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DE RUIMTELIJKE ORDENING ALS POLITIEK PROBLEEM 

DOOR 

MR. J. P. MIEDEMA 

De klacht dat belangstelling voor politiek van de hedendaagse kiezer 
nauwelijks kan worden gevergd, omdat de grote politieke geschillen 'zou
den zijn opgelost, is 'een gemeenplaats geworden. Zij moet dan ook met 
argwaan worden bezien. Reeds is in a.r.-kring met nadruk gewezen op 
de omstandigheid, dat elders in de wereld onvoorstelbare taken van poli
tieke aard dienen te worden aangevat. Bevrijding van onwetendheid, honger 
en ziekte is voor hele volken een nog immer wijkend perspectief; dictatuur 
en onderdrukking vragen om veelsoortige bestrijding; wapengeweld op 
grote schaal kan ternauwernood worden voorkomen; het ideaal van een 
wereldrechtsorde moet zorgvuldig worden gekoesterd. 

Het is duidelijk, dat de strijd voor al deze waarden gefundeerd moet 
zijn in de aanwezigheid van een welhaast verbluffende technische en organi
satorische vaardigheid. Het gebruik van deze vaardig.heid zal moeten wor
den geleid door mensen van grote zedelijke en geestelijke gaven; gezien 
het veelvuldig optreden der nationale regeringen, is het derhalve niet 
moeilijk in de buitenlandse politiek problemen van groot formaat aan te 
wijzen. 

Voor de binnenlandse politiek zien velen zeker geen taken van enige 
allure meer weggelegd. Het maatschappelijk ideaal van een anders ver
deelde welvaart zal menigeen nog wel aanspreken, maar helaas! Men moet 
de tiendelige breuk al zeer bekwaam kunnen hanteren, wil men in dit 
ideaal een bruikbare maatstaf vinden bij de verkiezingen. Maar: het is ten
minste een actueel ideaal, dat enthousiasme opwekt (en de nodige heb
zucht). De meer geestelijk getinte idealen (vrijheid van godsdienst en 
onderwijs, algemeen kiesrecht, mensenrechten) zijn in hoofdzaak bereikt; 
nieuwe situaties op deze gebieden komen weinig voor en kunnen doorgaans 
worden geregeld door uitbouw van de bestaande akkoorden; een flink aan
tal deskundigen verdient hiermede zijn brood. Gelukkig biedt de ver
deling van de ether - zulks in tegenstelling tot het gebruik daarvan -
van tijd tot tijd de nodige verstrooiing; het is evenwel de bedoeling ook 
deze kwestie deugdelijk te regelen. En wat dan? Wie zich het opschrift 
hierboven herinnert, begrijpt de bedoeling: het probleem hoe de beschik
bare ruimte van ons land zó in te richten, dat alle inwoners, ook na het 
jaar 2000, over voldoende ruimte kunnen beschikken om volop te leven, 
vraagt onze aandacht. 

Het probleem 
Het klinkt zo simpel: ruimte om volop te leven. Voor het leven van een 

modern mens komt echter heel wat kijken. Hij moet wonen: een huis met 
een tuin of een flat met speelplaatsen en plantsoenen, een straat. Hij moet 
werken: een kantoor of fabriek, een boerderij of werkplaats. Hij moet 
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zich ontspannen: een schouwburg, een bioscoop, een café en een bos. Om 
deze drie zaken naar behoren tot stand te brengen zijn weer nodig winkels, 
overheidsinstellingen, scholen, kerken, verkeerswegen enz. Het is dus be
grijpelijk, dat in een gebied waar meer mensen wonen dan in andere ge
bieden en waar bovendien telkens nog mensen bijkomen, steeds meer ge
bouwen en terreinen ten behoeve van deze voor het dagelijks leven onmis
bare zaken gevonden moeten worden. Het spreekt vanzelf, dat op een 
gegeven moment de grens van de opnemingsmogelijkheden in een bepaald 
gebied wordt bereikt. Deze grens wordt te eerder bereikt, omdat het mes 
aan twee kanten snijdt: het proces van wonen, werken en ontspannen 
vereist op ziohzelf weer de nodige mensen om in gang te blijven; enzo
voorts. 

Waar ligt de grens, waarbij men moet zeggen: als dit gebied nog voller 
wordt, verhinderen de mensen elkaar alleen reeds door hun aantal zich 
behoorlijk te ontplooien? Een ooncreet antwoord op deze algemene vraag 
valt niet te geven. Het antwoord hangt onder meer af van het karakter 
van de betrokken samenleving: er gaan veel makke schapen in een hok. 
Men neme echter niet te spoedig genoegen met de bestaande situatie; 
zelfbeheersing is een deugd, maar met mate! Indien men zich nergens kan 
uitleven omdat de woningen te klein, de parken afwezig en de straten te 
vol zijn, is de grens bepaald overschreden, zelfs al blijft het merendeel 
van de mensen zich gedisciplineerd gedragen. Er zijn ook andere maat
staven: indien de bestaande bedrijven de nodige uitbreiding niet meer kun
nen realiseren, .het verkeer zichzelf lamlegt en nieuwe werkkrachten weg
blijven, omdat voor hen geen woonplaats kan worden gevonden, kan men 
zeggen dat de grens is bereikt. Of ook: indien de aanwezige kachels, auto's 
en fabrieken zoveel afvalgassen produceren, dat de ingeademde lucht ver
giftigd is, dan, wederom, is de grens bereikt. 

Op dit punt gekomen zou men kunnen zeggen: het gebied is vol, er 
mag niets meer bij. Dit middel is uiteraard erger dan de kwaal, omdat 
een gebied waar elke verdere ontwikkeling wordt afgesnoerd, niet slechts 
tot stilstand komt, maar stellig tot achteruitgang en verval zal geraken. 

Ook kan men zeggen: de wal zal het schip wel keren; wanneer de grens 
bereikt is en alles vastloopt, zullen de overtollige vestigingen vanzelf elders 
hun heil zoeken. Helaas geven vele miljoenen-centra in.het buitenland aan 
deze verwachting weinig steun. 

Beter lijkt het dan ook een gepast gebruik te maken van de organisa
torische en technische vaardigheid, die de mens zich in de loop van de 
eeuwen heeft verworven en ervoor te zorgen, althans ernaar te streven, dat 
a. onnodige vestigingen achterwege blijven, b. de aanwezige mogelijkheden 
beter worden benut en c. overtollige vestigingen vertrekken. 

Een enkel (vereenvoudigd) voorbeeld moge tot toelichting strekken: 
ad a.: een schoenfabriek, die VOOr de binnenlandse markt produceert, 

behoeft op de schaarse terreinen langs diepe zeehavens niet te 
worden toegelaten; 

ad b.: de opname-capaciteit van een moeilijk bereikbaar en daardoor 
onvoldoende benut industrieterrein of woongebied kan door 
aanleg van nieuwe wegen aanzienlijk worden opgevoerd; 

ad c.: door vestiging elders aantrekkelijk te maken (met premies en 
andere faciliteiten) zullen bedrijven of instellingen, wier aan-
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wezigheid in het volle gebied alleen historisch verklaarbaar is, 
vrijwillig verdwijnen; gedwongen verhuizing in een dergelijk 
geval is ook denkbaar. 

Het omgekeerde geval kan zich natuurlijk ook voordoen: een gebied 
raakt ontvolkt. De gang van zaken verschilt niet veel van die in het vol
lopende gebied; de richting is alleen tegengesteld: wanneer te veel mensen 
wegtrekken, gaat het plaatselijk café dicht, waar geen café is wil niemand 
wonen, waar niemand woont kan geen bedrijf worden opgebouwd enz. enz. 

" Beide hierboven getekende gevallen doen zich in beperkte mate in 
ons land voor: de zg. Randstad loopt langzamerhand vol, andere gebieden 
(in het noorden bv.) hebben de tendens leeg te lopen. Weer andere ge
bieden vertonen wel symptomen van het vollopen (de streek rondom Eind
hoven, Zuid-Limburg), maar in mindere mate dan de Randstad. Ook zijn 
er gebieden, die weliswaar niet leeglopen, doch niet delen in de snelle 
ontwikkeling, die de Randstad en gedeelten van Brabant doormaken en 
ook hier geldt de zegswijze: stilstand is achteruitgang. 

Is de grens bereikt? 
Ik vraag verontschuldiging voor het feit, dat ik deze vraag stel zonder 

zelfs de bedoeling te hebben haar te beantwoorden. Het beslissende ant
woord daarop, alsmede op de vraag welke maatregelen door welke instantie 

~ in voorkomend geval moeten worden genomen is niet alleen uitermate be
langwekkend, maar een tijdig gegeven antwoord is zelfs de volstrekte 
voorwaarde voor de levensmogelijkheden van komende generaties. Een 
dergelijk antwoord moet worden gegeven door de planoloog en de poli
ticus: de ondergetekende is echter geen van beide; wel is hij bovenmate 
geinteresseerdin een goede werking van de politiek in het belang van de 
democratie. In dit vlak fungeert ook het onderhavige vraagstuk. Het gaat 
over de inrichting van de directe omgeving van elke burger. Voor een 
deel is deze inrichting natuurlijk een technische aangelegenheid: ingenieurs 
en bouwkundigen van allerlei soort behoren als zodanig niet door de 
politiek te worden nagerekend. Maar gezien de buitengewoon grote invloed, 
die een bepaalde omgeving op de daarin levende mens oefent (vooral in 
het negatieve, indien de omgeving van slechte of bekrompen kwaliteit is), 
alsmede gelet op de omstandigheid, dat het scheppen van deze omgeving 
in zo grote mate overheidswerk is, zou het wel merkwaardig zijn indien 
politieke instanties zich in deze materie onbetuigd zouden laten. 

Toch is dit enigszins het geval geweest. Eerst de laatste tijd begint ook 
de A.R. Partij (en zij komt daarmee geenszins achteraan!) aan dit pro
bleem de volle aandacht te geven voor het front van de kiezers. Politici 
en studiehoofden hebben al eerder (begin 1963) waardevol materiaal aan
gedragen. Rapport nr. 22 van het College van Advies behandelt de onregel
matige bevolkingsspreiding in Nederland als politiek probleem. Vanuit 
het gezichtspunt van de bevolkingsspreiding wordt in dit rapport het 
vraagstuk van de ruimtelijke ordening in talrijke geledingen aan de orde 
gesteld en voorzien van de nodige suggesties voor een zeer actief politiek 
beleid. In het program van actie 1963 kan men sub XII een neerslag 
van dit rapport aantreffen. In zijn rede van 31 oktober jl. heeft voorzitter 
Berghuis het planologisch beleid verheven tot die selecte groep kwesties, 
die gewichtig genoeg zijn om een kabinetscrisis te veroorzaken. Ook andere 
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partijen spreken in hun verkiezingsmanifesten e.d. over punten uit het 
ruimtelijke beleid, zij het niet steeds even concreet. 

Men kan dus .niet meer zeggen, dat iedereen de ogen gesloten houdt. 
Ook de besturende overheden zitten niet stil. Regering 1), provincie- en 
gemeentebesturen nemen dagelijks besluiten van planologische aard: wegen
bouw, deltawerken, ruilverkaveling, gemeentelijke herindeling, bosbeheer, 
industrialisatiebeleid, strijd tegen lucht- en waterverontreiniging, uitbrei
dingsplannen, reconstructie van wijken, openbaar vervoer enz. enz. De 
wetgever heeft onlangs een overgangswet goedgekeurd, zodat binnenkort 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking kan treden. Deze wet 
verschaft de overheden nieuwe en verbeterde instrumenten voor een 
plaatselijk genuanceerd en landelijk gecoördineerd beleid. De wet voorziet 
niet in een zg. nationaal plan, zoals dat ook in het parlement wel wordt 
voorgestaan (P. v. d. A); de regionale overheden bepalen stad- en streeks
gewijs het ruimtelijk gezicht van ons land; niettemin kan de regering 
door middel van zg. aanwijzingen bepaalde inzichten doorzetten, indien de 
plaatselijke overheden deze zouden verwaarlozen. Nog onlangs heeft de 
huidige regering bij monde van Minister-President l\1arijnen de vrees te 
kennen gegeven, dat een nationaal plan verstarrend zal werken; ook het 
a.r.-rapport nr. 22 wijst een vast plan voor het gehele land af. 

Hoe komt de regering dan tot voldoende coördinatie van de maatregelen, 
waarmee de verschillende departementen de ruimteverdeling vaak ingrij
pend beïnvloeden? Desgevraagd antwoordde de Minister-President dat 
alle zodanige maatregelen behandeld worden door een commissie uit de 
ministerraad, de Raad voor Ruimtelijke Ordening, waarin de het meest 
bij deze zaak betrokken bewindslieden zitting hebben. De minister van 
Volkshuisvesting is in het bijzonder belast met de ruimtelijke ordening, 
maar de combinatie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is in de 
nieuwe wet opzettelijk niet verplicht voorgeschreven (amendement-Wester
hout). Wanneer de wet in werking treedt (wellicht medio 1965), wordt ook 
de volksvertegenwoordiging meer bij het beleid ingeschakeld doordat de 
regering ingevolge art. 2 verplicht is jaarlijks verslag aan de Tweede Kamer 
te doen over het gevoerde beleid (amendement-Biewenga). 

Van particuliere zijde worden eveneens talrijke bijdragen geleverd. 
Bovenmatige hulde aan het gevoerde regeringsbeleid zal men in deze 
bijdragen tevergeefs zoeken; wetenschap (planologie) en organisaties 
(A.N.W.B., de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en vele andere) 
stemmen overeen in de wens: laat de regering zich vooral tijdig - het is 
kort dag - een voorstelling maken van de toestand over 10, 20, 30 jaar, 
wanneer de bevolking met enige miljoenen zal zijn toegenomen en het 
aantal auto's en andere bronnen van ellende x-maal groter zal zijn ge
worden. De oplossingen, die aan de hand worden gedaan, zijn evenwel niet 
alle gelijkluidend; wel wordt algemeen betoogd, dat het beter is een minder 
goede oplossing inderdaad na te streven dan dit streven uit te stellen tot
dat de volmaakte oplossing zal zijn gevonden. 

Ook de gewone burger, de kiezer, levert dagelijks in eigen kring zijn 
kritisch commentaar; het valt .niet mee in of om de oude en nieuwe steden 

1) De vraagstukken houden bij de nationale grenzen niet op: in Benelux- en E.E.G.
kringen is daarvoor dan ook groeiende belangstelling te verwachten. 
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wandelingen of fietstochtjes te maken, waarvan men ongehinderd door 
stank en lawaai ontspannen terugkeert; auto en openbaar vervoer worden 
de langzaamste middelen om een doel in de stad te bereiken; de fietser in 
het spitsuur loopt elke dag weer een kleine zenuwbeschadiging op; voor 
het plaatsen van de vele broodnodige huizen vormen de historisch geworden 
gemeentegrenzen dikwijls een belemmering; door nieuwe bebouwing gaan 
vaak prachtige plekjes verloren, die elders niet worden teruggewonnen; 
de bebouwing van lege ruimte neemt toe doordat talrijke gelukkigen hun al 
dan niet fraaie huisjes op een stukje eigen grond zetten, zodat steden en 
dorpen aaneenklitten ; anderen wonen in nieuwe woonwijken in gehorige 
kleine woningen, omringd door gebrekkige of uitgestelde groenvoorzie
ningen. Dez·e opsomming kan gemakkelijk worden voortgezet, maar is 
- dunkt me --lang genoeg om iedereen met eerbied of zelfs afgrijzen te 
vervullen voor de reusachtige problemen, die een oplossing behoeven, als
mede voor de kosten, die daaraan zijn verbonden en de menselijke belangen, 
die op het spel staan. 

De democmtische controle op het beleid 
Het is te vrezen, dat de ruimtelijke ordening zich in feite dikwijls aan 

effectieve democratische controle onttrekt. In veel gevallen moet dit worden 
toegeschreven aan de oveÏmacht van het teChnisch aspect, hetzij doordat 
de besturende instantie met een beroep op het technische karakter bepaalde 
beslissingen buiten de beleidssfeer weet te houden, hetzij doordat de demo
cratische controleurs zichzelf onbevoegd verklaren dit terrein te betreden of 
hun wil door te zetten bij gebrek aan technisch inzicht. Overigens wijs ik 
erop, dat kwesties van strafrecht, financiën, sociale verzekering, economie 
e.d., hoe technisch of wetenschappelijk ook, zelden om deze reden aan de 
administratie worden overgelaten I 

In andere gevallen is voor zodanige controle organisatorisch nagenoeg 
geen handvat te vinden. Men denke aan de figuur der ruilverkaveling, die 
het grondgebruik ingrijpend pleegt te beïnvloeden. Voorts is het denkbaar, 
dat effectieve controle achterwege blijft doordat het stadium van besluit
vonning niet eens wordt bereikt, hoewel de bevoegde instanties wel degelijk 
oog hebben voor het bestaan van lacunes. Dit kan o.a. het geval zijn, indien 
diepgrijpende maatregelen nodig zijn, die op veel weerstand zullen stuiten 
bij de betrokkenen. De administratie zal dan behoefte gevoelen aan rugge
steun door het controlerend orgaan of vanwege de politieke partijen. Deze 
zullen evenwel juist dan vaak verstek laten gaan met een beroep op de 
moeilijkheid der materie - ik zie hier even af van de mogelijkheid van 
vrees voor verlies van populariteit -. 

Om uit deze vooral voor de volgende generatie schadelijke impasse te 
geraken zullen de politieke organisaties er goed aan doen ten eerste hun 
houding te bepalen t.O.v. concrete vraagstukken in raden en staten en ten 
tweede deze houding aan de kiezers duidelijk te maken I 

Het is vooral door. gebrek aan handvaten, dat de controle door het 
parlement tot dusver beperkt is gebleven tot het aandringen op een doel
gericht en duidelijk beleid. Was deze aandrang doorgaans incidenteel, de 
laatste maanden - bij de behandeling van verscheidene begrotingen - zijn 
de woorden "ruimtelijke ordening" aan beide kanten van de regeringstafel 
vaker gevallen dan ooit tevoren; ook buiten het parlement, in vakliteratuur 
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en op congressen, zijn deze woorden plotseling gemeengoed aan het worden. 
Gezien de alom ontloken belangstelling en het reeds genoemde jaarlijks 
regeringsverslagaan de Tweede Kamer op grond van de nieuwe wet R.O. 
(een belangrijk handvat!) is te verwachten, dat de parlementaire controle 
aanzienlijk aan inhoud zal winnen. 

Van verschillende zijden wordt tegenwoordig gesuggereerd, dat éénheid 
en doorzichtigheid van het ruimtelijk regeringsbeleid gediend zouden zijn 
door in de regering één bewindsman meer bevoegdheden te geven dan zijn 
collega's om te kunnen coördineren en stimuleren. Verschillende mogelijk
heden staan hiertoe open: de Minister van Volkshuisvesting zou in de eerste 
plaats minister voor ruimtelijke ordening kunnen worden, zeker indien na 
opheffing van de woningschaarste, nu nog volksvijand nr. 1, de volkshuis
vesting zou worden beschouwd als slechts één der aspecten van de ruimte
lijke ordening; ook kan men zich voorstellen een staatssecretaris, aan het 
departement van Volkshuisvesting verbonden; of een geheel nieuwe 
ministerspost. Minister Bogaers, de huidige verantwoordelijke minister, 
denkt wellicht vooral in de richting van de eerste mogelijkheid. 

Een geheel andere, logisoh zeker aanvaardbare oplossing zou zijn de 
Minister-President te belasten met de ruimtelijke ordening. Immers reeds 
nu fungeert hij als voorzitter van de (minister-)raad voor de Ruimtelijke 
Ordening; bovendien valt een analogie aan te wijzen: de Minister-President 
is verantwoordelijk voor het stimuleren en coördineren van de civiele ver
dediging, ook een onderwerp, dat dwars door de departementen heengaat. 
Als bezwaar tegen deze oplossing kan worden aangevoerd, dat op de duur 
de Minister-President stellig een duizendpoot zou worden, indien alle co
ordinerende functies - waaraan de behoefte snel toeneemt - onder zijn 
verantwoordelijkheid zouden komen. 

Bij de volgende kabinetsformatie zullen we van deze kwestie zeker meer 
horen. 

Over de democratische controle op provinciaal en gemeentelijk niveau 
valt veel meer en tegelijkertijd veel minder te zeggen. Veel meer, omdat 
op dit niveau veelal de beslissingen vallen en de handelingen plaats vinden, 
die de vorm van onze directe omgeving feitelijk bepalen. Veel minder, 
althans in dit artikel, omdat de aanpak in het ene gebied aanzienlijk kan 
verschillen van de aanpak elders, terwijl een overzicht niet eenvoudig is 
te ve"rkrijgen. In het algemeen kan ik de indruk niet van mij afzetten, dat 
de kiezer, de gewone man van het spitsuur, de recreatiezoekende, de buurt
bewoner, totaal niets weet van wat "zijn" raads- en statenleden in plano
logisch opzicht presteren. Twee vragen liggen hier voor de hand; ten 
eerste: worden de onderhavige onderwerpen wel voldoende betrokken in 
de openbare beraadslagingen van gemeenteraden en provinciale staten; 
ten tweede lichten de partijen het publiek voldoende voor? Op de eerste 
vraag zal wel een genuanceerd antwoord gegeven kunnen worden; op de 
tweede vraag past stellig een ontkennend antwoord, alleen al omdat men, 
overigens in weerwil van de feiten, aan de provincies nog steeds niet het 
ondernemen van enige activiteit pleegt toe te schrijven. De kiezer aan
vaardt het ook ten aanzien van hem gevoerde beleid inzake de ruimtelijke 
ordening zoals het valt, gelaten of onder protest, zonder begrip van 
zaken. 

Nu gaat het natuurlijk niet aan, dat elke wijziging van een uitbreidings-
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plan of een tramroute het onderwerp zal uitmaken van grote politieke 
debatten in de gemeenteraad. Het gaat er allereerst om, dat de toekomstige 
leefbaarheid van gemeente of streek de aandacht heeft en niet ongemerkt 
verloren gaat. En vervolgens gaat het om een menswaardige oplossing van 
de vraagstukken, dus niet om een zuiver wetenschappelijke of een uit
sluitend financiële. 

Conclusie 
De ruimtelijke ordening in Nederland is een belangrijk en klemmend 

vraagstuk; dit vindt nu wel algemene erkenning. Het is niet minder een 
politiek vraagstuk; het wordt als zodanig echter nog slechts schoorvoetend 
gebracht; in elk geval zijn de kiezers hiervan grotendeels onkundig gelaten, 
hoewel juist elke kiezer zeer direct bij de kwaliteit van zijn omgeving is 
betrokken en dus relatief gemakkelijk tot belangstelling kan worden aan
gespoord. Belangrijke vraagstukken hetreffende de organisatie van een 
effectieve democratische controle op het beleid zijn nog lang niet opgelost, 
of zelfs niet opgeworpen, hoewel hier grote kansen liggen om de democratie 
nieuwe inhoud te geven. Het kost voorts weinig moeite in het planologisch 
beleid een kwestie te herkennen, waarop juist christelijke politici gespitst 
behoren te zijn, zoals in het voorgaande trouwens stilzwijgend is aange
nomen. Immers het gaat er om het door ons bewoonde stukje aarde ge
schikt te houden of beter geschikt te maken voor een zo volledig mogelijke 
ontplooiing van het leven zijner bewoners. Men zou zelfs kunnen zeggen, 
dat wat ons land met behulp van sociale maatregelen in de laatste 50 jaar 
aan leefbaarheid heeft gewonnen, gemakkelijk kan worden aangetast door 
een voortdurende achteruitgang van onze omgeving. Het is een stukje 
van de bijbelse cultuuropdracht de aarde bewoonbaar te maken door te 
voorkomen, dat de stad een karikatuur wordt van zichzelf en het platteland 
een bloedarme kopie van de stad. 

Hoewel het in eerste instantie van belang is, &t deze zaak wordt ge
diend en niet door welke partij, zou het daarom toch verheugend zijn, 
indien de A.R. Partij in staat zal blijken te zijn steeds het allernieuwste 
materiaal aan te dragen voor het nemen van de nodige beslissingen in de 
vertegenwoordigende lichamen en daarbij tevens de afstand tot de kiezers 
te overbruggen. 

* 
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DE A.R. EN DE ONTWIKKELINGSLANDEN (I) 

DOOR 

DRS. P. C. BOS 1) 

"Heere, mijn God, zij kunnen niet wachten, 
geen nacht en geen dag." Dr. A. Kuyper 
(Meer dan vier jaar geleden geciteerd in het 
rapport van het College van Advies over 
samenwerking met minder-ontwikkelde ge
bieden). 

Er is op het oge11!blik in de wereld een vrij duidelijke scheidslijn te 
markeren tussen welvarende landen enerzijds en arme landen anderzijds. 
Wie zich enigszins tracht te realiseren in welke toestand de arme landen 
en hun bewoners verkeren, kan er zich slechts over verbazen, dat deze 
tegenstelling niet in sterker mate dan reeds het geval is, hèt politieke 
kernpunt in de wereldsituatie vormt. De A.R.Partij, als christelijke poli
tieke partij zal er niet onderuit kunnen zich voortdurend zeer intensief 
hiermee bezig te houden. Als men bedenkt dat ruim vier jaar geleden het 
bovengenoemde rapport is gepU!bliceerd, waarin de nood( I) van deze landen 
duidelijk werd gesignaleerd, dan kan men slechts betreuren dat onze partij 
niet op zo indringende wijze aan haar bezorgdheid over deze nood uiting 
heeft weten te geven, dat dit ook in de Nederlandse politiek het centrale 
thema werd. 

Motivering. De noodzaak om zich met dit probleem bezig te houden 
zou o.i. scherper moeten worden gevoeld. Dit betekent niet, dat wij als 
christelijke partij klakkeloos aan het modeverschijnsel ontwikkelingshulp 
moeten gaan meedoen. Het mogen geen opportuniteitsredenen zijn die 
ons ertoe brengen ons met dit vraagstuk in te laten. De zaak is, dat het 
navolgen van Christus en Ihet zich afvragen wat Hij ons gebiedt bij nadere 
bezinning een aantal motieven, wil men, beginselen, naar voren brengt, 
die voor onze houding t.O.V. de ontwikkelingslanden bepalend zijn. 

OntwikkeUng.sprobleem, zaak Vtm gerechtigheid. Een christelijke partij 
streeft naar de gerechtigheid. Met de haar ten dienste staande middelen 
zal zij er naar streven de "nieuwe aaJrde, waar gerechtigheid woont" reeds 
thans gestalte te geven. Zij 'behoort te zien waar onrecht heerst en zij 
zal daarover ontzet zijn. De laatste tijd is een geliefkoosd thema in de 
pers het minimumloon in Nederland. Hierbij wordt b.v. het bedrag van 
f 110,- per week genoemd. Minder dan tweemaal dit bedTag is het ge
middelde (nee, niet het minimum-) jaarinkomen per hoofd in verscheidene 
landen. En bij dit inkomen is dan echt alles inbegrepen: niet alleen de 
opbrengst voor de boer van zijn commerciële afzet op de markt maar 
ook de voor eigen gebruik verbouwde groente. Men moet deze bedragen 
eens goed met elkaar vergelijken. Wie zioh daarvan afmaakt met de op-

1) De beide artikelen onder deze titel zijn het resultaat van besprekingen binnen 
een anti-revolutionaire werkgroep. De schrijver heeft als lid van deze groep de 
uiteindelijke formulering verzorgd van het besprokene. 
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merking dat Nederland nu eenmaal Nederland is en India India, maakt 
zich, vrezen wij, schuldig aan een vorm van nationalistisch denken, waar
van wij in de achter ons liggende wereldoorlogen de rnmpzalige gevolgen 
hebben gezien. 

Na decennia van ontwikkeling van het sociale besef in Nederland, waar
toe onze partij actief wil hebben bijgedragen, zijn wij zover dat wij het 
als een eis van sociale gerechtigheid kunnen zien, dat binnenslands in
komens van miljoenen niet kunnen bestaan naast inkomens van minder 
dan vijfduizend gulden per jaar. Zou het bestaan van jaarinkomens van 
slechts enkele honderden guldens per jaar (toegegeven: een paar honderd 
kilometer van ons verwijderd) niet een vorm van onrecht kunnen zijn, 
waarbij onze interne problematiek in het niet verzinkt? 

Voor het bestaan van deze tegenstelling is slechts één verontschuldiging 
mogelijk: dat reeds alles gedaan zou zijn om haar op te heffen. Misschien 
zullen we eens tot een dergelijke conclusie komen, zij het met wanhoop. 
Maar daar zijn we nu bepaald niet aan toe. Voorlopig lijkt het nog juist 
het verlenen van ontwikkelingshulp bevorderen van gerechtigheid te 
noemen. 

Daarom is de ontwikkelingshulp in zo belangrijke mate een taak van de 
overheid. Dit is een consequent en principieel a.r.-standpunt. Al wordt 
binnen de partij genuanceerd gedacht over de overheidstaak, over één 
ding zijn we het toch wel eens: dat de overheid het onrecht dient te 
bestrijden en de gerechtigheid te bevorderen, desnoods tegen haar onder
danen in en boven haar onderdanen uit. Het kan .hierbij ook gaan om 
onrecht over de landsgrenzen heen. Dit element behoeft de gedachten
gang niet te vertroebelen. Daarom dient de overheid de ontwikkelings
hulp uit de sfeer van de vrijblijvendheid en de liefdadigheid te halen. Het 
is een zaak van gerechtigheid. 

Onjuiste motivering. Indien de kwestie zo principieel mogelijk wordt 
gesteld, leidt dit tot het terugdringen van sommige motieven voor ont
wikkelingshulp. Dit heeft het voordeel dat het geven van hulp niet te zeer 
van de feitelijke juistheid van deze redeneringen afhankelijk wordt en 
voorts, dat men vrijer wordt in de vormen van hulpverlening. 

Terugdringen van communisme. Een gedachte die o. i. niet in een 
moderne conceptie past is, dat men door ontwikkelingshulp landen van 
het communisme redt. Het is beslist wel denkbaar dat de kansen op schiks
gewijze politieke ontwikkelingen als gevolg van economische expansie 
toenemen. Bovendien leidt een dergelijke motivering tot op den duur on
aanvaardbare selectiviteit m.b.t. de te ondersteunen landen. 

De economische motivering. Een ander, betrekkelijk veel gebruikt 
argument is dat wij door de arme landen te ontwikkelen onze potentiële 
afzetmarkten vergroten. Ook hier is twijfel aan de juistheid der veronder
stellingen geoorloofd. Van het meest welvarende land ter wereld, de 
Verenigde Staten, is slechts een minimaal deel van het economische leven 
bij de internationale handel betrokken. Motieven van eigenbelang be
hoeven uiteraard niet onjuist te zijn. Maar wel zullen wij ons voor ogen 
moeten houden dat de ontwikkelingshulp veel geld zal gaan kosten. De 
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f 200 miljoen die thans alleen reeds via het overheidsbudget aan deze 
landen ten goede komt, zal tegen 1975 uitgegroeid kunnen zijn tot f 1 mil
jard per jaar of méér (zie hierachter). Ook indien de voordelige effecten 
waarop men hoopt uitblijven, zal de A.R.Partij een dergelijke toeneming 
van de hulp met overtuiging moeten steunen. 

De politieke motivering. Ook het argument, dat men hierdoor de in
vloed van het Westen en het westerse politieke systeem in deze jonge 
landen gemakkelijker ingang kan doen vinden, mag ons handelen niet be
palen. De jongste geschiedenis leert dat deze landen met alle inspanning 
zichzelf trachten te zijn. Zij pogen een eigen weg te vinden die afwijkt van 
hetgeen de westerse landen hun als voorbeeld bieden. Hiertegen behoort 
niet apriori stelling te worden genomen. In een politiek oordeel dienen 
alle relevante factoren te worden betrokken; ons baserend op inzicht 'en 
kennis van zaken dienen wij tot onze conclusies te komen. Niet de minste 
vrucht van een confrontatie met totaal van de onze verschillende werelden 
zal zijn een helderder inzicht in onze eigen positie en ontwikkeling. 

Verleidelijke verontschuldigingen. Evenzeer als er twijfelachtige argu
menten vóór ontwikkelingshulp zijn, bestaan er dubieuze wrgumenten 
tégen. Dergelijke schijnredeneringen leiden bij het grootste deel van ons 
volk een taai leven. Hier ligt o. i. één van de oorzaken van het gebrek 
aan onrust over de nood der arme landen. Men sust het eigen gemoed met 
deze schijnredeneringen. Ook onze overheid is daar bepaald niet vrij van 
in de verdediging van het door haar gevoerde beleid t.O.v. de ontwikke
lingslanden. De A.R. Partij zal hier steeds met kracht tegenop moeten 
komen. Zij zal deze dubieuze redeneringen keer op keer aan de kaak 
moeten stellen en de overheid op haar taak moeten wijzen. 

Het betalingsbalans(ll1'gument. De tegenwoordige minister van finan
ciën zette geheel in de lijn van zijn illustere voorganger, onlangs uiteen 
dat onze economie de ontwikkelingshulp moet kunnen dragen. Pas als 
wij een overschot op de betalingsbalans zouden hebben, zouden wij ons 
de luxe van ontwikkelingshulp kunnen veroorloven. Hiermee zet men 
de zaak op zijn kop. Primair dient een doelstelling met betrekking tot 
de omvang van de hulp te worden nagestreefd, en de economische politiek 
dient mede op de realisering daarvan te zijn afgestemd. Bovendien zijn 
er vormen van hulpverlening, die regelrecht een compenserende invloed 
op de export uitoefenen: de zg. tied loans. 

Het groei-argument. Hieraan verwant is de gedachte dat onze econo
mie de ontwikkelingshulp niet zou kunnen dragen omdat hierdoor onze 
eigen economische groei in gevaar zou komen. Men zou als het ware 
de kip met de gouden eieren slachten indien men teveel ontwikkelings
hulp zou verlenen. Deze redenering gaat ervan uit dat de ontwikkelings
hulp in mindering op de investeringen komt. Uiteraard dient de hulp 
echter ten koste van de consumptieve uitgaven, m. n. van de luxe-con
sumptie te gaan. In de jaren na de tweede wereldoorlog is de welvaart 
in Nederland enonn toegenomen. Honger komt niet meer voor. Op het 
gebied van sociale voorzieningen is reeds zeer veel bereikt. Afgezien van 
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de woningnood, die om meer structurele redenen nog niet is opgelost, kan 
men stellen dat voor de grote massa der Nederlanders in de noodzakelijke 
levensbehoeften is voorzien. De toenemende consumptie van luxe
goederen is voor een ieder toch wel evident. In 1964, na de laatste loon
golf, is de afzet van personenauto's met 28% gestegen t.o.v. het vorige 
jaar (eerste negen maanden). 

Bij een verdere toeneming van ons nationale inkomen zal de uit
breiding van de bestedingsmogelijkheden van het individu steeds minder 
prioriteit krijgen. Dit feit vindt onder ons reeds erkenning doordat wij 
een stelsel van progressieve belastingheffing !hebben: wie een hoger in
komen heeft betaalt relatief méér belasting dan iemand met een lager 
inkomen. Neemt nu het inkomen van iedereen toe, dan kan men zonder 
bezwaar relatief méér belasting opbrengen. Momenteel werkt in ons land 
de "progressiefactor" zó, dat bij een stijging van het nationaal inkomen 
met 1 % de belastingopbrengst met 11/3 ro toeneemt. Het effect van deze 
progressiefactor zou aan de ontwikkelingshulp dienstbaar kunnen worden 
gemaakt. Van elke Nederlander wordt dan niet méér gevraagd dan dat 
hij, door inkomensstijging in een hoger belastingtarief gekomen, volgens 
hetzelfde tarief betaalt, dat in het verleden voor mensen in die inkomens
groep billijk werd geacht. 

Stel nu, dat ons nationale inkomen met 4% per jaar blijft stijgen 
(het reële inkomen, d.w.z. na compensatie voor de gevolgen van inflatie). 
Dan stijgen de overheidsinkomsten tussen 1964 en 1975 met 51/ 3 ro per 
jaar, van f 14 mrd. tot f 25 mrd. Een stijging van de overheidsinkomsten 
met 4% (dus zonder de progressie) zou in 1975 ruim 21 mrd. opleveren. 
Meer dan f 3 mrd. ontvangt de oVer\heid dan dus extra als gevolg van de 
progressie. Indien slechts de helft, resp. een kwart en een achtste van dit 
progressie-effect voor vermeerdering van de ontwikkelingshulp zou wor
den aangewend, dan zouden wij in 1975 reeds f 1,9 mrd., resp. 1,0 mrd. 
of f 0,6 mrd. per jaar voor de ontwikkelingslanden beschikbaar stellen. 

