève) en Australië werden inge
voerd, betekend hebben (blz. 199). En op vrijwillige arbitrage hoeft men 
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niet te rekenen, zolang één van de partijen in het arbeidsgeschil meent, dat 
hij zijn vitale belangen niet in handen van een derde-instantie kan leggen. 
Sceptisch sta ik derhalve tegenover de fonnule-Ruppert, waarvan Borst 
zoveel verwacht 1). Ieder aanbod van arbitrage is in de ogen van de partij, 
die het aanbod verwerpt, onredelijk. En zou dan de burgerlijke rechter de 
redelijkheid moeten beoordelen en zich daarmee in de economische machts
strijd moeten mengen (want hoe zou hij de hier bedoelde redelijkheid 
anders moeten vaststellen, dan door de voorstellen die op de onderhande
lingstafel liggen, te beoordelen en tegen elkaar af te wegen), om aldus de 
recht- of onrechtmatigheid van de op de verwerping van het aanbod tot 
arbitrage volgende werkstaking te beoordelen? Dan dwingt men hem tot 
niet-burgerrechtelijke waarderingen en tot overschrijding van zijn mate
riële competentiegrenzen. 

Terecht verwerpt Z. m.i. de mogelijkheid van een wettelijke regeling 
van het stakingsrecht. Iedere wettelijke erkenning van dit recht eist n.l. een 
zeer uitvoerige en gedetailleerde begrenzing daarvan die, zoals de praktijk 
in Frankrijk toont (blz. 183), uiterst moeilijk in te voeren is en, als zij 
zou zijn ingevoerd, vennoedelijk toch nimmer alle denkbare vonnen van 
werkstakingen en de omstandigheden waaronder deze uitbreken kan om
vatten en daarom bijna zeker tot discriminatie en onbillijkheden zal voeren. 
En burgerrechtelijk leidt zulk een erkenning tot een impasse, zolang men 
het ontslag op staande voet van stakende werknemers wil handhaven. 
Waa:rom ontslag als de staking reohtmatig is ? 

Een beter middel tegen ongewenste stakingen dan een wettelijke erken
ning en regeling van het stakingsrecht, lijkt een regeling van de mogelijk
heid van overheidsingrijpen, b.v. op de wijze van de Taft-Hartley-wet in 
Amerika, ingeval van massale en zeer langdurige stakingen in voor de 
nationale economie vitale bedrijfstakken. De door deze wet geregelde vorm 
van ingrijpen door de president schijnt niet onbevredigend te werken 
(blz. 176 e.v.). 

Z. zelf verdedigt de verplichte enquête, daarbij aanknopend bij de rege
ling van de enquête in de Arbeidsgeschillenwet van 1923 (blz. 188 e.v.). 
Ofschoon deze oplossing mij aanspreekt ben ik bang, dat zowel werknemers 
als werkgevers hiertegen ernstig bezwaar zullen maken, omdat zulk een 
enquête de "keukengeheimen" teveel aan het licht dreigt te brengen. Waar
om is die fraaie Arbeidsgeschillenwet eigenlijk een dode letter gebleven? 

Tenslotte nog een opmerking over de burgerrechtelijke zijde van de 
werkstaking. Z. verdedigt de leer van de voorwaardelijke schorsing (blz. 
65 e.v.). De werkstaking schorst, zo meent hij, de verplichtingen uit het 

1) In zijn rede voor het landelijk juridisch studenten congres 1965, over Staking, 
arbitrage, dwangsom, omschrijft Borst de formule-Ruppert als volgt: "een staking is 
eerst geoorloofd, indien een aanbod tot behoorlijke arbitrage door de andere partij is 
afgewezen". In deze innerlijke tegenstrijdige formulering heeft de formule echter geen 
zin. Of de arbitrage behoorlijk is kan eerst achteraf, nadat het aanbod geaccepteerd is 
en de arbitrage heeft plaats gevonden, worden vastgesteld. De formule zal moeten 
luiden: "indien een behoorlijk of redelijk aanbod tot arbitrage ... ". Maar ook dan is 
zij nog ongelukkig, want het kan in deze bewoordingen alleen gaan om een redelijk 
aanbod van de zijde der werknemers aan de werkgever(s). Als dat aanbod door de 
wergever(s) zou worden verworpen, zou een staking in deze gedachtengang geoorloofd 
zijn. Voor een redelijk aanbod van de zijde van de werkgever(s) is in deze formule 
geen plaats, omdat de werknemers het dan zelf in de hand zouden hebben hun staking 
geoorloofd te maken, door het redelijk aanbod te verwerpen. Quod absurdum. 
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arbeidscontract, tenzij de werkgever zich op wanprestatie beroept en de 
werknemer b.v. op staande voet ontslaat of een vordering tot naleving van 
zijn arbeidsplicht instelt op straffe van een dwangsom. Reeds Borst heeft 
in T,hemis, 1965, blz. 102 e.v. hierbij enige vraagtekens gezet. Ook mij 
komt deze oplossing niet gelukkig voor. Het betreft hier het burgerrech
telijk OJSpect van de werkstaking en daarvan is alleen theoretisch iets te 
zeggen aan de hand van het geldende burgerlijk recht in een bepaalde 
staat. Welnu, in een land waar het stakingsrecht wettelijk erkend is, zal 
toch geen rechter er aan kunnen denken werkstaking door een beroep van 
de werkgever tot wanprestatie te verklaren. In ons land heeft de H.R. bij 
zijn bekende Panhonlibco-arrest van 1960 volkomen terecht, bij gebreke 
van een wettelijke erkenning van een stakingsrecht, de werkstaking onder 
burgerreohtelijk gezichtspunt beschouwd als wanprestatie (behoudens zekere 
rechtvaardigingsgronden). En deze kwalificatie kan de burgerlijke rechter 
toch moeilijk van het beroep daarop door de werkgever laten afhangen. Zij 
ligt besloten in de burgerrechtelijke regeling van ons contractenrecht. Als 
ik goed zie berust de leer van Z. op het algemeen in de praktijk van ons 
burgerlijk contractenrecht voorkomende fenomeen, dat de wanprestatie 
burgerrechtelijk geen gevolgen heeft, wanneer de geledeerde daarop geen 
beroep doet en zulk een beroep niet bij de burgerlijke 'rechter geldend 
tracht te maken. Bij de over een langer tijdsverloop zich uitstrekkende 
arbeidscontracten staat de werkgever voor de vraag of hij de altijd als 
tijdelijk bedoelde stopzetting van de arbeid gedurende een werkstaking, 
die hurgerrechtelijk wanprestatie is (behoudens rechtvaardigingsgronden), 
zal accepteren, of de hem ten dienste staande rechtsmaatregelen nemen zal. 
En als hij deze niet neemt, schorst de werkstaking de rechtsverplichtingen 
dan? Naar mijn gevoel niet. De werknemer blijft burgerrechtelijk verplioht 
tot de bedongen arbeid en hij pleegt door de werkstaking in principe wan
prestatie. Maar de wanprestatie heft wel de verplichting van de werkgever 
tot loonbetaling op krachtens art. 1638 b B.W. Alleen deze verplichting 
van de werkgever wordt dus geschorst. 