Gouden-bedden-argument. Dikwijls hoort men, dat het geld in de 
ontwikkelingslanden toch maar in verkeerde handen komt, daarginds de 
inkomensongelijkheid bevordert enz. Bij het hanteren van dit argument 
vergeet men dat er instellingen bestaan als de International Development 
Association, die beschikt over een uitstekend onderzoekapparaat, dat mis
bruik van gelden maximaal tegengaat. De I.D.A. is één van de weinige 
instellingen die op soepele voorwaarden geld ter besohikking stellen en 
zij zal, volgens een recente uitlating van de president van de Wereld
bank, altijd geld tekort komen. Waarom wordt niet méér bijgedragen 
aan een dergelijk instituut? Trouwens, als het onvermijdelijk is, dat een 
gedeelte in verkeerde handen komt, zal men juist zijn bijdrage moeten 
verhogen, om toch het gewenste doel te bereiken. 

Eruenredigheidsargument. Een argument dat grenst aan het immorele is, 
dat men de eigen bijdrage moet vergelijken met de inspanningen van 
andere rijke landen. Het gaat hier om een zaak van gerechtigheid; dan 
kan men eigen handelen niet laten aJhangen van wat andere landen 
wel of niet doen, maar zal men zelf moeten doen wat men kan. Juist een 
christelijke partij zal er steeds meer op hameren dat men zich niet 
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achter anderen kan verschuilen om zich te onttrekken aan wat een plicht 
is: de gerechtigheid te bevorderen. 

Het argument van de absorptie-capaciteit. Ook stelt men dikwijls 
dat de absorptiecapaciteit van de ontwikkelingslanden niet groot ge
noeg is voor de ter beschikking te stellen kapitalen. Deze a:bsorptie
capaciteit pleegt te worden vergroot door technische bijstand. Speciaal 
voor dergelijke projecten op het gebied van onderwijs, opleiding enz. 
is door de V.N. een fonds in het leven geroepen, het Special Fund. 
Dit fonds worstelt al jaren om zijn beoogde omvang te bereiken. 
Gestreefd wordt naar een bedrag aan middelen van $ 100 mln., terwijl 
tot dusver slechts $ 79 mln. is bereikt. Wat weerhoudt onze Nederlandse 
regering om althans dit probleem uit de wereld te helpen? Vermoedelijk 
een overmatig hanteren van het evenredigheidsargument. Nederland zou 
ook zelf rechtstreeks meer kunnen doen om de absorptiecapaciteit te ver
hogen, door meer technische hulp, door het ter beschikking stellen van 
materialen, boeken voor onderwijsinstellingen, researchmateriaal en bv. 
op landbouwgebied door het financieren van de aanleg van putten, waar
voor de absorptie in droge gebiedenbepaa1d geen probleem zou vormen. 

Het pijplijn-argument. Hiermee bedoelt men te zeggen, dat zich bij 
de hulpverlenende instanties de bedragen ophopen, omdat men de hulp 
niet snel genoeg kan doorgeven. Dit argument gaat slechts op voor 
enkele gevallen. Het E.E.G.-<mtwikkelingsfonds en het fonds voor West
Irian zijn de belangrijkste voorbeelden. In beide gevallen gaat het om een 
gebrek aan voldoende planning. Om dit te verhelpen wu juist veel krach
tiger steun gegeven dienen te worden aan organisaties als .het Special 
Fund, (zie hiervoor). Bovendien liggen de gelegenheden voor het besteden 
van gelden, zonder dat ze in de pijplijn blijven hangen, voor het grijpen. 
Landen als India en Pakistan hebben ,behoorlijke meerjaren plannen en 
worstelen voortdurend met tekorten op de begroting en op de betalings
balans. Niets zou eenvoudiger zijn dan de bijdrage aan zulke landen te 
verhogen. Het pijplijn-effect krijgt met name in de Nederlandse politiek 
te veel aandacht: hierdoor wordt ten onrechte de indruk gewekt alsof 
niet meer gedaan wu kunnen worden. 

Taak van een christelijke partij. Gezien het bovenstaande heeft een 
christelijke partij een belangrijke functie te vervullen. Zij zal zich niet 
in moeten laten met de onjuiste motiveringen pro ontwikkelingshulp. Zij 
zal de verleidelijke verontschuldigingen om zich aan het verlenen van ont
wikkelingshulp te onttrekken steeds opnieuw aan de kaak moeten stellen. 
Zij zal de ontwikkelingshulp uit de sfeer van liefdadigheid en vrijblijvend
heid halen en zal de overheid steeds opnieuw bepalen bij haar zeer reële 
taak in deze. Omwille van de gerechtigheid zal zij doelgericht streven 
naar de opheffing van de schrijnende tegenstelling tussen rijke en arme 
landen. 

(Wordt vervolgd) 

* 
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DE HEILIGE OORLOG 

DOOR 

A. KOLTHOF 

Indien mij het voorrecht van de dupliek gegund wordt, moge ik be
ginnen mijn dank uit te spreken voor de zeer uitvoerige uiteenzetting van 
prof. Van der Molen, die mijn bezwaren weliswaar niet heeft wegge
nomen, maar die mij mijn bezwaren wel duidelijker bewust heeft gemaakt, 
zodat nu een vastere belijning van de gedachten verwacht mag worden. 

De vraag van Pilatus: "wat is de waarheid", kan, naar ik meen, ook 
thans nog de leidraad vormen om de juridische en de ethische norm met 
elkaar in overeenstemming te brengen. Staat u mij daarom deze uitweiding 
toe, die later zal blijken geen uitweiding geweest te zijn, maar die, integen
deel, juist de essentie van het verschil in inzicht weergeeft. Op deze vraag 
nu zou men in een eerste opwelling kunnen antwoorden: "het Woord 
van God, de Bijbel, is de waarheid." Maar dit antwoord wordt door de 
Bijbel zelf gelogenstraft, als er van Christus getuigd wordt, dat Hij is de 
waarheid, de weg en het leven. En ook Christus wordt "het Woord" 
genoemd. 

Zijn Christus en de Bijbel dan te identificeren? Dat is onmogelijk, daar 
de noodzaak van de vleeswording des Woords daarmede zou zijn komen 
te vervallen. In de vleeswording des Woords wordt immers uitgedrukt, dat 
het gesproken of geschreven woord ongenoegzaam de waarheid vertolkt 
en dat de waarheid daarom alleen belichaamd kan worden door een 
Persoon. De Bijbel spreekt de waarheid, Christus spreekt en doet de waar
heid, namelijk wanneer Hij Zijn bloed stort voor de mensheid. Essentieel 
is daarom, dat alleen in de Persoon het spreken en het doen van de waar
heid in een onlosmakelijk verband samengebracht wordt. Zonder de bloed
storting zou de Bijbel voor ons weinig betekenis hebben, welke verheven 
gedachten er overigens in mochten staan. 

Hetzelfde onderscheid doet zich voor bij het recht. Er moet recht ge
schreven worden, recht gesproken worden en recht gedaan worden. Het 
geschreven recht, zoals dat in de wetboeken te vinden is, moet uiteraard 
betrouwbaar zijn. De positieve rechtsregel moet getoetst worden aan de 
ethische norm en dat terrein vertrouw ik gaarne toe aan de christen-jurist. 
En, zeker, ook aan het gesproken recht mag niet getwijfeld worden. De 
rechter moet onafhankelijk zijn en objectief in zijn oordeel Ûjn. Maar 
na dat oordeel moet de strafmaat bepaald worden en moet de straf 
ook uitgevoerd worden; moet met andere woorden recht gedaan 
worden. 

Ik wil nu aannemen, dat het volkenrecht er weinig moeite mee gehad 
zal hebben om de Russische wandaden in Hongarije te veroordelen. Maar 
er is toch daarna geen straf bepaald en er was geen orgaan - zeg: een 
internationale politiemacht - om die straf ten uitvoer te brengen. Er is 
derhalve geen recht gedaan en het Hongaarse volk is er dan ook, populair 
gezegd, geen cent wijzer van geworden. Daarom stel ik, dat er tussen het 
spreken en het doen van recht een onlosmakelijk verband bestaat en, indien 
men dat verband losmaakt, de begrippen recht en gerechtigheid elkaar niet 
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meer dekkerl. Bepalend voor de gereohtig.heid acht ik daarom de dwang
tnOitigheid van de straf. 

Alleen in de erkenning van deze dwangmatigheid kan overeenstem
ming met de ethische norm gevonden worden. 

Gezien het bovenstaande kan het niet mijn bedoeling geweest zijn om 
de bestraffingsoorlog als een theoretische constructie aan de kaak te stellen. 
Integendeel! Maar het wordt wel een theoretische constructie, indien zou 
blijken, dat prof. Van der Molen zelf niet achter deze bestraffingsoorlog 
stond. Dit lijkt mij het geval te worden, als de schrijfster zich ontpopt als 
een voorstandster van algemene ontwapening 1). Algemene ontwapening 
wil toch zeggen, dat elke straf voortaan technisch onmogelijk wordt. Te 
dien aanzien zou ik nog eens in herinnering willen brengen, dat vijftig 
jaar communisme een bloedrood spoor van miljoenen doden over de aarde 
heeft getrokken, en dat er waarlijk wel plaats is voor het christelijk 
getuigenis om met de uitoefening van de straf nu eindelijk eens ernst te 
maken. 

Daar komt nog iets bij. De bestraffingsoorlog is per definitie een aanvals
oorlog. Daarentegen zit er in de verdedigingsoorlog al een element van 
gericht, van gestraft worden. Het kan in zo hevige mate verontrusten, dat 
Nederland de tweede wereldoorlog niet is ingegaan om het onrecht (aan 
de Duitse Joden, de Oostenrijkers, de Tsjecho-Slowaken en de Polen be
gaan) af te straffen en om ruim ba:in te maken voor het recht Gods. 
Integendeel, het Nazidom heeft juist zijn schennende hand naar ons uit
gestrekt, heeft onze steden platgegooid en onze burgers gedood. In dit alles 
voltrok zich een gericht over ons. Wij werden gestraft, omdat wij zelf in 
het straffen nalatig gebleven waren! Het is ons vergaan als Eli, die, 
weigerend zijn zoons te straffen voor hun wangedrag in de tempel, waar
voor hij als priester de verantwoordelijkheid had, zèlf gestraft werd. Hij, 
deze zachtmoedige, innig vrome en vriendelijke man is met zijn stoel 
achterover gevallen en heeft zijn nek gebroken. Ondanks zijn vele kwali
teiten ongeschikt voor het ambt. Dan moet het toch wel zeer nauw luisteren 
in de gerechtigheid; dan is er huiveringwekkend weinig speelruimte. En 
dat is er ook niet. De kleinzoon van Eli werd Ikabod genoemd, want zei 
men: "De eer is weg uit Israël" (1 Sam. 4). 

Toch wordt de aanvalsoorlog door de schrijfster nauwelijks in de be
sQhouwing betrokken .. Wie het oorspronkelijke artikel 1) nog eens rustig 
overleest, zal bemerken, dat elke problematiek bekeken wordt van uit de 
gezichtshoek van de zelfverdediging. 

Echter, ook wanneer van het begrip "zelfverdediging" wordt uitgegaan, 
kan, paradoxaal genoeg, de aanvalsoorlog zeer wel beredeneerd worden. 
Zelfverdediging is ongetwijfeld toegestaan: God heeft ons het leven ge
schonken en uit dien hoofde hebben wij er niet willekeurig mee om te 
springen, maar het te bewaken en te bewaren. Toch is dit slechts een 
gedeelte van de waarheid, want God heeft het leven ook toevertrouwd aan 
de Hongaar, de Ambonees, en wie ge verder maar wilt. En ook dat leven 
hebben wij te bewaken, want het is één en hetzelfde leven 2) uit één en 

1) A.R. Staatkunde, oktober 1963, blz. 294. 
2) Christus is niet alleen de Waarheid en de Weg, maar ook het Leven. In Hem 

is dus het leven één en ondeelbaar geworden. 
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dezelfde Bron. De verdediging-van-de-ander is daarom de christelijke 
dimensie van de zelfverdediging. En tussen die twee is weer dat onlos
makelijke verband. Indien men dat verband losmaakt, wordt de zelfver
dediging verabsoluteerd en vervalt men tot naakte zelfhandhaving 3

). 

De pacifist derhalve, die principieel uitgaat van de geweldloosheid, is 
alleen maar waarachtig, als hij ook afstand doet van de zelfverdediging. En 
degene, die zichzelf verdedigt, die het geweld heeft leren zien als een 
door de zonde noodzakelijk geworden element in deze wereld, moet ook 
anderen verdedigen. Concreter: de antirevolutionairen die in de voorbije 
oorlog het geweld van de zelfverdediging hebben aangegrepen, dienen de 
Hongaren of de Ambonezen nu ook, zo nodig, met geweld recht te ver
schaffen. Indien onze gebeden om bevrijding in 1945 verhoord zijn, dan 
mag toch wel eens beseft worden, dat God voor deze verhoring mensen 
heeft gebruikt, die met ultra modern materieel waren bewapend. Het zou 
wel zeer ondankbaar en schijnheilig zijn, als wij de andere verdrukten in 
de wereld zouden willen troosten met de woorden, dat voor hen de be
vrijding wel uit de hemel komt vallen. Hier zijn mensen nodig. 

Nu brengt de verdediging-van-de-ander een heel specifiek praktisch ge
voLg met zich mee, namelijk dat degene, die de verdrukte verdedigt in een 
aanvalspositie wordt geplaatst ten opzichte van de verdrukker. Dat was 
het geval met Engeland, toen het, Polen verdedigend, in 1939 aan Duits
land de oorlog verklaarde. Het springende punt in dit betoog lijkt mij nu, 
dat de aanvalsoorlog hiermede ethisch verantwoord wordt en niet meer als 
agressie behoeft te worden gebrandmerkt 1 

Dat de aanval agressie is, is, naar ik meen, een misverstand dat ons al 
van jongsaf parten speelt. \Nanneer twee kinderen ruzie hebben en een 
oudere komt er .op af om hen te scheiden en naar de reden van de ruzie 
te vragen, dan klinkt het van alle kanten: "hij is begonnen". "Neen, maar 
hij is begonnen", daarmede suggererend, dat de aanvaller altijd de schul
dige is, de agressor. Mijn artikel wil in het kort er dan ook een pleidooi 
voor zijn: 

Ie. dat niet elke aanvalsoorlog geboren wordt uit haat of uit hebzucht, 
bijvoorbeeld om een stuk grondgebied te veroveren, maar dat een 
aanvalsoorlog juist rechtmatig kan zijn, juist in dienst kan staan 
van de naaste; 

Ze. dat, indien dit het geval is, de aanvalsoorlog niet alleen mag gevoerd 
worden, maar ook moet gevoerd worden op straffe van lafhartig
heid. Dat deze oorlog niet maar een rechtvaardige oorlog is, maar 
een heilige oorlog. Een noodzakelijke oorlog; immers geboren uit 
de noodzaak van het geweten. God wil het 14

). 

En dit kan ook niet anders: ten opzichte van de verdrukker hebben 
wij een plicht om te straffen 6) - dwangmatigheid van de straf 1 - en 

3) Een ergerlijk voorbeeld van verabsoluteerde zelfverdediging vind ik, als Amerika 
wel een wereldbrand risl<:eert om Cuba, dat toevallig dichtbij huis ligt en een directe 
bedreiging van de Amerikaanse samenleving vormt, maar geen wereldoorlog riskeert, 
als de beruchte Berlijnse Muur gebouwd wordt. Gaat dat er niet op lijken, dat de 
Amerikanen toch uiteindelijk alleen maar hun eigen belangen dienen? 

4) De leuzen van de Kruistochten "Heilige oorlog" en "God wil het" schijnen 
hiermede weer modern te worden. In het vervolg van dit betoog hoop ik evenwel aan 
te tonen, dat die leuzen toentertijd misbruikt zijn. 

6) Psalm 149 : 6-9. 
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ten opzichte van de verdrukte hebben wij de plicht hem te helpen ver
dedigen 6) - dwangmatigheid van de hulp 1 

Wij komen er daarom niet onderuit: het Westen moet een aanvals
oorlog tegen Rusland ondernemen 7). Alleen in deze oorlogshandeling val
len de juridische en de ethische plicht samen, gaan recht en barmhartigheid 
hand in hand. Het helpt niet, als daartegen het 6e gebod wordt aangevoerd. 
Zeker, voor de pacifist geldt het 6e gebod: "Gij zult niet doden" in zijn 
letterlijke betekenis. Maar voor de anderen is er van oudsher een belang
rijke uitzondering op deze regel geweest, die in zijn algemeenheid al in 
Genesis 9 : 6 gesteld wordt en die in Deut. 19 : 1-6 een verdere ver
fijning ondergaat. Heel duidelijk worden de moordenaars daar dus ge
dood. De onopzettelijke moordenaar krijgt een kans naar de vrijsteden 
te vluchten. Maar voor de opzettelijke moordenaar, die uit haat gedood 
heeft (let op het motief I) is er die kans niet. Hij wordt door de bloedwraak 
getroffen. Wat is dus de conclusie? Dat het 6e gebod nooit heeft gegolden 
ten ópzichte van hen, die het zelf met het 6e gebod niet zo nauw namen 1 
Geen scrupules tegenover moordenaars 1 

Wat betekent het nu, als gezegd wordt, dat Christus gekomen is om de 
wet te vervullen? Dit kan toch alleen maar zó worden verstaan, dat het 
6e gebod geheel vervuld wordt, als er nergens op de wereld meer mensen 
gedood worden. Maar de noodzakelijke voorwaarde voor deze vervulling 
is, dat dan eerst alle moordenaars opgeruimd moeten zijn. Wij worden 
dus opgeroepen tot de paradoxale handeling eerst (de moordenaars) te 
doden, voordat er niet meer gedood zal worden en het 6e gebod zijn ver
vuIling krijgt. Pas dan zal een eindeloze vrede zich over de wereld kunnen 
neerleggen. 

Een aanvalsoorlog die men heilig wil noemen, zal dan ook alleen maar 
gevoerd mogen worden, als de tegenpartij tevoren .onrechtm,atig bloed 
heeft vergoten. Dit is een noodzakelijke voorwaarde. De aanvalsoorlog, 
die er bv. op gericht is om grondgebied in bezit te krijgen, kan niet heilig 
heten, ook al zou men het volste recht op dat stuk grond hebben. In dat 

6) Mattheus 7 : 12. 
7) De mening dat ik nog op het standpunt van de hulpverlening door de individuele 

staat zou staan, moet op een misverstand berusten. Indien Nederlanders een taak heb
ben om te straffen of om, op grond van de zedewet, hulp te bieden, dan geldt uiteraard 
hetzelfde voor de Belgen, Fransen, enz. In eerste instantie heb ik mij er dus niet 
over uitgelaten, wie te hulp zou moeten komen, maar het is duidelijk, dat dit alleen 
maar de N.A.T.O.-Ianden kunnen zijn. 

Organisatorisch was evenwel een oorlogsverklaring van de N.A. T.O. aan Rusland 
onmogelijk geweest. De N.A. T.O. is weer een typische "verdedigings-organisatie", die 
(naar ik meen) alleen maar in actie komt, als één der leden-landen wordt aangevallen. 

Bovendien - dit om een verder misverstand te voorkomen - ben ik niet van 
mening, dat wij anno 1964 Rusland nog kunnen aanvallen terzake van Hongarije of 
nog eerder gepleegde wandaden. Maar daarom is op dit ogenblik een internationale 
christelijke politiek nog niet zonder zin. Als doeleinden noem ik bv.: 

Ie. te bewerkstelligen, dat de N.A.T.O. statutair van een verdedigings- in een 
aanvalsorganisatie omgezet wordt om op een eventueel tweede "Hongarije" 
voorbereid te kunnen zijn; 

2e. te bewerkstelligen, dat aan de bezettingstroepen in Berlijn opdracht gegeven 
wordt van hun vuurwapens gebruik te maken, als zij er getuige van zijn, dat 
vluchtelingen door de Oostduitse grenswacht worden neergeschoten. Want deze 
kwestie is nog actueel I 

Het moet de Russen derhalve volkomen duidelijk gemaakt worden, dat de zaak van 
de vrijheid ons hoog zit en dat wij er een oorlog voor riskeren. Indien bovengenoemde 
voorstellen in de N.A.T.O. aangenomen zouden worden, zouden zij de wereld een ander 
gezicht geven. De N.A.T.O. zelf zou er krachtiger en eensgezinder door worden. 
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geval is het beter onrecht te verdragen. Daarom zijn ook de Kruistochten, 
bedoeld om de gewijde plaatsen in Kanaän op de Mohammedanen te ver
overen, moeilijk heilig te noemen. Zelfs de meest gewijde grond wordt 
blubber zodra de regen er op valt. En een mensenleven is meer waard 
dan dat. 

Maar nu hebben velen het er moeilijk mee (en terecht I), dat in een 
oorlog niet alleen moordenaars gedood worden, maar ook onschuldigen. 
Mag men er nu toe O'Vergaan om bv. aan het Russische volk een collectieve 
schuld toe te kennen terzake van de in Hongarije gepleegde wandaden? 
Ik meen van niet. Prof. van der Molen voert als argument aan, dat sinds 
het "l'état c'est moi" van Lodewijk XIV de democratische regeringsvorm 
zich almaar heeft doorgezet, waardoor aan de onderdanen een mede-ver
antwoordelijkheid voor de regeringsdaden kan worden toegekend. 

Nu vind ik dit op zichzelf al moeilijk vol te houden. Als ik op partij A 
stem en partij B komt aan de regering, terwijl A in de oppositie gedrongen 
wordt, ben ik dan verantwoordelijk voor wat regering B er heeft weten 
door te drukken? Er is ook nog zoiets als een dictatuur van de meerderheid. 

Maar bovendien: er zijn ook dictatoriaal geregeerde landen, die sinds 
Lodewijk XIV nog weinig democratische vorderingen hebben gemaakt. 
En het zijn juist deze landen, die de wereldvrede het meest bedreigen. 
Niet het Russische volk heeft daarom schuld, maar de communistische 
leidslieden en hun handlangers. Het volk heeft geen wapenen en kan ook 
niet in opstand komen. Elke opstand zou zelfmoord betekenen. Het volk 
mag zich daarom terecht op overmacht beroepen. 

De aandachtige lezer zal het dan ook niet zijn ontgaan, dat de collectieve 
schuld door mij onmerkbaar is verlegd naar de N.A.T.O.-landen. Zij 
hebben de wapenen, zij kunnen er iets aan doen. En, inderdaad, als zij 
aan Rusland de oorlog verklaren, brengt dit in eerste instantie met zich 
mee, dat onsc.huldigen gestraft worden. Ik wil dit in zijn volle betekenis 
laten staan. 

Waarschijnlijk zouden wij dit probleem nooit aandurven, als God Zelf 
niet eens opdracht had gegeven een volkomen onschuldig mens ter dood 
te brengen. Dat was de opdracht aan Abraham om Izak te offeren. Een 
meer mensonterende opdracht is niet denkbaar. En nu zie ik het zo, dat 
het westerse christendom evenals Abraham een geloofsbeproeving moet 
ondergaan. Het komt er voor ons op aan, of wij niet alleen recht willen 
spreken, maar ook recht willen doen. Het komt er op aan, dat de hulp 
"tot het uiterste" uitgestrekt wordt en wij het offer aanvaarden. 

Indien Abra.ham de geloofsbeproeving niet had doorstaan en geweigerd 
zou hebben zijn zoon te doden, dan zou Izak verder buiten het probleem 
gebleven zijn. Pas wanneer Abraham de geloofsbeproeving doorstaat, 
treedt er ook voor Izak een geloofsbeproeving op. Hij moet zich immers 
op het altaar laten binden, hij mag niet weglopen, hij moet zich vrij
willig laten doden. 

Zo ook hier. Zolang het Westen niets doet, gaat ook het Russische volk 
vrijuit. Maar eerst, wanneer wij zelf de beproeving doorstaan en tot de 
aanval overgaan, eerst dan kunnen wij met recht tot het Russische volk 
zeggen: "Wij stellen ter wille van de gerechtigheid ons leven in de waag
schaal, heb nu ook het uwe veil." Pas dan, en geen minuut eerder, mogen 
wij van hen verwachten, dat zij zullen deserteren uit het leger, zich onder-
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gronds zullen organiseren en landverraad zullen plegen 8). Heeft ook 
Rachab, de hoer, geen verraad gepleegd tegenover haar stadgenoten en werd 
zij niet juist daardoor opgenomen in de heilsgeschiedenis van Israël? Het 
koninkrijk Gods gaat nu eenmaal boven de natie, waarin men leeft. 

Uiteindelijk is het natuurlijk onmogelijk, dat onschuldigen gestraft 
zouden moeten worden. Abraham behoefde tenslotte een onschuldig mens 
niet op te offeren en hier behoeft het ook niet. Immers, van tweeën één: 

of de Russen vechten met het Westen mee; dan worden ze niet ge
straft, maar straffen ze zelf mee; dan kunnen ze nog wel omkomen, 
maar alleen als politieman, niet als misdadiger; 

of de Russen blijven in hun eigen leger vechten en dan zijn zij niet 
onschuldig meer; dan hebben zij bewust of onbewust een keuze ge
maakt ten gunste van hun misdadige overheid; dan zijn ze mede
plichtig geworden. En ook hier weer: hoe nauw luistert het in de 
gerechtigheid. Hoeveel mensen gaan niet verloren door gebrek aan 
kennis. 

De conclusie mag zijn, dat wij met de Russische christenen niet méér 
medelijden behoeven te hebben dan met ons zelf. Ons medelijden dient 
uit te gaan naar de Hongaarse christenen. En hieruit moge nog eens 
blijken, dat de naastenliefde niets te maken heeft met een keep-smiling 
automatisme. Het is een keiharde zaak, die onontkoombaar tot een keuze 
dwingt. 

N u zou mijn betoog niet volledig zijn, als er tenslotte niet iets over de 
keuze der wapenen gezegd zou worden. Is een atoomoorlog ethisch nog 
wel verantwoord en wordt dan het middel niet erger dan de kwaal? 

Eerst dit: ik meen, dat de stelling houdbaar is, dat de status quo, het 
evenwicht tussen Oost en West, niet voor lange tijd gehandhaafd kan 
blijven. In een wereld, waarin voortdurend alles in beweging is, moet de 
balans eens doorslaan, hetzij naar de ene, hetzij naar de andere kant. 
Nu heeft de afgelopen oorlog ons geleerd, dat dictators er een speciale 
aanvalsmethode op nahouden, die men het best zou kunnen omschrijven 
met het spreekwoord: "De eerste klap is een daalder waard." Zo de Blitz
krieg van Duitsland als de aanval op Pearl Harbour van Japan. De 
dictator handelt immers niet uit geloof, maar uit angst en is daarom onge
nuanceerd in zijn optreden. En het lijkt mij niet te gewaagd om te zeggen, 
dat, als Rusland eens een oorlog zou beginnen, het reeds in de eerste 
minuten van de (onaangekondigde) oorlog de grootste megatonbommen 
zou regenen op Amerika en Europa. Deskundigen hebben gezegd, dat 
slechts een bepaald percentage van deze bommen van tevoren onschadelijk 
kan worden gemaakt. Ook al zou het Westen winnen, dan nog heeft zich 
toch al een onherstelbare ramp (lees: gericht) voltrokken. 

De enige manier om dat te voorkomen is, dat het Westen zèlf een aan
valsoorlog entameert. En dat klopt ook met onze plicht. Alleen de weg 
der gehoorzaamheid is voor een christen maar begaanbaar. En wat 
ethisch goed is, is ook goed uit strategisch oogpunt: de aanval is de beste 
verdediging. Het behoeft mijns inziens geen betoog, dat het atoomwapen 

8) Een Duitse vrouw heeft één dezer dagen bekend, dat zij in de oorlog steeds heeft 
gebeden om een Duitse nederlaag. Zij heeft, neem ik aan, nu toch geen deel gehad aan 
de collectieve schuld? 
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als aanvalswapen ethisch niet verantwoord is, evenmin trouwens als het 
bombarderen van open steden. Wie de verdrukten te hulp wil komen, 
bewijst deze groep geen dienst door eerst de helft van hen met atoom
bommen weg te vagen. In de westerse oorlogsverklaring dient dan ook 
duidelijk te worden, dat wij ons van het atoomwapen zullen onthouden, 
zolang ook de Russen dat doen. 

Maar dat neemt de mogelijkheid nog niet weg, dat de Russen wellicht 
met een niet-adequaat verdedigingswapen zullen antwoorden en toch het 
atoomwapen zullen hanteren. In de westerse stap schuilt dan ook be
paald een risico. Evenwel, daar niemand van te voren het antwoord van 
de Russen exact kan weten, moet hier een gissing gemaakt worden, die 
of uit angst, of uit geloof geboren wordt. Uit de reeds eerder vermelde ge
schiedenis van Koningin Esther kan geleerd worden, dat wanneer zij het 
risico neemt om te zullen komen, zij niet omkomt. En omgekeerd: dat 
zij juist om zal komen, als zij het risico niet aandurft. 

Hieruit zou ik de volgende algemene conclusie willen trekken: geen van 
allen willen wij een atoomoorlog, maar de kans om die te vermijden is het 
grootst, als wij het risico nemen door een conventionele oorlog te be
ginnen 9). De kans is daarentegen het kleinst, als wij het bestaande onrecht 
op zijn beloop laten en uit angst gaan klungelen met de gerechtigheid. 

Moed en het nemen van geloofsrisico's acht ik daarom nog steeds de 
kern van het christelijk staatsmanschap. Op internationaal terrein is voor 
de christen een luisterrijke taak weggelegd. De 14ge psalm, waarin die 
taak wordt omschreven, is dan ook een lofzang. Zij, die gebogen gaan 
ander onrecht, moeten opgericht worden. Gevangenen krijgen de vrijheid 
terug. Maar daarom juist moet de tiran de voet dwars gezet worden, 
moet wraak geoefend worden aan de volken, moet de moordenaar gedood 
worden. De christen moet er gelukkig mee zijn, als hij de kinderen van "de 
dochter van Babel" zal grijpen en tegen de rots verpletteren (Psalm 
137 : 9). Van deze daad moet hij dezelfde innerlijke bevrediging hebben, 
die de chirurg heeft na een geslaagde operatie, als hij, nog te midden van 
bloed en rommel, de zuster om een kop koffie vraagt. Wie dit niet vermag 
op te brengen, kan wel een goed christen zijn, maar hij moet niet in de 
politiek gaan. Hij is ongeschikt voor dit keiharde beroep. 

Desondanks tellen de antirevolutionairen nog zulke papieren tijgers 
onder hun voorgangers. Zij glimlachen tegen Soekarno, als de hulp aan 
Ambon moet prevaleren. Zij werken mee aan betere handelsbetrekkingen 
met Rusland, als de diplomatieke betrekkingen allang verbroken hadden 
moeten zijn. In de oorlog hebben zij het geweld van de zelfverdediging 
geaccepteerd, maar na de oorlog komen zij vertellen, dat geweld geen op
lossing biedt. De geloofsrisico's hebben wij verwisseld met het "politiek 
haalbare". Zij weten overal een mouw aan te passen, maar doen de waar
heid niet. Zij hebben wel beginselen, maar passen ze niet toe. Zij hebben 
wel een Bijbel, maar vertalen hem niet in de moderne problematiek. 

9 De "to-the-brink-of-war" politiek van John Foster Dulles is niet mislukt, omdat 
die politiek te ver ging, maar omdat die juist niet ver genoeg ging. In feite was het 
voor de Russen een volkomen ongevaarlijke politiek. Zouden zij immers wapengekletter 
laten horen, dan zou de heer Dulles ijlings op zijn schreden moeten terugkeren. Hij 
wilde slechts gaan tot-de-grens van de oorlog. Dit was dan ook geen geloofsrisico, maar 
ordinaire bluf. 



20 PROF. DR. GESINA H. J. VAN DER MOLEN 

Deze na-oorlogse politiek heeft ons rust en vrede gebracht. Jawel; maar 
het is niet de vrede van de Ambonees, niet de vrede van de Hongaar en 
niet de rust, die van BQlVen komt. Het is een valse rust; het is een tijdelijke 
rust, die zich in de toekomst des te heviger zal wreken. 

Wij zouden het leven van onszelf en van onze kinderen kunnen be
houden, indien wij bereid waren het te verliezen. De juiste zelfverdediging 
... loopt via de naaste... en gaat tot de aanval over. De alleen-maar
zelfverdediging, het zelfbehoud, wacht liever af, of en totdat de ramp zich 
voltrekt. 

Daarom is moed in de politiek zulk een belangrijke factor. Ik bedoel 
die moed, zonder welke geen enkel hoogstaand, zedelijk verantwoord mens 
het kan stellen. Op deze moed doelt ook wijlen president Kennedy, als 
hij zegt: "In de toekomst zullen alleen de zeer moedigen in staat zijn de 
harde en onpopulaire besluiten te nemen, die nodig zijn, willen wij er het 
leven afbrengen in de strijd met een machtige vijand" 10). 

* 
ZO NIET! 

DOOR 

PROF. DR. GESINA H. J. VAN DER MOLEN 

De heer Kolthof heeft er behoefte aan gevoeld de draad van de discussie 
over de oorlog als ethisch probleem weer op te nemen. Zijn woord vereist 
een wederwoord, hoewel weinig nieuwe gezichtspunten worden geopend. 
Wel verbindt hij thans consequenties aan zijn standpunt, die tot een vol
komen onverantwoord gebruik van geweld en dus tot het plegen van grof 
onrecht zouden leiden, indien zij praktisch werden doorgevoerd. 

De heer Kolthof trekt een parallel tussen de verhouding van de Here 
Jezus Christus, die de verpersoonlijking van de Waarheid is, tot de Heilige 
Schrift die ons de waarheid leert en de wijze waarop de aardse rechts
bedeling plaats vindt. Deze parallel moet met kracht van de hand worden 
gewezen. 

Wij geloven en belijden metterdaad dat in Christus de volle Waarheid 
is geopenbaard en gekristalliseerd en dat Hij deze goddelijke Waarheid 
door zijn lijden en sterven persoonlijk ten volle heeft beleefd. 

Maar het gaat niet aan deze unieke zuivere waarheidsbeleving ook maar 
in de verste verte op één lijn te stellen met onze strafuitoefening als conse
quentie van het menselijk geschreven en gesproken recht. Wij mogen ons 
wel realiseren, dat heel ons rechts bestel door middel van mensen plaats 
vindt. Het streven naar de gerechtigheid als afspiegeling der goddelijke 
gerechtigheid is en blijft aardgebonden. Wij zijn nu eenmaal zondige men
sen en wij leven in een zondige wereld. Wij kunnen ons van de beper
kingen, die dit mens-zijn ons oplegt nooit losmaken. Dit maakt, dat de 
gehele aardse rechtsbedeling tenslotte onvolkomen is. Dit geldt a fortiori 
van de internationale rechtsorde, die juist op het punt van schuld en straf 

10 Moed en karakter Jft de politiek, Elsevier-uitgave, blz. 34. 
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nog in een primitief stadium van verwezenlijking verkeert. Een inter
nationale rechtsorde kan t.a.v. de strafuitoefening eerst dan goed functio
neren indien er is: 

a. een zedelijk gemeenschapsgevoel, waarin heel de mensheid is be-
trokken; 

b. een krachtig internationaal rechtsbewustzijn; 
c. een door allen aanvaard internationaal strafrecht; 
d. een objectieve internationale strafrechter; 
e. een gemeenschapsorgaan, dat collectief de straf ten uitvoer brengt. 
Daar zijn wij, zo zal de heer Kolthof zeggen, nog lang niet aan toe. 

Ook ik beaam dit. Onze conclusie is evenwel verschillend. Mijn opponent 
wil dan maar de rechtshandhaving in eigen hand nemen en tot de aanval 
overgaan. Het Westen moet Rusland de oorlog aandoen (en volgens hem 
feitelijk ook Indonesië om het onrecht Ambon aangedaan). Dit zou niet 
minder inhouden dan het ontketenen van een wereldoorlog, met alle ge
volgen van dien. Het is een illusie, dat het "Westen" maar een straf
expeditie tegen de Sovjet Unie op touw zou behoeven te zetten om "recht" 
te doen. En dat men daarmee de "moordenaars" uit de wereld zou helpen, 
waarna "dan pas een eindeloze vrede zich over de wereld zou kunnen neer
leggen", aldus de heer Kolthof. 