Z.'s leer leidt rtot moeilijkheden hij de burgerrechtelijke waardering van 
de stakingsoproep van de vakbond. Deze wordt krachtens ons huidig recht, 
behalve als wanprestatie, wanneer de lopende c.a.o. een vredeplichtbevat, 
als uitlokking tot wanprestatie, d.i. onrechtmatige daad, gekwalificeerd. 
In geval de werkgever zich tegenover de stakende werknemers niet op 
wanprestatie beroept moet Z. naar een andere grondslag van een eventuele 
onrechtmatige daad van de bond zoeken. Deze zou liggen in de opzet om 
een bedrijf stil te leggen (blz. 83). Maar waarom zou deze opzet en zijn 
verwerkelijking tegenover de werkgever onrechtmatig zijn, als de laatste 
tegenover de stakende werknemers in de stillegging berust? Primair is 
slechts via de wanprestatie van de werknemers een eventuele onrechtmatige 
daad van de bond burgerrechtelijk vast te stellen. De schakel van de stakers 
tussen de werkgevers en de bond kan dus niet, zoals Z. meent, worden 
gemist. Maar ook dit betreft slechts de burgerrechtelijke zijde van de actie 
van de vakbond. Zonder wettelijke grondslag kan men niet van de burger
lijke rechter verwachten dat hij voor wat betreft de uitlokking tot wan
prestatie aan de vakbonden een geprivilegieerde positie ,toekent. Het is 
dan ook volkomen misplaatst wanneer men tot de burgerlijke rechter het 
verwij~ richt dat hij met het "collectief karakter" van de werkstaking, in de 
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zin dat deze geleid door een z.g. erkende vakbond een geoorloofd karakter 
zou dragen, geen rekening heeft gehouden. Overigens acht ik een eventuele 
wettelijke regeling in deze geest discriminerend tegenover wilde stakingen 
en door niet-erkende bonden geleide stakingen en dus in strijd met het 
fundamentele burgerrechtelijke beginsel der gelijkheid voor de wet. 

Ofschoon ik de nieuwe stakingsleer van Z. dus niet geslaagd acht, ge
loof ik dat dit aan zijn beschouwingen weinig afbreuk doet. Alle voordelen, 
die hij aan zijn theorie toekent (blz. 67 e.v.), komen evengoed zo niet 
beter tot hun recht, wanneer men conform ons geldend recht uitgaat van 
de stelling dat de werkstaking burgerrechtelijk in beginsel wanprestatie is. 

H. J. HOMMES 

* 
c. J. VERPLANKE, Subsidiëring van de kerkenbouw, Prft. 

A'dam VU, VUGA~boekerij, Arnhem 1963. 238 blz. 

Dat Verplankes proefschrift eerst meer dan drie jaren nadat hij er op 
5 juli 1963 de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid op verwierf, in 
Anti-Revolutionaire Staatkunde wordt besproken, vereist wel enige ver
klaring en verontschuldiging. Aanvankelijk was die bespreking toegezegd 
van veel -bevoegder hand dan die ze thans levert: die van een hooggeschatte 
leermeester van zowel de - toenmaals - jonge doctor als van mij . Toen 
was komen vast te staan, dat die door bepaaldelijk niet aan hem toe te 
rekenen omstandigheden niet bij machte zou zijn, de beloofde bespreking 
te leveren, heb ik die taak overgenomen, doch de toen door mij gedane 
belofte helaas eerst op een zeer ruime termijn kunnen inlossen. 

Is een en ander op zichzelf te betreuren, anderzijds is de schade van het 
uitblijven der bespreking niet groot. Een proefschrift pleegt in het algemeen 
geen geschrift te zijn dat het van zijn actualiteit moet hebben en Ver
plankes specimen inaugurale is in 1966 nog even veel of even weinig 
actueel als het ten tijde van zijn promotie was. Toen was de Wet Premie 
Kerkenoouween goed half jaar tevoren afgekondigd, met andere woorden 
de parlementaire strijd erom was uitgestreden. En volgens haar laatste 
art:ikel zal ze nog - behoudens indien ze wordt verlengd, wat wel lijkt 
te verwachten - tot 1 maart 1971 werken. Voor de belanghebbenden 
duurt: de actualiteit dus nog wel even voort. 

Maar de belanghebbenden bij de "premie" - onjuiste benaming, naar 
Verplanke terecht stelt, voor wat "subsidie" is, en zo zou -behoren te 
heten - voor de bouw van kerken en (sc. humanistische) bezinningscentra 
zijn niet de enige, en zelfs niet de eerst belanghebbenden bij deze doctorale 
studie. De wet is - behoudens een lapsus in artikel 14, tweede lid, die 
voor de zoveelste maal weer eens bewijst, dat amendering een wet wet
gevings-technisch maar zelden ten goede komt en dat onze volksvertegen
woordigers maar zelden bollebozen in de kunst van het wetgeven zijn -
nogal eenvoudig van opzet en inhoud; geeft, naar het zich laat aanzien, 
tot niet "eel, en zeker niet tot moeilijke vragen van wetsuitlegging aan
leiding, en zal hij haar hantering en toepassing wel minder aanleiding 
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geven tot controversen dan tot wensen die (nog) verder gaan dan wat 
thans is geboden. Als commentaar op de wet bestond of bestaat aan Ver
plankes dissertatie dan ook niet in de eerste plaats behoefte. 

Een proefschritt beoogt echter een staal van wetenschappelijke oefening 
te zijn en als zodanig lijkt mij het werkstuk van Verplanke geslaagd. De 
subsidiëring van de bouw van kerken en bezinningscentra wordt er in 
geplaatst in het kader van de financiële betrekkingen tussen kerk en staat 
hier te lande en in den brede getekend - "geschetst" kan men hier zeker 
niet zeggen - in haar staatsrechtelijke, bestuurlijke en parlementair
historische ontwikkeling. Verplanke spreidt daarbij een lofwaardige akribie 
ten ,toon: de documentatie is uitermate bI'eed en maakt de indruk, inder
daad volledig te zijn. Zowel hij als de lezer mogen mij de voldoening 
gunnen, dat zijn post-academische scholing op de Kuyperstichting (ook) 
in dit opzicht vruchten bleek af te werpen. 

In het eerste, zeer korte, hoofdstuk ontV'ouwt hij het programma van zijn 
studie. 

In hoofdstuk II komt eerst de rijkssteun voor het onderhoud van de 
bedienaren van de godsdienst aan de orde: kort gezegd gaat het hier om 
de - men zou kunnen zeggen: - "hij steun" die een aantal predikanten 
en geestelijken van de in 1814/15 bestaande kerken uit de staatskas ge
nieten krachtens artikel 125 der Grondwet. Een beknopt, doch zorgvuldig 
overzicht wordt gegeven, waarbij in de noten onder meer worden vermeld 
de bedragen waamm het in de loop van anderhalve eeuw is gegaan 1). 

In een volgende paragraaf wordt behandeld de rijkssteun voor kerken
bouw krachtens de Grondwet - sinds 1884, op één reeds in 1809 toege
kende jaarlijkse dotatie na, gestaakt -, die door de Staatsmijnen en die 
in de IJsselmeerpolders - waarin de aanknopingspunten liggen voor wat 
na 1945 in groeiende mate eerst van gemeente- en thans van rijkswege 
plaatsvond -, alsmede die als gevolg van oorlogs- en watersnoodschade. 

De derde paragraaf van dit hoofdstuk geeft een breed overzicht van wat 
in de loop der jaren aan gemeentelijke steun voor kerken bouw aan de orde 
kwam. Door een juiste dosering van de aandacht op bepaalde momenten 
en naarmate de tegenwoordige tijd meer in zicht komt, geeft deze paragraaf 
een duidelijke tekening van de ontwikkeling der opvattingen waardoor de 
geesten van velen rijp werden voor een algemene regeling als die van de 
Wet Premie Kerkenbouw. 

De vierde paragraaf doet bijzonder belangwekkende mededelingen over 
de houding der afgescheidenen en later van de (synodale) gereformeerden 
jegens geldelijke overheidssteun aan de kerken. Al lezende volgt men op 
de voet enerzijds de groei naar de vaste overtuiging, dat zulke steun niet 
moest worden aanvaard en dat "losmaking van de zilveren lmorde" die 
sommige kerken aan de staat verbond, eis was - een eis die in het anti
revolutionair program van 'beginselen was vastgelegd, totdat ze daaruit 
in 1960/61 even onverwachts als geruisloos verdween -; maar ziet daar-

1) De proefschrijver dic een andere scribent corrigeert op de foute vermelding van 
vindplaatsen, zal weten te waarderen, dat ik hem een drukfeil wijs op blz. 6 in de tekst 
van artikel 137: "alsmede" moet zijn: "almede"; wat een heel andere, zelfs de enig 
mogelijke, zin aan dit artikel geeft. 

Voorts wordt de laatste volzin van de tweede alinea op blz. 7 niet waar gemaakt met 
wat boven aan blz. 5 wordt vermeld omtrent de nationalisatie van geestelijke goederen 
en fondsen waaruit de kosten der heersende kerk mede waren betaald. 
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naast ook de toch telkens weer opduikende neiging, in feitelijke situaties 
het goud der overheid toch niet te versmaden. 

De laatste paragraaf geeft een nuttige samenvatting van dit hoofdstuk. 
Hoofdstuk III en IV beslaan het midden van het boek - blzz. 65-78 

en 79-119 - en vormen daarvan ook het pièce de résistance. In het eerste 
daarvan wordt gehandeld over aard en positie der kerken, in het tweede 
over aard en po,sitie van het Humanistisch Verbond. 

De kern van Verplankes geschrift ligt dan, naar het mij wil voorkomen, 
in de korte paragraaf, van slechts twee bladzijden - 65 en 66 -, waar 
"het wezen der kerk" wordt aangeduid als institutaire christelijke geloofs
gemeenschap, aan welke is opgedragen de predrking van het evangelie en 
de bediening der sacramenten. Voor deze geloofs- en cultus-gemeenschap 
is essentieel de samenkomst der gemeente. E'en onmisbare voorwaarde 
voor de in die samenkomst plaatsvindende eredienst, voor de kerkdienst, 
is (o.m.) een gebouw. Die eredienst is naar haar aard een vrijwillige ere
dienst, en wat daarbij en daartoe nodig is, ma:terieel en personeel, behoort 
te worden bekostigd uit vrijwillige offers der gemeenteleden. De grootte 
van die vrijwillige offers behoort de grenzen te bepalen van dat funotio
neren - uiteraard niet in de zin van: "als we er maar weinig voor over 
hebben, doen we het maar armelijk"; maar in de zin van: wij brengen 
op zoveel we kunnen en daarmede moet gedaan worden zoveel als maar 
kan. "Zo kan het kerkgebouw worden gezien als de in steen gekristalli
seerde uiting van wat de gemeente voor de er in plaatsvindende dienst aan 
haar Heer kan, C.q. wil afstaan." 

En waar nu de overheid "bij al haar optreden tegenover de niet-state
lijke samenlevingsverbanden moet ... nagaan, of ze hun eigen aard niet 
aantast" - soevereiniteit in eigen kring 1 - en "haar verantwoordelijk
heid tegenover de private samenleving (mee)brengt ... , dat ze zich 
voortdurend rekenschap dient te geven van de aard dier samenleving", 
heeft zij zich (ook) "bij het bepalen van haar houding tegenover de kerk 
af te vragen, of haar mogelijke maatregelen zich zouden verdragen met de 
eigen aard der kerk." 

Het wil mij voorkomen, dat dit standpunt dient te worden onder
schreven, en dat het met name niet kan worden bestreden met een rede
nering, dat de overheid niet bevoegd en in staat is, te onderscheiden wat 
zich met het wezen van de kerk al dan niet verdraagt, noch met een rede
nering, dat er over wat zich met het wezen van de kerk al dan niet ver
draagt onder de kerken en kerkleden geen overeenstemming blijkt te 
bestaan. Het een en het ander kan de overheid tot voorzichtigheid manen 
en nopen bij het bepalen van haar oordeel - waarbij dan het "in twijfel 
onthoud u" als uiteindelijk richtsnoer valt aan te hevelen -, doch ten 
principale is (ook) de overheid "mondig" in het vormen van haar eigen 
oordeel over de zaken waarmede zij te maken krijgt - wat overigens nog 
niet medebrengt, integendeel, dat zij zich nu ook met alles dient in te laten 
en te bemoeien. 