Het valt mij moeilijk dit standpunt niet in te scherpe woorden te hekelen, 
maar ik zal mij beperken. Slechts enkele opmerkingen. 

Hoe men het Bijbelse voorbeeld van de opdracht aan Abraham om Izak 
te offeren hier kan aanvoeren is mij een raadsel. Abraham was bereid 
Gods bevel te gehoorzamen, ook al moest dit het leven van zijn zoon 
kosten - maar Izak is tenslotte in leven gebleven! 

Durft de heer Kolthof te zeggen, dat wij een rechtstreeks goddelijk 
bevel hebben om Rusland aan te vallen, ons zelf als helden beschouwend, 
omdat wij er waarschijnlijk zelf bij ten onder zouden gaan? Indien hij 
deze vraag bevestigend zou beantwoorden, en hij zou daarop de zg. dwang
matigheid van de hulp baseren, dan moet hij aantonen waarin zulk een 
rechtstreeks goddelijk bevel bestaat. Maar dat kan hij bepaald niet. Daar
om moet hij zijn toevlucht nemen tot een constructie en dat is een zwakke 
basis. 

In mijn vorig antwoord 1) heb ik uitvoerig uiteen gezet aan welke voor
waarden een gewelddadige interventie moet voldoen om gerechtvaardigd 
te zijn. Ik kom daarop nu niet terug. Slechts één punt wil ik nog aan
roeren. 

Het middel moet adequaat zijn aan de kwaal. Wie onrecht wil bestrijden 
en straffen moet, moet niet nog groter onrecht begaan of in het leven 
roepen. 

Een aanvalsoorlog tegen Rusland betekent niet alleen een wereldoorlog 
ontketenen, het betekent ook een atoomoorlog doen ontstaan. Het is 
immers duidelijk, dat al zouden van onze zijde aanvankelijk eerst conven
tionele wapens gebruikt worden (waarin het Westen overigens bij Rusland 
ten achter staat I), de oorlog onvermijdelijk in een strijd met nucleaire 
wapens zou overgaan. 

En welk mens met enig verantwoordelijkheidsbesef zou zulk een onvoor-

1) In het mei/juni-nummer '64 blz. 147-151. 
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stelbare ramp over de wereld, over aanvaller en aangevallene beide, willen 
brengen? Wat onverantwoord is, is tevens ongerechtvaardigd. 

De heer Kolthof meent, dat wij op grond van enkele psalmen, waarin 
gejuicht wordt over wreedheden aan vijanden van Israël, ook vreugde 
zouden moeten hebben aan een hedendaagse atoomkrijg. Gesteld al dat 
iemand zulk een vernietigingsoorlog zou overleven, dan zal hem of haar 
de lust tot vreugde bedrijven toch wel zijn vergaan! 

Dit gedeelte van de heer Kolthof's betoog is regelrecht ontstellend. Wat 
oud-testamentische dichters in hun ongebreidelde fantasie hebben gezongen 
in een tijd waarin enerzijds wreedheden tot de normale strijdmethoden be
hoorden en anderzijds de strijdmiddelen niet die alles verwoestende kracht 
hadden als thans, is toch geen richtsnoer voor ons christelijk, evangelisch 
denken en handelen? 

Het voorbeeld van de chirurg, die na een geslaagde operatie de zuster 
om een kop koffie vraagt, raakt kant noch wal. Hier gaat het immers om 
het redden van een mensenleven, terwijl de christen er, volgens de heer 
Kolthof, gelukkig mee moet zijn, als hij.... Ik kan er niet toe komen 
zijn woorden te herhalen. 

Het is beter op dit alles niet verder in te gaan. Het doet mij bepaald veel 
verdriet, dat de discussie tot dit peil gedaald is. 

Ik wil daarom mijn standpunt, dat ik ook een vorige maal reeds duidelijk 
uiteenzette, nog eens kort samenvatten. 

In het huidige stadium van de internationale samenleving, waarin on
danks alles een worsteling is om tot een wereld rechtsorde te komen, moet 
de agressie als onrechtmatig worden beschouwd. Gerechtvaardigd is uit
sluitend de verdedigingsoorlog en de strijd voor collectieve rechts'hand
having, wat dus wel degelijk de bestraffing van de staat-misdadiger 
inhoudt. 

In het laatste geval mag eerst dan tot gewapend geweld worden overge
gaan, indien de schuld aan het strafbare feit vast staat en de strafmaat niet 
onevenredig is aan de begane misdaad. Op grond van het christelijk ver
antwoordelijkheidsbesef, dat met alle factoren, dus ook met de gevolgen 
van en reacties op geweldmaatregelen rekening moet houden, dient wel te 
worden overwogen of voor het onrecht, dat men wil bestrijden, riiet nog 
groter onrecht in de plaats treedt. 

Wie hier politieke verantwoordelijkheid draagt, mag niet beticht wor
den van lafhartigheid, indien hij op andere wijze dan door wapengeweld 
onrecht poogt te weren of te herstellen. 

En tenslotte. De gerechtigheidseis heeft ook in de samenleving der 
volkeren haar basis èn haar complement in de liefde tot de medemens, wie 
dit ook zij. 

(De redactie beschouwt deze discussie hiermede als afgesloten). 

* 
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Geschiedschrijving is altijd een hachelijke zaak. Het is een kwestie van 
keus uit een veelJheid van feiten, het is een zaak van interpretatie en van 
het vinden van verbanden. Maar het begint toch met verifiëren van ge
gevens en daarbij vooral met pogingen, door te dringen tot de primaire 
bronnen. Daarom kan - zo is de gangbare opvatting - ook politieke 
geschiedenis alleen worden geschreven, voorzoverre de archieven toeganke
lijk zijn. Bij een behandeling van de strijd om het kiesrecht tijdens het 
kabinet Van Tienhoven-Tak van Poortvliet is het "Amice-briefje" een 
onmisbare sleutel. 

In het jaar 1964 eindigde de officieel uitgetrokken periode VQOr de her
denking van anderhalve eeuw koninkrijk en in de slotfase van die her
denking was ingepast een àndere herdenking, die van vijf eeuwen Staten
Generaal in de Nederlanden. Een van de uitgaven, die indirect ook met 
de herdenking van "Honderdvijftigjarig Koninkrijk" in verband staat en 
direct met het hoo.derdvijftigjarig bestaan van de staatsdrukkerij, is het 
statige boek: Troonredes, Openingsredes, Inhuldigingsredes, 1814-1963; 
met inleiding en annotaties van dr. E. van Raalte. In de inleiding is veel 
aandacht geschonken aan het overleg tussen Koning en kabinet betreffende 
de tekst van de troonrede. Daarbij is aan dr. Van Raalte gebleken, dat 
de archieven hier heel weinig steun bieden. Meestal zijn de notulen van 
de ministerraad zeer summier, maar wat nog meer spreekt, de moderne 
communicatiemiddelen verdringen hoe langer hoe meer de wisseling van 
schriftelijke stu'kken. Er is een directe telefoonverbinding tussen het paleis 
Soestdijk en het minister-presidentschap. En vaak ook belt de Koningin 
de directeur van het kabinet op met de opdracht, een bepaalde zaak ter 
kennis van het ministerie te brengen. 

In ander verband speelt de telefoon nog een rol. Zij is middel tot ge
heimhouding. Toen mr. Marijnen kabinetsformateur werd, heeft hij het 
zelfs de met speurzin meest begaafde journalisten onmogelijk gemaakt, 
de voortgang van de zaken te volgen, omdat hij zoveel mogelijk per telefoon 
probeerde te regelen. De mogelijkheid bestaat, om al zulke gesprekken op 
een band op te nemen, maar het blijft de vraag, of roiets gebeurt. En 
als het gebeurt, dan is het eerder om zelf later sterk te staan dan om het 
historisch onderzoek te helpen. 

Nog eenmaal verwijs ik naar de inleiding van dr. E. van Raalte. In 
plaats van wisseling van schriftelijke stukken is er veel meer dan vroeger, 
mondeling overleg tussen Koningin en ministers. Het is zeer de vraag, of 
er iets van enige omvang en betekenis van zulk een mondeling contact 
schriftelijk op de een of andere manier wordt vastgelegd. En het is géén 
gewoonte, dat Nederlandse staatslieden of politici memoires schrijven of 
daaromtrent plannen hebben en met het oog daarop heet van de naald 
notities maken voor later. Kortom, voor de politieke geschiedenis van onze 
tijd zijn er hoogstwaarschijnlijk zeer weinig "verborgen bronnen". Mis-
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schien zal de toekomstige geschiedschrijver het thans beschikbare publieke 
materiaal maar weinig uit de bronnen kunnen aanvullen. 

Het jaar 1964 was een bewogen jaar voor het Koninklijk Huis. Op 
29 januari werd via het ANP meegedeeld, dat H.K.H. Prinses Irene het 
jaar daarvoor was toegetreden tot de rooms-katholieke kerk. De opneming 
was geschied door kardinaal Alfrink persoonlijk. Officieel werd aan deze 
mededeling toegevoegd, dat de prinses sterk géinteresseerd is in oecume
nische toenadering. "Zo erkent zij een gemeenschappelijke basis van 
christelijk geloof in alle christelijke kerken. Daarbij is haar voorkeur uit
gegaan naar het r.k. christendom in oecumenisch licht gezien." Op 
9 februari volgde, na verschillende tegenstrijdige berichten en verklaringen, 
de officiële mededeling van de Prinses zelve, dat zij zich had verloofd met 
Prins Don Carlos Hugo van Bourbon, hertog van Madrid. 

De ministerpresident zond daarna een brief aan de voorzitters van de 
beide Kamers der Staten-Generaal, waarin aan het bericht van verloving 
en de instemming daarmee van de koninklijke ouders, drie dingen werden 
toegevoegd, die noopten tot een regeringsbeslissing: 

1. de Prins de Bourbon zal ieder beroep, dat op hem als Prins van 
zijn Huis wordt gedaan, opvolgen, met alle consequenties van dien; 

2. na haar huwelijk zal de Prinses zich met haar echtgenoot in het 
buitenland vestigen; 

3. de Prinses wenst niet, dat er een wetsontwerp tot goedkeuring van 
.haar huwelijk door de Staten-Generaal wordt ingediend. 

Op grond van deze drie omstandigheden heeft de regering besloten, de 
indiening van een dusdanig wetsontwerp niet te bevorderen. 

Het is goed, lijkt mij, dit even te releveren. Dat geen goedkeuringsont
werp is ingediend, is niet alléén een gevolg geven aan een wens van Prinses 
lrene. Het geschiedde óók, en uiteraard wel allereerst, om te voorkomen, 
dat het Huis van Oranje zou worden betrokken in de politieke strijd in 
Spanje. 

Het is niet de bedoeling, in dit overzicht verder een verslag te geven van 
de gebeurtenissen. Het gaat om andere dingen. 

Vooreerst : velen hebben gevreesd, dat de positie van het Huis van 
Oranje in Nederland door de gang van zaken ernstig zou worden geschaad. 
Daar is evenwel niets van gebleken. Na de verwarring bleek het meeleven 
met H.M. de Koningin en de behoefte, haar trouw te betuigen, verrassend 
groot, met name op 30 april 1964. Op uitdruk!kelijk verzoek van H.M. de 
Koningin werd zij tijdens het défilé op haar verjaardag geflankeerd door 
de ministers Marijnen en Bies.heuvel. H.M. de Koningin had deze weg ge
vonden om aan het volk en aan de pers duidelijk te maken, dat' de eenheid 
van de Kroon niet was gebroken, m.a.w. dat de Koningin en het kabinet 
het eens waren over het gevolgde beleid. 

En nu kom ik als vanzelf terug bij het begin van dit overzicht. Het is 
hoogst waarschijnlijk, dat wij nu reeds weten, wat er wezenlijk in deze 
omstandigheden te weten valt. Sommige journalisten hebben het uiterste 
gedaan en méér dan dat, om in het geheim van Soestdijk te dringen, in 
het vertrouwelijk overleg van de Koningin met haar raadslieden, maar 
zonder succes. De woorden van dat overleg, dat soms uren duurde, zijn 
binnen de muren van het paleis gebleven en er zijn geen geheimen meer 
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die door latere speurders zullen worden ontsluierd. Dat kunnen wij met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen. En daarin is iets 
paradoxaals. Want er is enerzijds een veel grotere openheid wat het leven 
van de koninklijke familie betreft, een inperking van de privacy, maar 
tegelijkertijd maakt de moderne wijze van contact onderhouden het moge
lijk, dat veel voor altijd verdwijnt a1s de rimpels op het water na het 
vallen van een steen. 

Maar de historie is nog niet helemaal afgelopen. Want op 9 april 1964 
heeft minister Marijnen in een brief aan de voorzitters van de beide 
Kamers der Staten-Generaal doen weten, naar aanleiding van het optreden 
van Prinses Irene in het buitenland: 

Ik heb op 11 februari jl. in de Tweede Kamer een uiteenzetting 
gegeven over de zienswijze van de regering ten opzichte van de 
afgeleide ministeriële verantwoordelijkheid voor het handelen van 
leden van het Koninklijk Huis. Met betrekking tot wat Prinses 
Irene doet en gaat doen, kan deze verantwoordelijkheid niet meer 
werken. 

In deze verklaring heb· ik iets onderstreept. Maar de dan volgende zin 
in de brief is nog belangrijker: Haar woorden en handelingen kunnen 
derhalve het kabinet niet meer worden toegerekend. 

Die laatste volzin betekent ni. alleen iets, wanneer hij een complement 
heeft: de woorden en .handelingen van de andere prinsessen kunnen het 
kabinet wèl worden toegerekend. Maar dat zou een hoogst bedenkelijke 
stelling zijn. 

De ministeriële verantwoordelijkheid is het noodzakelijke complement 
van de onschendbaarheid van de Koning. Zij heeft betrekking op het ge
héle regeringsbeleid, niets daarvan uitgezonderd, ook niet datgene, waar
van men vroeger zei, dat het een prerogatief van de Kroon was, zoals 
bij het afwijzen van de motie-Keuchenius door het ministerie-Heemskerk Sr. 
Op het gehéle regeringsbeleid, en strikt genomen, op niets anders. Op het 
regeringsbeleid, daarbij inbegrepen alle woorden en handelingen van het 
staatshoofd, die met dat beleid samenhangen of het beïnvloeden. Zij heeft 
een begrensd en duidelijk doel: het voorkomen van conflicten tussen het 
staatSihoofd en de volksvertegenwoordiging. 

Het "stelsel" van koninklijke onschendbaarheid en ministeriële verant
woordelijkheid kan ook alleen binnen deze grenzen werken. Pogingen, om 
die verantwoordelijkheid verder uit te strekken, kunnen elk ogenblik op 
een mislukking uitlopen. Daarvoor behoeft een lid van de koninklijke familie 
echt niet eerst naar het buitenland te vertrekken en met een Carlist te 
huwen. Dat kan ook best op andere manieren. Want de ministers kunnen 
hun verantwoordelijkheid alleen tegenover de draagster der Kroon geldend 
'nUtken. En tegen niemand anders. De rest kan zijn vertrouwelijke poging 
tot persuasie als raadsman der Kroon, maar de ministers kunnen door de 
Staten-Generaal alleen tot verantwoording worden genoopt, als ihet gaat om 
het regeringsbeleid. 

Het kabinet-Marijnen, dat nu eenmaal de gedadhte aan een indirecte 
ministeriële verantwoordelijkheid heeft gelanceerd, heeft wel begrepen, 
dat dit een delicate zaak is. Op verzoek van de regering hebben de ministers 
van staat dr. Drees en mr. Oud hieromtrent een advies uitgebracht, dat 
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wel voorzichtig, maar niet onaanvechtbaar is. En over deze kwesties, vol 
mogelijkheden tot casuïstiel<, ook door het fingeren van casus, zal nu 
binnenkort in de Staten-Generaal worden gedebatteerd ... Het is een na
sleep van de moeilijkheden, die in het nieuwe jaar veel kan oprakelen en 
weinig of niets kan verduidelijken. 

De nog altijd vitale en strijdbare mr. A. B. Roosjen heeft in het eerste 
nummer van de OmroepgUJs van het jaar 1965 het een en ander gezegd 
over de tyrannie verdrijven. De tyrannie, zo is zijn bedoeling, van het 
akkoord van Wassenaar. Hij ziet die tyrannie met name op radiogebied. 
Het akkoord van Wassenaar is een sahriftelijk vastgelegd akkoord tussen 
vier fractieleiders, zich sterk makende voor hun fracties, omtrent een 
groot aantal nauwkeurig omschreven punten van regeringsbeleid ten aan
zien van "controversieel liggende vraagstukken". Toen dit akkoord op 
4 juli 1963 werd gesloten, was er geen kabinetsformateur. Hij is later aan
gewezen. Maar de vier fractievoorzitters schreven in het akkoord: 

"De ten aanzien van de controverSlÎeel liggende vraagstukken ver
kregen instemming (nI. van de fractievoorzitters met het regerings
beleid) heeft tot consequentie, dat de formateur de bij het onderzoek 
tussen de vier fractievoorûtters terzake verkregen overeenstemming 
in inhoud en formulering ongewijzigd overneemt in zijn program." 

Ook van onze zijde zijn tegen deze wijze van kabinetsformatie bezwaren 
naar voren gebracht. Met name bij de algemene besdhouwingen over de 
begroting 1954 heeft de a.r. fractie in de Eerste Kamer duidelijk als haar 
gevoelen kenbaar gemaakt, dat deze wijze van kabinetsformatie verkeerd is. 
Zij is principieel verkeerd. 

Maar hoe werkt zij in de praktijk? 
Die vraag lromt nu steeds meer aan de orde. Wat komt er van zulk een 

akkoord en van zulk een gedetailleerd program terecht? 
Bijzonder actueel is die vraag in verband met het omroepvraagstuk. Er 

is een Pacificatiecommissie in het leven geroepen ter voorbereiding van een 
wettelijke regeling. Indien die commissie niet vóór 1 juli 1965 haar rapport 
heeft uitgebracht, zal de regering zelf het initiatief nemen voor een wette
lijke regeling. Zo staat het in het akkoord. 

Maar ook de opstellers was het wel duidelijk, dat het advies van deze 
commissie noch de regering, noch de volksvertegenwoordiging kan binden. 
Dat is er dan ook in een noot bijgezet, ten overvloede. Maar komt de 
commissie met een unaniem of vrijwel unaniem advies, dan is de waarde 
daarvan voor beide organen, aldus dezelfde noot, onmiskenbaar groot. 

Nu moet men een kind zijn in de politiek om te geloven aan de mogelijk
heid van een unaniem of nagenoeg unaniem advies, ondertekend door de 
anti-revolutionairen èn de liberalen, de vertegenwoordigers van de omroep
verenigingen èn de gegadigden naar een concessie voor commerciële tele
visie, afgezien zelfs nog van het feit, dat de omroepverenigingen het onder 
elkaar roerend oneens zijn. Het omroepvraagstuk is in bijzondere mate 
controversieel. De meningen staan vierkant tegenover elkaar. En dat is 
nauwelijks te camoufleren door te spreken over een gemeenschappelijke 
overtuiging, dat er een open bestel of een meer open bestel moet komen. 
Want niemand is tégen een open bestel of was er in het verleden tegen. 
Maar het gaat er om, dat velen een open bestel willen, om zendtijd voor 
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hun groepje of clubje te kunnen verwerven, nu zij hopen, dat het geen geld 
meer behoeft te kosten. 

Toen de radiO' nog g<!heel uit particuliere middelen werd gefinancierd, 
en men nO'g niet wist van belastingen onder de naam luisterbijdrage en 
kijkgeld, was dat gedrang O'm concessies er niet. Nu wel. Nu menen 
sommigen, déllt zij alvast een bedragje als stichtingskapitaal van hun ver
mogen moeten afzonderen, teneinde een stichting in het leven te roepen, 
die voor radiO'- O'f televisieprogramma's zal zO'rgen, mits gefinancierd door 
de staat. Dàt is de eigenlijke kwestie bij het omroepvraagstuk. En door 
campagnes tegen de omroepverenigingen en tegen de verzuiling prO'beert 
men succes te bereiken. Waarbij de liberalen geheel ter beschikking staan 
en in andere partijen althans een deel van de leden en vertegenwoordigers 
de liberalen enigszins uit de verte vO'lgt. 

Het vraagstuk kan niet worden opgelO'st dO'or een compromis op basis 
van unaniem advies, maar er moet een principiële beslissing komen, een 
duidelijke keus, en daarbij heeft de regering de leiding te nemen. Maar 
zij !cin het niet, omdat in elk geval de liberalen er héél anders over denken 
dan de andere regeringspartijen. (De C.H.U. heeft geen duidelijk stand
punt.) De pacificatiecommissie is dan ook een noodsprO'ng, om voorlopig, 
voor O'ngeveer twee jaar, uit de moeilijkheden te kO'men. Toen het akkoord 
bereikt was, door over het radio- en tv-bestel niets te zeggen maar alles 
te verwijzen naar de in te stellen pacificatiecommissie, zei een van de 
Haagse politici, die bij alles nauw betrokken was: nu hebben we in elk 
geval het kabinet twee jaar gesauveerd. 

Maar het optreden van en tegen de REM en misschien later ook tegen 
radio-V erO'nica scheen tot sneller beslissingen te dringen en het kabinet 
heeft nu in een brief aan de Staten-Generaal meegedeeld, dat het voor 
1 maart zijn standpunt omtrent twee punten, nl. een "meer open" bestel 
en de toelating van reclame in de t.v. zal kenbaar maken. En intussen 
wO'rdt verwacht, dat de pacificatiecommissie haar arbeid zal voortzetten, 
om voor 1 juli a.s. met een zO' mogelijk unaniem of nagenoeg unaniem 
advies te komen ... 

Voordat de regering haar voornemen kenbaar maakte aan de Staten
Generaai, heeft zij het eerst vertrouwelijk meegedeeld aan de voorzitters 
van de vier fracties van het akkoord. Wanneer zij op die vertrouwelijke 
mededeling een gezamenlijke reactie heeft verwacht met de mededeling: 
wij staan achter u, ook wat betreft de richting waarin u wilt gaan, dan is 
de regering bedrogen uitgekomen. De fractieleiders hebben zich niet ge
bonden. De regering komt noodgedwO'ngen toch O'p de weg, die zij vreest, 
.111. de weg, waar zij de noodzaak vindt en heeft te aanvaarden, zelf de 
grote, principiële beslissingen te ontwerpen en aan de Kamers voor te 
leggen. Daarbij is het duidelijk, dat de Tweede Kamer in elk geval de 
commerciële televisie heeft afgewezen. En het is even duidelijk, dat som
mige ministers in het huidige kabinet zich daar moeilijk bij kunnen neer
leggen. Dat maakt de zaak moeilijker èn extra pikant. 

Maar ruimer, in pOlitiek verband gezien, hebben we hier een aanwijzing, 
dat akkoorden als dat van Wassenaar de moeilijkheden omtrent controver
siële punten niet O'plO'ssen. Die worden alleen opgelO'st, als het kabinet 
kiest en beslist en dan de O'pen strijd in het parlement het hoofd weet te 
bieden. 
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Maar ook in ander opzicht is het met het akkoord geen eenvoudige 
zaak. Ook zelfs niet, als men het er algemeen over eens is, dat een be
paalde prioriteit moet worden verleend. De woningbouw staat voorop en 
iedereen is het er mee eens. Maar wie de gehéle paragraaf van het 
akkoord leest, vindt ook de stipulatie: de waohttijd van industriële bouw 
dient, in het bijzonder met het oog op de toekomstige werkgelegenheid, 
zoveel mogelijk te worden bekort. 

Iedereen weet, dat dit niet kàn en ook niet gebeurt. Er is een "stuwmeer" 
van aanvragen, maar de woningbouw moet voorgaan en de rest moet 
wachten. 

Soms wordt het akkoord niet nageleefd. Er staat in, dat de uitkeringen 
kraohtens A.O.W. en A.W.W. geleidelijk moeten worden opgevoerd tot 
een sociaal minimum. Het is in één keer gebeurd. De in het vooruitzicht 
gestelde belastingverlaging - ook een van de prioriteiten - komt later 
en aanvankelijk slechts voor een déél. Omdat het niet anders kan en mede, 
omdat sommige politici de sociale rechtvaardigheid van belastingverlaging 
uit het oog hebben verloren, nu zij denken aan allerlei beloften en wensen, 
die geld moeten kosten. 

Wederzijdse zelfstandigheid, primaire verantwoordelijkheid, beslissende 
medeverantwoordelijkheid, dat zijn de drie punten, die bij de verhouding 
tussen regering en Staten-Generaal telkens tot hun recht moeten komen. 
En het merkwaardige is, dat het altijd mis gaat of dreigt mis te gaan, 
wanneer een van deze elementen in het gedrang komt. 

Wanneer een bedenkelijke uitbreiding van verantwoordelijkheid, zij het 
dan indirect, wordt geclaimd op een terrein, waar zij niet realiseerbaar is, 
geldt dit evenzeer als wanneer op het specifieke overheidsterrein die ver
antwoordelijkheid wordt versohoven en zo mogelijk afgeschoven. 

* 
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PROF. MR. LA. DIEPENHORST 

Voor de tweede maal in de geschiedenis rouwt Europa om het ver
scheiden van een Engelsman; ander:; dan bij het heengaan van Wellington 
- de iron Duke - buigt men thans over de gehele wereld in eerbied het 
hoofd, nu het uur om Winston ChurchiU vaarwel te zeggen, sloeg en 
- naar Macmillans woord - het grootste hart in Engeland ophield te 
kloppen. Voor de Britten betekent dit einde een afsluiten van het verleden : 
nog éénmaal en waarschijnlijk voor het laatst had Engeland onder deze 
telg uit het geslacht van Marlborough, of, beter gezegd, dank zij hem, 
gedurende enige tijd het lot der wereld in handen. Het Westen moet de 
weg voortzetten zonder de leider die "half Amerikaans en geheel Engels" 
voor het samengaan van oude en nieuwe wereld zich met inspanning van 
alle krachten inzette. De mensheid betreurt een voorganger die in zijn 
grote ogenblikken boven de wirwar der gebeurtenissen en hun zinloze ver
schrikking vermocht uit te stijgen om voor anderen het uitzicht op wel 
bedreigde, maar niet vernietigde gerechtigheid te openen. In de galerij der 
historie staat een nis open voor een tijdgenoot. Dat Churchill aan de 
historie toebehoort, dat ook in later eeuw van zijn merkwaardige persoon
lijkheid, zijn mislukkingen en geslaagde verrichtingen gesproken zal wor
den, staat vast. 

Geboren in :het Victoriaanse Engeland dat door de adellijke families 
in een "verenigd koningschap" werd geregeerd, is hij zijn ganse leven 
een Engelsman gebleven, maar een Engelsman die overal waar de nationale 
vlag wapperde zich een taak zocht, en vóór de eeuwwisseling op Cuba, 
in India, aan de oever van de Nijl en in Zuid-Afrika onder vijandelijk 
vuur zich als militair en journalist een carrière wist op te bouwen. Van 
meet af verbond hij eigen wel en wee aan dat van zijn volk. Een der 
weinige voordelen van zijn overigens erbarmelijke opvoeding is geweest 
dat Churchills vroegtijdig aan een hersenziekte bezweken vader een der 
meest ambitieuze politici in de latere jaren van Koningin Victoria is ge
weest, en dat het politieke spel, ja de politieke intrige, in het ouderlijk huis 
hoogtij vierde. De jonge Winston, een allesbehalve knap, roodharig, on
stuimig ventje, dat zich in het oog van zijn vader en moeder voor zover 
zij belang in hem stelden, intellectueel traag en als karakter eigenzinnig 
ontwikkelde, heeft vooral van de hardheid der Engelse kostscholen veel te 
verduren gehad. Innerlijk eenzaam. vaak geplaagd, alleen door de gouver
nante uit zijn kleutertijd begrepen, moest hij ziohzelf een weg effenen, 
zij het dat het aan'Vankelijk einddoel, een officierschap, hem min of meer als 
enige mogelijktheid door zijn vader was voorgelegd. Dat deze uitgezette 
loopbaan puur Engels was, is duidelijk. 

Terecht is er op gewezen hoe de jongere zonen uit de grote Engelse 
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geslachten niet met een "zilveren lepel in de mond" geooren werden, maar 
zich zelfstandig een toekomst hadden te verzekeren. De jeugdige officier 
die met kunst en vliegwerk in Sandhurst - de Engelse opleidingsschool -
was binnengeloodst en het er aldaar behoorlijk had afgebracht, was bereid 
van zijn dienst in India het beste te maken, als cavalerist van het ruiter
schap en meer nog van het polospel genietend. Maar wat zijn vader Lord 
Randolph was ontgaan, waarvoor zijn geduchte grootmoeder, de statige, 
formele echtgenote van de zevende hertog van Marloorough geheel blind 
was - hoe vreesde zij dat Winston de negende hertog zou worden! -, 
er lagen onvermoede aanleg en eigenschappen in deze vaak uitbundige, 
soms zich in zichzelf terugtrekkende, wat moeilijk sprekende jongeman ver
oorgen. In de hete middaguren na de oefeningen nam Chur:c.hill, die zoals 
een bewonderaar later zou schrijven, aan vierentwintig uur in een etmaal 
ternauwernood genoeg zou hebben om er doorheen te rennen, zijn eigen 
ontwikkeling ter hand. Hij las in de aanvang vooral volmaakt willekeurig, 
de werken van grote historici, wijsgeren, natuuronderzoekers. Tegelijk ver
volmaakte hij zijn reeds in Harrow verworven beheersing der Engelse taal. 
De herinneringen uit Londen - had hij niet Gladstone horen spreken -, 
zijn ervaringen als officier - ook opperbevelhebbers hadden soms een enge 
blik -, een bijzondere, ofschoon moeizame - in verband met zijn lis
pelen - vaardigheid zich beeldend uit te drukken, een zeldzame vereniging· 
tenslotte van eerzucht, liefde voor het poHtiek bedrijf, lust om te heersen 
en liefde om zijn land te dienen, deden hem het Parlement zoeken. In 1899 
mislukte, in 1900 gelukte dit pogen. Het lid van het laatste Lagerhuis van 
Koningin Victoria k0'n op rijper leeftijd verklaren - hij was slechts van 
1922 t0't 1924 tot hij in 1964 zijn herkiezing weigerde, zonder zetel - een 
kind van het House of Commons te zijn. 

De wederwaardigheden van Churchill als parlementariër zijn verbijs
terend geweest. Politiek - en er moet weer dadelijk aan toegevoegd 
w0'rden - Engelse politiek was v0'or hem, zoals voor velen van zijn klas
genoten, alles. Vooral die Britten welke in de religie of op een ander plan 
in de wetenschap geen bevrediging v0'nden, terwijl ze uit hoofde van hun 
afkomst 0'f dank zij hun academische opleiding zich tot de publieke zaak 
aangetrokken voelden, beoefenden minder uit behoefte aan levensonderhoud 
en meer uit behoefte aan levensvulling met 0'vergave de politiek. Tussen 
de adellijkie t0'ries en de gegoede liberalen best0'nd 0'p dit punt weinig ver
schil. Ook de ogenschijnlijk n0'nchalante Balfour was op macht en een 
bekleden eerst van het premierschap, nadien van een ministerschap gesteld. 
Churchills politieke hartstocht was echter, ook onder deze omstandigheden, 
opvallend. Hij k0'n zijn staatkundige gesprekken zelfs niet staken toen hij 
tijdens zijn huwelijksdag in 1908 Ll0'yd George ontmoette in de vestiaire. 

Zou hij in 1914 op veertigjarige leeftijd zijn gestorven, dan had men 
nog tientallen jaren over zijn briljante figuur gesproken, stellig niet wat 
veruit de meesten betreft, met genegenheid en verering, maar even stellig 
met bewondering. Velen haatten hem, nadat hij in 1904 van conservatief 
tot liberaal was geworden en zich onder Campbell Bannerman met een 
eerste lage ministerpost - Under-Secretary of State for the Colonies 1) -
bedeeld, in het kabinet-Asquith als de na Lloyd George meest uitgesproken 

1) Onder-minister van Koloniën. 
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bewindsman van liberale snit had ontpopt, die dwars tegen zijn gehele hem 
van jongsaf vertrouwde omgeving optornend, de schennende hand aan 
de bevoegdheden van het House of Lords durfde te slaan. Was hij niet 
de overloper, die nog als conservatief afgevaardigde zich om de eenheid 
weinig bekommerde, en spoedig na zijn omzwaai arrogant en verbeten zijn 
vroegere vrienden bestookte, zodat Balfour zich bij een bepaalde gelegen
heid tot een wederwoord dat anderen vernietigd zou hebben, genoopt 
zag? Doch daarnaast viel niet te ontkennen dat Churchill werken had ge
schreven, de biografie van zijn vader Randolph Churchill (1906) in de 
eerste plaats, van onmiskenbare betekenis. Men mocht al eens glimlachen 
om zijn zwaarwichtige woordkeus, hij verstond de kunst om gevoelig te 
treffen. En de liberalen èn de conservatieven konden er van meespreken; 
de liberalen die zich in 1900 hoorden toegevoegd dat het gevecht ging 
tussen "the genuine turtle soup of Tory Imperialism and the mock turtle 
soup of Liberal Imperialism" 2); de conservatieven, die toen een hunner, 
Lord Curzon, had beweerd dat alle beschaving het werk van de aristo
craten was, moesten vernemen dat het overeindhouden van aristocratieën 
het harde werk van alle beschaving was. 

Wat ernstiger woog, hij had nooit iemand naar de ogen gezien als hij 
meende met een eigen opvatting voor de dag te moeten komen. Hij had 
fouten van de legerleiding in India aan de kaak durven stellen, gepleit voor 
een barmhartige vrede tegenover de Boeren, in het Lagerhuis naderhand 
een wijd blikkend beleid ten behoeve van Zuid-Afrika in de lijn van 
Campbell Bannerman ontwikkeld. Hij had onderkend in een van zijn 
minder geslaagde werken wat die Boeren tot hun anti-Britse houding dreef: 
de afkeer om hun maatschappelijke orde die gefundeerd was op het besef 
dat het blanke ras ten opzichte van de Kaffers meerderwaardig was, 
te laten omver werpen. Deels krachtens zelfstandig gewonnen overtuiging, 
deels dank zij Lloyd George had hij Disraeli's twee Engelanden, dat van 
de gegoeden en dat van de armen, ontdekt. Hij aarzelde niet om de over
heidsbemoeienis uit te breiden en op het voetspoor van Lloyd George 
eerst, weldra ook geheel van uit eigen sociale wetenschap, de grondslagen 
te leggen voor een nieuw staatsbestel, dat de materiële nood der burgers 
door verzekeringen en welvaartspolitiek zo veel mogelijk ophief. Toen 
hem na zijn sociale bewindsperiode als President of the Board of Trade 3) 
in 1910 het ambt van Home Secretary 4) toeviel, hoog hij van de tot op 
dat tijdstip gevolgde lijn niet af. De mijn-ongevallenwet werd door hem 
ingediend; zonder dat er nu dadelijk politiek succes instak wierp hij zich 
op een verbetering van het Engelse gevangeniswezen; een tekenend trekje 
is dat gratie-verzoeken door hem met de grootste zorg en echte bewogen
heid werden behandeld - hij kon er vaak niet van slapen - en dat hij tijd 
vond - voor die periode iets bijzonders - persoonlijk strafinstellingen 
te bezoeken. Wanneer in 1911 zijn benoeming tot First Lord of the Admi
rality 5) volgt, reorganiseert hij de vloot, breidt deze in beduchtheid voor 

2) De echte schildpadsoep van het tory-imperialisme en de nagemaakte schildpadsoep 
van het liberale imperialisme. 

3) Minister van handel. 
4) Minister van binnenlandse zaken. 
5) Minister van marine. 
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de Duitse zeemacht uit, en geeft in 1914 het mobilisatiebevel aan de Navy: 
door zijn toedoen is Engela.nd paraat. 