Onderschrijf ik dus de door Verplanke voorgestane opvatting ten princi
pale, enige bedenking koester ik tegen zijn stelling, dat daar waar geen 
band met Christus, geen door Hem ingestelde ambten en geen bediening 
van Woord en Sacrament is, "er geen sprake (is) van een kerk, maar van 
een godsdienstige gemeensohap, die het karakter van een maatsc'happelijk 



324 BOEKBESPREKING 

verband draagt en niet als kerk mag worden behandeld" (65). Wat hij 
daarmee bedoelt komt duidelijk uit, waar hij enige bladzijden verder (77) 
onderscheidt tussen "kerkelijk-godsdienstig leven" en "religieus vereni
gingsleven van sociaal-culturele aard" ; met het laatste wordt dan gedoeld 
op het functioneren van het Humanistisch Verbond. 

Kerk is de benaming die wij, terecht, geven aan christelijke ge1oofs- en 
cultusverbanden ; alleen zij is immers "gemeente van de Heer": ekklèsia 
kuriakè. 2

) Maar er zijn ook andere geloofs- en cultusverbanden, die evenals 
de kerk, pistisch van aard zijn - ook al staat, naar onze overtuiging, hun 
venster dan niet wérkelijk open naar de hemel -, en die zeker geen 
"religieuze verenigingen van sociaal-culturele aard" zijn. En zo is ook een 
bezinningsorganisatie van het moderne humanisme als levens- en wereld
beschouwing in welks middelpunt de mens en zijn strevingen staan, naar 
het mij althans wil voorkomen, een religieuze vereniging, die niet sociaal
cultureel, maar pistisch van wezen, aard en karakter is. 

Uiteraard ben ik mij er van bewust, dat die opvatting gevolgen heeft, 
zodra men daarnevens aanvaardt, dat staat en overheid in hun subsi
diëringsaktiviteiten niet mogen discrimineren. Zij zullen dan alle pistische 
verbanden, inclusief het Humanistisch Verbond, op gelijke voet dienen 
te behandelen. 

Maar dan zijn er dus twee pre-alabele vragen, t.W. 1. moet een bepaald 
pistisch gekwalificeerd object wel worden gesubsidieerd; en 2. is het 
inderdaad juist, dat de overheid bij haar (subsidiërings-)activiteiten niet 
mag discrimineren? 3) 

In de tweede paragraaf van het derde hoofdstuk wordt een nuttig en ook 
historisch wederom belangwekkend exposé gegeven van de wettelijke 
positie die de kerken hier te lande hebben. Het wettelijke 'begrip "kerk
genootschap" blijkt in feite elke algemeen-juridische precisering te missen 
en dus in conC1"eto - c.q. door de rechter - te moeten worden geïnter
preteerd. Ook de aangelegenheid van de rechtspersoonlijkheid van de 
"kerkgenootschappen" en haar "onderdelen" vindt ,behandeling alsmede 
de - niet bestaande! - "betekenis" en de praktijk van "de lijst( en)" - die 
ook al weer geen lijsteen) blijk(t)(en) te zijn! - van kerkgenootschappen 
die ten departemente van Justitie word(t)(en) bijgehouden. Het is goed, 
dat dit alles hier nu eens is vastgelegd, met de laatste interventie van het 
a.r. Kamerlid Versteeg, die de zaak duidelijk stelde. 

Dat het begrip "kerkgenootschap" wettelijk nergens is gedefinieerd, 
blijkt Verplanke niet al te zeer te verdrieten. Er is nu eenmaal geen 
juridisch houdbare formulering te vinden die niet tot theologische menings
verschillen aanleiding kan geven. Dat heeft wel zij n bezwaren, maar 
"anderzijds zou het geven van een (juridisch en theologisch houdbare) 
omschrijving de thans in het recht erkende bijzondere positie van de 
kerken als lichamen sui generis in gevaar kunnen brengen, omdat het er 

2) "Boeddhistische kerk", wat men thans soms kan horen als het over Vietnam gaat, 
is dan ook een contradictio in terminis. 

3) Zie over het laatste hoofdstuk V van het fraaie rapport over Subsidiepolitiek, 
uitgave nr. 19 van het College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij, 1960. 
Verplanke voegde aan dat rapport een kritische nota toe, waarin hij zulke discriminatie 
- door hem intussen, naar ik meen te begrijpen, niet als zodanig aangemerkt - niet 
schijnt af te wijzen. 
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toe zou kunnen leiden, dat de kerken hij enige bekende rechtsfiguur zouden 
kunnen worden ondergebracht. Dat zou dan ten gevolge kunnen hebben, 
dat het onderscheid tussen kerken en andere corporaties zou gaan ver
dwijnen. Dat onderscheid wordt thans in wetgeving en rechtspraak 
erkend: de positie van de kerken als rechtspersoonlijkheid bezittende 
lichamen sui generis staat duidelijk vast. In deze erkenning delen echter 
tevens liahamen die zich kerk noemen en geen kerk zijn." 

Betogen als dit lees ik altijd wat sceptisch. Sinds jaar en dag pogen 
velen voor de kerk ook in haar binnenstatelijke en private rechtsbetrek
kingen een (bijzondere) positie op te eisen. Jarenlang heeft men ook na 
1795 nog getracht, haar "van puhlieken rechte" te verklaren, kennelijk 
omdat men dat meer in overeenstemming achtte met haar hoge en bijzon
dere, ja heilige, positie. Tegenwoordig is men met minder tevreden: een 
rechtspositie "sui generis" is genoeg. Nu is die term "sui generis" volstrekt 
nietszeggend, een asylum ignorantiae, zolang men het genus niet heeft 
be- en omschreven. Wat is er op tegen, zonder omwegen te erkennen, dat 
de kerk in Nederland een privaatrechtelijke rechtspersoon is? En waarom 
zou dat er toe moeten leiden, dat ze gevaar liep bij enige bekende rechts
figuur te worden ondergebracht? Private rechtspersonen kennen we in 
velerlei soorten, waarbij telkens rekening is gehouden met de bijzondere 
eisen waaraan in de sam.enleving der rechtsgenoten naar hinnen en naar 
buiten blijkt te moeten kunnen worden voldaan. Herhaaldelijk is de wet
gever daarbij tegemoet gekomen aan nieuw opgekomen behoeften, die 
binnen het kader van de bestaande wetgeving onvoldoende bevrediging 
konden vinden: men denke aan de coöperatieve verenigingen; in andere 
gevallen heeft hij alleen gekanaLiseerd wat buiten de wet om al was ge
groeid: de stichtingen; het instituut van de c.a.o. 

Het ontgaat mij voorts, waamm andere pistisch gekwalificeerde ver
banden dan de kerk niet eenzelfde soort rechtspersoonlijkheid zouden 
kunnen en zouden mogen bezitten als de kerken. Dat ze dan ook in alle 
opzichten gelijk zouden moeten worden behandeld, behoeft dààruit nog niet 
zonder meer te volgen. 

Een hoofdstuk van niet minder dan 40 blz. wordt vervolgens gewijd aan 
aard en positie van het Humanistisch Verbond. Grondslag en doel worden 
vermeld en geanalyseerd, hetgeen voert tot de evaluatie van het door deze 
organisatie voorgestane humanisme als ook een religie, met een, in casu 
wijsgerig-religieus, dogma, "dat in zijn onverbiddelijkheid niets verschilt 
van welk godsdienstig dogma ook" 4), als een religie, die - in een ver
houding van wederkerigheid overigens - onverzoenlijk staat tegenover 
het christelijk geloof. 

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt daar.na rijke documen
tatie verstrekt over de positie die het Humanistisch Verbond zich sinds 
1946, dank zij "met jaloezie verwekkende strijdbaarheid" gevoerde cam
pagnes, heeft weten te verwerven in de geestelijke verzorging in de 
arbeiderskampen, van de strijdkrachten en van de gedetineerden, bij het 
onderwijs, en bij de - niet ingevoerde - nieuwe regeling van de echt
scheidingsprocedure. 

Het is een leerzaam stuk parlementaire geschiedenis, dat zich hier voor 

4) Vgl. mijn advies over overheidssubsidie aan humanistische militaire tehuizen in 
A.R. Staatkunde XXIII (1953), blz. 211 v. 
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het oog van de lezer ontrolt. Het zal wel zo zijn, dat als men verzorging 
van overheidswege van bepaalde geestelijke belangen aanvaardt of zelfs 
voorstaat, O'f daarvoor een beroep meent te mO'gen doen O'p financiering of 
subsidiëring van O'verheidswege, het in onze hedendaagse maatschappelijke 
ontwikkeling niet blijvend "haalbaar", en wellicht zelfs niet juist is 5), 
daarbij een plaats C.q. steun te onthouden aan niet-christenen die vergelijk
baar werk doen. Mijn bezwaar gaat dan ook nog niet eens zO'zeer tegen 
het geleidelijk (moeten) prijsgeven van terrein op dit stuk door Kamer
leden der cO'nfessiO'nele partijen, als wel tegen het vO'ortdurend pleiten, 
ook van die zijde, voor steeds meer (financiële) overheidsbemoeiing en 
-steun O'p telkens weer nieuwe gebieden, waardoor automatisch ook steeds 
meer steun van dien aard ten goede komt aan activiteiten op een grondslag 
die men voor zichzelf afwijst, en voorts ook tegen diegenen in onze eigen 
kring, die met een ongenuanceerd beroep op de eisen der dem,ocratie het 
een zowel als het ander volkomen vanzelfsprekend schijnen te vinden. 

Uit de lectuur van dit deel van Verplankes boek hield ik de indruk O'ver, 
dat het moeten prijsgeven van terrein, behalve aan de konsekwenties die 
inherent zijn aan de situatie waarin overheidsbemoeienis en overheidssteun 
een steeds grotere rül gaan spelen, mede in niet onbelangrijke mate is te 
wijten aan de zwakke argumentaties die werden gehanteerd. Een onder
scheid tussen "godsdienstoefeningen, die een ess'entieel element van de 
godsdienstige beleving vormen, en bijeenkümsten O'p humanistische grond
slag, die voor de' humanistische levensbeschouwing niet essentieel zijn" 
(101) was nauwelijks een argument, laat staan een deugdelijk argument, 
in de discussie die hier gaande was. Ook het van de regeringstafel meer
malen gehanteerde behoefte-argument kon slechts dienen zO' lang van die 
behoefte, aan humanistische geestelijke verzorging, niet was "gebleken": 
zodra het Humanistisch Verbond kO'n melden, dat 2.000 militairen op zijn 
geestelijke bijstand prijs stelden, moest minister Visser toen wel toegeven. 
Ook pogingen, humanistische geestelijke verzorging voor te stellen als 
alleen maar sociaal-culturele welzijnszorg, doen uiteraard slechts tijdelijk 
opgeld. Voor duidelijke taal schrikt men kennelijk terug: als minister 
Mulderije durft te spreken van "stenen voor brood" is er veel misbaar, 
maar weinig instemming. 

In paragraaf 4 van dit hoofdstuk geeft Verplanke een zeer beknopte 
aanduiding van de uit de parlementaire geschiedenis van de penetratie van 
het Humanistisch Vepbond naar voren komende tendenties, om daarna 
een eigen oordeel te geven. 

Rechtstreekse bevordering van een bepaalde geloofsovertuiging of van 
een bepaalde levens- en wereldbeschouwing behoort niet t,ot de taak der 
overheid. Het uitdragen van een godsdienstige of levensbeschouwelijke 
opvatting als zodanig komt daarom voor overheidssteun niet in aanmer
king. Verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid noch discriminatie komen 
hier in het geding, want het betreft hier een terrein waarop voor over
heidssteun, voor wie dan ook, geen plaats is. "Hoe nuttig het uitdragen 
van welke godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap ook wellicht 
kan zijn voor de beïnvloeding van het volksleven, overheidssteun mag 
eerst ter sprake komen, wanneer het uitdragen van deze boodschap is 

5) Vgl. het rapport Subsidiepolitiek waarnaar reeds eerder werd verwezen. 
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gericht op de verwezenlijking van zakelijke doeleinden, welke van het 
publiek belang uit bezien ondersteuning verdienen." 6) 7) 

De overheid mag aan niemand voor wie zij een eigen rechtstreekse ver
antwoordelijkheid draagt - militairen, tewerkgestelden, gedetineerden -
de godsdienstige of levensbeschouwelijke verzorging onthouden die hij 
meent nodig te hebben. Tegen de bedenking, dat de overheid toch niet 
godsdienstige en a-godsdienstige verzorging als voor haar doel gelijk
waardig naast elkaar mag stellen, voert Verplanke aan, dat weliswaar 
dan, wanneer men er van uitgaat, dat de overheid deze verzorging zelf 
moet organiseren, dan wel met haar financiële steun mogelijk maken, valt 
te verdedigen, dat zij geen strikte neutraliteit mag betraèhten en niet de 
secularisering van het leven mag bevorderen, doch dat de verantwoorde
lijkJheid voor de hedoelde verzorging niet behoort te liggen bij de overheid, 
maar bij de kerken en levensbeschouwelijke instellingen die deze mili
tairen, tewerkgestelden en gedetineerden ook zouden verzorgen wanneer 
die niet aan hun milieu waren onttrokken. De overheid heeft deze kerken 
en levensbeschouwelijke organisaties, binnen het kader van de openbare 
orde en goede zeden, de vrije hand te laten in het vervullen van die taak, 
doch het ligt niet op haar weg, haar daarbij materiële steun te bieden. 