Nog eens, was Churchill in 1914 heengegaan, dan had hij zich grote 
verdiensten verworven. Waarschijnlijk zouden de klachten over niets of 
niemand ontziende ambitie en onbetrouwbaarheid zijn verstomd. Mocht hij 
al geruime tijd in het Engelse society-leven door vooraanstaande conser
vatieven zijn gemeden, hij had met sommigen steeds behoorlijke betrek
kingen weten te bewaren; een enkele, F. E. Smith, de onbeschaamdste der 
onbeschaamden, echter tevens een man van gl'Oot intellect en bijtende 
geestigheid, was zijn vriend. De verstandhouding met Asquith was goed, 
tot Lloyd George bevond hij zich in nauwe verbondenheid: er werd ge
smaald over Kloon en Alcibiadas; er was sprake van de "Heavenly 
Twins" 6). Departementale medewerkers gingen, zodra zij aan zijn vaak 
onbekookt optreden gewend waren, voor hem door het vuur. Hij kon 
impulsief zijn, onberaden. Hij had soms moeite de juiste omgangstoon 
te treffen. Wie hij ergerde, die ergerde hij gra.ndioos. De sociaal bewogen 
liberaal was er een van tory-huize. De succesrijke minister, uiterlijk al wat 
gebogen, ouder van voorkomen dan zijn leeftijd, toonde zwakke zijden. 
Hij ,had geen zin zich tot eigen werkterrein te bepalen. Hij dreigde zich 
te vertillen. Van hem, ofschoon nog geen volwaardig kanshebber, en van 
Lloyd George werd gezegd, dat zij vurig het leiderschap over Engeland 
in de toekomst begeerden. Niettemin zou onbevangen latere studie zeld
zame kwaliteiten hebben ontdekt. Wie was zó veelzijdig? Wie had op die 
leeftijd boeken van dit gehalte geschreven? Wie paarde zulk een moed en 
volharding - het wilde wat zeggen als subaltern officier een Kitchener 
te hebben getrotseerd I - aan zulke wij sheid: tegen Lloyd George in was 
Churchills optreden soms dat van de meer bezadigde. Het was de jonge 
Churchill, die Engelands koloniale politiek aan de menselijkheid wilde 
binden, die er zich van bewust was dat sociaal de staatsonthouding had 
afgedaan, die als strijder voor Engelands positie - hij was imperialist -
afkerig zich toonde van alle blinde heerschappij. 

De man van de toekomst uit 1914 werd de verguisde, gevallen en zich 
naar Vlaanderens loopgraven terugtrekkende politicus van 1915. Churchill, 
zijn stootkracht overschattend, had zich zozeer voo'r het door hem ge
opperde ondernemen bij de Dardanellen ingezet, dat hij toen een samen
loop van ziekte, aarzeling en gebrek aan doorzettingsvermogen bij hen 
die het eerst tot uitvoering der actie geroepen waren, zich voordeed, 
als zondebok de woestijn werd ingestuurd, vooral op nadrukkelijk ver
langen van Bonar Law, de conservatieve leider en latere eerste minister, 
die zijn gehele leven Churchill, onder erkenning van grote capaciteiten, 
heeft gewantrouwd. Voor zakenlieden - Bonar Law, Baldwin, N eville 
Chamberlain kwamen allen uit de bedrijfssfeer - heeft deze romanticus, 
grillig, vol invallen en nukken, steeds iets bezeten dat hen met wantrouwen, 
zo niet uiteindelijk met afkeer vervulde. Eerst in een volgend tijdvak zou 
men erkennen, dat Churahills visie geheel juist was geweest. Aan Lloyd 
George had hij te danken de door anderen bemoeilijkte publikatie van 
het rapport-Landsdowne, dat zijn beleid toetsend, hem gedeeltelijk eer
herstel verschafte; kort daarna volgde zijn terugkeer in de regering als 

6) De hemelse tweeling. 
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minister van Munitions 7), opnieuw door Lloyd George, nu premier, be
werkt. 

Ditmaal had hij als bewindsman weinig tegenslag. Het door hem tijdens 
zijn periode op de admiraliteit geïnspireerde, buiten weten van het kabinet 
gefinancierde en thans op de slagvelden in het Westen verschijnende 
tankwapen bleek een geduc.ht oorlogstuig. Tegen de eisen aan zijn depar
tement gesteld in verband met de Duitse doorbraak in maart 1918, toonde 
de minister zich opgewassen. Na de wapenstilstand werd hij belast met 
de portefeuille van Oorlog en Luchtvaart, in 1920 verwisselde hij deze 
voor die van Koloniën. Zijn bemoeienissen met Rusland achtten sommigen 
weinig gelukkig; wat hij deed in het Midden Oosten echter vond grote 
waardering bij ingewijden - voorop bij de mysterieuze Lawrence van 
Arabië - en zijn Iers beleid ontmoette bij vriend en vijand waardering. 
Lloyd George evenwel, die naar het mistastend oordeel van deskundigen 
zo lang als hij verkoos minister-president kon blijven, verspeelde in luttele 
jaren alle krediet. Aan de coalitie zeide de conservatieve partij in 1922, 
na een beslissend betoog van Baldwin en onder goedkeuring van de spoedig 
daarna stervende Bonar Law, het vertrouwen op. Het kabinet viel, Lloyd 
George zou nimmer meer in hoge ambten terugkeren. 

Dat de toekomst voors.hands weer aan de middelmatigheid was, is mis
schien te scherp geoordeeld. Hoe men ook Baldwin, premier in 1922, in 
1924 en feitelijk opnieuw vanaf 1931, ofschoon Macdonald pas in 1935 
heenging, wil waarderen, deze heeft voor de verzachting der sociale tegen
stellingen betekenis gehad en beheerste op moeilijke momenten het Lager
huis met zijn gevoelig, soms hartveroverend woord. Hij had, wellicht om 
de vijand binnen de muren te houden, in 1924 Churchill tot Chancellor of 
the Exchequer 8) gemaakt en uitwendig was deze op Financiën een ge
slaagde figuur. 

Teruggekeerd na een aantal verkiezingsmoeilijkheden in de conservatieve 
gelederen, vQelde hij zich er geheel thuis. Hij speelde tijdens de grote 
staking in 1926 een voor zijn bewustzijn bevredigende rol, niet bevroedend 
door Baldwin, die zijn krachtdadige bemoeizucht vreesde, op een zijspoor 
te zijn gereden. Maar zijn Premier, zich er weinig van aantrekkend dat 
Churchills financieel-economische inzichten de afkeer van de geniale Keynes 
hadden opgeroepen, was dermate een man van het midden, dat hij de 
energie van zijn schatkistbeheerder lastig begon te vinden. Churchill en in 
mindere mate zijn medeleerling van Harrow, Leo Amery borrelden van 
ideeën, lazen mede-kabinetsleden de les. Bovendien mishaagde aan 
Churchill de voor India door Baldwin op aanraden van de onderkoning 
Lord Irwin - na de dood van zijn vader Lord Halifax - gekozen politiek. 
In 1930 brak Churchill met het schaduwkabinet, waarvan hij sedert de 
cons,ervatieve nederlaag in 1929 deel uitmaakte. Van zijn houding was 
Baldwin, wiens positie in 1930 en volgende jaren telkens werd aangevallen, 
niet zeker. De "press-lords" Rothermere en Beaverbrook - een groot 
vriend van Churchill - verhoogden met hun verdachtmakingen van de 
conservatieve leiding het aanzien van de Britse politiek in genen dele. 
Churchill werd gewantrouwd; hij moet ook wel aan een terugkeer hebben 
gedacht, te eerder omdat Lloyd George eveneens een nieuw optreden voor-

7) Minister van bewapening. 
8) Minister van financiën. 
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bereidde. De mannen die het in deze periode voor het zeggen hadden, 
Baldwin en Neville Chamiberlain in de politiek, Geoffrey Dawson, hoofd
redacteur van de Times in de pers, wendden zich van hem af. Toen een 
golf van werkloosheid over Engeland spoelde, het nationaal-socialisme in 
Duitsland de kop opstak, en terzelfder tijd in Engeland een pacifistisch 
streven de overhand verkreeg, maakte het voor velen de indruk dat 
Churchill, die dikwijls zonder veel steun of vrijwel alleen als conservatief 
eerst tegen het coalitiekabinet-Macdonald en later tegen de door Baldwin 
en Chamberain geleide ministeries optornde, als politicus had uitgediend; 
het leek er voor hen te meer op omdat ChurchiiI vrij onverstandig de 
onkreukbaarheid van een enkele in twijfel trok. 

Anderen rekenden deze jaren "in de wildernis" tot die waarin het 
duidelijkst zijn grootheid zich openbaarde. Als auteur won hij nieuwe 
roem. Zijn van. 1923 tot 1931 verschenen beschrijving van de eerste wereld
oorlog was een prestatie geweest door anderen niet licht te evenaren. Toch, 
hier en daar rhetorisoh, niet evenwichtig, had zij ook kritiek uitgelokt. 
Litterair was zijn autobiografie My earrly years, welke in 1930 het licht 
zag, een meesterwerk. De van 1933 tÜ't 1938 uitkomende levensbeschrijving 
van MarlborÜ'ugh verschafte hem werkelijke faam als hist0'ricus en de 
hiertoe ondernomen zelfstandige v0'rsersarbeid maakte hem t0't de ge
schiedkundig het best toegeruste Engelse oorlogsdeskundige. Al uit hoofde 
van deze studie moest hij zich van de EUl'Opese situatie, hem in geheel 
ander kader uit de eerste wereld0'orlog bekend, rekenschap geven. Het 
hitlerianisme dwong hem zich nog veel nadrukkelijker met het Europese 
continent bezig te houden. Hij bleef wat hij was, Engels politicus, wanneer 
hij het wenselijk vond of zichzelf niet kon bedwingen, deelnemend aan alle 
heftige en soms een persoonlijk karakter dragende gevechten in het Lager
huis, zonder overigens ooit zijn tegenstanders opgelopen wonden in bitter
heid na te houden. Dat het inmiddels een voor hem bijna hopeloze situatie 
was, besefte hij zelf scherp. Zij, die in het debat op hun beurt de klauw 
van een redenaar als Churchill moesten voelen, vergaten dit niet spoedig. 
Er waren vreedzame en daarnevens ook op hun eer gestelde figuren, die 
wars van wat zij als persoonlijke ambitie, angstaanjaging, geldingsdrang, 
staatkundige eenkennigheid en misplaatste zucht tot profetisme beschouw
den, Churchills karakter aantastten, in hun wantrouwen zich 0'ver zijn 
tegenslagen verheugden, er van genoten als hij bij de dagbladschrijvers 
geen goed kon doen. Beperkte naturen, John Simon, door Asquith jaren 
eerder spottend de Impeccable 9) genoemd, N eville Chamberlain die nog 
heel anders dan Churchill zich in het premierschap zou vastbijten, uitten 
zich vol leedvermaak als zij hun tegenstander in moeilijkheden zagen. 
Slechts enkelen zoals Brendan Braeken en Boothby onderscheidden zich 
door voortdurende tr0'uw als een soms tegen wil en dank ademIoos stil 
Lagerhuis na een hartstochtelijke aanval, uitgevoerd met virtu0'ze hantering 
van zelfs aan regeringsexperts nauwelijks of in het geheel niet bekend 
feitenmateriaal, zich dankbaar ontspande bij ontwijkende, niets zeggende 
of ook ter goeder trouw domweg ontkennende antwoorden van de zijde 
der regering. Toen, niet gelijk zijn vijanden beweerden om een lage rol te 
spelen maar uit genegenheid voor zijn Souverein Edward VnI Churchill 

9) De onberispelijke. 
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in 1936 een uitweg uit de abdicatiecrisis zocht tegen het beleid van Baldwin 
in, was voor velen zijn politiek doodvonnis getekend. 

In vroeger jaren was hij de "onzinkbare" politicus genoemd. Een van 
zijn vrienden was eens als karakteristiek van zijn persoon de Franse 
reclamezin "Ie pneu Michelin boit l'obstacle" 10) te binnen geschoten. 
Baldwin had Churchill bepaalde militaire inlichtingen niet willen ont
houden. Austen Chamberlain meende op het laatst van zijn leven dat 
Churchill in de regering diende terug te keren. N eville Chamberlain wilde 
dit enkel in alleruiterste noodzaak, zijnde het geval van oorlog; hij was 
ingenomen geweest met Edens aftreden, hij had vertrouwen in het akkoord 
van München, volgens Churchill een "total and unmitigated defeat" 11). 

Eerst Hitlers binnenrukken van Tsjecho Slowakije had hem bij de harde 
realiteit bepaald; het zou tot mei 1940 duren eer deze, anders dan zijn 
vader niet de werkelijkheid onderkennende Chamberlain, voor de door 
hem in september 1939 in zijn kabinet opgenomen Churchill tegen zijn 
zin - hij had evenals George VI Halifax gewenst - zou plaats maken 
en, het is Attlee die het aldus uitdrukt, "the hour found the man, the 
man found the hour" 12). 

Een vijftal jaren -- maar welke! - volstonden voor de overwinning 
op Duitsland. Na de val van Frankrijk, naar algemeen oordeel uit verloren 
stellingen vechtend, in de herfst en winter van 1940 geheel alleen, wist 
de in het begin met terughouding door het Lagerhuis bejegende premier, 
hoewel voor zichzelf een ogenblik twijfelend of het niet te laat was, ieder 
van zijn vastberadenheid te doordringen. Onafgebroken ving hij neder
lagen op. Voortdurend moest hij aan onnoemelijke moeilijkheden het 
hoofd bieden. Zijn vroegere, hem soms onridderlijk bestreden hebbende 
tegenstanders stak hij dadelijk de hand toe. Feilloos stuurde hij aan op 
de grote alliantie met de Verenigde Staten, in het winnen van Hopkins' 
steun, tegelijk President Roosevelt aan zich verbindend. De beslissingen 
die hij had te nemen, die soms slecht begrepen en dikwijls bij gebrek aan 
middelen of mankracht nog slechter ten uitvoer zouden worden gebracht, 
ontmoetten de kritische begeleiding van een parlement, waarvan in 1941 
en 1942 een zeker aantal leden hem ten val wilden brengen. Van zijn 
stafchefs, die hij tüt in het beledigende op de proef stelt en 's ochtends, 
's middags als ook 's avonds bekügelt met directieven, aanmaningen, ver
zoeken om inlichtingen, kritiek en naar hun smaak onbekookte denkbeelden, 
vergt hij het uiterste. Beurtelings bevangt zijn onmiddellijke omgeving 
bewondering voor zulk een man en ergernis over zulk een drijver. Zelf 
wordt hij slechts bezeten door één zucht: de overwinning. Daartoe is hij 
bij nacht en ontij in de weer, zich wagend op de gevaarlijkste plaatsen, 
bewogen met het leed door de luchtbombardementen aangericht, diep 
er van doordrongen dat oorlogvoeren een afschuwelijk werk is, terzelfder
tijd genietend, de hem gegunde kansen aangrijpend om, gedaagd voor de 
rechtbank der historie, of, naar hij het zelf uitdrukt, wandelend met het 
"lot" zoals geen Engels staatsman vóór hem, niet "te licht" te worden 
bevonden. De strijd· om het behoud van Engelands plaats onder de zon 
opheffend naar hoger vlak, geeft hij in bewogen taal uitdrukking aan wat 

10) De Michelinband drinkt de hindernis op. 
11) Volstrekte en ónverzachte nederlaag. 
12) Het uur vond de man, de man vond het uur. 
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hij in zijn volk - een ondanks beperktheid en zelfingenomenheid grootse 
natie - voelde leven. Lijkt Londen te worden vernietigd, met galgen
humor rekent hij voor, dat bij het huidige tempo de vijand tien jaren 
nodig heeft om de helft van de stad te verwoesten, daarna zal het lang
zamer gaan. Valt Hitler Rusland aan, terstond biedt hij de Sowjet-Unie, 
geen woord ooit door hem over het communisme gesproken, terugnemend 
- hij had het in de wieg willen smoren - zijn steun. Verrast Japan de 
Amerikaanse vloot bij Pearl Harbour, men moet hem verzoeken be
vestiging van de berichten te vragen, zó snel wenst hij op te treden. Hij 
smaalt soms dat zijn generaals niet vechten willen, als zij zijn koorts
achtige voortvarendheid trachten te temperen. De zeventigjarige leeftijd 
naderend en overschrijdend is hij van "de grote Drie" ofschoon de oudste 
de beweeglijkste, twee gevaarlijke aanvallen van longontsteking en bij 
tijden optredende algehele uitputting die een enkele maal tot inprentings
stoornis leidt, ten spijt, de volhardendste. Men trekt zijn strategische in
zichten soms in twijfel. Men beschuldigt hem er van alles zelf te willen 
doen; tegen het einde wendt Roosevelt, menend in hem de koloniale 
imperialist te herkennen, zich tot Stalin. Eisen.hower in zijn pogen mensen
levens te sparen, staat, met de andere Amerikanen, plannen om verder 
op te rukken en zo het' evenwicht tegenover de Russen politiek beter te 
bewaren, op militaire gronden tegen. Wanneer dan toch "Victory Day" 
in Europa aanbreekt, keren de massa's in Londen zich terecht in dankbaar
heid tot één man, aan wie zij dit zegevierend overleven te danken hebben. 
Als enkele weken later andere bevrijde Europese volken hun erkentelijk
heid betuigen willen, heeft de stembus gesproken en is Churchill een door 
zijn land in vredesdagen ongeschikt leider bevonden, die van bemoeienis 
met de wereldpolitiek werd afgesneden, ofschoon hij een der vaders was 
van het Atlantisch Handvest en bij de krib der Verenigde Naties peet 
stond. 

Nog weer neemt zijn leven een wending. Diep gegriefd over een hem 
onbegrijpelijke behandeling wenst hij zich niet terug te trekken maar als 
oppositie-leider optredend, de labourregering te bestoken. Ook wil hij 
verantwoording afleggen van zijn beleid en in de van 1948 af verschijnende 
Memoirs houwt hij zichzelf een monument. Dan is er het directieven 
geven dat hij niet kan loslaten. Wat nog nimmer is geschied, een oppositie
leider - Attlee zou naar aanleiding van de Fulton-redevoering uit 1946 
opmerken "een in de vreemde zich bevindend particulier burger" - ont
wikkelt een mondiaal buitenlands beleid. Van Trumans internationale poli
tiek' van de koers weldra door het Engelse Foreign Office 13) gevolgd, is 
Churchill de instigator. Hij spreekt er zich voor uit, Duitsland terug te 
brengen in de kring der volkeren; hij draagt bij tot de geboorte van een 
Europese eenheid. In zijn laatste jaren als actief politicus wordt hij door 
het Engelse volk dan eindelijk ook als vredespremier aanvaard. Zijn nog 
overvloedige, eerst na een ernstige, door hem op wonderbaarlijke wijze door
stane attaque tanende kracht, wijdt hij aan het veilig stellen van de vrede, 
tevergeefs hopend een topconferentie tot stand te brengen, in zijn laatste 
grote redevoering voor het Lagerhuis werkelijk tot profetische hoogte 
klimmend als hij hoopvol speelt met de sublieme ironie der geschiedenis, die 

13) Ministerie van buitenlandse zaken. 
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het stadium doet bereiken "where safety will be the sturdy child of terror 
and survival the twinbrother of annihilation" 14). Enkele weken later, april 
1955, treedt hij af; een lange periode van betrekkelijke rust, van toenemende 
zwakte ook, volgt. Hij breekt aan de Rivièra een heup en wordt invalide 
teruggebracht, wonder boveu wonder herstellend. Zo lang mogelijk zet hij 
het bijwonen van Lagerhuis-zittingen voort. In 1964 is een herkiezing uit
gesloten en geeft hij de wens te kennen, in het nieuwe parlement geen zitting 
meer te nemen. Aan het begin van 1965 krijgt hij een hersenbloeding, wat 
door de familie enige tijd wOl'dt verzwegen. Na een aantal dagen van een 
steeds dieper wegglijden in bewusteloosheid treedt in de ochtend van 
25 januari het einde in. 

Niet op veertig-, of negentigjarige leeftijd ging Winston Churchill heen. 
Gedurende zijn leven werd hij al legendarisch. Wat vóór hij in het donkerste 
uur van Engelands geschiedenis dat hij tot het schoonste maken zou, enkelen 
met zekerheid wisten, wat merkwaardigerwijze de natie steeds intuïtief 
vermoedde, ook toen hij voor zijn mede-politici had afgedaan, werd thans 
het gemeengoed van velen. Zou het Britse eiland voor invasie en ondergang 
gevrijwaard blijven, zo moest het vertrouwen worden gegeven aan de man 
wiens leven achteraf één lange voorbereiding bleek op deze gigantische wor
steling. Niet het vorstenhuis, veel minder een staatkundige partij, integen
deel een volksvertegenwoordiger die tweemaal was overgelopen, een door 
zijn naaste geestverwanten teruggedrukt politicus, een grillig minister uit 
de eerste wereldoorlog, een journalist die uitgegroeid was tot historicus, een 
agitator die klom tot de grootste hoogte van staatkundig leiderschap, een 
imperialistisch Engelsman die tot het overzien van wereld-strategie bij 
machte was, bond binnen en buiten zijn vaderland allen samen, die tegen 
barbarij en onderdrukking uit egolstische, uit nationalistische, uit ethische en 
religieuze motieven zich tot het uiterste wilden te weer stellen. V rouwen 
treffen dikwijls de roos. Een zuster van Churchills moeder Leonie Leslie, 
Lady Lytton, die hem in zijn jeugdperiode had leren waarderen, de dochter 
van Asquih, Violet Bonham Carter, hadden eerder dan anderen de vonk 
van het genie bespeurd in dit vat vol tegenstrijdigheden; zoals een hunner 
zei: men ziet de eerste keer dat men hem ontmoet al zijn fouten, en de rest 
van het leven kan besteed worden om zijn deugden te ontdekken. 

Maar bedriegt hier niet de schijn? Gevatheid, de kunst van het geestige 
wederwoord, de treffende formulering doen het altijd goed. Niemand zal 
op deze punten Churchills uitzonderlijke gaven willen ontkennen. Tijdens 
een les in Harrow vraagt een leraar zich binnensmonds af: ,,\Vat moet ik 
met deze dwarse jongens beginnen?" De kleine Winston antwoordt bliksem
snel: "Ons les geven, mijnheer." Wanneer de oorlogspremier hetzelfde 
Han·ow - zijn oude kostschool - toespreekt, haalt hij Hitler aan die 
de oorlog zag als een strijd tussen leerlingen van nationaal-socialistische 
onderwijsi.nstellingen en de pupillen van Eton: "Hij heeft Harrow ver
geten," luidt de dodelijke toevoeging. In 1943 heeft het woestijnleger onder 
Montgomery Tobroek heroverd op de Duitsers. Churchill schetst de over
winning in twee zinnen: "Historians may explain Tobroek. The English 

14) Waar veiligheid het stevige kind der verschrikking zijn zal en overleven de 
tweelingbroeder van vernietiging. 
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Anny has done better ; it has avenged it" 15). Hij wil ambtenarij geselen 
en snerpt dat een bureaucraat geen voordeel heeft van wijsheid, geen schade 
lijdt van dwaling. In het Lagerhuis ziet een spreker, Joynson Hicks, dat 
Churchill het met hem niet eens is en afkeurend het hoofd schudt; hij 
merkt vergoelijkend op dat hij slechts zijn eigen mening uit en Churchill 
riposteert dat hij enkel zijn eigen hoofd schudt. Het is voorts in confesso 
dat Churohill telkens woorden weet te munten, welke nimmer meer zouden 
worden vergeten: bloed, moeite, zweet en tranen had hij sleohts aan te 
bieden; geef ons de werktuigen, wij zullen het karwei afmaken; nooit in 
de geschiedenis was zo veel aan zo weinigen te danken. Echter, ook Kipling 
had de Engelse taal voortreffelijk gehanteerd. De vraag keert terug of de 
woordkunstenaar die door een toeval tot regeren zich geroepen vond, niet 
wordt overschat. Churchill is dan toch partijman geweest. Brit in hart 
en nieren, vasthoudend, koppig, lastig, wispelturig, bovendien gezwollen, 
vol hebbelijkheden. Heeft zijn schilderachtigheid, zijn artistiek temperament 
hem op een voetstuk geplaatst, waar hij niet thuis hoorde? Hij kon Oi11rede
lijk snauwen: Beaverbrook, Ismay, Archibald Sinclair, zijn secretaressen 
en stafchefs - Brooke voorop - hebben er van gelust; Eden was wel tot 
het uiterst geprikkeld. Heeft hij voordeel getrokken van zijn zeldzame over
redingskracht zodat een hard vlootvoogd als admiraal King er niet aan 
twijfelde of Churchill zou hem tot afstand van zijn lievelingshorloge hebben 
kunnen bewegen? Is Churchill alles tezamen gevat toch niet een zeldzaam 
gelukskind geweest, zichzelf in de oorlog uitlevend - dit zijn grote dagen, 
heeft hij genietend uitgeroepen -, zijn aanvoerders tyranniserend, allen 
die hem dienden, uitputtend, een ten diepste zelfzuchtig mens, die één ding 
zooht: te schitteren op het eerste plan ? 

Dat er beperktheden en tekortkomingen waren, is zeker. Generaal, tevens 
veldmaarschalk Brooke, heeft ons evenmin als generaal Kennedy over 
Ohurchills fouten in het onzekere gehouden. Turnbull Higgins' beschrijving 
van Churchills strategische opvattingen laat over gebrekkig inzicht even
min in twijfel. Attlee meent dat de lof niet uitbundig wezen moet. Een zoon 
van Roosevelt had reeds spoedig gepoogd het beperkte in Churchill naar 
voren te schuiven. Lord Chandos erkent grif dat er zwakke steeën waren. 
Echter, vooreerst toetse men het materiaal. Noch Alanbrooke - Brooke's 
latere lord-titel- noch Kennedy, Turnbull Higgins zomin als lord Chandos 
- de titel van Oliver Lyttelton - hebben Churchills statuur willen aan
tasten, gesteld al dat zij het hadden gekund. Alanbrooke stelt voorop dat 
hij God tot het einde van zijn leven dankbaar zal zijn met zulk een man in 
aanraking te zijn gekomen; hij moet in zijn wat zelfgenoegzaam boek her
haaldelijk achteraf erkennen mis te hebben getast met zijn kritiek. Lord 
Chandos - een koele Brit - beëindigt zijn karakterschets in diepe be
wogenheid. Andere bevoegde beoordelaars, Lord Ismay, generaal HoIlis, 
;:tdmiraal Mountbatten, lord Montgomery, lord Alexander, Australië's eerste 
minister Menzies, Zuid-Afrika's "grand old man" Smuts, Hopkins, Eisen
hower, Reynaud, Dean Acheson en vele anderen geven onbewimpeld te 
verstaan, dat zij zakelijk de aanhaling van de bijbelvaste Beaverbrook ten 

lli) Geschiedvorsers mogen Tobroek verklaren, het Engelse leger heeft beter ge
daan: het heeft Tobroek gewroken. 
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opzichte van Ohurchill onderschrijven: "in die dagen waren er reuzen op 
de aarde" Hl). 

Dit voorop gesteld, behoeven de feilen niet weggedoezeld. Het eng par
tijdige laat zich in Churchill niet loochenen. Men moge zijn verkiezingsactie 
in 1945 voor gerechtvaardigd houden - lord Woolton, een bezadigd con
servatief deed dit - het ging metterdaad niet aan de medewerkers aan de 
grote coalitie, Attlee, Bevan, Greenwood, Morrison van absolutisme te be
schuldigen. Hetzelfde is van toepassing op zijn imperialisme. Niet hij, 
Baldwin en Halifax eerst, Attlee en Mountbatten nadien hebben tegenover 
India het juiste beleid gevoerd, of tenminste een politiek die boven de door 
Churchill aanbevolen gedragslijn de voorkeur verdiende. Al kregen de con
servatieven het van hem in zijn liberale periode hard te verduren - zij 
hechtten aan plutocratie en privilegiëring; zij waren pleitbezorgers van een 
Hogerhuis dat erfelijk, eenzijdig, ongezuiverd, niet representatief, onverant
woordelijk en slecht bezocht moest heten - het is de vraag of hij, hoezeer 
sociaal voelend en bewogen, de maatschappelijke verlangens van de door
snee-burger volkomen heeft begrepen. Toen het tweede ministerpresident
schap begon te wenken, werd de zo stout betrokken Europese stelling ver
laten voor die van het Britse gemenebest. De oude oppositieleider had in 
wezen niet waardige partijdisputen met de socialistische voonnan Morrison 
in het Lagerhuis. Hij wilde soms dan toch domineren en de klacht, dat heer
zucht hem. dreef, krijgt nieuwe inhoud. Daarnaast waren er verrassend 
sterke bindingen aan de nagedachtenis van zijn vader, aan Lloyd George, 
aan zijn regeringschefs, aan het Lagerhuis. 

'Boch brengt een zorgvuldig wikkende benadering van dit aan tegen
stellingen overrijke leven de kritiek tot zwijgen. Telkens blijkt het, dat 
Churchill nog andere onvermoede kanten heeft. Hij tuigt de wat verzuurde 
socialist Snowden af, om even daarna hem op zeldzame wijze te eren. 
Andere tegenstanders - Bevan, Shinwell - onthoudt hij het saluut niet. 
Voor zijn geduchtste conservatieve opponent F. E. Smith koesterde hij, 
zelf liberaal, grote bewondering, en deze zou later van Churchills nooit be
zwijkende vriendentrouw gewagen. Tot ontzetting van andere Britse leiders 
is hij bereid voor Rommel in de hitte van de strijd waardering uit te spreken. 
Zijn prijzen van Attlee, wanneer deze in een periode van heftige tegenstel
lingen ere~burger van Londen wordt, brengt partijgenoten in onrust. In de 
meeste gevallen dat hij schromelijk onrechtvaardig tegen medewerkers of 
ondergeschikten was uitgevallen, aarzelde hij niet het later weer goed te 
maken. Hoewel partijman, leidde hij de grote coalitie onpartijdig. Zijn 
imperialisme ontaardde nimmer in dictatoriale knechting. Waar hij in de 
oorlog verlichting kon brengen als de maatregelen te star dreigden te 
worden, deed hij zulks. De kleine man als tory soms niet vattend, begreep 
hij zijn Engelsen terzelfder tijd als niemand anders. Hij heeft zijn volk ver
trouwd en is in dat vertrouwen beloond; hij werd "good old Winnie". Op 
het menselijke, op de behoefte om ondanks alles nog iets te genieten legde 
hij in dagen van soberte en beperking zulk een nadruk, dat er speling werd 
gegund waar anders formalistische letterkloverij verstikkend zou hebben 
gewerkt. De leider, die voor het bestaan van de vrije wereld worstelde, gaf 
zijn aandacht aan kippenhouderij, het versturen van bloemen, de spaarduit-

],6) Genesis 6 : 4. 
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jes van soldaten, het voorkomen van file-vorming, de aanwezigheid van 
bavianen op de rots van Gibraltar, de rantsoenering van vlees en het fabri
ceren van ijs. De in bouwvallen naar verwanten zoekende Londenaars, de in 
het aangezicht van de dood levende piloten op de vliegvelden, de troepen in 
Noord-Afrika ontmoetten op het onverwachtst een nu eens met hun lot be
gane, tot tranen toe bewogen figuur, stuitten dan weer op een briesend, gans 
de onverzettelijkheid der natie belichamend aanvoerder, of vonden tegenover 
zich een van ondeugd en schelmsheid stralend man op jaren, die onder 
welke omstandigheden ook het leven prees. 

Een oordeelvelling over de mens Churchill, voor zover deze te bieden uit
voerbaar is, blijve nog even rusten. Beoefenaren van de wetenschap der 
politiek zullen ongetwijfeld uiteenzetten, uit welke geestelijke fondsen hij 
putte, wat zijn methoden waren, welk een techniek hij van 1940 tot 1945 
als premier, van 1945 tot 1951 als oppositie-leider heeft ontwikkeld. Per
soonlijk geloof ik niet dat men langs deze weg zal kunnen verklaren hoe hij, 
aandacht gevend aan het volgens hem ongewenst laten rennen van kolonels 
en generaals over zeven mijl - deed Napoleon dat bij Austerlitz? vraagt 
hij - geen kleinigheid passeren latend - het moet farther, niet further zijn, 
intense niet intensive en reeds terwille van de Angorakatten geen ver
andering van Angora in Ankara -, tevens het bestond een onafgebroken 
reeks van soms zeer snelle beslissingen te nemen, waarvan ieder afzonderlijk 
hem reeds met een angstige verantwoordelijkheid belastte. Ontegenzeggelijk 
is er uit Churchills wijze van kennis vergaren, uit zijn manier van werken, 
veel te Ieren. Maar een verbijsterend geniale aanleg leent zic.h nauwelijks 
voor beschrijving, en in het geheel niet voor ontraadseling. Naar vanzelf 
spreekt zijn er geweest razende ijver, een zich zetten over alle vermoeienis 
- in Carthago is Churchill kreunende bijna bezweken onder de last, in 1954 
zou zijn verlamming ieder ander voorgoed hebben geveld -; daar was de 
eigenschap van selectief te kunnen luisteren, van het kiezen der juiste 
mensen op de juiste plaatsen, ten bewijze waarvan de namen Beveridge en 
Lindemann voldoende zijn, de zelfs in speelsheid voor de tegenstander ver
nietigende slag - over Laval zijn hart luchtend zegt hij te vrezen de moge
lijkheden der Engelse taal te hebben uitgeput -; daar was de steeds flit
sende humor, ook in ogenblikken van supreme ernst doorbrekend. Deze op
somming schiet te kort tegenover een man, die dwars tegen een gewortelde 
publieke overtuiging in voor het nationaal-socialistische gevaar waarschuwt, 
die begrijpt hoe slec.hts een vereniging van wetenschap en praktijk de oor
log zal doen winnen, die het idee van Mulberry landingshoofden persoonlijk 
grijpt, de betekenis van de radar doorziet, strategisch wat zij ook later be
weerd hebben, op voet van gelijkheid met zijn militaire adviseurs overlegde. 
in weerwil van Engelands zwakte door de formidabele Roosevelt niet werd 
overspeeld, die toen Stalin aan de Engelse oorlogswil meende te moeten 
twijfelen, uitbarstte in een magistrale improvisatie: "If it was not for the 
fighting qualities of the Red Army ... " 17). 

Churchills wetenschappelijke raadsman Lindemann, zelf begiftigd met een 
uitzonderlijk scherpe kritisahe geest, heeft, Churchills intellect toetsend, ver
klaard, méér dan door iets anders getroffen te zijn door diens vermogen 
terzelfder tijd meer zijden van dezelfde zaak te zien. Hier wordt kennelijk 

17) Indien het niet was vanwege de gevechtseigenschappen van het rode leger. 
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iets beslissends geraakt. Churchill zelf heeft eens bewonderend gewezen op 
Lloyd George "die dikwijls reeds jaagde door het veld grenzend aan dat, 
waardoor wij zelf galoppeerden". De jonge Churchill was in India militair, 
sportman en boekenverslinder. Hij werd in 1900 en volgende jaren Lager
huislid en een aan zijn reputatie voortbouwend auteur. Als minister over 
een reeks van jaren verbreedde hij zich in vele richtingen: omstreeks 1935 
was hij in staat vrijwel alle departementen te beheren; hij had een aanzien
lijke geschiedkundige, een ongeëvenaarde militair-historische kennis. Hij 
was vertrouwd met het internationale politieke handwerk. Tevens beheerste 
hij een beeldende kunst, het schilderen, en een ambacht, het metselen. Zijn 
slagen wordt alleen enigszins doorzichtig als men deze indrukwekkende toe
rusting dienstbaar ziet gemaakt aan een intellect van onvergelijkelijke om
vattendheid, aan een langs duizelingwekkende afgronden zich bewegende 
persoonlijkheid, die wel struikelde maar niet viel op zijn moeizame tocht. 
Een markant opstel van Churchill handelt over "De tweede keus". De 
auteur weerlegt de mening van hen, die gaarne in hun leven op grond van 
later verworven kennis omtrent de gevolgen anders zouden hebben ge
handeld dan zij deden, die gaarne hun bestaan over zouden doen. Hij zet 
uiteen hoe realisering van dit verlangen wel een bepaalde daad in de plaats 
zou stellen van een andere, om daarna te betogen dat weer spoedig 
even grote onzekerheid volgen zou. Het niet zo moeilijke onderwerp wordt 
dwingend, vol oorspronkelijke combinaties uiteengezet. Het brengt 
Churchill en zijn aanpak der dingen iets dichter bij. Er is een machtige 
greep, het pijlsnelle denken over feiten, beïnvloedende omstandigheden, 
onmiddellijke, verderaf liggende en uiteindelijke gevolgen, een vermogen 
om het snel wisselende tegen wijde achtergronden te plaatsen, het plotse
ling kunnen bloot leggen van kernen zonder dat zulke gevaarlijke gaven 
in zelfbegoocheling en verdwazing eindigden. 

Het was geen overdrijving welke zoëven op wandelen langs afgronden 
doelen deed. Churchill heeft in zijn jongere jaren gedacht niet oud te 
zullen worden. De vrees evenals zijn vader plotseling door een walgelijke 
onttakeling te worden getroffen, heeft hem benauwd; het een enkele maal 
zich bij hem voordoend afknappen van alle gedachten-clraden moet een 
nachtmerrie voor hem zijn geweest. In de tweede wereldoorlog stokte af 
en toe de concentratie-kracht en zijn vrouw dacht dat hij spoedig na het 
eind der vij andelijkheden sterven zou. Van geheel andere, niet minder 
noodlottige aard was de dreiging van hybris, van hoogmoed. Een echtge
note die nooit het vertrouwen in hem verloor als hij in het oog van de 
wereld had afgedaan, maar hem in feite niets toegaf, waar zij oordeelde 
dat hij te ver ging, kritische vrienden, bovenal zijn eigen zelftucht hebben 
hem voor machtswaan en machtswellust, ja zelfs voor napoleontische 
kuren, behoed. 

Churchill de geweldenaar op wie dictatoren zich te pletter liepen, bleef 
menselijk, humaan, met eigen zwakheden als het pas gaf, de draak stekend. 
Zij, die gelege.nheid ontvingen om een blik in zijn diepste wezen te werpen, 
ontdekten tot hun verrassing opofferingsgezindheid en deemoed. De lief
hebber van uniformen en rijkdom, de van geldingsdrang vervulde, de naar 
roem dorstende Churchill heeft wat hij, toen Hitier het Westen onder de 
voet dreigde te lopen, voor zijn land en voor de vrije wereld verrichtte, 
steeds beschouwd als een simpele plicht, die hij met wegcijfering van 
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zichzelf - wie heeft hij in mei 1940 niet vergeven? - moest volbrengen. 
Aan stemmen die hem opportunisme en beginselloosheid verwijten, be

hoeft geen gehoor te worden gegeven. Hij is herhaaldelijk van partij ver
anderd, maar onder het nemen van risico's, in trouw aan opvattingen en 
inzichten die hij boven partij-overwegingen plaatste. Hem zijn bepaalde 
goederen, de vrijheid, de democratie, het bestaan vrij van angst voor een 
in slavernij dompelende overheid, het genieten van een redelijke welstand 
door allen, de inzet van zijn leven en dat van anderen waard geweest. De 
betichting dat hij blindelings bloed heeft vergoten, houdt evenmin steek. 
Hij was ontzet over de aangerichte gruwelen, hij heeft de "arme wereld" 
die deze ellende ondergaan moest, beklaagd. Zijn toorn vlamde op als de 
soldaten achter het materiaal schuil leken te gaan. Hij wenste na zijn dood 
ter herinnering aan zijn naam een park voor de kinderen van Oost-Londen, 
het door Hitlers bommenwerpers zwaar geteisterde stadsdeel. Het ware 
dwaasheid te beweren dat hij het in zijn kabinetten maar voor het zeggen 
had, dat hij de militaire staven naar zijn hand zette, dat hij nooit fouten 
maakte. In het coalitie-ministerie waren Attlee, Anderson, Eden, Bevin, 
ieder op eigen terrein en als generale adviseurs van grote waarde. De be
velvoerders zijn nooit door Churchill gedwongen tegen hun overtuiging in 
te handelen. Integendeel, hij volgde als de geschillen waren uitgevochten, 
de aanvaarde gedragslijn. Het fabeltje van de onfeilbare premier bestaat 
alleen in de verbeelding van niet-deskundigen. Maar dat hij boven ieder 
uit torende, dat hij aanwezig of afwezig de oorlogsberaadslagingen be
heerste, dat hij zijn volle en meestal beslissende autoriteit in de weeg
schaal wierp, zodra hij dacht dat men hem wilde passeren, Engeland naar 
achteren wenste te schuiven of - ergste van alles - de overwinning in ge
vaar bracht, staat naar eenstemmig getuigenis van alle naast betrokkenen 
vast. 

Churchill is een indrukwekkend, hij is ook een verrukkelijk mens ge
weest. Toen hij eens als kleine jongen zijn zin niet kreeg, dreigde hij zijn 
gouvernante met wat naar zijn mening voor haar het ergste was: to 
worship idols 18). Op een ambtsreis in Egypte krijgt hij van militairen 
die een burger minister met een scheef oog aanzagen, de lastigste kameel 
te berij den, waarover men de beschikking had. 's Avonds informeert men 
bij de kameelknecht naar de afloop en deze antwoordt stikkend van het 
lachen: "Sahib, camel kick Mr. Churchill, Churchill, sahib, kick camel. 
Him very good camel now, sahib" 19). Een journalist fotografeert hem 
tijdens de oorlog in de buurt van zijn ambtswoning, terwijl dit om veilig
heidsredenen niet mag, en wordt tegen een protesterende ondergeschikte 
in bescherming genomen: "per slot van rekening is hij ook een van Gods 
kinderen". Met allerlei listen en lagen weet hij telkens te komen op bij
zonder gevaarlijke plaatsen waar zijn vrouw, het kabinet, de legerleiders 
hem niet willen hebben. In het voorjaar van 1945 Aken aandoend, stelt 
hij voor ziohzelf en zijn gezelschap een bezoek aan de toiletten uit en be
veelt naar de vlak bij zijnde Siegfriedlinie te rijden; Alanbrooke betuigt, 
nimmer de uitdrukking van opperste voldoening te zullen vergeten op 
Churchills gelaat verschijnend, toen hij tijdens de kritieke handelingen naar 

18) De afgoden vereren. 
19) Mijnheer, kameel schopt Churchill, Churchill, mijnheer, schopt kameel. Hij nu 

heel goede kameel, mijnheer. 
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beneden blikte. Zij die hem kenden in zijn eeuwige onvolwassenheid, waren 
het ook die hem wilden vergelijken met het oorIogsros uit Job: "het hinnikt, 
zo vaak de hoorn wordt geblazen en reeds van verre ruikt het de strijd" 20). 

Thans werd aan deze fenomenale man bevestigd, dat de sterkste enkel 
ijdelheid is. De dood zelf heeft voor hem geen verschrikking bezeten. Nooit 
heeft hem de roekeloosheid der jeugd verlaten die hem als kleine scholier 
op Harrow zijn hoofd aan een zwaardkunstenaar om een appel af te 
slaan, deed aanbieden, die hem het gevaar liet zoeken waar het zich 
niet zelf aanbood: hij viel op de Vesuvius bij het kiezen van een eigen 
weg naar de top bijna te pletter. Over de beschutting der loopgraven in 
de eerste wereldoorlog heenziende, verklaarde hij dat het gevaar van een 
naderend einde eigenaardige bekoring voor hem bezat. De Anglikaanse 
kerk waardeerde hij als omlijsting van het nationaal bestaan. St. Paul en 
Westminster Abbey stonden voor hem op heilige grond: daar rustte de 
as van hen aan wier voorbeeld hij zich steeds weer spiegelde. Behoefte 
om wat zijn denken hem leerde te verenigen met wat zijn hart vroeg, heeft 
hij nauwelijks gekend. Hij betuigde geen aarzeling te hebben tot gebed, 
als hij bij stand behoefde die hij niet aan eigen innerlijk ontlenen kon. 
Sommige religieuze liederen ,,0 God, our help in ages past", heeft hij 
zeer bemind. Op de dag van de overwinning in het Westen verzocht hij 
op het onverwachtst zijn disgenoten aan een maaltijd, toen zij met hem 
hun glas hieven, "the One above" niet te vergeten 21). Zichzelf heeft hij 
zeker als instrument der Voorzienigheid beschouwd en overigens past ons 
het zwijgen over wat Churchill nimmer wilde uitspreken. Het zij ons ge
noeg dat hij geloofde aan Gods zorg voor deze wereld, aan een leven in het 
hiernamaals, aan een hereniging van hen die elkaar op aarde hadden 
liefgehad. 

Dit sterven draagt wellicht een tragiek in zich, welke Churchill zelf 
heeft beseft. Tot dusver is nagenoeg voorbijgegaan aan zijn pogen na 1945 
en inzonderheid na 1951 toen hij nogmaals minister-president was, om 
de vrede te bestendigen. Zijn geboortejaar was 1874 en de industriële 
revolutie van destijds maakte de indruk het bestaan ingrijpend te ver
anderen zonder het totaal om te zetten. Zijn sterfjaar is 1965 en althans 
het eerste tiental jaren van atoom- en kernfusiebom heeft Churchill bewust 
en verantwoot'delijk doorleefd. De oorlog van de toekomst zal zijn de 
drukknop-oorlog, de oorlog die geen enkele held en louter slachtoffers 
kennen zal, de volstrekt naamloze vernietigingskrijg waarover Churchill 
profetisch in 1932 heeft geschreven. Churchill heeft niet vertwijfeld, wel 
getwijfeld en zich vastgeklampt aan de hoop dat het evenwicht der ver
schrikking eens voor een evenwicht van recht plaats zou maken. Hij die 
nooit geaarzeld heeft om grote offers te brengen, moest erkennen dat het 
verkieslijker kan wezen "to have a world divided than a world des
troyed" 22). 

Wij zijn getuige geweest van een uitzonderlijk leven. Wie over Churchill 
iets wil zeggen moet historische woorden aanhalen en kan slechts eindigen 

20) Job 39 : 28. 
21) Zie over dit voorval ook Nederlandse Gedachten 26 nov. 1960. Voor tekenende 

bijzonderheden uit Churchi1ls leven raadplege men Trouw van 18 juni 1955 en Reflector 
van juni/juli 1963 met bijdragen van mijn hand. 

22) Om een verdeelde (liever) dan een verwoeste wereld te bezitten. 
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met de Sdhrift zelf te laten spreken. Uit Shakespeare's HamIet - Churchill 
kende gehele tragedies van de grote Engelse schrijver uit het hoofd -
heeft als grafschrift vermaardheid gekregen de regel "I shall not look upon 
his like again" 23) en indien ooit, dan mogen wij het bij dit verscheiden in 
de mond nemen. Toch V'oegt het ons dit Ter nagedachtenis nog op een 
andere wijze te besluiten. Vervuld van dankbaarheid voor wat de Heer der 
geschiedenis in Sir Winston Spencer Churchill heeft willen sQhenken, 
nemen wij afscheid van hem, die bijgezet op het kleine kerkhof van Bladon, 
alom op de wereld tallozen aan zich heeft verplicht, met de regels van 
de psalmist: 

Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt 
en het mensenkind dat Gij naar hem omziet? 
Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, 
en hem met heerlijkheid en luister gekroond 24). 

* 
DE MAN DIE IK GEKEND HEB *) 

DOOR 
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De meeste artikelen geschreven bij het heengaan van Sir Winston 
Ohurohill bevatten, misschien onvermijdelijk, een element van gelukwens aan 
zichzelf. En dat kan ook haast niet anders. Als we hem in onze herinnering 
terugroepen als onze leider in oorlogstijd, denken we ook weer aan de jaren 
dat we een bijzondere dimensie bij onszelf ontdekten. Inderdaad, een van 
Churchills buitengewone kwaliteiten was wel dat hij de mensen zich hun 
eigen mogelijkheden bewust deed worden, waar het moed en uithoudings
vermogen betrof. Maar als we de nagedachtenis eren van ChurchiII, de 
:held van de veertiger jaren, komen we er maar al te gemakkelijk toe hem 
te vergeten als de profeet van de dertiger jaren, naar wie niet geluisterd 
werd: de man die de oorlog had kunnen voorkomen. 

Dit was zijn "mooiste uur" - en ook zijn eenzaamste. Had men acht ge
slagen op wat hij toen zei, dan hadden er 50 miljoen mensen gered en 
onvoorstelbaar lijden voorkomen kunnen worden. \i\1at hij vroeg was een
voudig en zijn stem was duidelijk genoeg. Waarom toch hebben zo weinigen 
hem begrepen en er mee ingestemd? Als we hierop het antwoord schuldig 
blijven, hebben we de lessen van die tijd niet geleerd en zullen we wellicht 
opnieuw in de fouten van onze vaderen vervallen, zonder er zelfs maar 
erg in te hebben. 

Churchillbepleitte niet alleen de bewapening - en dat tot een peil dat 

23) Ik zal zijns gelijke niet meer zien. 
24) Psalm 8 : 5, 6. 
*) Dit artikel, vertaald overgenomen uit The Observer van 31 januari 1965, is ge

schreven door Clement Attlee, destijds leider van de Labour Party en lid van het op 
11 mei 1940 door Churchill gevormde oorlogs-coalitiekabinet. 
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bescheiden was vergeleken bij nu. Hij pleitte er ook voor dat Engeland 
en Frankrijk krachtens het Volkenbondsstatuut militaire maatregelen tegen 
Duitsland zouden nemen bij Hitlers eerste grove inbreuk op een verdrag. 
Dit gebeurde in 1936 toen Hitler weer troepen zond naar dat deel van 
zijn eigen land, nl. :het Rijnland, waar dat verboden was volgens het 
verdrag van Versailles. 

Als deze raad was opgevolgd, had het Hitler-regime zonder grote moei
lijkheden omvergeworpen kunnen worden, daar het nog niet over voldoende 
wapens beschikte en nog niet volledig gevestigd was. In het ergste geval zou 
het een oorlog op' kleine schaal betekend hebben, in plaats van een grote. 

Desondanks had Churchill zo goed als geen steun voor de koers die 
hij aanbeval in 1936 - Duncan Sandys was een van de weinigen die hem 
wel steunden - maar zijn politiek isolement duurde bijna voort tot het 
moment dat de loop der gebeurtenissen hem aan de maoht bracht. Velen 
zagen wel in dat Hitier een bedreiging betekende; weinigen wisten de 
juiste praktische gevolgtrekkingen te maken. Onder het toenemend aantal 
van hen die in het Parlement en in den lande kritiek oefenden op de regering 
van Chamberlain, waren er maar weinig die Churchill steunden. 

Toch telde Churchill onder zijn bekwaamiheden een ongeëvenaard ver
mogen om zijn mening over te dragen. Niemand van zijn tijd kon zo'n 
klemmend betoog houden. Ook kon niemand de zaken zo doodeenvoudig 
uiteenzetten, waarbij de diepste ontroering gewekt werd. 

Evenmin waren de zaken waarover hij sprak duister en onbekend. Het 
ging over de gevaren van de oorlog voor een volk dat minder dan 20 jaar 
eerder de grootste oorlog in de geschiedenis beleefd had en dat vreselijk 
gevonden had. Hij was geen vreemde voor het volk, maar een van de 
bekendste figuren uit het openbare leven. En de duidelijke feiten waarover 
hij sprak - de remilitarisering van Duitsland, de toenemende bewijzen 
dat de voorbereidingen der Nazi's niet alleen voor binnenlands gebruik 
bestemd waren - waren helemaal geen geheim: hoewel Hitler een van de 
meest bedreven leugenaars was, deed hij geen poging om zijn militarisme 
onopgemerkt te laten blijven. 

Ook was het Churchill niet onmogelijk zijn raadgevingen bij het publiek 
bekend te maken. Hoewel hij niet volledig kon beschikken over de redaktio
nele steun van ook maar één krant in ons land, kon hij artikelen schrijven 
in de Evening Standard en de Daily TelegraPh - maar zonder erin te 
slagen de lezers of de eigenaars van die bladen zover te krijgen dat ze 
hem daadwerkelijk steunden in die tijd. 

De gangbare verklaring voor het tragische feit dat de Britten in die 
jaren niet reageerden op Churchills woorden bestaat hierin, dat de regering 
van Baldwin en die van Ohamberlain, evenals de kolommen van The Times 
hun vertelden dat ze dat niet moesten doen. Daar deze gezaghebbende 
instanties niet konden beschikken over bijzondere overredingskracht of 
dwingend gezag, vond men in 1939 er iets op om ieders fouten te ver
klaren: dat het Britse leven al jarenlang beheerst was door een groep 
financiers en mensenacher de schermen, die bijeenkwamen op een landhuis 
dat Clividen heette ... 

We hebben nu behoefte aan een meer redelijke verklaring voor Chur
ohills isolement. Sommige mensen die studie maken van de politieke ge
schiedenis, beweren dat Churchill het mis gehad heeft bij een aantal andere 
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hoogst belangrijke politieke vraagpunten en daardoor in discrediet geraakt 
was. Gedeeltelijk is dit wel waar. Churchills verzet om India het recht 
te verlenen de eerste stappen te zetten op de weg naar zelfbestuur deed hem, 
hoewel hij vroeger zelf Radikaal geweest was, terecht komen in het kamp 
van de verstokte Tories, tegenover Baldwin, Halifax en Geoffrey DawsOin 
van The Times, die in eigen gelederen een langdurige strijd voerden over 
dit belangrijke vraagstuk in het begin der dertiger jaren. Ook waren zij 
het niet met Churchill eens over de ",raag wat men doen moest tegen de 
algemene staking. En tenslotte bevestigde zijn toespraak over een 
Koningspartij die op moest komen voor Eduard VIn tijdens de crisis 
om de troonsafstand, hen in hun mening dat men op zijn oordeel niet 
aankon. 

Dit zijn begrijpelijke redenen, waarom conservatieven, socialisten, 
liberalen en het publiek in het algemeen zich gereserveerd toonden ten 
aanzien van Churchills oordeel. Maar het verklaart niet het feit, dat ze 
maar niet konden inzien dat hij gelijk had in de vraag hoe me.n moest 
handelen met HitIer, wat toch een zaak van leven of dood was. Waarom 
kon men dat niet inzien, terwijl het nu toch voor ons allen zo duidelijk 
schijnt? 

De sleutel tot dit raadsel zal wel te zoeken zijn in de allerbelangrijkste, 
maar zelden genoemde reden waarom men wantrouwig stond ten opzichte 
van Churohills mening. Men dacht nl. dat hij een zeker genoegen vond 
in oorlogshandelingen. Zijn met jeugdig enthousiasme deelnemen aan de 
slagen bij Omdurman en elders gaf de indruk alsof zijn instelling niet meer 
paste bij de gangbare opvattingen, zelfs al in de eerste wereldoorlog. Daarna 
kwam zijn expeditie naar Archangel. Voeg hierbij de romantische taal die 
hij steeds gebruikte als het ging over militaire aangelegelliheden. Die dingen 
waren het die hem anders deden zijn dan bijna ieder ander en hem in die 
tijd ten diepste vervreemdden van de andere politici, de intellectuelen en het 
publiek. 

Wat was het verschil tussen Churc:hills instelling ten aanzien van het 
gebruik maken van geweld en de mening van bijna ieder ander? Hoe moeten 
we over dat verschil nu denken? In sommige In Memoriams wordt een 
beetje op beschermende toon over Churchill gesproken alsof hij in zijn 
kracht was als het ging over de romantische aspekten van de oorlogsvoering 
en dan ontroerende toespraken kon houden, waarmee men het dan wil 
doen voorkomen alsof dit alles was wat hij tot de oorlog heeft bijgedragen 
en in dit opzicht te betekenen had. Benadert deze weerklank van de waar
dering van Churchill van voor 1940 de waarheid? Of moeten we daarin 
zien een voortzetting van onze bijna noodlottige verblinding van voor de 
oorlog? 

Churchills opvatting over het gebruik maken van geweld in zijn rijpere 
jaren was duidelijk en ongewoon. Hij kwam er openlijk voor uit, dat de 
gedachte aan de uitwerking van fysieke kracht in de politiek hem niet losliet. 
Nooit kon hij de gedaohte loslaten, dat men geweld diende te gebruiken 
om grotere oorlogen tegen te gaan. Hij bezat de mannelijke moed om een 
oorlog met krac:ht door te zetten, als dat van hem geëist werd en die strijd
geest op anderen over te dragen. 

Al deze kenmerken trokken een scheidslijn tussen hem en de anderen in 
die dertiger jaren. Maar diezelfde kenmerken stelden Churchill later 
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ook in staat de lijdelijkheid waarmee de Britten een oorlog zouden aan
vaarden om te zetten in activiteit waarmee men dit offensief moest 
voeren. 

Als hij die offensieve geest niet bij zijn landgenoten had kunnen oproepen 
in het jaar dat ons land alleen stond, en als hij niet zulke riskante dingen 
had durven ondernemen zoals het zenden van bijna al onze tanks naar 
Egypte om dat te verdedigen, dan had Hitler misschien wel heel Europa, 
Afrika en het Midden Oosten overmeesterd. En als HitIer zich toen princi
pieel tegen het communisme had verklaard en geen aanvallen tegen Amerika 
had ondernomen, dan is het wel zeer de vraag of de Verenigde Staten, die 
op hun beurt uitgedaagd werden door de Japanners, ooit besloten zouden 
hebben, zelf de strijd aan te binden met Hitler of zijn opvolgers - wat 
heel wat moeilijker is dan een aanval te beantwoorden. 

De belangrijkste les die men uit Churchills loopbaan kan leren is die, 
welke hij zelf nooit heeft mogen toepassen: hoe men oorlogen kan voor
komen. Zijn grondstelling dat de vrede moet worden afgedwongen en dat er 
risico's genomen moeten worden om die vrede af te dwingen, wordt nog 
steeds niet ten volle begrepen. 

Het toepassen van deze waarheden op een steeds meer ingewikkeld en 
gevaarlijk wordende wereldsituatie stelt ons voor de meest brandende vraag
stukken. De deining die veroorzaakt wordt als er ook maar welk voorstel 
gedaan wordt om geweld te gebruiken, of zelfs maar economische dwang uit 
te oefenen, om de Verenigde Naties aan hun doel te kunnen laten beant
woorden, moet ons er aan doen denken hoe zeer we Churchills praktisch 
verstand en zedelijke moed zullen nodig hebben, zal de wereld niet tot een 
nieuwe en nog ergere ramp gedreven worden. Hoe kan men, anders 
dan door dwang, de steeds uitbreidende kernmacht tegenhouden? En hoe 
kan men ook, anders dan door dwang, voorkomen dat kleine oorlogen grote 
worden? Dit zijn vraagstukken, waarmee we geconfronteerd worden, daar
toe geroepen door Churc.hills ongecompliceerd denken, maar waardoor hij 
in de j aren dertig alleen kwam te staan. 

We zijn oneindig veel dank verschuldigd aan Churchill, omdat hij de 
leiding op zich genomen heeft toen het er op aankwam daadwerkelijk het 
hoofd te bieden aan de alleronmenselijkste krachten in de nieuwste ge
schiedenis. We zijn hem evenveel dank verschuldigd, omdat hij ons heeft 
laten zien hoe het mogelijk geweest zou zijn, dat die verschrikkelijke oorlog 
er nooit gekomen was. Zijn uitzonderlijke persoonlijke moed, die hem er 
toe in staat stelde deze onschatbare diensten aan de beschaving te verlenen, 
moeten ons een oorzaak zijn tot intense vreugde. 

Churchill is naar mijn mening de grootste oorlogsleider geweest, die ons 
land ooit heeft gekend. Niet als krijgsman. Als strateeg stond hij niet even 
hoog als Cromwell, en als hij ooit het bevel had gevoerd over legers te velde, 
twijfel ik er aan, of hij zelfs een Marlborough had geëvenaard. Maar een 
oorlogsleider moet veel meer zijn dan een krijgsman, en veel meer doen 
dan strijd voeren. Allereerst moet hij een onwrikbaar symbool zijn voor de 
wil van zijn land om de oorlog te winnen. Hij moet daarvan voortdurend 
de hoorbare stem zijn en die omzetten in de daad. 

Ik acht hem onovertrefbaar als Engelands oorlogsleider, omdat hij kans 
zag het probleem op te lossen dat bij democratische landen in een totale 
oorlog vaak uiterst hachelijk en zelfs noodlottig blijkt te zijn: de verhouding 
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tussen burgerlijke en militaire leiders. Lloyd George bezat een zeker instinct 
dat hem waarschuwde, als de generaals iets deden dat verkeerd was, maar 
hij bezat niet de militaire kennis om de generaals te zeggen wat juist was. 
Ghurchill wel. Hij overheerste de generaals niet. Maar hij kon altijd precies 
die dingen zeggen waarmee hij hun protesten weerlegde en ze zo wist te 
leiden in een bepaalde eigen gedachtengang. 

Naar mijn mening was hij groter oorlogsleider dan Chatham, omdat hij 
een grotere persoonlijke invloed had op de mannen die streden. Hij had het 
vermogen een symbool voor hen te zijn, een gestalte die iets te betekenen 
had voor de strijder persoonlijk. Als openbaar persoon was hij veel aan
trekkelijker, en had daardoor meer invloed, dan Pitt de Jongere, en veel 
beter dan deze wist hij zijn collega's en ondergeschikten te doordringen van 
de noodzakelijkheid tot eensgezindheid, wat onmisbaar is als men zich in de 
strijd bevindt. 

Als iemand me zou vragen, wat Winston eigenlijk deed om de oorlog te 
winnen, zou ik zeggen: er over praten. In een kabinetszitting deed hij prak
tisch niets anders. Van 1942 af ongeveer, toen hij en de stafhoofden . zich 
geheel op de oorlogvoering richtten en het behandelen van de binnenlandse 
zaken geheel aan John Anderson en mij werd overgelaten, sprak Winston 
zo goed als helemaal niet, als er niet over de oorlog viel te praten. De enige 
afdelingen van binnenlandse zaken waar hij belangstelling voor had, waren 
die, welke direkt verband hielden met de oorlogsinspanning. Voor het be
roemde witboek over Engeland-na-de-oorlog had hij geen belangstelling. 
Het kostte ons werkelijk moeite hem er toe te krijgen het te lezen. 

Alleen aan het woord 
N u en dan nam hij in een kabinetszitting een of ander dokument over 

binnenlandse zaken op, nam een memorandum boven af, of graaide door een 
van de uitgewerkte verslagen tot ergens midden in en placht dan een of 
andere vraag te stellen op de toon van iemand die het hele geval meerdere 
malen had doorgenomen, het zwakke punt waar het op aankwam had ont
dekt, en nu het grote onderzoek ging instellen. 

"Hoe zit het hiermee", zei hij dan, terwijl hij met dreigende blik het 
vertrek rondkeek. Soms moesten we hem duidelijk maken, dat de passage 
die hij aanhaalde gevolgd werd door een afwijzing daarvan en geen aan
beveling was. Als hij in de juiste stemming ervoor was, probeerde hij, in 
het minst niet uit het veld geslagen, een ander. Of ook wel deed hij dan net 
of hij onze opmerking niet gehoord had, en bleef 10 of 15 minuten door
praten over iets wat al lang van de baan was. 

We lieten hem dan maar zeggen wat hij te zeggen had en vielen hem niet 
in de rede - het was inderdaad erg moeilijk hem in de rede te vallen, 
niet alleen omdat hij niet van plan was op te houden, maar heel vaak 
was hij toch niet van plan te luisteren. Zijn alleenspra:ken duurden soms 
wel heel lang. 

Veel is er gesohreven over zijn manier van doen als hij memoranda 
uit liet gaan over zeer ondergeschikte punten, waardoor bij de generaals 
te velde de indruk werd gewekt, maar al gauw wisten ze wel beter, dat 
hij tot in de bijzonderheden door had wat ze deden - of niet deden. 
"Wat wordt er gedaan aan die tenten voor de verbindingstroepen op Salis
bury Plain !" - zoiets kortafs werd er dan weggestuurd, tot grote conster
natie van degene die dat in ontvangst moest nemen. Er ontstond vaak een 
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heleboel verwarring door, omdat Winston, als hij eenmaal besloten was er 
achter te komen wat er met die tenten gebeurde, de hele oorlogsinspanning 
stil zette tot iemand het hem verteld had. 

Hooglopende ruzie 
Heel vaak was het enige wat Winston van een bepaalde operatie afwist, 

alleen maar die bijzonderheid waar hij over geschreven had in zijn memo
randum. Sommige van de generaals te velde dachten dat Winston net zoiets 
was als de "Grote Broer" uit Orwell's hoek 1), die maar steeds van de 
muur op hen neerzag. Af en toe kwam er dan wel iemand toevallig achter 
dat dit een trucje was, en beseffend dat Winston onmogelijk alles in bijzon
derheden over een operatie kon weten, maakte hij daarvan dankbaar ge
bruik. Maar dan speelde vaak Winstons enorm geluk of zijn bescherm
engel weer een rol. Want dan bleek nogal eens dat dit nu juist een van 
de vele operaties was die Winston van A tot Z kende. En dan waaide 
er wat. 

Wat Winston werkelijk deed, was volgens mij, dat hij van ons allen 
de grootste inspanning vroeg. Hij verzette maar weinig werk in het 
kabinet. Die kabinetten van hem waren eerlijk gezegd niet veel bijzonders 
wat het zakelijke betreft, maar leuk dat ze waren! Hij hield ons altijd 
aan de gang, gedeeltelijk doordaJt hij nu eenmaal Winston was, anderzijds 
doordat hij altijd met andere ideeën op de proppen kwam. Sommige waren 
niet zo goed, andere bepaald gevaarlijk, maar steeds kwamen er weer 
nieuwe, en dat ging zo maar door, maar een heleboel waren uitstekend. 

Mij dunkt dat mijn betrekkingen tot hem altijd heel goed waren in 
het kabinet. Hij sprak met mij buitengewoon openhartig - openhartiger, 
vermoed ik dan met sommige van zijn conservatieve collega's. Hij had niet 
veel op met diegenen die N eville Ghamberlain gesteund hadden. Hij heeft 
het ze nooit betaald gezet, daar was hij te goedhartig voor en op de een of 
andere manier had hij toch te veel ontzag voor politieke trouw. Wat hij 
echter wel deed, was ervoor te zorgen, dat die Chamberlainianen zo ver 
mogelijk van hem vandaan kwamen, en dat deed hij op een heel behoorlijke 
manier. Halifax ging naar de Verenigde Staten; Sam Hoare naar Spanje; 
Malcolm MacDonald naar Canada; Harlech naar Zuid-Afrika; en Swinton 
naar West-Afrika. 

Winston en ik hadden soms, maar niet vaak, hooglopende ruzie. Ik 
herinner me er een over India, maar de volgende morgen was hij weer 
helemaal goed en nam zelfs mijn standpunt over. Hij rookte altijd een 
sigaar in de vergaderzaal van het kabinet en af en toe gaf hij' er mij ook 
wel een. Of dat kwam doordat ik op dat moment iets gezegd had, dat 
zijn bijzondere instemming had, of dat hij niet langer de lucht van mijn 
pijp kon verdragen, heb ik nooit kunnen ontdekken. En ik heb er nooit aan 
gedacht hem dat eens te vragen. 

Het enige wat Winston tegen me 'had, was dat ik socialist was. Het 
gebeurde wel dat hij hierover echt zat te klagen, maar ik vertelde hem 
dat daar niets aan te doen was. Maar altijd wanneer het onderwerp ter 
sprake kwam hoe Engeland er na de oorlog moest gaan uitzien, was 

1.) ,,1984" geheten, waarin een geheimzinnige figuur via een soort TV systeem al 
iemands gangen nagaat en op het onverwachtst via een luidspreker aan de wand zijn 
opdrachten geeft. (Noot van de vertaler.) 
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Ghurchill weinig op zijn gemak. Altijd pruttelde hij dan dat ik socialist 
was. Altijd ook wanneer een kabinetscommissie hem een stuk voorlegde 
dat niet over leger of vloot ging, was hij geneigd er een socialistische samen
zwering achter te zoeken. Zelfs plannen voor bestuur en distributie tijdens 
de oorlog maakten hem altijd geprikkeld. We konden hem nooit aan het 
verstand brengen dat die voor een conservatief land even onmisbaar waren 
als voor een socialistisch land dat zich in oorlogstoestand bevond. 

Hij werd steeds achterdochtiger als hij aan de mogelijkheid dacht, dat 
de socialisten hem een poets zouden bakken. Hij vond dat de socialisten 
toch al slimmer waren dan de Tories, en dit deed uit de aard der zaak 
zijn bezorgdheid slechts toenemen. Wanneer hij daarom er lucht van 
kreeg, dat er iets aan de orde zou komen, dat buiten zijn gezichtsveld lag, 
liet hij altijd door iemand het terrein verkennen, zodat hij een vervaarlijke 
aanval tegen onze "machinaties" kon voorbereiden. Winston omschreef 
dit altijd op zijn argeloze manier als: "het verschaffen van een nadere, zeer 
bevoegde en objectieve mening over het punt in kwestie". Wat hij in feite 
verlangde, was de mogelijkheid erop in te hakken. 

Was erbarming Winstons grootste deugd, zijn zwakste punt was wel 
zijn ongeduld. Hij kon nooit begrijpen, dat er toch allicht een zekere tijd 
zal verstrijken tussen het ogenblik waarop men vraagt dat iets gedaan 
wordt en het moment dat het tot stand gebracht is. Hij liet de mensen 
verschrikkelijk hard werken, en ontzag niemand of niets. Over het geheel 
genomen liet hij de mensen zijn ongeduld niet voelen door uitbarstingen 
van drift of door tekeer te gaan. Maar het is zoals Alanbrooke in zijn 
Dagboeknotities heeft vermeld, hij liet de mensen onmogelijk lang werken, 
zodat hij zich niet hoefde in te houden, of te wachten op iets waar hij 
enthousiast voor geworden was. 

Mensen beoordelen kon hij ook niet goed en bij benoemingen kon hij 
wonderlijke dingen doen. Het kon heel gemakkelijk gebeuren dat hij iemand 
weg haalde uit een betrekking die hij heel goed vervulde om hem iets op 
te dragen waarvoor hij helemaal niet geschikt was. 

Winston heeft ook wel een goede greep gedaan bij benoemingen. Menig 
staatsman zou soms dit werk beter doen, als hij meer moed bezat. Winston 
aarzelde nooit, als hij iemand voor een baantje uitzocht, wel had hij er 
een hekel aan mensen te ontslaan. Maar partij-overwegingen konden hem 
nooit weerhouden. Ik denk aan de benoeming van Temple tot Aartsbisschop 
in 1942. Iemand woeg Winston waarom hij een socialist Aartsbisschop 
van Canterbury had gemaakt. "Omdat hij," zei hij, "het enige artikel van 
een daalder was in een bazar waar je alleen dingen van een halve stuiver 
tot een kwartje kunt krijgen." 

Ik heb al gezegd dat Churchill geen groot parlementariër was, hoofd
zakelijk alweer omdat hij te ongeduldig was om de werkwijze daar in de 
hand te houden. Hij was zelf geen groot Lagerhuis-debater als Lloyd 
George en Birkenhead. Zijn toespraken waren prachtige rhetorische presta
ties, maar ze waren te statig, te pompeus, te doorwrocht om het goed 
te doen in het Lagerhuis. De gelegenheden waarbij ze gehouden werden 
gaven ze hun historische betekenis. 

Ik heb zo veel van deze toespraken gehoord terwijl ze voorbereid werden, 
dat ik ze misschien niet het best beoordelen kan. Hij liep dan heen en weer 
door de kamer en liet allerlei opmerkingen horen. "Ik zal ze het eens 
vertellen," zei hij dan en je kreeg een paar schitterende volzinnen te horen, 
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die hij later in een toespraak verwerkte. Naar mijn mening waren zijn 
beste toespraken die, welke historische momenten beschreven - een over
winning als bij Alamein, of een nederlaag, zoals die bij Duinkerken. Die 
zijn enig in hun soort. 

Tonypandy 
Wat Churchill als historicus betreft, heb ik altijd zijn proza meer be

wonderd dan de materie die hij behandelt. Het schijnt me toe, dat men 
een heel wonderlijk idee zou krijgen van hetgeen er de laatste 2000 jaar 
in ons land zich heeft afgespeeld, als men het alleen van Winston moest 
hebben. Hij laat teveel belangrijke dingen weg. 

Als er één ding is dat hem onderscheidde van vergelijkbare grootheden 
uit de geschiedenis is het zijn bijzondere manier waarop hij afstand nemen 
kon en zichzelf bekijken, evenals zijn land, - zoals hij meende dat de 
geschiedenis dat zal doen. Feitelijk vroeg hij zich steeds af: "Hoe zal men 
mij beschouwen, als ik dit of dat doe?" En ook: "Wat moet Brittannië 
nu doen opdat het oordeel der geschiedenis gunstig zal uitvallen?" Het 
enige wat voor hem betekenis had in Engelands geschiedenis, waren 
natuurlijk de ogenblikken dat Engeland groot was. Hij was altijd op zoek 
naar "mooiste uren" en als er niet onmiddellijk eentje zich voordeed, 
had hij de neiging er een te fabriceren. 