Dit houdt niet in, dat de godsdienstige verzorging vanwege de kerken 
en de geestelijke verzorging vanwege het Humanistisoh Verbond op één 
lijn mogen worden gesteld: van gelijkberechtiging kan geen sprake zijn. 
Doch dan volgt toch weer een betoog, dat daar waar op humanistische 
geestelijke verzorging prijs blijkt te worden gesteld, deze de betrokkenen 
niet behoort te worden onthouden. 

Deze passage - blzz. 116, tweede gedeelte, en 117 - doet gewrongen 
aan. Dat Verplanke de godsdienstig-geestelijke verzorging vanwege de 
kerken en de humanistisch-geestelijke verzorging vanwege het Humanis
tisch Verbond niet "op één lijn stelt", niet gelijkwaardig acht - waar 
immers de ene de goede boodschap brengt en de andere niet meer dan 
,;stenen voor brood" vermag te geven - behoefde hier niet nogeens te 
worden herhaald. Maar nu wekt hij, in strijd met zijn voorafgaande 
betoog, even de indruk, als zou de overheid toch moeten discrimineren: 
niet op één lijn stellen, geen "gelijkberechtigdheid"; terwijl de gehele 
teneur van zijn voorafgaande betoog èn van de conclusie waartoe zijn 
onderhavige betoog hem voert, juist is, dat de overheid beide soorten 
verzorging nu juist wel op één lijn moet stellen en ze gelijke rechten 
behoort te verlenen in die zin, dat ze beide de volle vrijheid erlangen, 
haar boodschap ook in de kazerne, het DUW-kamp en de gevangenis uit 
te dragen, en dat ze daarvoor geen van beide een officiële aanstelling 
en/of geld uit de overheidskas behoren te ontvangen. 

Afgezien van deze lapsus onderschrijf ik Verplankes principiële stelling 
- die ook de stelling van het a.r. rapport Subsidiepolitiek is -, dat het 

6) Aldus, ni fallor, ook het vijfde hoofdstuk van het eerder vermelde a.r. rapport 
Subsidiepolitiek, m.n. blzz. 18 en 19. Bij dit vijfde hoofdstuk schreef Verplanke zijn 
eerder vermelde kritische nota, die dus kennelijk mede op déze punten betrekking 
bedoelde te hebben. 

7) De formulering "wanneer het uitdragen van deze boodschap is gericht op enz." 
is niet fraai. Bedoeld is kennelijk, dat het niet gaat om het uitdragen van een bood
schap als zodanig, maar om het nastreven van zakelijke doeleinden (reclassering, maat
schappelijk werk, het instandhouden van militaire tehuizen enz. enz.) waarin de daar
aan ten grondslag liggende boodschap tot uitdrukking komt. 



328 BOEKBESPREKING 

uitdragen van een godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap, als 
zodanig, van welke aard die ook zij, niet van overheidswege of door 
tussenkomst van en voor rekening van en met materiële steun van de over
heid behoort te worden georganiseerd. Alleen maar - dat gebeurt nu 
eenmaal in Nederland wel, en het valt voorshands eerder te verwachten, 
dat het in nog toenemende mate zal geschieden dan dat het zal worden 
afgeschaft of althans verminderd. En dan staat de christen-politicus voor 
de vraag, of hij in dat nu eenmaal gegeven kader zijn stem mag geven 
aan gelijke behandeling van hetgeen van humanistische zijde wordt ge
boden met hetgeen de kerken doen. In theorie kan hij zich aan de beant
woording van die vraag blijven onttrekken, door telkens als dit punt aan 
de orde komt, zijn stem aan de gehele voordracht als zodanig te ont
houden. In de praktijk gaat dit nooit ten volle op: zou hij telken jare 
tegen de defensie- of justitiebegroting moeten stemmen, omdat daarop 
posten voor geestelijke verzorging voorkomen? Op die wijze zou geen 
constructieve politiek meer mogelijk zijn! Maar wordt dan de praktijk 
niet: af en toe bezwaar maken, in bijzondere gevallen eens tegenstemmen 
en overigens de zaak laten rusten en zich er in feite, door niet meer tegen 
jaarlijks terugkerende posten te stemmen, bij neerleggen? 8) 

Natuurlijk wordt met het voorgaande niet gedoeld op hen die voor de 
christelijke verkondiging met blijdschap aanvaarden - en opvorderen -
wat zij de humanisten ontzeggen. Zij hebben hier geen probleem, maar 
daarvoor hebben ze dan weer andere, die ze zich overigens doorgaans 
kenelijk niet bewust zijn, te weten die van het, al dan niet met, althans 
voor anderen, nogal doorzichtige drogredenen verdedigde, christelijk 
imperialisme. 

Tot zover gekomen resteert nu nog de helft van het boek (inclusief 
20 blzz. bijlagen), maar de principiële punten hebben we nu vrijwel gehad. 

Het vijfde hoofdstuk behandelt de voorgeschiedenis en de structuur 
enz. van de Wet Premie Kerkenbouw en geeft aan de hand van de parle
mentaire behandeling een analyse van de bepalingen der wet. In dit alles 
munt het weer uit in zorgvuldigheid van documentatie. 

Het meest opvallende punt is de in de Tweede Kamer gevoerde strijd 
over de gelijkstelling voor deze wet, ten opzichte van het te verlenen 
subsidie dus, van humanistische bezinningscentra met kerkgebouwen. De 
ministeriële commissie-Sassen, die over de subsidiëring van kerkgebouwen 
had gerapporteerd, had zich hiertoe beperkt, maar wel de aandacht der 
Regering gevraagd voor de rechtsongelijkheid die zou ontstaan als bezin
ningscentra voor andere groeperingen dan kerken niet voor subsidie in 
aanmerking zouden komen. De Regering stelde toen voor, in een afzonder
lijk hoofdstuk van de wet een artikel op te nemen, ingevolge hetwelk bij 
of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen zouden worden 
gesteld voor het verstrekken van een premie uit 's Rijks kas aan genoot
schappen op geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen, terzake 
van de stichting van gebouwen die bestemd zijn tot het houden van open
bare bijeenkomsten voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen 
op de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging. 