Men heeft mij wel eens gevraagd of ik, toen ik werd uitgenodigd deel 
uit te maken van een regering onder zijn leiding in 1940, geen aarzeling 
kende om te dienen onder iemand die "de troepen naar Tonypandy gezonden 
had." Nee, ik was ervan overtuigd, dat, wat er ook gebeurde, in de eerste 
plaats de oorlog gewonnen moest worden, dat Winston de man was die 
dat aan kon, en dat de leiders van de Labour Partij Winston aankonden. 
Ik heb nooit geloofd, dat Winston vijandig gestaan had tegenover de 
arbeidersstand. Zelfs geloofde ik niet, dat hij ten opzichte van hen bitter 
gestemd was tijdens de algemene staking. 

Enorm geluk gehad 
Als hij een ruimere opvatting had gehad over hetgeen de conservatieven 

de kiezers in 1945 in het vooruitzicht moesten stellen, zou de verkiezing 
heel wat beter voor hem uitgevallen zijn. Maar hij verkoos de strop strak
ker aan te halen, die de Tories van voor de oorlog hem alom de hals ge
legd hadden. Toen de uitslag van de campagne zich eenmaal begon af 
te tekenen, bracht zijn natuurlijke strijdvaardigheid hem er toe, met zijn 
typisch Churchilliaans vuur door te zetten op deze weg naar de nederlaag. 
Zoals ik gezegd heb, had hij geen goede kijk op de openbare mening en 
ik meen dat wat hij wist van de man-op-de-straat in vredestijd, tezeer 
verouderd was, dan dat hij zou kunnen geloven dat het moois dat hij ver
telde over politiestaat tegenover conservatieve vrijheid enige uitwerking 
zou hebben. 

Churchill had er dikwijls niet genoeg oog voor hoezeer de kiezer werd 
beïnvloed door de kwestie van de boterham en bezorgdheid voor voor
zieningen voor vrouwen kinderen, gezondheid en opvoeding, enz. Maar dat 
kwam niet, doordat Winston niet voelde voor deze dingen; anders had 
hij nooit Lloyd Georges plaatsvervanger kunnen zijn en hem geholpen 
hebben de welzijnsstaat op te bouwen. 

Churchill was niet "anti-Beveridge". Dat hij het rapport, bij wijze 



LORD ATTLEE - DE MAN DIE IK GEKEND HEB 

van spreken, steeds van zich afsohoof, kwam doordat hij de oorlog wilde 
voortzetten en die winnen. Daar Winston en de verdedigingscommissie zich 
geheel en al riohtten op de militaire aspecten van de oorlog, en zoals hij 
zelf zegt in zijn Memoi,res, John AnderSIOn, Arthur Greenwood en ik bijna 
voor al het overige zorgden, was de Labourpartij dus veel meer geëigend 
om dat rapport te verwerkelijken. 

Zijn meest kenmerkende eigenschap was niet zozeer wijsheid, praktisch 
inzicht of vooruitziende blik, maar wilskracht. Wat dit laatste betreft, zou 
ik niemand kennen die met hem op één lijn stond, dan Napoleon, Bismarck 
en Lloyd George. Maar bij ChurohilI was het zijn poëtische zin, gepaard 
aan zijn wilskracht, die het hem deden. Naar mijn mening zijn het deze 
twee eigenschappen, die hem in hoofdzaak kenmerkten. 

Natuurlijk, het is hem buitengewoon meegelopen. De geschiedenis heeft 
hem voor een taak geplaatst, waarvoor hij de ideale persoon was om die 
te vervullen. Ik kan niemand bedenken wie het in dit opzicht zo voor de 
wind gegaan is. Winston heeft enorm geluk gehad. En het meest hart
verwarmende bij hem is misschien wel, dat hij dat zelf ook altijd bleef 
zeggen. 

* 
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DRS. P. C. BOS 1) 

In het eerste artikel is beoogd dat het verminderen en opheffen van de 
schrijnende tegenstelling tussen de arme en rijke landen een zaak van ge
rechtigheid is. Dit brengt mee, dat de overheid hiermee vrij veel bemoeienis 
zal hebben, naar haar aard. Men hoeft echter als antirevolutionair geen 
voorkeur te hebben voor bepaalde vormen waarin de steun aan de ontwik
kelingslanden kan worden verleend. Want er zijn talloze manieren, waarop 
de overheid zich van haar taak in deze kan kwijten. Bij sommige is zij 
meer direct, bij andere minder nauw zelf betrokken. Bij de keuze zal voorop 
moeten staan, wat het meest effectief is. O. i. zal de A.R. Partij veel minder 
bevooroordeeld een keuze kunnen doen dan bv. de P. v. d. A. of de V.V.D. 
Eerstgenoemde partij zal geneigd zijn de ontwikkelingssteun te veel in de 
overheidssfeer te houden, laatstgenóetnde zal wellicht teveel de rol van het 
particuliere bedrijfsleven benadrukken. Beide zullen te weinig oog hebben 
voor de 'belangrijke mogelijkheden die Zending en Missie bieden. 

Via overheden. Het kan zeer effectief zijn aan de overheid van be
paalde ontwikkelingslanden die concrete plannen hebben, rechtstreeks be
dragen ter beschikking te stellen. Vele regeringen in die landen zijn stellig 
van goeden wille en hebben ook de krachten om de plannen uit te voeren, 
doch de middelen, vooral de buitenlandse valuta, ontbreken. De Neder
landse regering moet niet hang zijn zich in dit opzicht te engageren, want 
juist kleine landen hebben het grote voordeel dat zij minder gauw ervan 
verdacht worden politieke bedoelingen na te streven met hun steun. 
Echter, niet altijd is deze vorm geschikt; soms bestaan niet voldoende con
tacten met het betmkken land, soms lijkt de politieke situatie er te onstabiel 
etc. Ook in die gevallen waarin andere vormen worden gekozen, zal men 
tooh wel de overheid van het betreffende land erin moeten kennen, ja, men 
zal de goedkeuring en medewerking moeten zien te verkrijgen, omdat 
anders de projecten bij voorbaat tot mislukken gedoemd zijn. 

Via internationale organen. Deze vorm, die in Nederland tot dusver 
de meeste aandacht heeft gehad, biedt verscheidene grote voordelen. Deze 
organen, zoals de Wereldbank, de International Development Association, 
de International Finance Corporation en het Special Program van de Ver
enigde Naties, doen buitengewoon goed werk. Zij hebben zich een goede 
naam verworven, ook bij de ontwikkelingslanden. Zij beschikken over 
specialisten die ontwikkelingsprojecten kunnen beoordelen en de betref
fende landen kunnen adviseren bij het opstellen van een verantwoord pro-

1) De beide artikelen onder deze titel zijn het resultaat van besprekingen binnen 
een anti-revolutionaire werkgroep. De schrijver heeft als lid van deze groep de 
uiteindelijke formulering verzorgd van het besprokene. 
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gramma. T.a.v. sommige van deze organen zou Nederland bepaald wel 
méér mogen doen dan zijn evenredige deel. Het Special Fund worstelt al 
jaren om zijn beoogde omvang te bereiken. Gestreefd wordt naar een be
drag aan middelen van $ 100 mln., terwijl tot dusver slechts $ 79 mln. 
is bereikt. Wat weerhoudt onze Nederlandse regering om althans dit pro
bleem uit de wereld te helpen? 

Soms doet zich bij deze organen het pijplijn-effect voor: sommige be
dragen blijven onbesteed, doordat de projecten waarvoor ze bestemd zijn, 
niet vlot kunnen worden ter hand genomen (zie het eerste artikel). In die 
gevallen is verlhoging van deze vorm van hulp niet effectief. 

Via bedrijfsleven. Soms zal het om betalingsbalansredenen gewenst 
zijn "gebonden" ontwikkelingshulp te verlenen. Men bindt het krediet of 
de schenking aan besteding in Nederland, zodat Nederlandse bedrijven 
goederen kunnen leveren of projecten kunnen uitvoeren. Dit behoeft geen 
bezwaar op te leveren, mits het bedrijfsleven voldoende concurrerend is en 
het ontwikkelingsland dus voldoende "waar" voor zijn geld krijgt. Ook 
indien een krediet niet gebonden is ziet men toch vaak dat het ontwikke
lingsland de bedrijven van het gevende land inschakelt. Echter, het bedrijfs
leven zou nog veel meer kunnen doen. Men denke hier aan de schat van 
technische kennis en moderne produktiemethoden die in de Nederlandse 
bedrijven gevonden wordt. Men kan van het bedrijfsleven in redelijkheid 
niet verlangen dat het deze methoden gratis gaat overdragen aan ontwik
keling~landen die willen industrialiseren. De Nederlandse overheid zou 
hier een tegemoetkoming moeten geven in de kosten en dit ook op andere 
wijze maximaal moeten steunen. Want juist de technische kennis is vaak 
het grote struikelblok bij de ontwikkeling. Nauw hiermee verbonden is het 
vraagstuk van de investeringsgaranties. Het is bekend dat verscheidene 
Nederlandse bedrijven bereid zijn in ontwikkelingslanden te investeren, er 
werkgelegenheid te scheppen en zodoende bij te dragen tot de ontwikkeling, 
doch de niet-commerciële risico's weerhouden hen hiervan. Men kan in 
de huidige tijd van een bedrijf dat een nieuw project begint in een ont
wikkelingsland dikwijls in redelijkheid niet verlangen dat het zelf deze 
risico's draagt: dat is in strijd met de aard van de onderneming. De Neder
landse overheid zou hier veel meer durf en visie moeten vertonen dan tot 
dusver. 

Via particuli{!1re instanties. Ook hier liggen grote mogelijkheden om 
zeer effectief de on.twikkeling van een land te steunen. NOVIB, het 
Jongeren Vrijwilligers Corps, Zending en Missie, om slechts deze te 
noemen, hebben in ons land reeds een goede naam. Een christelijke partij 
zal met name oog kunnen hebben voor de voordelen die het kanaliseren 
van ontwikkelingshulp via Zending en Missie biedt. Immers, men kan er 
dan van verzekerd zijn, dat de mensen in het ontvangende land niet alleen 
brood voor het lichaam ontvangen, doch ook "brood voor het hart". Men 
vermijdt het ontstaan van een religieus vacuum, dat zich zo gemakkelijk 
voordoet, indien men alleen maar technische kennis probeert over te 
dragen. Een niet-christelijke partij zal dikwijls niet voldoende oog hebben 
voor de geestelijke ontworteling die een ontwikkelingsproject door louter 
"technici" uitgevoerd, ten gevolge kan hebben. Doch afgezien daarvan: 
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juist in kringen van Zending en Missie die de langste traditie hebben in 
het werken in ontwikkelingslanden, bestaat een schat aan kennis van zaken, 
kennis van concrete noden en van de beste methoden om daarin te voor
zien. De f 5 miljoen die de Nederlandse regering voor 1965 voor dit doel 
ter beschikking wil stellen, zullen voor volgende jaren verveelvoudigd kun
nen worden. De A.R. Partij zal hier speciaal op toe moeten zien. Vanzelf
sprekend moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn vóór langs deze 
weg ontwikkelingsprojecten kunnen worden gefinancierd. De voorwaarden 
die Zending en Missie in hun brief aan de regering in 1963 zelf genoemd 
hebben en die door de regering zijn overgenomen, zijn stellig voldoende 
om te verzekeren dat deze vorm van hulp geen kwade bij-effecten heeft. 
Het is daarom niet juist te spreken van "subsidie aan Zending en Missie", 
zoals tegenstanders van deze vorm van hulpverlening plegen te doen: het 
gaat om financiering van ontwikkelingsprojecten via Zending en Missie. 

Corruptie. Tot dusver is gesproken over wegen tot ontwikkelingshulp 
waarbij het verlenen van krediet en het doen van schenkingen een belang
rijk element vormde. Hierbij doet zich het verschijnsel van corruptie voor: 
een gedeelte van het voor ontwikkeling bestemde geld komt in verkeerde 
handen. In de huidige situatie is dit praktisch onvermijdelijk. Bij sommige 
vormen speelt dit meer (via overheden) bij andere minder (via Zending en 
Missie), maar een zeker risico loopt men altijd. In het parlement maken 
sommige partijen (S.G.P., G.P.V., Boerenpartij) zich "verdienstelijk" door 
hier bij de voortduur op te hameren. O. i. getuigt dit van weinig visie en 
van weinig bewogenheid. Zelfs als zou 20% van onze ontwikkelingshulp 
verkeerd terecht komen (deze schatting is beslist veel te hoog), dan zouden 
wij er toch mee door moeten gaan. Het gaat om het bevorderen van de 
gerechtig:heid - dan mogen we blij zijn met de 80ro die wèl goed terecht
komt en moeten we ons inspannen om ondanks de corruptie de 100% vol 
te maken. Ook de opmerking van de toenmalige minister van Financiën, 
prof. Zijlstra, dat Nederland niet mee moest doen met een "run op 
dubieuze debiteuren" (het ging om het verlengen van termijnen voor 
kredietgaranties bij leveringen aan ontwikkelingslanden) getuigt van weinig 
visie. Ontwikkelingshulp zal ons volk veel geld gaan kosten - zie het 
eerste artikel - en zowel het verschijnsel van de corruptie als dat van de 
geringe kredietwaardigheid der ontwikkelingslanden zal ons er niet van 
mogen weerhouden onze inspanning sterk op te voeren. 

Niet alleen geld. De zaak van de ontwikkelingslanden is niet af te doen 
met geld alleen. Aan veel meer fronten kan tegelijk gewerkt worden. In de 
Nederlandse politiek zal niet alleen op de minister van Financiën druk 
uitgeoefend moeten worden, doch ook op al zijn collega's. 

0., K. en W. Dit is voor de ontwikkelingsproblematiek een zeer be
langrijk departement. Er is een tekort aan deskundigen op allerlei gebied. 
Voert 0., K. en W. een actieve politiek om te bevorderen dat meer mensen 
bij hun beroepskeuze rekening houden met uitzending naar ontwikkelings
landen? Heeft dit departement voldoende mogelijkheden tot een grondige 
opleiding van uit te zenden krachten gecreëerd of doen creëren? Stimuleert 
het de voorlichting aan scholieren e. d. over de toestanden in deze ge-
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bieden? Ook het leerplan zou wellioht hierop mede gericht kunnen worden. 
Studies over de problematiek van ontwikkelingslanden zouden bevorderd 
moeten worden door het verstrekken van opdrachten en het oprichten van 
een studiecentrum. Vooral op het gebied van het technisch onderwijs, dat 
voor deze landen de zwakke plek vormt, zou iets gedaan moeten worden. 

Economische Zaken. De N.V. Philips heeft onlangs in Utrecht een 
centrum opgericht voor het aanpassen van moderne produktietechnieken aan 
de omstandigheden die zich in ontwikkelingslanden voordoen. Zou E<Xlno
mische Zaken niet kunnen bevorderen dat een dergelijk instituut voor 
meer bedrijfstakken werd opgerioht? Wat doet dit departement aan studie 
van streekontwikkeling en planning in ontwikkelingslanden? Misschien zou 
T.N.O. ingeschakeld kunnen worden voor onderzoekingen ten behoeve 
van deze landen. Zou niet een regeling getroffen kunne.n worden dat 
regeringen of bedrijven uit ontwikkelingslanden, of kleinere Nederlandse 
bedrij ven die daar iets willen gaan ondernemen, onder bepaalde voorwaar
den dit instituut gratis mogen consulteren? 

Zeer belangrijk is voorts de handelspolitiek. Ons handelspolitieke beleid 
zal er steeds, zowel nationaal, als in E.E.G.-verband en op wereldniveau, 
op gericht moeten zijn de welvaart in die landen te bevorderen. Gelukkig 
is dit in feite reeds in belangrijke mate het geval. Het optreden van de 
Nederlandse delegatie op de Wereldhandelsconferentie dient in dit op
zicht ook positief beoordeeld te worden, al zou Nederland misschien nog 
vaker een onafhankelijke koers moeten varen. 

Sociale Zaken. Vanuit dit departement zou steun verleend kunnen wor
den aan bv. medische opleidingen in ontwikkelingslanden. 

Defensie. Dikwijls is de vorming van een modern, efficiënt leger een 
eerste stap op weg naar economische ontwikkeling. De gebeurtenissen in 
Congo demonstreren welke gevolgen het ontbreken van een goede ge
wapende macht voor jonge staten kan betekenen. Hoewel zich hier stellig 
bijzondere moeilijkheden voordoen, valt niet in te zien waarom Nederland 
niet bepaalde jooge staten zou kunnen helpen bij de vorming van hun 
nationale leger. Het is zeker niet nodig dit aan de V.S. en de communis
tische landen over te laten. Israël verleent ook militaire steun aan be
paalde Afrikaanse landen. 

Landbouw en Visserij. Het is bekend dat de hogesdhool te Wageningen 
en het opleidingsinstituut te Deventer zeer belangrijk zijn voor de ont
wikkelingslanden, niet in de laatste plaats vanwege de vele buitenlanders 
die hier een opleiding ontvangen. Zou men deze opleidingen niet nog 
consequenter op de behoeften van deze gebieden kunnen richten? Wordt wel 
overwogen de Nederlandse landbouwoverschotten ten behoeve van ont
wikkelingslanden aan te wenden, bv. op de wijze van het World Food 
Program? Tevens zal binnenslands en in E.E.G.-verband het beleid erop 
gericht moeten zijn dat men niet ten koste van de export van ontwikke
lingslanden (men denke aan het graan en vlees exporterende Argentinië) 
in eigen land een te dure produktie in stand houdt. 
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Buitenlandse Zaken. Tot dusver valt de ontwikkelingslhulp in ons land 
onder dit departement. Men ontlromt soms niet aan de indruk, dat deze 
zaak als bijzaak wordt beschouwd "waaraan ook iets gedaan moet worden". 
Het traditionele klimaat van de buitenlandse politiek lijkt ons niet het 
meest geschikt om een stimulerende activiteit op het gehele regeringsbeleid 
in deze richting uit te oefenen. De normale diplomatie is niet ingesteld op 
het verlenen van hulp zonder politieke bijbedoelingen. Niettemin kan men 
veel waardering hebben voor hetgeen reeds tot stand is gekomen in de 
vorm van het bureau LT.H., het ].V.P. etc. 

Coördinatie in een centraal orgaan. Het gehele voorgaande betoog doet 
echter zien, dat vrijwel alle departementen een bijdrage tot ontwikkelings
hulp dienen te leveren. In elk departementaal beleid zal de ontwikkelings
problematiek een rol moeten spelen. O. i. dient dit hierin gestalte te krijgen 
dat de coördinatie van deze activiteiten en het richten van het beleid in 
de afzonderlijke departementen niet aan één van deze departementen, i.c. 
Buitenlandse Zaken moet worden opgedragen, maar aan een centraal 
orgaan, rechtstreeks ressorterend onder de Minister-President. Pas dan 
zal het vraagstuk van de ontwikkelingslanden de aandaoht kunnen krijgen 
die het verdient. Dit centrale orgaan zou concrete regelingen kunnen 
treffen die nu een snelle uitbreiding van de inspanningen in de weg staan. 
Eén noodzakelijke regeling is bv. dat departementen krachten kunnen af
staan voor tijdelijke uitzending naar een ontwikkelingsgebied zonder dat 
dit de betrokkenen schaadt in hun ambtelijke carrière. Momenteel is dit 
niet het geval, hetgeen velen ervan weerhoudt zich ter beschikking te 
stellen. 

De voornaamste reden blijft, dat de ontwikkelingshulp een zaak van 
gerechtigheid is. Een overheid die in onze dagen haar taak verstaat, zal 
haar beleid in alle geledingen hiervan moeten doordringen. Krachtige, cen
trale coördinatie, los van de afzonderlijke departementen met .hun moge
lijke onderlinge naijver die de activiteit verlamt, is daarom gebiedende eis. 

* 
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Ned@rlands Bestuursrecht,' uitgave 1962, bewerkt onder 
leiding van DR. G. A. VAN POELJE e.a. - N. Samsom 
N.V., Alphen aan de Rijn (1962/1964). 

Het bestuursreaht is in deze eeuwen inzonderheid na de laatste wereld
oorlog tot een zodanige ontwikkeling gekomen, dat het ook voor de be
oefenaren van de staatkunde, ongeacht in welke sector van het staatsbeste! 
zij werkzaam zijn, onmogelijk is zonder kennis van de hoofdlijnen van het 
bestuursrecht hun taak naar behoren te vervullen. Er is daarom alle reden, 
aan de verschijning van de nieuwe uitgave van het Nederlands Bestuurs
recht in dit tijdschrift ruime aandacht te schenken. Ik wil, dit doende, 
allereerst stellen, dat deze uitgave in een behoefte voorziet en dat dan ook 
de commissie, die onder leiding van dr. G. A. van Poelje deze uitgave heeft 
voorbereid, en de uitgever, op erkentelijkheid en waardering, mede van de 
zijde der politici, aanspraak mogen maken. Men mag hopen en verwachten, 
dat ook zij, die politieke functies bekleden, van deze uitgave veelvuldig en 
dankbaar gebruik zullen maken. Wel zal men daarbij in het oog moeten 
houden, dat een uitgave als de onderwerpelijke op tal van onderdelen snel 
veroudert, in, sommige opzichten zelfs reeds bij de verschijning verouderd is, 
en dat de lezer dus ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat 
de weergave van het recht, door de ontwikkeling die zich inmiddels heeft 
voltrokken, niet meer in overeenstemming is c.q. kan zijn met het recht, 
dat geldt op het tijdstip waarop hij de uitgave raadpleegt. 

Het zou niet moeilijk zijn aan de hand van deze uitgave met voorbeelden 
te illustreren, van welke grote betekenis het moderne bestuursrecht zowel 
voor overheid als burger is. Die betekenis blijkt inzonderheid duidelijk uit 
het eerste deel, dat met uitzondering van een hoofdstuk van de hand van 
prof. Simons over de openbare geldmiddelen, geschreven is door mr. A. M. 
Donner. In dit algemene deel is o.m. een hoofdstuk gewijd aan "het bestuur 
en de burger" (blz. 217 e.v.). Donner wijst er in dit hoofdstuk op, dat het 
moderne bestuursrecht wordt beheerst en bepaald door het grondbeginsel 
van de gebondenheid aan de wet en dat onze rechtsorde er van uit gaat, dat 
de burger zekere meer of minder onaantastbare aanspraken heeft tegen
over de staat. Hieraan verbindt hij de opmerking, dat de concretisering van 
die aanspraken in de eerste plaats taak is van de wetgever, die, wanneer 
hij het bestuur zekere bevoegdheid verleent, tegelijkertijd de zekerheid 
moet scheppen dat met die bevoegdheid niet onbehoorlijk de rechtmatige 
aanspraken en verwachtingen van de burger kunnen worden gefrustreerd. 
Intussen moet de wetgever veelal aan het bestuur een grotere of kleinere 
speelruimte laten om binnen het kader van de wet zijn taak te vervullen. 
Het bestuur is echter binnen die speelruimte niet ongebonden, maar even
zeer tot eerbiediging van de aanspraken en verwachtingen, welke de justiti
abelen kunnen doen gelden, gehouden. Donner noemt in dit verband een 
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drietal eisen, waaraan alle in vrijheid door het bestuur genomen besluiten 
moeten voldoen: 

1. de noodzaak van een werkelijke appreciatie van het individuele geval 
met al zijn bijzonderheden; 

2. de eis, dat het genomen besluit moet berusten op een gezonde en 
zakelijke redenering, en 

3. de eis, dat de feiten, welke aan een bepaalde waardering worden 
ten grondslag gelegd, op zich zelf juist zijn. 

Wat de verhouding van de burger tot de wetgever betreft, stelt Donner 
(blz. 233), dat de grondslag van het staatsgezag tevens grondslag is van de 
vrijheden en rechten van de mens, we!ke in de staatswet zijn gepositiveerd. 
Deze grondslag wordt door sommigen gevonden in het natuurrecht, door 
anderen in het rechtsbewustzijn en door Donner zelf in "de goddelijke wet, 
het bestel van de Schepper en Onderhouder van hemel en aarde". 

Deze verkorte weergave van Donner's betoog, waarmede ik gaarne 
instem, kan de lezer een indruk geven van het grote belang van een goed 
geordend en goed functionerend bestuursrecht. 

Aangezien overigens de verhandeling van Donner in grote lijnen gelijk 
is aan die van de vorige (in 1953 gepubliceerde) uitgave en prof. Van Wijk 
hieraan in zijn bespreking in A.R.staatkunde van december 1957 ruim
schoots aandacht heeft geschonken, meen ik dat er geen aanleiding is thans 
daarop nader in te gaan. Sleahts zou ik een tweetal kanttekeningen willen 
plaatsen bij het hoofdstuk over de rechtsbescherming tegen onrechtmatig 
bestuur. 

In de eerste plaats is mij opgevallen, dat ook nu weer, evenals in de 
vorige uitgave, Donner er blijk van geeft voor de balie in het algemeen 
weinig waardering te hebben. Wanneer men, aldus zijn judicium op 
blz. 342, van enkele voortreffelijke uitzonderingen afziet, dan moet worden 
vastgesteld, dat zij - de advocaten - vaak achterstaan bij de eerste de 
beste ambtenaar of "vrijgestelde" van een bonafide vakorganisatie (cursi
vering van mij). Hier zij heJ:1haald, wat ik in mijn bespreking van de vorige 
uitgave in Tijdschrift voor Overheidsadministratie nr. 465 opmerkte, dat 
ik deze uitspraak niet graag voor mijn rekening zou nemen, omdat het hier 
een onbewezen en m. i. ook niet te bewij zen stelling c.q. beschuldiging betreft. 

De tweede opmerking heeft betrekking op de nieuwe regeling inzake het 
beroep tegen administratieve beschikkingen. Donner geeft op blz. 338 de 
hoofdinhoud van het dienaangaande in 1958 ingediende wetsontwerp weer. 
Inmiddels is deze regeling - op enkele onderdelen gewijzigd - wet ge
worden en ook in werking getreden. Donner acht het zeer te betreuren, dat 
de beschikkingen van lagere besturen van beroep zijn uitgesloten en even
eens, dat ook het gehele gebied van de subsidiëring is uitgezonderd. Hierbij 
moet evenwel worden aangetekend, dat dit laatste niet geheel juist is, aan
gezien blijkens art. 5 sub k der Wet Beroep Administratieve Beschikkingen 
een beschikking waarbij een subsidie of andere tegemoetkoming wordt toe
gekend of geweigerd, wèl appellabel is, indien "zowel de verschuldigdheid 
als de hoogte van het verschuldigde bedrag bij of krachtens een algemeen 
verbindend voorschrift zijn bepaald". Wat de beschikkingen der lagere be
stuursorganen betreft meen ik, anders dan Donner, dat de wetgever deze 
vooralsnog terecht heeft uitgezonderd. Ik voeg er aan toe, dat, indien er 
categorieën van zodanige besahikkingen zouden zijn, waarbij aan een 
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rechtsgang dringend behoefte zou bestaan - of zij er zijn laat ik in het 
midden - door afzonderlijke beroepsregelingen - zoals deze reeds in tal 
van wetten en verordeningen voorkomen - een oplossing is te bereiken. 

Het tweede deel van Nederlands Bestuursrecht, bewerkt door en onder 
leiding van dr. G. A. van Poelje, een van onze grootmeesters op het 
terrein van de bestuurskunde en het bestuursrecht, is gewijd aan het 
binnenlands bestuur. De gezaghebbende schrijver behandelt zijn onderwerp 
van uit het oogpunt van de verzekeringen, die het bestuursrecht biedt. Zo 
komen achtereenvolgens aan de orde de verzekering van de vrijheidssfeer, 
de verzekering van cultuurwaarden en de verzekering van orde, rust en 
veiligheid. 

Om de lezer een indruk te geven van wat tot deze drie groepen gerekend 
wordt, laat ik hier de onderverdeling volgen. Bij de vrijheidssfeer wordt 
gehandeld over 1. vrijheid van godsdienst en belijdenis, 2. goede zeden en 
3. ( militaire) beveiliging van het volksbestaan; bij de cultuurwaarden over 
1. onderwijs, 2. jeugdwerk en volksontwikkeling en 3. cultuur- en natuur
monumenten, kunsten en wetensohappen; en ten slotte bij orde, rust en 
veiligheid over 1. ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, 2. waterstaat, 
3. verkeer en 4. voorsc.hriften betreffende de rechtstreekse verzekering van 
de openbare orde (zowel landelijk als gemeentelijk). In totaal 10 hoofeo 

stukken, elk weer in een aantal paragrafen onderverdeeld. Het laatste 
hoofdstuk telt er niet minder dan 12; een ervan heeft als opschrift "uren, 
dagen, maanden", en het toeval wil, dat ik dit juist zie en noteer op de 
laatste dag van 1964! 

Het gegeven overzicht behelst een indrukwekkende reeks van onder
werpen, waarbij intussen de vraag opkomt of die reeks en met name het 
eerste gedeelte daarvan wel volledig is. Tot de daarbesproken vriiheids
sfeer valt immers niet slechts de godsdienstvrijheid te rekenen, doch ook 
een aantal andere, al dan niet in de grondwet verankerde vrijheden. Deze 
worden niet of slechts terloops behandeld en dan soms in een geheel ander 
verband, zoals bv. de vrijheid van vereniging en vergadering, welke ter 
sprake komt in het hoofdstuk betreffende de verzekering van de openbare 
orde. Naar mijn mening ligt bij het recht van vereniging en vergadering 
het zwaartepunt meer bij de daarin verankerde vrijheid dan bij het aspect 
van de openbare orde. Van Poelje zelf ziet dit kennelijk anders. Men ziet 
hier een bevestiging van wat hij in zijn inleiding opmerkt, ni. dat over de 
vraag waar precies het zwaartepunt van een bepaalde regeling ligt, ver
schil van mening mogelijk is en dat hierbij de ontwikkeling der maatschap
pelijke verhoudingen er toe kan leiden, dat wat hoofdzaak was bijzaak 
wordt en omgekeerd. Intussen vraag ik me af, of dit voorbeeld niet doet 
zien, dat het moeilijk is een scheiding te maken tussen de vrijheidssfeer 
enerzijds en het recht inzake de openbare orde anderzijds. Bestaat tussen 
beide niet een zodanig nauwe samenhang, dat een afzonderlijke behandeling 
naar de methode van Van Poelje bezwaar ontmoet en weinig bevredi
gend is? 

Om mijn bedoeling te verduidelijken wil ik nog een ander voorbeeld 
noemen, t.W. dat van de openbare godsdienstoefeningen. De schrijver be
handelt dit onderwerp in het hoofdstuk van de vrijheidssfeer, maar er zit 
aan deze zaak toch ook een belangrijk aspect van openbare orde. Zie art. 184 
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der grondwet, waar duidelijk en onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn 
het recht op vrijheid enerzijds en de beperkingen in het belang der open
bare orde anderzijds. Vele voorschriften op het stuk van de openbare orde 
hebben de duidelijke strekking de vrijheidssfeer te verzekeren en zonder 
regeling en handhaving van de openbare orde kan van een verzekerde 
vrijheidssfeer geen sprake zijn. In dit verband denke men ook aan de klas
sieke uitspraak van Paulus, volgens welke de overheid er (mede) is opdat 
we een rustig leven kunnen leiden. 

De hier ontwikkelde bedenking tegen de systematiek van Van Poelje 
doet overigens niets af aan mijn bewondering voor de grote geest van de 
hoog bejaarde, doch nog steeds zo vitale auteur. Ook dit werk doet weer 
zien, hoe geweldig het denkvermogen van deze unieke figuur op het terrein 
van het bestuursrecht is. 

Bij een tweetal onderdelen van dit tweede deel wil ik thans nog even 
stilstaan, t.w. de paragraaf, welke handelt over steun aan en bevordering 
van het godsdienstig leven (blz. 21 e.v.) en het gedeelte betreffende ge
wetensbezwaren (blz. 26 e.v.). In bedoelde paragraaf wordt allereerst be
handeld de financiële steun voor kerkbouw en wat daarmede verband 
houdt. Dit gedeelte is inmiddels al verouderd, zulks ten gevolge van de 
totstandkoming van de Wet Premie Kerkbouw (Stbl. 1962, 538). Wat de 
jurisprudentie inzake subsidies aan kerken betreft, wordt melding gemaakt 
van het KB. van 9 augustus 1954 no. 12 over financiële medewerking aan 
kerkbouw te Nijmegen. Behalve dit KB. zijn ook van belang het KB. van 
29 november 1955 no. 9 (A.B. 1955, blz. 881) en het KB. van 6 april 1960, 
no. 17 (A.B. 1961, blz. 33). Bij de eerstgenoemde uitspraak is aanvaard, 
dat de burgerlijke gemeente aan de kerk ingevolge een daartoe strekkende 
verordening subsidies kan geven voor levensonderhoud van de aan die 
kerk verbonden bedienaren van de godsdienst, terwijl de tweede beslissing 
de mogelijkheid erkent dat bij gemeenteverordening het aan openbare 
scholen te geven godsdienstonderwijs wordt gesubsidieerd. De wettelijke 
regeling van overheidssubsidies aan het bijzonder onderwijs is naar de 
mening van de schrijver "de gewichtigste vorm van indirecte overheids
steun aan het godsdienstig leven" (blz. 23). Met deze kwalificatie kan ik 
mij verenigen, zij het met deze aantekening erbij, dat de bedoelde steun 
meer gevolg is dan doel van die wettelijke regeling en dat evenzeer voor 
subsidiëring in aanmerking komt het bijzonder onderwijs, dat niet con
fessioneel gebonden is. 

Omtrent de positie van leger- en vlootpredikanten en aalmoezeniers 
wordt op blz. 25 slechts vermeld, dat deze bij ministeriële beschikkingen 
is geregeld. Inmiddels is deze zaak hier te lande wat meer in de belang
stelling gekomen. Het is wellicht wenselijk in een volgende druk bij dit 
onderwerp nader stil te staan. Tevens zou dan aandacht kunnen worden 
geschonken aan de thans geldende regelingen inzake de geestelijke ver
zorging in gevangenissen en rijksinriahtingen op het terrein van de kinder
bescherming. 

Wat de gewetensbezwaren betreft, bespreekt Van Poelje achtereen
volgens de voorzieningen dienaangaande ten opzichte van de eed, de mili
taire dienst, de sociale verzekeringen, de leerplicht en de inentingen. Ook 
op dit terrein is de ontwikkeling sedert het verschijnen van dit boek voortge
schreden. Zo valt thans melding te maken van de nieuwe wettelijke rege-



62 BOEKBESPREKING 

ling met betrekking tot de gewetensbezwaren tegen de militaire dienst 
(op 1 december jl. in werking getreden) en de Wet aansprakelijkheidsver
zekering motorrijtuigen. 

Gelet op de contekst is het begrijpelijk, dat Van Poelje het recht betref
fende de beëdigingen niet in volle omvang behandelt. Hier doen zich overi
gens nog wel enige vraagpunten voor. Zo kan men zich afvragen, of niet 
wat meer uniformiteit te dezer zake wenselijk zou zijn. Men kan in de 
onderscheidene regelingen verschillen signaleren, waarvoor weinig of geen 
ratio aanwezig schijnt te zijn. Als voorbeeld noem ik twee recente, door 
dezelfde minister gecontrasigneerde wetten, t.W. de Provinciewet en de 
Wet op de Raad van State: de griffier der provincie zweert trouw aan de 
Grondwet en de wetten en dat hij de belangen der provincie met al zijn 
vermogen zal voorstaan en bevorderen (art. 70 van eerstgenoemde wet), 
terwijl de secretaris van de Raad van State zweert dat hij al de plichten 
aan zijn ambt verbonden eerlijk en vlijtig zal vervullen (art. 13 van laatst
genoemde wet). Een andere vraag - welke in de bestuurspraktijk ook wel 
eens heeft gespeeld - is deze, of autoriteiten bevoegd zijn in gevallen 
waarin de wet dit niet voorziet, aan hen, die verklaringen afleggen, welke 
voor het nemen van beslissingen door die autoriteiten van belang kunnen 
zijn, te verzoeken resp. toe te staan dit onder ede te doen. Gelet op het 
karakter van de eed meen ik, dat deze vraag ontkennend moet worden be
antwoord, maar ik geef toe, dat ook een ander standpunt denkbaar is. 

Het derde - in 1%4 uitgekomen - deel van Nederlands Bestuurs
recht bestaat uit een tweetal hoofdafdelingen resp. betrekking hebbend op 
het economisch bestuur en het sociaal bestuur. Om deze bespreking niet 
te lang te maken, zou ik me ten aanzien van beide omvangrijke materies 
tot een enkel onderdeel willen beperken. Ik kies hierbij uit de eerste hoofd
afdeling het eerste onderdeel (algemene beschouwingen) en uit de tweede 
hoofdafdeling het laatste stuk (maatschappelijk werk). Deze beperking is 
te meer nodig, omdat dit derde deel zeer volumineus is en met zijn 796 
pagina's een grotere omvang heeft dan deel I en deel II bij elkaar. 

De algemene beschouwingen omtrent het economisch bestuur zijn in 
drie hoofdstukken verdeeld, waarin achtereenvolgens ter sprake komen de 
ontwikkeling van het economisch bestuur, de organisatie van het econo
misahbestuur en het internationaal economisch bestuur. In het eerste 
hoofdstuk, geschreven door prof. mr. W. C. L. van der Grinten, gaat 
de auteur in op de termen economisch bestuur en economisch bestuursrecht. 
Hierbij moet, aldus de schrijver, allereerst worden gedacht aan de be
stuursrechtelijke maatregelen betreffende de economische aktiviteiten der 
burgers, doch voorts ook aan de maatregelen, gericht op de ontwikkeling 
van het economische leven zonder dat eenreahtstreeks ingrijpen in de 
economische verhoudingen plaats vindt. Daarnaast wordt nog gewezen 
op de fiscale politiek en op de economische aspecten welke aan vele andere 
aktiviteiten der overheid - bv. op het terrein der ruimtelijke ordening -
zijn verbonden, maar deze zaken worden in de verdere verhandeling over 
het economisch bestuur buiten beschouwing gelaten. De auteur stelt dan 
ook ter voorkoming van misverstand uitdrukkelijk dat deze verhandeling 
slechts een deel van de overheidsbemoeiing t.a.v. het economisch leven 
betreft en dat dus geen totaal beeld wordt gegeven. 
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De lezer kan hier vrede mee hebben, doch voelt wel bij zich de vraag 0p
komen, of de vlag "eoonomisch bestuur", nu de lading onvolledig blijkt 
te zijn, wel terecht is gehesen. Afgezien hiervan kan worden betwijfeld, 
of het wel zin heeft van "economisch bestuursrecht" te spreken; het komt 
mij voor, dat dit begrip nadere overweging verdient, aangezien de aan 
dit begrip verbonden voordelen allerminst evident zijn. 

V ervolgens geeft de schrijver een korte, doch heldere schets van de 
opkomst van het moderne bestuursrecht op het terrein van de economische 
ordening. In het recht van de 1ge eeuw ziet hij een weerspiegeling van de 
toen geldende opvattingen omtrent de economische orde, m.n. de idee van 
de staatsonthouding t.a.v. het economisch leven. Kenmerkend voor dat 
recht is het individualisme; het is het recht van de autonome individu. Voor 
de overeenkomsten gelden regelingen van aanvullend recht, die door de 
souvereine partij-wil ter zijde kunnen worden gesteld. Tekenend is z. i. in 
dit verband de uitdrukking van art. 1374 B.W. dat de overeenkomst par
tijen tot wet strekt (blz. 3). Ik ben dit laatste met de hooggeleerde schrijver 
niet eens. Onbedoeld wellicht suggereert zijn stelling, dat artikel 1374, 
lid 1, een onbevredigende en verouderde bepaling zou zijn, typerend voor 
de tijd, waarin de leer der staatsonthouding hoogtij vierde. Daartegenover 
zou ik willen stellen, dat de oorsprong van art. 1374, lid 1, veeleer ligt 
in het canonieke recht en ten nauwste verband houdt met "de Christelijke 
moraal, welke eist, dat men zijn gegeven woord gestand doet" (Hofmann
Van OpstalI, Het Nederlands Verbintenissenrecht dl. I, blz. 416). Hierbij 
loopt ook nog een draad naar het oud vaderlands recht. Hugo de Groot 
spreekt in dit verband van de trouwe; na het romeinse recht op dit punt 
te hebben gereleveerd schrijft hij - ik citeer zijn Inleijdinge, editie 1652, 
blz. 225 - "ma er gelijk de Duijtschen van alle oude tijden geen deugt 
en hebben geagt boven de trouwe, soo en is bij de selve soodanige -
d.w.z. het romeinse recht kenmerkende - scherpsinnigheijt niet aenge
nomen, maer verstaen ende gebruijkt dat alle toeseggingen die uijt eenige 
redelijke oorsaken geschieden, door wat woorden het soude mogen zijn, 
't zij de luijden bij malkander waren op een plaets ofte niet, regt gaven 
om te eij schen, of om een eij sch af te setten". Ik moet bekennen, dat ik art. 
1374 altoos een sympathieke bepaling heb gevonden en o.m. ook de uit
drukking "tot wet strekken" waardevol en nuttig acht. 

Dat de schrijver het oude recht door een te donkere bril ziet, blijkt ook 
uit het vervolg van zijn beschouwing, waar gesteld wordt (blz. 5), dat de 
opkomst van de welvaartsidee voor het recht betekent, dat de hypertrofie 
van de individuele rechtswil als "enige" grondslag van juridische gebonden
heid wordt verlaten en de "sociale rechtswil" mede grondslag van zulk een 
gebondenheid wordt. Ik meen, dat de individuele recl1tswil nimmer de 
enige grondslag voor juridische gebondenheid is geweest, ook niet in de 
vorige eeuw; ook toen toch fungeerde, zij het in mindere en wellicht onge
noegzame mate, de door schrijver bedoelde sociale rechtswil. Anderzijds 
moet men deze sociale rechtswil ook niet overschatten en oog hebben 
voor de daarin gelegen gevaren, welke vooral, maar niet uitsluitend zich 
voordoen, wanneer de leiding van de staat komt te berusten bij extreme 
regeerders. 

"In de normen van het bestuursrecht is - aldus gaat Van der Grinten 
verder - een bescherming gelegen van belangen, die boven de individuele 
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belangen uitgaan". Dit is niet te ontkennen, maar het is m. i. wel wat te 
eenzijdig gesteld, aangezien het bestuursrecht toch mede strekt en gelukkig 
in belangrijke mate mede strekt ter bescherming van individuele belangen I 
Van de hier voor het grijpen liggende voorbeelden noem ik er twee van 
overigens zeer uiteenlopende aard: de Hinderwet en het bestuursrecht be
treffende Kinderbescherming. Het is mijn overtuiging, dat de waarde 
en zin van het bestuursrecht voor een belangrijk deel juist gelegen zijn in 
de bescherming welke het biedt aan individuele belangen, zulks niet alleen 
tegen aantasting door burgers, maar ook tegen eventueel onverantwoord 
optreden van overheidsorganen. 

Prof. Van der Grinten wijst verderop in het hoofdstuk op het ver
schijnsel, dat de economische formele wetgeving in overwegende mate 
machtigingswetgeving is en dat bij de delegatie van regelende bevoegdheid 
niet slechts van de algemene maatregel van bestuur doch ook van de 
ministeriële beschikking gebruik pleegt te worden gemaakt. Hierbij merkt 
de schrijver op, dat de Raad van State - die" wel bij de eerste doch 
niet bij de tweede figuur wordt ingeschakeld - gezien zijn samenstelling 
niet het geschikte college is om economische regelingen op haar merites 
te beoordelen. De schrijver denkt hierbij vermoedelijk aan de economische 
en niet aan de bestuursrechtelijke merites. Wat hiervan overigens zij - het 
ligt niet op mijn weg daar nader op in te gaan - vermelding verdient 
wel, dat nog niet lang geleden prof. Van Poelje heeft bepleit, dat ook 
over de ministeriële beschikkingen van regelgevende aard de Raad van 
State worde gehoord (Bestuurswetenschappen 1963, blz. 32). 

Ter zake van de rechtbescherming op het terrein van het economisch 
bestuur wijst de auteur op de Wet administratieve rechtspraak bedrijfs
organisatie, alsmede op de omstandigheid, dat ook in enige andere wetten 
beroep op het College van beroep voor het bedrij fsleven is open gesteld. 
Daaraan verbindt hij de opmerking, dat de rechtsbescherming nog verder 
kan worden uitgebreid. Een belangrijke uitbreiding is inmiddels als gereali
seerd door invoering (in 1963) van de hierboven reeds ter sprake ge
komen Wet Beroep Administratieve Beschikkingen, volgens welke wet 
van beschikkingen van centrale overheidsorganen - behoudens een aantal 
uitzonderingen - beroep op de Kroon is opengesteld. 

Thans nog enkele korte opmerkingen over de volgende hoofdstukken van 
de Algemene besc.houwingen betreffende het economisch bestuur. Het tweede 
hoofdstuk is geschreven door mr. F. F. X. Cerutti en het derde, evenals 
het eerste, door prof. Van der Grinten. De eerstgenoemde schrijver be
handelt op overzichtelijke wijze de organisatie van het economisch bestuur 
resp. bij de overheid en bij de bedrijfsorganisaties. Bij de lezer komt wel 
de vraag op waarom in een aan het Nederlands bestuursrecht gewijd 
standaardwerk deze organisatie zo uitvoerig wordt behandeld als hier het 
geval is (meer dan 30 pagina's). Hoe interessant deze organisatie ook moge 
zijn, uit bestuursrec.htelijk oogpunt heeft het weinig zin omstandig uiteen 
te zetten hoe bv. de departementale organisaties er uit zien. Daarom zou 
het relaas bij een volgende uitgave m. i. op dit punt beter kunnen worden 
bekort, terwijl de vrijkomende ruimte dan goed zou zijn te benutten door 
alsnog aandacht te schenken aan de algemene bestuursrechtelijke vraag
stukken van de bedrijfsorganisatie, waarvan de lezer met enige teleur
stelling op blz. 34 zal lezen dat zij "hier niet aan de orde komen". 
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Waamm dit niet geschiedt, is mij niet duidelijk. 
Tenslotte een kleine kanttekening bij blz. 30: de vergunningverlening 

voor grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer is aan de N.I.W.O. ge
delegeerd bij ministeriële beschikking en niet, zoals ter plaatse wordt voor
gesteld, door de Commissie Vervoervergunningen. 

Het derde hoofdstuk geeft een 14 pagina's omvattend oriënterend over
zicht van het internationaal economisch bestuur. Vaneen beoordeling van 
dit overzicht moet ik mij onthouden; ik zou willen volstaan met ook hier 
de wens te uiten, dat bij een volgende uitgave aan de bestuursrechtelijke 
aspecten van dit onderdeel meer aandacht zal worden gegeven. Hierbij 
denk ik met name aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen en aan de betekenis van het internationale 
economisch bestuur voor het Nederlands bestuursrecht. Vooral aan een 
beschouwing over het laatste onderwerp bestaat m. i. een grote en steeds 
toenemende behoefte. 

Met voorbijgaan van de andere afdelingen van het derde deel kom ik 
nu tot de laatste afdeling, welke betrekking heeft op het maatschappelijk 
werk. Deze afdeling behelst een hoofdstuk over het algemeen maatschappe
lijk werk, van de hand van mr. J. F. Beekman en een hoofdstuk betreffende 
het justitieel maatschappelijk werk, geschreven door mr. B. van der 
Waerden. De auteurs zijn er in geslaagd hun onderwerpen op overzichte
lijke wijze te behandelen. Daar deze behandeling in verband met de aard 
van dit standaardwerk meer beschrijvend dan betogend is en bovendien 
is beperkt tot de bestuursrechtelijke kanten van het maatschappelijk werk, 
is er voor mij in deze bespreking geen aanleiding tot het geven van be
schouwingen over het maatschappelijk werk als zodanig en beperk ik mij 
tot een aantal kanttekeningen van in hoofdzaak administratiefrechtelijk 
karakter. 

In de inleiding van het eerste hoofdstuk bespreekt Beekman een aantal 
begrippen, welke op het terrein van het maatschappelijk werk werden 
en worden gehanteerd. Van het maatschappelijk werk zelf geeft hij de vol
gende omschrijving: het maatschappelijk werk kan omvatten alle syste
matische hulpverleningen van financiële en materiële, alsook van niet 
materiële aard voor personen, groepen en gemeenschappen, die in sociale 
nood verkeren of daarin dreigen te verkeren. Een van de meest saillante 
kenmerken van het maatschappelijk werk is, dat hierbij sprake is van een 
bijzonder sterk samenspel tussen overheid en particulier initiatief. Dit heeft 
vanzelfsprekend ook een belangrijk stempel gedrukt op de ontwikkeling 
van het bestuursrecht t.a.v. het maatschappelijk werk. Ik vind het jammer, 
dat de schrijver in het algemeen gedeelte van zijn behandeling aan dit ver
schijnsel nauwelijks aandacht heeft geschonken. 

Na de inleiding en een daarop aansluitend historisch overzicht staat 
de auteur stil bij de Armenwet van 1912. Het is verdienstelijk, dat de 
schrijver daarbij ook melding maakt van de jurisprudentie van de Kroon 
over deze wet, al is het mij opgevallen, dat hij wel de na-oorlogse jurispru
dentie t.a.v. het domicilie van onderstand noemt, doch bij de collecte
regeling volstaat met de vermelding van enkele voor-oorlogsebeslissingen. 
Het had o.a. aanbeveling verdiend er op te wijzen, dat de nieuwe juris
prudentie in belangrijke mate beïnvloed is door het collecteplan van het 
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Centraal Archief en Inlichtingenbureau; bij herhaling heeft de Krooll 
uitgesproken dat dit collecteplan weliswaar niet bindend is, doch dat 
b. en w. bij hun beslissingen daarmede wel ernstig rekening moeten 
houden en wel in die zin, dat zij er sleohts wegens gewichtige redenen van 
mogen afwijken (aldus bv. het K.B. van 15 april 1950, no. 6). 

Hier ziet men een voorbeeld van doer de Kroon gehonoreerde en aldus 
het publieke recht ,beïnvloedende opvattingen van niet publiekrechtelijke 
instellingen. Een ander opvallend voorbeeld daarvan is de jurisprudentie 
over de duur van het verblijf in tehuizen voor ongehuwde moeders (zie 
jurisprudentie Armenwet art. 30d, sub F). Om misverstand te voorkomen 
teken ik hierbij nog aan, dat de evenbedoelde jurisprudentie haar be
tekenis voor de praktijk na 1 januari jl. - toen de Algemene Bijstands
wet in werking trad - geenszins heeft verloren. 

Toen Beekman zijn bijdrage schreef, was laatstgenoemde wet overigens 
nog niet aangenomen, zodat hij zich moest beperken tot een bespreking 
van het ontwerp van deze wet. Dit gedeelte geeft mij aanleiding tot een 
drietal opmerkingen. De eerste betreft de beroepsprocedure. De auteur 
stelt, dat indien het de bedoeling van de wetgever zou zijn geweest aan de 
burger een recht op bijstand toe te kennen, beroep op een administratieve 
rechter in plaats van, zoals thans is geschied, op Gedeputeerde Staten en 
de Kroon voor de hand had gelegen. Ik betwijfel dit, omdat de keuze van 
het administratief beroep m. i. niet zo zeer verband houdt met het rechts
karakter van de bijstand als wel met de omstandigheid, dat de bijstand 
door gemeentelijke organen wordt verleend en ingevolge art. 1 der wet 
"wordt afgestemd op de omstandigheden en mogelijkheden van persoon 
en gezin". Daarbij valt bovendien te bedenken, dat de methode van het 
administratief beroep bij regelingen, die rechten aan burgers toekennen, 
geenszins ongebruikelijk is (zie bv. de onderwijswetgeving). 

Bij de opmerking van Beekman, dat de .gekozen procedure veel lijkt op 
die van art. 32 der Armenwet, zet ik een vraagteken, aangezien er tussen 
beide toch wel belangrijke verschilpunten zijn; zo wordt bij de nieuwe 
regeling de Afdeling van de Raad van State voor de Geschillen van Bestuur 
ingeschakeld, hetgeen bij de procedure van art. 32 der Armenwet (in tegen
stelling tot het door de schrijver niet genoemde art. 3Od) niet het geval 
was. 

Met betrekking tot het domicilie van onderstand merkt de schrijver op, 
dat men is "teruggekeerd" tot de opvatting, dat die gemeente zal moeten 
helpen, waar de aanvrager zich bevindt. Ik meen, dat deze voorstelling 
niet geheel duidelijk is en dat men het beter zo kan stellen, dat de wetgever 
te dezer zake in grote lijnen het bestaande systeem heeft gecontinueerd 
door voor de gevallen van verpleging e.d. uit te gaan van de gemeente van 
het laatstelijk thuisbehoren (art. 18) en voor de overige gevallen van de 
gemeente van het zich bevinden (art. 14). 

De passage welke Beekman op blz. 679 wijdt aan het particulier initia
tief op het terrein van het maatschappelijk werk, bevat de volgende uit
spraak: "Het gevaar naar verzuiling is onmiskenbaar en afgezien van 
alle principiële discussies hierover is verzuiling altijd een dure aange
legenheid, welke in een democratische samenleving niet verder mag gaan 
dan de goede uitoefening van het maatschappelijk werk zelf eist". Deze 
stelling is, aldus geformuleerd, m. i. aanvechtbaar. Ik zou er als mijn op-
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vatting tegenover willen stellen, dat het antwoord op de vraag, of en in 
hoeverre de oprichting van levensbeschouwelijk gerichte organisaties ge
oorloofd is, met wordt bepaald door een auteur, ook al is deze gezag
hebbend, doch door het geldend recht van vrije vereniging, en voorts, wat 
de vraag van de subsidiëring van deze organisaties op het terrein van het 
maatschappelijk werk betreft, dat te streven ware naar een wettelijke 
regeling, ongeveer in de trant van die bij het lager onderwijs. 

Het hoofdstuk over het justitieel maatschappelijk werk behelst para
grafen betreffende de reclassering, de psychopatenzorg en de kinderbe
scherming. Zij geven mij slechts aanleiding tot enkele korte opmerkingen. 
Op blz. 705 worden genoemd de Beginselenwet gevangeniswezen en de 
daarop steunende Gevangenismaatregel. Opgemerkt wordt, dat hiermede 
o.a. de Sociale Dienst in de gevangenissen zijn intrede deed. Het is jammer 
dat de schrijver op de inhoud van beide regelingen, voorzover deze voor 
het justitieel maatschappelijk wet1k van belang is, niet iets verder is 
ingegaan. Op blz. 708 staat, dat de raad voor de kinderbescherming 
"in het algemeen" zelf geen \'oogdij uitoefent, hetgeen de indruk wekt, 
dat de raad bij uitzondering wel de voogdij zou kunnen uitoefenen, zulks 
ten onrechte, daar ons recht deze mogelijkheid niet kent. Op blz. 715 is 
met verwijzing naar art. 372b B.W. sprake van "de vastzetting (tucht
maatregel) van onder toezicht gestelden op last van de kinderrechter". 
Dit is naar mijn mening ietwat verwarrend en onbevredigend gesteld. 
Volgens genoemd wetsartikel kan de kinderrechter, indien dit in het be
lang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is, de onder toezicht 
gestelde minderjarige doen opnemen in een inrichting of elders dan in een 
inrichting. De wet spreekt hier niet van vastzetting en ik meen ook dat 
deze term in dit verband geen aanbeveling verdient. De term "tuchtmaat
regel" is m. i. evenmin gelukkig, want weliswaar kàn de opneming somtijds 
het karakter hebben van een tuchtmaatregel, maar zij behoeft dat geenszins 
te hebben en geschiedt in de praktijk ook veelal met een ander oogmerk. 
Wat tenslotte de observatiehuizen betreft stelt de schrijver, dat zij voor 
tweeërlei doel dienen, t.w. voor observatie van minderjarige verdachten 
en van onder toezicht gestelden. Ik meen, gelet ook op art. 90 van het 
Uitvoeringsbesluit Kinderbescherming (Stb. 1964 nr. 327), dat het beter 
is hier niet te spreken van tweeërlei doel en inplaats daarvan te stellen, 
dat aan observatie van minderjarigen behoefte kan bestaan in onder
scheidene gevallen, o.a. - dus niet uitsluitend - in geval van onder 
toeziahtstelling en strafvervolging. 

In het voorgaande kon slechts aan een betrekkelijk gering aantal onder
werpen, welke in deze uitgave aan de orde komen, aandacht worden ge
schonken. Het is onmogelijk, doch ook niet nodig, hier alle onderdelen in 
beschouwing te nemen. Wel zal thans nog een samenvattend oordeel over 
de totaliteit van het werk moeten volgen. Hiet1bij herinner ik allereerst 
aan de woorden van waardering, waarmede deze bespreking aanving. De 
omstandigheid, dat hier en daar kritische opmerkingen werden gemaakt, 
doet daaraan niet af. Bezwaar ontmoet bij mij de systematiek van de 
delen II en lIl, welke geen na\'olging verdient en ook minder geslaagd 
lijkt dan die van de vorige uitgave. Ik ben dan ook met enige andere 
recensenten, zoals Kan en Stellinga, van mening, dat bij de eventuele 
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volgende uitgave, een andere opzet voor wat het bijzonder deel betreft 
de voorkeur zou verdienen. Hierbij zou te overwegen zijn de stof van het 
bijzondere deel te groeperen naar de. departementale indeling, waarbij 
sommige departementen zouden zijn te combineren en voorts ook aan het 
thans stiefmoederlijk behandelde Financiën aandacht zou moeten worden 
gegeven, en zich dan telkens te beperken tot die onderwerpen, welke be
stuursrechtelijk van bijzondere betekenis zijn. Vermeden zal daarbij ook 
moeten worden, dat - hetgeen thans nog al eens is geschied - uitvoerig 
wordt stilgestaan bij allerlei details waarvan de schrijver kan weten dat 
zij hun betekenis binnen afzienbare tijd naar alle waarschijnlijkheid door 
wetswijziging goeddeels zullen verliezen of wellicht zelfs bij de ver
schijning van het werk reeds hebben verloren. Indien de auteurs hiermede 
geen rekening houden, is de uitgave sneller verouderd dan anders het 
geval is. 

Overigens moet, het zij herhaald, degene, die deze uitgave en mert name 
het bijzondere gedeelte ervan hanteert, wel bedenken, dat dit deel van 
ons bestuursreoht zo niet met ,het uur, dan toch wel met de dag verandert 
en dientengevolge een beschrijvend werk als het onderhavige, slechts een 
betrouwbaar beeld kan geven van het recht, dat gold ten tijde van de be
schrijving. Daarnaast bedenke hij, dat in zulk een werk vele onderwerpen 
slechts summier kunnen worden behandeld, zodat voor verdere kennis 
van het 'recht en de rechtsopvattingen uit andere bronnen moet worden 
geput. Met deze restricties voor ogen zullen de gebruikers van Nederlands 
Bestuursrecht ongetwijfeld van deze uitgave zeer veel pmfijt hebben. 

A. J. HAGEN 

* 
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REGERING EN VOLKSVERTEGENWOORDIGING: 
EEN VERGELIJKING TUSSEN BELGm EN NEDERLAND 

DOOR 

DR. A. C. DE RUITER 

België en Nederland : buurlanden met een oppervlakte en een inwonertal 
van gelijke orde en grootte; beide constitutionele monarchieën en parlemen
taire democratieën; nog in de vorige eeuw hecht verbonden in een staat
kundig huwelijk, dat helaas ongelukkig bleek en op een scheiding uitliep; 
nu weer elkaar gevO'nden hebbend in een soort IO's-vaste verkering met 
alle daarbij behO'rende verschijnselen van verkoeling en wantrO'uwen en 
hernieuwde liefdesbetuigingen. 

Een vergelijking van het staatsbestel van beide landen ligt dus O'm 
meer dan één reden voor de hand. Aanleiding daartoe is er te meer, nu 
zowel daar als hier serieuze plannen wO'rden beraamd om tO't een alge
mene herziening van de grondwet te komen. 

Bij zO"n herziening zal de vraag wel niet te O'ntlO'pen zijn, O'f de ver
hO'uding tussen regering en parlement O'p een nieuw aan de tegenwoO'rdige 
situatie aangepaste manier moet worden O'mschreven. Bij ons behoorde 
een "nieuwe toetsing" van die verhouding al tO't de opdrachten, die bij 
de vO'rige poging tot grondwetsherziening aan de staatscommissie-Van 
Schaik werden meegegeven; de omstandigheid, dat het in 1954 verschenen 
rapport van die commissie weinig nieuw licht op de plaats van de vO'lks
vertegenwoordiging heeft gewO'rpen, is bij voorbaat wat O'ntmoedigend 
voor hen, die hans met de herzieningstaak zijn belast, maar men zal deze 
kernkwestie toch moeilijk kunnen laten liggen. 

De tekst van O'nze huidige grondwet laat ten aanzien van de bedoelde 
relatie ruimte voor vele mO'gelijkheden. Terwijl de staatsregeling van 1798 
de neerslag vertoonde van de Franse revolutionaire denkbeelden O'ver de 
vO'lkssoevereiniteit, zoekt men in de grondwet van 1814 vergeefs naar 
een theO'retische stellingname op dit punt 1). 

Het ontstaan van de Belgische Grondwet 
Hier stuiten we meteen op een fundamenteel verschil tussen O'nze. 

situatie en die van België. 
Toen de Belgen, na zich lO'sgerukt te hebben uit het Koninkrijk der 

N ederlanden,een eigen grondwet moesten ontwerpen, zat de schrik voor 

1) Dit stemt trouwens overeen met haar voorgeschiedenis. Men durfde het destijds 
niet aan om de nieuwe grondwet eenvoudig door de Soevereine Vorst aan de burgers 
te doen opleggen, maar wenste ook geen directe volksstemming om daaruit de even
tuele instemming van het volk te concluderen. De tussenweg, die gevonden werd, 
bestond in het vragen van de instemming van 600 aanzienlijke burgers; tegen hun 
aanwijzing konden de ingezetenen bezwaar maken (maar zij hebben dat niet gedaan). 
Toen van deze 600 notabelen zich 448 vóór de grondwet hadden uitgesproken en 26 
ertegen, kon met voldoende grond worden aangenomen, dat het gehele volk in de zaak 
was gekend en met de constitutie akkoord ging, zonder dat men de schijn op zich had 
geladen het beginsel van de volkssoevereiniteit te aanvaarden. 
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het autoritaire bewind van Koning Wi1lem I er nog diep in. Eens en 
vooral wensten zij een dergelijke toestand te voorkomen, en daarom moest 
de vrijheid van de burger in niet mi!? te verstane bewoordingen worden vast
gelegd, de soevereiniteit van de natie als zodanig buiten twijfel gesteld, 
en de macht van de koning worden beperkt. 

Met het formuleren van die doeleinden is men in België goed geslaagd: 
hun grondwet van 1831 is sedertdien nage.noeg dezelfde gebleven. Een 
tweetal wijzigingen met het oog op de uitbreiding van het kiesrecht bleek 
noodzakelijk, en daamaaSit nog een drietal veranderingen van gering be
lang; alles bijeen betekent dit vijf wijzigingen in ruim 130 jaar, hetgeen 
blijk geeft van een heel wat groter stabiliteit dan aan onze grondwet kan 
worden toegekend, die na de grote herziening van 1848 nog tienmaal onder 
het mes moest. 

Bij het totstandbrengen van de Belgische grondwet kon men bogen op 
een zeldzame eensgezindheid. Het Congres, dat binnen een tijd van acht 
maanden na het begin van de omwenteling die tot de breuk met Neder
land leidde, de eigen constitutie met grote eenstemmigheid aanvaardde, 
was samengesteld uit vertegenwoordigers van adel, bezittende klasse en 
geestelijkheid, maar een scheidslijn tussen rechts en links viel niet te 
bespeuren 2). Hetzelfde kan gezegd worden van de commissie, die het ont
werp in eerster instantie had geooncipieerd: een kleine gmep, meest jonge 
liberale juristen, die rotsvast doordrongen waren van gemeenschappelijke 
politieke opvattingen. Tijdens de laatste jaren van het Koninkrijk der 
Nederlanden hadden, dank zij het samengaan van katholieken, die als het 
ware liberaal waren geworden, en liberalen, die hun anti-klerikale strijdbijl 
voorlopig hadden begraven, de politieke gebeurtenissen in het Zuiden een 
atmosfeer van nooit gekende eensgezindheid tot stand gebracht 3). 

Vertegellwoordigers uit beide kampen hadden elkaar gevonden in de 
ideeën van de Franse revolutie, en het is geen wonder dat onder de voor
beelden, die de Belgisohe grondwetgever ,"oor ogen stonden, de Franse 
constituties de belangrijkste plaats innamen - al moet erkend worden, 
dat ook onze grondwet van 1815 diepe sporen in de Belgische heeft achter
gelaten 4). 

V olkssoe'vereiniteit 
Ideeën van de Franse 'revolutie: daaronder neemt het principe van de 

mikssoevereiniteit een sleutelpositie in. Dat uitgangspunt ligt dan ook in 
alle openheid en duidelijkheid aan de Belgische staatsinrichting ten grond
slag. "Alle machten gaan uit van de natie", zo luidt het eerste lid van 
artikel 25 van de grondwet onzer zuiderburen 5). 

2) R. Senelle, Parlement en Regering, in: Jaarboek 1961/1962 van de Vereniging 
'L'oor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, blz. 177. 

3) W. van den Steene, De Belgische grondwetscommissie (oktober-november 1830) 
(Brussel 1963), blz. 60. 

4) A. Mast, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht (Gent 1963), blz. 11. 
5) "Alle machten" wil hier zeggen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht: 

de leer van de trias politica, rechtsfilosofische basis van de Franse constituties uit de 
revolutieperiode, werd ook door de Belgische grondwetgever omhelsd. 

De commentatoren van de Belgische grondwet (A. Mast, a.w., blz. 25/6; P. Wigny, 
Droit Constitutionnel, tome I, Brussel 1952, blz. 224/5) leggen veel nadruk op het ver
schil tussen nationale soevereiniteit en volkssoevereiniteit; tegenover het uitgangspunt, 
dat het soevereine gezag van God grondslag is van het overheidsgezag - sedert 1878 
een fundamenteel artikel in het a,r. beginselprogram - verliezen deze verschillen 
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Dat fundament heeft zijn consequenties voor de hele opzet van de con
stituties. Daarin worden bv. éérst uitvoerig "de Kamers" behandeld (arti
kelen 32-59), en pas daamá komt het hoofdstuk, gewijd aan "De Koning 
en de ministers" (artikelen 60-91). De vrees voor de uitgebreide monar
chale macht komt tot uiting in artikel 78: JJDe Koning heeft geen andere 
macht dan die welke de Grondwet en de bijzondere krachtens de Grond
'wet uitgevaardigde wetten hem 'uitdrukkelijk toekennenJJ . Van de voor
rang der volksvertegenwoordiging getuigt ook artikel 80, volgens hetwelk 
de Koning pas bezit van de troon neemt, nadat hij in de verenigde Kamers 
de eed heeft afgelegd. 

Dit alles geeft een vrijwel omgekeerd beeld van wat in Nederland geldt. 
In onze grondwet zien we éérst de Koning aan bod komen (artikelen 
10-78), pas dan, minder uitvoerig, de Staten-Generaal (artikelen 88-236). 
Een bepaling als ons artikel 56: "de uitvoerende macht berust bij de 
Koning", ademt een heel andere geest dan het Belgische artikel 78. En 
tegenover het zo even aangflhaalde artikel 80 staat onze regel, dat bij over
lijden of aftreden van de regerende Koning diens opvolger op hetzelfde 
ogenblik zijn ambt aanvaardt: plechtige beëdiging en inhuldiging vinden 
daarná plaats (artikel 52 van de Nederlandse grondwet). 

Er zijn nog meer verschijnselen in het Belgische bestel, die uit de prin
cipiële voorrang van volk en volksvertegenwoordiging voortvloeien of daar
aan verwant zijn. Zo schijnt de invloed van de politieke partijen in België 
sterker, althans meer zichtbaar, dan bij ons. De Kamerfracties zijn in be
langrijke mate ondergeschikt aan de partij bureaus ; bij het optreden van 
een nieuw Kabinet heeft een fractie de machtiging van de partij nodig om 
haar vertrouwen in die ministersploeg uit te spreken. Het is voorts in 
België niet ongewoon, dat ministers door hun partijbureau tüt verantwoor
ding worden geroepen over het door hen gevoerde beleid. Ook plegen de 
ministers deel te nemen aan de beraadslagingen van het partijbureau 6). 

Terwijl men uit dit alles zou kunnen concluderen, dat er een zeker 
gezag bestaat van de uit het vülk voortgekomen politieke partijen over de 
weer uit deze voortgekomen volksvertegenwoordigers en ministers, de voor
rang van het parlement boven de regering blijkt uit de gewoonterechte
lijke regel, dat in België een nieuw Kabinet bij zijn optreden een positief 
vertrouwensvotum van de Kamers nodig heeft. Bij ons is het daarentegen 
zo, dat een ministerie uitgaat van dit vertrüuwen, tot dat het tegendeel 
(uit een votum van de volksvertegenwoordiging) blijkt. 

In dit kader van het juridisch overwicht van de volksvertegenwoordiging 
kan verder nog genoemd worden dat het in België wettelijk ontoelaatbaar 
is, dat de Koning van een door de Kamers aangenomen wetsontwerp zijn 
sanctie zou onthouden (artikel 69 van de Belgische grondwet luidt: De 
Koning bekrachtigt de wetten en kondigt ze af), terwijl onze grondwet 
nog altijd de Koning het recht toekent de door de Staten-Generaal aange-

echter veel van hun betekenis. Ook de Belgische hoogleraar Senel1e (a.w., blz. 179) 
spreekt in verband met artikel 25 van de Belgische grondwet van "het beginsel van 
de volkssouvereiniteit". 

6) Kenners van het Belgisch staatsrecht menen overigens, dat deze gebruiken niet 
doctrinair maar als een kwestie van praktijk moeten worden beschouwd: men heeft 
er de gebleken nadelen van een te zwakke binding tussen partij, Kamerfractie en leden 
van de regering door trachten te ondervangen (zie het eerder genoemde Jaarboek. 
blz. 163). 
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nomen wetsonJtwerpen niet goed te keuren (artikel 80) - overigens, zoals 
bekend, een artikel dat al sinds lang een dode letter is. 

En tenslotte verdient ;hier vermelding de Belgische bepaling, dat zowel 
Kamers als Senaat hun eigen voorzitter benoemen (artikel 17 van de Bel
gische grondwet), terwijl die benoeming bij ons nog steeds een recht van 
de Koning is (artikel 98 en 102). 

Leer en leven 
Deze verschillen zijn - voor een deel althans - niet van belang ont

bloot. Toch moet geconstateerd worden, dat ook in België het politieke leven 
sterker is gebleken dan de staatsrechtelijke leer. In feite is inuners de ont
wikkeling van de verhouding tussen Koning (regering) en parlement 
parallel verlopen aan die van Nederland. Op het ogenblik kan dan ook, 
wat die verhouding betreft, van een nagenoeg gelijke toestand worden ge
sproken. 

De lezer herinnert zich, hoe in ons land de grondwetsherziening van 
1848 en de gebeurtenissen uit de jaren 1866/1868 - de motie Keuchenius 
behoort nog altijd tot de roemruchte wapenfeiten uit de antirevolutionaire 
historie I - het parlementaire stelsel zich vestigde. Sindsdien is het nI. 
regel, dat bij een ernstig meningsverschil tussen volksvertegenwoordiging 
en ministerie dit laatste wijkt. De beroemde Leidse staatsrechtgeleerde 
Buys kon dan ook in zijn werk over de grondwet constateren, "dat van de 
twee machten, Kroon en Vertegenwoordiging, tot harmonische samenhang 
opgeroepen, de tweede sterker is geworden dan de eerste" 7). 

Dat een Kabinet voor een afkeurend votum van de Kamer(s) wijkt, 
indien de zaak van genoeg politiek gewicht is, is nog steeds regel, maar 
de conclusies die Buys daaruit trok zullen vandaag de dag weinigen meer 
voor hun rekening nemen. 