8) Vgl. ook het sympathieke, doch wel wat machteloze slot van Verplankes nota bij 
het rapport SubsidiepoUtiek. 



BOEKBESPREKING 329 

In feite betekende dat dus gelijkstelling, maar nader te regelen in een 
legislatieve maatregel van lagere rangorde, n.l. niet bij de wet, maar 
krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur (zijnde een Konink
lijk Besluit waarop de Raad van State is gehoord) of zelfs krachtens alge
mene maatregel van bestuur bij ministeriële beschikking. 

Na schriftelijke en mondelinge debatten, waarbij nog eens alle registers 
.op het stuk van non-discriminatie enerzijds en van de noodzaak, het onder
scheid tussen de kerken en het Humanistisch Verbond in de wet tot uit
-drukking te laten komen, anderzijds werden opengetrokken, werd tenslotte 
een amendement-Scheps aangenomen, ingevolge hetwelk, nog wel in een af
zonderlijk hoofdstuk, een artikel werd opgenomen, dat aan de genootschap
pen op geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen, terzake van 
<Ie stichting van gebouwen als vermeld zonder meer dezelfde premie van 
.30% toekende die kerken terzake van de stichting van kerkgebouwen kunnen 
ontvangen. De aanvaarding van dit amendement was vervolgens aanleiding 
voor de a.r. Tweede-Kamerfractie en voor acht van de twaalf leden der 
-christelijk-historische fractie om tegen het gehele wetsontwerp te stemmen. 
In de Eerste Kamer stemde van confessionele zijde alleen de a.r. Tjalma 
-tegen; terwijl daar de a.r. Algra zou hebben tegengestemd, ware hij niet 
,door ziekte afwezig geweest. 

Terecht kritiseert Verplanke het middel dat de Regering had gekozen 
om tot uitdrukking te brengen, dat het bij de bezinningscentra en de kerk
gebouwen - en bij datgene waarvoor die gebouwen bestemd zijn - om 
-twee geheel verschillende grootheden gaat. Voor dit doel is de delegatie 
van wetgeving niet bestemd. 

Deze vreemde, nogal kinderachtige, om niet te zeggen: kleinzielige, 
methode was overigens al eerder gehanteerd. Nadat in de eerste jaren na 
·de oorlog van confessionele zijde nogal wat bezwaar was gemaakt tegen 
de langs omwegen geïntroduceerde mogelijkheid, ook kinderbij slag voor 
'natuurlijke, niet gewettigde kinderen toe te kennen, werden in juli 1950 
door aanneming, zuiver rechts tegen links, van door KVP-Kamerleden 
"ingediende amendementen in de toenmalige kinderbijslagwetgeving opge
nomen enerzijds bepalingen ingevolge welke aanspraak op kinderbijslag 
"ingevolge áe wet zelf alleen zou bestaan voor wettige en gewettigde, en 
niet voor natuurlijke kinderen, en anderzijds op een geheel andere plaats 
in de wet, ook in een afzonderlijk hoofdstuk, bepalingen, ingevolge welke 
bij algemene maatregel van bestuur regelen zouden worden gesteld be
treffende de uitkering van kinderbij slag voor het onderhoud van de natuur
'lijke kinderen van een arbeider, zulks op de voet van de uitkeringen inge
volge de kinderbijslagwetten en op de wijze van uitvoering in die wetten 
'aangegeven, alsmede ten laste van de in deze wetten bedoelde fondsen. 

Hiermede was, althans heette, Het Principe veilig gesteld; maar zakelijk 
merkte niemand er iets van I Erkend moet worden, dat de voorstanders 
van deze oplossing zich er zich bewust van toonden, dat het maatschappelijk 
-effect van het maken van ,het technisch-legislatieve onderscheid nihil was, 
en dat er geen verschil in rechtskracht is tussen regeling in de wet en 
regeling bij algemene maatregel van bestuur krachtens de wet, doch zij 
wilden er mede doen uitkomen, dat de rechtsgrond voor de uitkering in 
beide gevallen verschillend was: dat er in het ene geval op grond van de 
rechtvaardigheid grond is tot het toekennen van een reële rechtsaanspraak, 
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terwijl er in het andere geval sprake was van verzorging uit hoofde van 
een behoefte, tot welke verzorging uit liefde een overheidsplicht in het 
leven wordt geroepen. 

Hoe vliesdun zo'n constructie is, bleek bij de vervanging van de kinder
bijslagwetgeving in 1%2. In de vernieuwde en meer uitgebreide wetgeving 
op dit stuk is elk onderscheid in de grondslag van de aanspraak op kinder
bijslag voor wettige of gewettigde kinderen enerzijds en voor natuurlijke 
kinderen anderzijds vervallen. Bestond tevoren de aanspraak in het eerste 
geval zonder meer uit hoofde van de relatie ouder-kind, en in het andere 
geval op grond van het feitelijk geconstateerde onderhoud, aan de nieuwe 
wetgeving is algemeen ten groridslag gelegd het zgn.onderhoudsbeginsel. 
Ook de leden die voor de schraging van de positie van het wettige kind 
geporteerd waren, hadden vrede met deze nieuwe rechtsgrond en daarom 
ook met het vervallen van het onderscheid, in de nieuwe wetgeving, tussen 
de aanspraak op kinderbijslag voor wettige en gewettigde en die voor 
natuurlijke kinderen. En zij voegden er aan toe: "Het juridische verschil 
in status (t.w. aanspraak ingevolge de wet, dan wel krachtens de wet 
ingevolge algemene maatregel van bestuur; G.) werpt een te zeer verfijnde 
distinctie op om, los van het eerste onderscheid (t.w. dat tussen de aan de 
positieve wet ten grondslag gelegde motieven voor toekenning van een aan
spraak in elk van de beide gevallen; G.) een genoegzaam effect in het maat
schappelijk leven op te leveren." Waarvan akte! 

Uit hetgeen Verplanke verder mededeelt zij nog vermeld dat de minister 
die met de uitvoering van de Wet Premie Kerkenbouw is belast, niet is die 
van Financiën - onder wie de financiële verhouding tussen kerk en staat 
ressorteert -, noch die van Justitie - tot wiens ambtsgebied het toezicht 
op de kerkgenootschappen behoort -, maar die van Volkshuisvesting en 
Bouwnijverheid; waarmede het subsidie dus "is getrokken in het zakelijk
technische vlak van de bouwnijverheid en geplaatst in het kader van het 
verstrekken van een bijdrage, "eigenlijk niet anders dan een soort bouw
premie" (aldus de minister) voor het oprichten van nuttig geachte bouw
werken, hoezeer de bepalingen der wet overigens van voorziahtigheid met 
betrekking tot de bijzondere positie der kerken blijk geven." (140) 

De beperkte opzet van de wet komt duidelijk uit in de beperking van het 
subsidie tot andere (kerk)gebouwen dan die gesticht ter vervanging of 
uitbreiding van een bestaand (kerk)gebouw - pogingen uit de Kamer tot 
uitbreiding van de werkingssfeer slaagden niet -; voorts in de beperkte 
werkingsduur van de wet: 1961-1971 - overigens zelfbedrog van de 'I 
wetgever! -; in de beperking van het percentage van het subsidie tot 30; 
en in de beperking van de subsidiabele kosten tot die welke nodig zijn voor 
wat als essentieel voor de uitoefening van de openbare eredienst (of wat 
daarmee in de bezinningscentra overeenkomt) is aan te merken - dus geen 
subsidiëring van kunstwerken in of aan de gebouwen -. 

Dat de gemeentelijke autonomie ook bij de behandeling van deze wet 
aan de orde zou komen, was wel onvermijdelijk. 'Den slotte werd deze 
centraliserende 'regeling toch wenselijk geacht, en werden gemeentelijke 
bijdragen voor kerkbouw verboden. Intussen maakt dit verbod het niet 
onmogelijk, dat langs andere wegen de ongewenste toestand van ongelijke 
behandeling der kerken als gevolg van ongelijke opvattingen bij de lagere 
overheden blijft voortbestaan. 
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Het zesde hoofdstuk bevat, zoals men in een orthodoxe dissertatie mag 
verwaahten, een beoordeling. Na een inleiding behandelt Verplanke de 
argumenten pro subsidiëring kerkbouw, de argumenten contra, en een 
tweetal als alternatieven naar voren gekomen oplossingen, om te besluiten 
met een conclusie. In feite passeert hier in kort bestek en in geconcen
treerde vorm heel wat de revue, dat in het voorgaande meer verspreid ook 
reeds aan de orde kwam, overigens geadstrueerd met nog wel weer vele 
nieuwe citaten uit allerlei litteratuur. Het behoeft na het voorgaande niet 
te verwonderen, dat Verplanke de argumenten pro te licht bevindt, met 
name die welke betrekking hebben op de rechtsgrond voor subsidiëring 
van kerkenbouw, als daar zijn: dat een krachtig kerkelijk leven een open
baar belang is van zodanige orde, dat het daarom voor materiële overheids
steun in aanmerking komt - maar maakt zulke waardering op grond van 
het maatschappelijk profijt dat haar werkzaamheid oplevert, de volstrekte 
onafhankelijkheid van de kerk ten opzichte van de staat niet twijfel
achtig? -; dat de overheid het geestelijk leven van het volk heeft te 
beschermen en te 'bevorderen - een uit de socialistische doctrine voort
komende "politieke mythe" -; dat de burger reaht heeft op zelfont
plooiing ook in geestelijk en godsdienstig opzicht en moet kunnen voorzien 
in zijn behoefte aan geestelijke bezinning en godsdienstbeleving - een 
opvatting die in r.k. kringen opgeld doet, doch reeds niet kan verklaren, 
waarom dan de kerken, en niet de individuele christenen, dienen te worden 
gesteund -; diverse oud-testamentisc.he "argumenten", alsmede die aan 
artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis ontleend; die ontleend aan 
de stedebouwkundige eisen aan welke moet worden voldaan - doch die 
algemeen gelden, zonder overal tot subsidiëring aanleiding te geven -; 
de vergelijking met de subsidiëring bij het onderwij s. 

De aangevoerde argumenten contra oordeelt Verplanke terecht ook niet 
alle even sterk. Hij zelf houdt het met name op de eis, dat de dienst des 
HEREN vrijwillige offers vraagt, en dat kerkbouw daarvan een onderdeel is. 
Het argument contra, dat de middelen waarover de overheid beschikt, 
door gelovigen en ongelovigen en andersdenkenden worden opgebracht, 
en dat besteding daarvan voor (bepaalde) kerkbouw dus "verkapte geloofs
dwang" oplevert, wijst hij, terecht, af. 

De slotparagraaf "conclusies" is voorzichtig. Ten principale luidt Ver
plankes oordeel afwijzend, al formuleert hij dat met zachte woorden. De 
argumenten pro acht hij "onvoldoende sterk" en subsidiëring "minder 
juist". De gekozen vorm geeft echter geen reden, (thans) van onaanvaard
bare overheidsinmenging in de aangelegenheden der kerk te spreken. 
Voorts is bij de behandeling van het wetsontwerp duidelijk blijk gegeven 
van een zekere aarzeling. De unieke positie der kerken in de aardse 
samenleving is algemeen aangevoeld. Hoewel de bezwaren overwegen, 
behoeft aanvaarding van het subsidie niet beslist te worden gelaakt. 
Jammer is intussen, dat uit de omstandigheid, dat dit vraagstuk opnieuw 
aan de orde is gekomen, blijkt, dat de mens zich zijn verantwoordelijkheid 
steeds minder bewust wordt en zijn vertrouwen in de helpende hand Gods 
steeds meer verliest. Maar &t proces kan slechts worden gestuit, niet door 
overheid of kerk, doch in de weg van persoonlijke bekering. 

Met dit laatste oordeel kan, dunkt mij, worden ingestemd: dit subsidie
vraagstuk kon aan de orde komen èn aan de orde blijven, en zàl aan de 
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orde blijven, omdat en zolang de persoonlijke verantwoordelijkheid der 
burgers, kerkleden en anderen, te kort schiet en blijft schieten, en het 
beroep op de overheidskas rijker baten belooft dan die op het besef van 
eigen verantwoordelijkheid ter voorziening in allerlei eigen behoeften en in 
nood van anderen. En dan is zeker de voorziening in de eredienst der kerk, 
met al wat daarhij behoort, een zaak waarbij ons het proces van verzwak
king van dat besef van eigen verantwoordelijkheid in het bijzonder ter 
harte moet gaan. 
Zomer 1966 MR. K. GROEN 

* 
RECTIFICATIE 

In het oktobernummer van dit blad is in een van de bijdragen van prof. 
dr. J. Janssens de titel verkeerd opgenomen: Bevolkingsregister als natio
naal vraagstuk, moet zijn: Bevolkingsdruk als nationaal vraagstuk. 
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