De ontwikkeling van de omstandigheden in onze eeuw heeft ertoe geleid, 
dat naar algemene opinie de balans weer naar de kant van de regering 
is doorgeslagen. De enorme toeneming van de staatswerkzaamheid, de 
vertechnisering en de ingewikkeldheid van vele vraagstukken, de veelvul
diger geworden banden met het buitenland, deze hele evolutie die zich 
vooral na de tweede wereldoorlog in ijltempo voltrok, heeft de taak van 
de regering - vaak genoodzaakt om snel te handelen en te beslissen en 
beschikkend over een omvangrijk arsenaal van gespecialiseerde raadgevers 
- sterk doen toenemen, terwijl de volksvertegenwoordiging het zicht op 
en de inspraak in tal van zaken dreigde te verliezen. Zo kon Donner enkele 
j aren geleden vaststellen - daarmee de gangbare mening vertolkend -, 
dat we een tijd beleven, waarin de Staten-Generaal op het tweede plan 
zijn geraakt 8). 

Een overeenkomstige ontwikkeling was in deze jaren in heel Europa 
te zien, en België maakt ten deze geen uitzondering. Geen grondwettelijke 
vaststelling van het primaat van de volksvertegenwoordiging heeft kunnen 
verhinderen, dat ook daar het zwaartepunt bij de regering is komen te 
liggen. De werkelijke gang van zaken is heel anders uitgekomen dan de 
ontwerpers en vaststellers van de grondwet van 1831 zich hadden voorge
steld: de furidische voorrang van de wetgevende macht - in het spraak-

7) J. T. Buys, De grondwet, I, Arnhem 1853, blz. 370. 
8) A. M. Donner, De plaats der Staten-Generaal in het hedendaagse staatsrecht 

(referaat voor de Calvinistische Juristenvereniging, 1961), blz. 41. 
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gebruik gewoonlijk vereenzelvigd met het parlement - heeft plaatsge
maakt voor een feitelijk overwicht van de regeringsmacht 9). 

Tegenspel of samenspel . 
Deze summiere schets geeft tot enkele kanttekeningen aanleiding. 
Zo is er m. i. alle reden om wat sceptisch te staan tegenover de hele vraag

stelling: wie is de baas, regering of parlement? . Dat alternatief past niet 
meer in onze verhoudingen; het doet te veel denken aan de middeleeuwse 
toestanden waarbij de standenvertegenwoordigers hun besrt moesten doen 
de vorst, die ten koste van zijn onderzaten al te royale uitgaven deed, bin
nen behoorlijke perken te houden. Toen was er een werkelijke tegenstelling 
van belangen, en het ging er maar om wie van beide partijen aan het 
langste eind trok. 

Die tijd ligt gelukkig ver achter ons. In de moderne democratische staat 
- en het geldt dus voor België niet minder dan voor ons land - zijn 
regering en volksvertegenwoordiging twee organen, die elk een taak ver
vullen ten bate van het publiek belang. De hoge overheid is niet meer de 
vorst, voor wiens luimen het volk vreest en wiens willekeur men ducht, 
maar onze regering is een staatsorgaan, uitsluitend geroepen om het wel
zijn van het volk te behartigen. En het parlement is niet meer de spontane 
spreekbuis van de onderdanen, maar zelf een hoeksteen van het staats
gebouw, een wettelijk geregelde publiekrechtelijke instelling, wier leden uit 
's rijks kas vergoeding ontvangen voor het vervullen van hun gewichtige 
functie ten bate van de gehele natie. 

Veel sterker dan op het tegenspel tussen regering en parlement dient 
dan ook in een moderne staat als de onze de nadruk te worden gelegd op 
de samenwerking. In de praktijk blijkt trouwens de behoefte aan een nauw 
contact tussen beide steeds sterker. De beraadslagingen in de Tweede 
Kamer beperken zich reeds lang niet meer tot het publieke debat in 's lands 
vergaderzaal, maar het gesprek tussen ministers en kamerleden vindt meer 
en meer plaats in de besloten en gemoedelijker sfeer van de commissie-. 
kamers. Niet alleen wordt tegenwoordig over haast alle wetsontwerpen 
van enig belang "mondeling overleg" gepleegd, ook de bespreking van 
allerlei zaken van regeringsbeleid tuss'en bewindslieden en parlementsoom
missies is schering en inslag. De openbaarheid van de publieke zaak dreigt 
daardoor wel wat in het gedrang te komen, en dat is zeker niet onbedenke
lijk 1.0). Maar tot troost strekke, dat de edht belangrijke zaken toch nog 
steeds coram publico worden behandeld. En overigens moet men wel be
denken, dat juist het beraad in kleine kring dikwijls de weg opent voor een 
werkelijk gesprek, dat tot vruchtbare resultaten kan leiden. 

Wegen tot verbetering 
Voor een goede werking van onze parlementaire democratie blijft niette

min een krachtige, tot de verbeelding van het volk sprekende, vertegen
woordiging onmisbaar. Het anrtbreekt de laatste tijd zeker niet aan interes-

9) A. Mast, a.w., blz. 59, 65. 
1.0) Die bezwaren worden m. i. maar zeer ten dele ondervangen door dat er, zoals 

gebruikelijk is, een openbaar verslag van het overleg wordt uitgebracht. Een dergelijk 
verslag geeft immers geen letterlijke weergave van het verhandelde en noemt ook 
geen namen van kamerleden, maar behoeft, volgens het reglement van de Kamer, slechts 
de "uitkomsten" van het overleg te bevatten. Een soort stenografisch verslag zou 
trouwens juist de voordelen van het informele overleg teloor doen gaan. 
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sante, meermalen van gezaghebbende kant gelanceerde, ideeën om de 
positie van onze Staten-Generaal te verstevigen en de afstand tussen kiezers 
en gekozenen te verkleinen. Allerlei middelen worden daartoe, afzonderlijk 
of in combinatie, aanbevolen: hervorming van ons kiesstelsel, een parle
ment, dat zich alleen met de hoofdzaken van het regeringsbeleid bezig 
houdt, rigoureuze uitbreiding van het personeel van de Kamers 11), een 
"organisch" samengestelde Eerste Kamer, enz. 12). Het valt buiten het 
kader en de bedoeling van dit artikel om op dat alles in te gaan 13), maar 
het staat wel vast, dat het realiseren van zulke vèrstrekkende ideeën voor
lopig nog geen "haalbare" zaak is. Op het ogenblik zal men moeten doen 
wat de hand vindt om te doen. Voor het wekken van de zo nodige belang
stelling voor de publieke zaak kan vooral de televisie van grote betekenis 
worden; het is een middel bij uitstek om aan politici, partijen en program
punten wijde bekendheid te geven en het werk van de Staten-Generaal 
a.h.w. in de huiskamers te brengen 14). 

En voorts zal men moeten streven naar een werkwijze van het parlement 
die aan de eisen van de tegenwoordige tijd is aangepast. 

Wat dit betreft is er weer alle aanleiding voor een vergelijking met 
België. Daar is in 1962 een geheel gemoderniseerd reglement voor de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers van kracht geworden 15), en onze 
Tweede Kamer is op het ogenblik bezig aan het opstellen van een regle
ment, dat het bestaande, in 1888 ingevoerde en sindsdien 26 maal ge
wijzigde, zal vervangen. Er is goede hoop, dat het ontwerp nog in het 
lopende zittingsjaar in het openbaar zal worden behandeld en dat bij die 
gelegenheid belangwekkende denkbeelden over de plaats en de functie van 
onze Staten-Generaal voor het voetlicht gebracht zullen worden. 

11) Ons land valt wat de bewerktuiging van de Kamers betreft in vergelijking met 
het buitenland op door zijn bescheidenheid. Uit een vergelijkend onderzoek is gebleken, 
dat er van een zeker verband kan worden gesproken tussen het aantal leden van een 
parlement en het aantal van zijn ambtenaren, en wel zo, dat er één of twee ambte
naren in dienst zijn voor elk kamerlid. In Nederland echter hebben we ongeveer één 
ambtenaar op de twee parlementsleden. Zie Parlements (Parijs 1961), blz. 73. 

12) Voor zover mij bekend, ontbreekt onder de verschillende suggesties de toch voor 
de hand liggende gedachte om tot een rationele werkverdeling tussen de twee takken 
van de volksvertegenwoordiging te komen. Ter verbetering van de bestaande - histo
risch gegroeide, maar weinig efficiënte - toestand, waarbij de Senaat ongeveer al het 
werk van de Tweede Kamer nog eens dunnetjes (en soms ook dik) overdoet, zou bv. 
overwogen kunnen worden aan de ene Kamer vooral de wetgeving toe te vertrouwen 
en aan de andere de controle. Twee taken, die haast principieel verschillen en anders 
gerichte belangstelling en gaven vergen: ook de beste muziekkritikus behoeft nog 
niet in staat te zijn een groot pianist bij het spelen van de quatre mains te seconderen! 
Een behoorlijke taakverdeling zou de overbelasting van de Tweede Kamer tot het 
verleden doen behoren en de functie van de Eerste Kamer nog zinvoller maken. 
Bovendien zou er een welkome verlichting voor de regering uit voortvloeien. 

13) Over de gedachte van een organische of corporatieve Kamer is trouwens heel 
wat geschreven. Waardevol zijn m. i. nog altijd de beschouwingen, die Dooyeweerd 
daarover heeft gegeven o.a. in De crisis der humanistische staatsleer (Amsterdam 
1931), blz. 157 e.v. Zie over Oud's denkbeeld uit 1957 mijn artikel in Antirevolutionaire 
Staatkunde, juni/juli 1958, blz. 165 e.v. 

14) In België schijnt men met gebrek aan politieke interesse minder te kampen te 
hebben. Voorzitter Van Acker zei althans bij de opening van de Zitting van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers op 12 november 1963: "De huidige Belgische gemeen
schap onderscheidt zich van de vroegere onder meer door de toenemende belang
stelling van de bevolking voor 's lands zaken en 's lands bestuur. 

15) Een van de belangrijkste vernieuwingen, waarin dit reglement voorziet, is de 
behandeling van de begroting in openbare commissievergaderingen. Zoals bekend, past 
ook onze Tweede Kamer dit systeem bij wijze van proef sinds enkele jaren toe. Zowel 
in België als hier zal er aan deze methode nog wel wat geschaafd moeten worden om 
haar tot een onverdeeld succes te maken. 



DE OPKOMSTPLICHT 

DOOR 

DR. C. J. VERPLANKE 

Bij Koninklijke Boodschap van 28 december 1964 is ingediend een wets
ontwerp tot wijziging o.m. van de Kieswet 1). De voornaamste doelstelling 
van dit ontwerp is de realisering van de bij de Grondwetsherziening van 
1963 in de artikelen 90, 137 en 152 gesohapen mogelijkheid, de minimum
leeftijd voor het actief kiesrecht terug te brengen tot 21 jaar. Van de ge
legenheid van deze wetswijziging wil de regering gebruik maken om de 
Kieswet op nog enkele andere punten te herzien. Zo wil zij de in 1935 inge
voerde waarborgsom, die bij de verkiezing van de leden der Tweede Kamer 
ten behoeve van een candidatenlijst moet worden gestort en die in 1951 
werd verdubbeld tot f 500,-, in verband met de gewijzigde waardering van 
dit bedrag opnieuw verdubbelen - een heel wat sympathieker middel om 
het euvel der niet-serieuze lijsten te bestrijden dan de enkele malen door de 
Tweede Kamer gesuggereerde loslating van de kiesdeler als minimum eis 
voor toelating tot de Kamer 2). Voorts wil de regering het gebruik van de 
stemmachine mogelijk maken, stelt zij een wijziging van de regeling voor 
het stemmen bij volmacht voor en beoogt zij een verhoging van het maxi
mum der geldboete voor overtreding van de opkomstplicht van f 5,- tot 
f 25,- en van dat der boete wegens recidive van f 15,- tot f 50,-. 

Dit laatste voorstel vestigt opnieuw de aandacht op een verplichting, die 
in deze vorm behalve in Nederland alleen in België, in Luxemburg en, doch 
alleen voor de presidentsverkiezingen, in Oostenrijk V'oorkomt. Weliswaar 
kent ook Spanje de opkomstplicht, maar slechts als nudum praeceptum, 
dus zonder poenale sanctie. Het is daarom stellig actueel, de kwestie van 
de opkomstplicht, die voor en kort na de laatste wereldoorlog de antirevo
lutionaire gemoederen zozeer bezig hield, weer eens onder de schijnwerper 
te plaatsen, temeer waar zich hier een in de drang naar fusie met de 
C.H.U. onvoldoend belicht principieel verschil tussen de antirevolutionaire 
en de christelijk-historische staatsopvatting openbaart. 

Bij de herziening van het a.r. beginselprogram in 1916 werd in art. 11 
ingevoegd een zinsnede, luidende: Krachtens beginsel verwerpt de partij 
stemdwang. Bij de herziening van 1934 werd art. 11 vernummerd tot art. 9 
en kwam de betreffende passage te luiden: Stemdwang (opkomstplicht bij 
de stembus) wordt door de partij verworpen. Bij de grote herziening van 
1961 verdween deze uitspraak geluidloos. 

De C.H.U. zwijgt in ,haar beginselprogram over de stemplicht. De 
S.G.P. echter, hoewel een staatsopvatting huldigende welke dichterbij de 
christelijk-historische dan bij de antirevolutionaire komt, wijst in haar be
ginselprogram de stemplicht af. Terwijl het enerzijds in art. 11 van dat 
program heet, dat de overheid haar gezag uitoefent onder medewerking van 

1) Bijl. Handd. II ;K. 1964/1965, no. 7940. 
2) Zie mijn artikel in A.R. Staatkunde XXXIII (1963), blz. 86. 
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het volk - een gelijke fonnulering als in art. 9 van het heginselprogram 
der C.H.U. -, trekt de S.G.P., hoewel nitrm1er ter sprake komende bij 
de propaganda voor "de ene reformatorische partij", daaruit niet de christe
lijk-historische conclusie, dat de overheid recht op die medewerking kan 
laten gelden, maar stelt zij in art. 12 van haar beginselprogram, dat stem
dwang strijdt met de V'rijheid der burgers - een overigens vrij onbenullige 
formulering, aangezien elke dwang nu eenmaal strijdt met de vrijheid der 
burgers. Hoe dan ook, S.G.P. en A.R. Partij zijn het van oudsher op dit 
punt roerend eens. 

Welke staatsopvatting ligt nu aan de opkomstplicht ten grondslag? 

R ec htvaardigingsgronden 
Met betrekking tot de stemplicht kan men in grote trekken onderscheid 

maken tussen een viertal theorieën, waarbij moet worden opgemerkt, dat 
de grenslijnen uiteraard hier en daar wel eens wat vervloeien en het niet 
mogelijk is elke stemplicht-theoreticus nauwkeurig te rubriceren. 

Allereerst is er een theorie, die men als de subjectiefrechtelijke zou 
kunnen aanduiden. Zij vindt haar oorsprong in Rousseau's leer der volks
souvereiniteit, krachtens welke het hoogste gezag in de staat berust bij en 
voortspruit uit het volk zelf - het volk dat bestaat uit de som der indivi
duen die het samenstellen. In deze theorie is het kiesrecht een individueel, 
oorspronkelijk recht van iedere burger. Iedere burger heeft aanspraak op 
kiesrecht en het staat hem derhalve vrij, of hij van dit onvervreemdbare 
natuurrecht al dan niet gebruik wenst te maken. In deze leer past het dus 
allerminst, wanneer de overheid de burger zou dwingen van zijn subjec
tief recht gebruik te maken. Zulk een dwang zou met de aard van het 
recht in strijd zijn. 

Daartegenover stelt zich de theorie die men de functietheorie zou kun
nen noemen. In deze theorie speelt de leer der staatssouvereiniteit een rol. 
Het belang van de staat wordt centraal gesteld en het kiesrecht wordt ge
zien als een publieke functie, door de staat aan zijn onderdanen opgedragen 
in het belang der gemeenschap. Hier kan geen sprake zijn van een al of 
niet gebruik maken van dit publieke recht, maar hier gaat het om een plicht, 
evenals de dienstplicht en de plicht om belasting te betalen. Hier geldt het 
adagium: publiek recht, publieke plicht. 

Enigszins daartussenin staat de orgaantheorie, geïnspill"eerd door Jel
linek. In deze theorie is de kiezer een orgaan van de staat (Creationsorgan), 
bestemd om een ander orgaan te formuleren dat de staatswil ten uitvoer 
brengt (Willensargan). Zonder dat proces van wilsvorming zou de staat 
niet functioneren, zodat de kiezer verplicht is zijn aandeel daarin te leveren. 
Op deze wijze wordt enerzijds het kiesrecht niet in de uitsluitend subjec
tieve sfeer getrokken en wordt anderzijds de kiezer niet op één lijn gesteld 
met de belastingbetaler en de dienstplichtige. 

Tenslotte is er de theorie, die men als de volksrechttheorie zou kunnen 
aanduiden. In deze gedachtengang staan overheid en volk als twee zelf
standige grootheden tegenover elkaar. Een volk met een ontwikkeld politiek 
bewustzijn heeft recht op vertegenwoordiging. Dit recht komt het volk 
als geheel, niet de individuen persoonlijk of gezamenlijk toe. De overheid 
dient dit recht te erkennen en het aan de kiezers zelf over te laten, of zij er 
gebruik van willen maken. Ook hier verdraagt zich een stemplicht niet met 
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de aard van dit volksrecht. De politieke overtuiging van het volk behoort 
zich itImJers in vrijheid te ontwikkelen. 

De subjectiefrechtelijke theorie treft men, zoals hierna uit de parle
mentaire geschiedenis nog zal blijken, veelvuldig bij de socialisten aan. 
Van oudsher zijn zij, hoewel bepaald niet afkerig van overheidsdwang, 
fervente tegenstanders van de stemplicht. 

De functietheorie - publiek recht is publieke plicht 3) - treft men 
in sterke mate aan bij chiristelijk-historischen en rooms-katholieken. Deze 
theorie is in woord 4) en geschrift Ó) krachtig verdedigd door Lolnnan, 
die haar fundeerde in zijn staatsrechtelijke beginselen en constateerde, dat 
er op dit punt "na 1894 onder hen die de antirevolutionailre beginselen be
lijden een diepgaand verschil van inzicht was gerezen" 6). En de rooms
katholiek Loeff sloot zich tijdens het in 1916 gevoerde debat over het op
nemen van de stemplicht in de Grondwet volledig aan bij het betoog van 
Lohman, dat er niet is een souverein volk tegenover een souvereine over
heid, die gezamenlijk ,regelingen treffen ter uitoefening van hun rechten 
tegenover elkaar, maar dat de overheid onder hogere verplichting ligt en 
het volk moet dwingen de naleving van die verplichting mogelijk te 
maken 7). 

De orgaantheorie, breder verdedigd door De Vos van Steenwijk in diens 
dissertatie 18), vindt men terug in geschriften van liberale en vrijzinnig
democratische zijde. Zo is zij - zij het niet expliciet - verdedigd door 
Oud, die overigens de stemplicht met name waardeert vanwege zijn op
voedende werking 9). 

De volksrechttJheorie, welke uitgaat van het eigen recht van het volk 
tegenover dat van de overheid - ten onrechte door Lahman tijdens de 
debatten van 1916 aangeduid als "zuiver Rousseauaansah" -, vindt haar 
verdedigers in antirevolutionaire kring. Men vindt haar terug zowel bij 
Kuyper 10) als bij Colijn 11). 

N aast deze theoretische beschouwingen spelen tal van practische 
motieven een rol. Vóór de stemplicht pleit, dat de politieke partijen er 
voor bewaard blijven ongewenste middelen toe te passen om de gang van 
de kiezer naar de stembus te bevorderen. Er tegen pleit weer, dat wie 
geen overtuiging heeft, beter kan zwijgen, opdat daardoor de politieke wil 
van het kiezerscorps duidelijker tot uiting kome. Ons kiesstelsel vraagt 
immers geen stemmers, maar kiezers 12). 

Niet weinigen achten de stemplicht het noodzakelijk complement van de 
evenredige vertegenwoordiging. Deze zou immers berusten op de gedachte, 

3) Zie hiervoor uitgebreid ]. ]. van Gelderen, Het kiesrecht in de konstitucionele 
monarchie, 1917, speciaal blzz. 289-321. 

4) In de Tweede Kamer op 18 oktober 1916 (Handd. Il K. 1916/1917, blzz. 143-144) 
en op 10 november 1916 (Handd. II K. 1916/1917, blzz. 477-479). 

5) Onze Constitutie, 1926, blz. 503/4. 
6) Handd. Il K. 1916/1917, blz. 143. 
7) Zie Handd. Il K. 1916/1917, blzz. 207 en 482-483. Men vindt de functietheorie 

overigens merkwaardigerwijs ook bij de liberaal R. Fruin, Over den Zoogenaamden Kies
dwang, 1895. 

8) R. H. de Vos van Steenwijk, Stemplicht, 1912, blzz. 8-13. 
9) Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel I, 1947, blzz. 

648---653 en 717-722. 
10) Antirevolutionaire Staatkunde, deel Il, 1916, blz. 365/6. 
11) Saevis tranquillus in undis, 1940, blz. 198/9. 
12) Zo ook F. ]. A. Huart, Grondwetsherziening 1917 en 1922, .1925, blz. 165. 
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dat alle stromingen onder de kiezers haar vertegenwoordiging moeten 
vinden. Het is een argument, dat in de parlementaire discussies herhaal
delijk opgeld heeft gedaan, maar dat door de sociaal-democraat Kleerekoper. 
bij de in 1921 gevoerde discussies over het schrappen van de stemplicht uit 
de Gmndwet niet onaaJrdig werd ontzenuwd met de opmerking, dat "de 
politiek-onverschilligen volkomen rationeel zijn vertegenwoordigd, als zij 
niet zijn vertegenwoordigd" 13). 

Tenslotte zijn er die de stemplicht theoretisch nog wel willen rechtvaar
digen, maar er op wijzen, dat het doel waarvoor het kiesrecht is gegeven 
- het tot uiting brengen van de in de natie levende rechtsovertuigingen -, 
op deze wijze toch niet wordt bereikt, en het daarom onjuist achten de 
burgers te dwingen mede te werken tot het verwezenlijken van een doel 
waartoe zij niet in staat zijn 14). 

KiesPlicht, stemPlicht en oPlwmstplicht 
Hoewel de begrippen niet zelden door elkaar worden gebruikt, moet 

onderscheid worden gemaakt tussen kiesplicht, stemplicht en opkomst- of 
meldingsplicht. 

Een kiesplicht, inhoudende dat de kiezer gedwongen is een keuze te 
maken uit een aantal candidaten, wordt door niemand verdedigd. Zulk een 
plicht zou in strijd zijn met een democratisch stelsel, dat de kiezer vrij 
laat, geen enkele candidaat geschikt te achten voor de vertegenwoordiging 
van zijn politieke gevoelens. Technisch zou overigens een apparatuur denk
baar zijn waarbij blanco stemmen niet mogelijk is en het stembureau kan 
oontJroleren, of er een stem is uitgebracht. 

De stemplicht houdt in, dat men een stembiljet in ontvangst moet nemen, 
doch de vrijheid heeft het terstond blanco in de stembus te steken. Zulk 
een plicht heeft de Nederlandse wetgever nimmer opgelegd, omdat aan 
het geheim van de stembus afbreuk zou worden gedaan en het vaststellen 
van toelaatbare verontschuldigingen een moeilijk probleem is 15). Toch 
is het deze plicht, die ten grondslag ligt aan de beschouwingen der voor
standers, en in de parlementaire discussies is meermalen door de tegen
standers betoogd, dat de feitelijke onmogelijkheid deze plicht in te voeren, 
de grond aan elke theoretische beschouwing van de voorstanders ontneemt. 

Ons kiesrecht kent wel een opkomstplicht, d.w.z. een plicht zich aan 
te melden op het stembureau, zonder dat men wordt verplicht een stem
biljet in ontvangst te nemen. In de praktijk fungeert deze opkomstplicht als 
een stemplicht. Telrecht betoogde Lahman, dat men ook bij de leerplicht· 
een leerling niet kan dwingen te leren, maar dat de kinderen als ze naar 
school worden gestuurd, als regel zullen gaan leren 16). In de opkomstplicht 
ligt dus een element van stemdrang en het is te begrijpen, dat de begrippen 
stemplicht en opkomstplicht veelal worden verward, ook in de parlemen
ta~re debatten welke reeds meer dan 70 jaar geleden over het onderhavige 
onderwerp aanvingen en waarvan een summier overzicht een duidelijk 
inzicht kan geven in de argumenten der voor- en tegenstanders. 

13) Handd. IJ K. 1921/1922, blz. 803. 
14)Zo R. Kranenburg, Het Nederlands Staatsrecht, 1958, blz. 161, en C. W. van der 

Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 1962, blz. 257. 
15) Zie Huart, a.w., blzz. 46-58, die overigens aan een stemplicht de voorkeur geeft 

boven een opkomstplicht. 
16) Handd. IJ K. 1916/1917, blz. 477. 



DE OPKOMSTPLICHT 79 

Ontwerp kieswet 1892 17) 

Onder verantwoordelijkheid van Tak van Poortvliet, minister van Bin
nenlandse Zaken in het in 1891 opgetreden liberale kabinet-Van Tienhoven, 
werden in september 1892 wetsontwerpen ingediend tot regeling van de 
kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer en voor de Provinciale Staten, van 
de uitoefening van het kiesrecht voor deze beide lichamen en van de be
noeming en aftreding van de leden der Staten-Generaal. In deze wetsont
werpen werd over de stemplicht niet gerept. 

Bij de behandeling van de ontwerpen in de Tweede Kamer werden van 
rooms-katholieke zijde bij monde van Vermeulen enkele amendementen 
ingediend, waarmee werd beoogd in het wetsontwerp tot regeling van de 
uitoefening van het kiesrecht in te lassen een verplichting tot uitoefening 
van het kiesrecht (art. 40 bis) en een strafbedreiging van maximaal f 2,-, 
bij recidive binnen een jaar maximaal f 10,- en bij herhaalde recidive 
binnen een jaar een hechtenis van maximaal drie dagen (alti. 83 bis) 18). 

Bij de algemene beschouwingen betoogde Vermeulen, dat vooral in tijden 
van maatschappelijke beweging de meest rustige, betrouwbare en welge
zinde elementen der bevolking uit vrees verwijderd zouden blijven van de 
stembus en dat in de gewichtigste en meest critieke ogenblikken de beslis
sing over het lot van de staat dan in handen zou komen van volksmenners 
en de door dezen opgezweepte scharen. Naar het vooirbeeld van België 
wenste hij dan ook een wettelijke verplichting tot uitoefening van het 
kiesrecht als "een krachtig voorbehoedmiddel tegen uitspattingen en ge
vaarlijke verrassingen bij een zeer uitgebreid stemrecht" 19). In gelijke 
geest liet ook de liberaal Rutgers van Rozenburg zich uit 2U). 

Toen echter het ontwerp tot regeling van de kiesbevoegdheid in artikels
gewijze behandeling kwam, werd een amendement-De Meyier, betrekking 
hebbende op de in art. 4 neergelegde welstandseisen, aanvaard, als gevolg 
waarvan Tak van Poortvliet op 9 maart 1894 alle wetsontwerpen introk, 
waarna op 20 maart Kamerontbinding volgde. Het ontwerp tot regeling 
van de uitoefening van het kiesrecht kwam dus niet meer in behandeling, 
zodat ook het amendement -V ermeulen ,niet meer in discussie kwam. 

Kieswet 1896 21
) 

Als gevolg van de stembusoverwinning der anti-Takkianen trad in mei 
1894 een kabinet-Röell op, bestaande uit oud-liberalen die uit de Liberale 
Unie waren getreden. In juni 1895 werd nu onder verantwoordelijkheid 
van minister Van Houten een nieuw wetsontwerp ingediend, regelende het 
kiesrecht en de benoeming van de leden der Staten-Generaal. Ook in dit 
ontwerp werd over stemplicht niet gerept, doch reeds in het Voorlopig 
Verslag der Tweede Kamer drongen "verscheidene" leden op invoering 
van deze plicht aan, aangezien anders "een volkswaan van den dag allicht 
de uitkomst der verkiezingen zou kunnen beheerschen" 22). 

Bij de algemene beSChouwingen waren het wederom de rooms-katho-

17) Bijl. Handd. II K. 1892/1893, no. 57; 1893/1894, no. 6. 
18) Bijl. Handd. II K. 1892/1893, no. 57-23 (blz. 152). 
19) Handd. II K. 1892/1893, blz. 1696. 
20) Ib., blz. 1674. 
21) Bijl. Handd. II K. 1894/1895, no. 200; 1895/1896, no. 27. Wet van 7 september 

1896, S. 154. 
22) Bijl. Handd. II K. 1895/1896, no. 27-1, § 7 (blzz. 16 en 17). 
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lieken, die vooraan stonden in de strijd voor de stemplicht. Allereerst 
kwam Michiels van Verduynen betogen, dat kiesrecht niet is het recht 
van het individu tot meespreken, maar het irecht van de staat op de dienst 
van dat individu. Weigering van die dienst moet worden gestraft 23). De 
grote pleitbezorger was Harte van Tecklenburg, die uitvoerig de functie
theorie verdedigde en het kiesrecht een recht achtte, toegekend met het 
oog op het staatsbelang, waartegen de individuele vrijheid het moet af
leggen 24). Overigens lieten ook verschillende liberalen 25) van hun sym
pathie voor de stemplicht blijken, zij het meer uit practische overwegingen. 
Zij vreesden bij het nieuw voorgestelde couloirstelsel (invulling van het> 
stembiljet niet langer thuis, maar in het stemlokaal) een zo groot absen
teïsme, dat een tegenwicht in de vorm van stemplicht nodig was. Minister 
Van Houten wenste echter de kwestie van de stemplicht - die door de 
rooms-katholieken bij de stembuscompagne nimmer ter sprake was ge
bracht - buiten het kader der door de regering ondernomen kiesrecht
hervorming te houden. Hij verbond aan aanvaarding van deze hem "tegen 
de borst stuitende plicht" zelfs de portefeuillekwestie 26). 

Dit dreigement prikkelde de Kamer. Het ging ook Lohman te ver, 
hoewel hij voorlopig nog geen voorstander van stemdwang beweerde te 
zijn, omdat de zaak hem op den duur niet uitvoerbaar toescheen en hij 
ook de gevolgen zeer problematiek achtte 27). De rooms-katholieken maak
ten nu bij monde van Vermeulen op hun beurt van de stemplicht een 
voorwaarde voor de aanvaarding van het wetsontwerp 28). En na een 
venijnig betoog 29) diende Harte een amendement in, strekkende tot op
neming van de opkomstplicht in aJrt. 74 van het ontwerp en tot invoeging 
van een nieuw artikel 151 bis, waarin overtreding van art. 74 werd be
dreigd met een geldboete van maximaal f 3,_130). Minister Van Houten 
verweerde zich bij de replieken door te stellen, dat men er toch ook niet'aan 
daoht, een opkomstplicht voor Kamerleden in te voeren, en dat een verge
lijking met België niet opging, omdat daar de stemmingen op zondag 
plaats vinden, terwijl in Nederland wordt gestemd op een dag bestemd voor 
werk en het verdienen van loon. De staat zou dan ook voor de verplichting 
komen te staan, de kiezer het gederfde loon te vergoeden 31). 

Op 12 juni 1896 kwamen de amendementen-Harte in behandeling 32). 

Daarbij bleken de liberalen toch wat geschrokken van Van Houten's 
dreigement en distancieerden zij zich enigszins van het felle betoog van 
Harte. Deze laatste voorzag nu verwerping van zijn amendement, hetgeen 
de zaak van de opkomstplicht tot res judicata zou stempelen. Uit dien 
hoofde trok hij zijn voorstellen in. Terstond werden zij echter overge
nomen door zijn onverzoenlijke geestverwant Bahlmann. Het amendement 
werd daarna in stemming gebracht en verworpen met 66 tegen 25 stem-

23) Handd. II K. 1895/1896, blz·. 1061. 
24) Tb., blz. 1066. 
25) Bastert (Handd. II K. 1895/1896, blz. 1063), Rutgers van Rozenburg (ib., blz. 

1076/7) en Van Karnebeek (ib., blz. 1081/2). 
26) Handd. II K. 1895/1896, blz. 1039. 
27) Tb .• blz. 1097. 
28) Ib., blz. 1098. 
29) Ib., blzz. 1099-1102. 
30) Bijl. Handd. II K. 1895/1896, no. 27-38 (,blz. 92). 
31) Handd. II K. 1895/1896, blzz. 1131-1132. 
32) Ib., blzz. 1417-1427. 
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men. Tegen stemden zowel Kuyper als Lohman, voor stemden een aantal 
rooms-katholieken, de radicaal Tydens en de toen nog antirevolutionaire 
Bee1aerts van Blokland. 

Grondwetsherziening 1917 ;'3) 
De strijd rood de stemplicht werd ook na 1896 voortgezet. Een roorns

katholieke studiecommissie beval in 1907 de invoering van de stemplicht 
warm aan 34), De Vos van Steenwijk produceerde in 1912 een dissertatie 
over het onderwerp35) en tussen De Nederlander (c.h.) en De Standaard 
(a.r.) ontspon zich een debat, waarin De Nederlander betoogde, dat het 
kiezen is een functie, uitgeoefend ten dienste van, dus, zo nodig, ook ver
plicht te stellen door de overheid, derhalve een opdraoht van overheids
wege, en waarin De Standaard uiteenzette, dat van kiesPlicht zou kunnen 
worden gesproken, wanneer de ooderdanen opdracht hebben een lichaam 
samen te stellen ter voorlichting van de Kroon, maar dat van een kiesrecht 
sprake is, wanneer de Staten-Generaal tot taak hebben, de eigen en oor
spronkelijke rechten des volks te verdedigen tegenover de even eigen en 
oorspronkelijke rechten der Kroon 36). 

In oktober 1915 werd een ontwerp tot wijziging van de Grondwet in
gediend, waarin werd voorgesteld, aan art. 80 een vierde lid toe te voegen, 
luidende: De verplichting om van het kiesrecht gebruik te maken kan 
door de wet worden opgelegd. Blijkens het Voorlopig Verslag der Tweede 
Kamer ging deze bepaling "zeer vele" leden niet ver genoeg. Zij achtten 
invoering van de stemplicht met een imperatief voorschrift in de Grond
wet gewenst. Publiek recht stond h. i. gelijk met publieke plicht. Boven
dien zou van een stemplicht een opvoedende werking uitgaan, zou de volks
vertegenwoordiging een zuiverder beeld opleveren en zou aan het ophalen 
van kiezers een einde kunnen komen, hetgeen de verkiezingen minder kost
baar wu maken voor de politieke partijen 37). 

De regering liet zich blijkens haar Memorie van Antwoord snel over
tuigen 38) en wijzigde het door haar voorgestelde vierde lid van art. 80 als 
volgt: De uitoefening van het kiesrecht is verplicht volgens regels door de 
wet te stellen. Voorts voegde zij in art. VII der Additionele Artikelen, 
waarin de voorgenomen kieswetswijzigingen waren vervat, aan art. 74 der 
kieswet een tweede lid toe, luidende: Ieder die volgens de kiezerslijst be
voegd is tot de keuze mede te werken, is verplicht zich binnen den voor 
de stemming bepaalden tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht aan te mel
den bij het stembureau in het voor hem op de kiezerslijst aangewezen stem
district, behalve in het geval voorzien bij aJrtikel 63 39) of bij het bestaan 
van eene geldige reden van verhindering. Tenslotte nam zij een nieuw 
artikel 153 op, waarbij overtreding van art. 74 werd bedreigd met be-

33) Bijl. Handd. Ir K. 1915/1916, no. 226; 1916/1917, no. 44; 1917, no. 180. 
34) Rapport omtrent het Kiesrechtvraagstuk, uitgebracht aan de Algemene Bond van 

R.K. Kiesverenigingen. 
35)R. H. de Vos van Steenwijk, Stemplicht, diss. Leiden. 
36) De Standaard van 1 maart 1912, De Nederlander van 9, 13, 16 en 20 maart 1912, 

De Standaard van 20 maart 1912, De Nederlander van 21 maart 1912. 
37) Bijl. Handd. II K. 1915/1916, no. 226-11, § 9. 
38) Bijl. Handd. II K. 1915/1916, no. 226-12 (blz. 112/3). 
39) Dit artikel bevatte het voorschrift, dat leden van het stembureau slechts aan 

dat stembureau aan de stemming konden deelnemen. 
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risping of een geldboete van maximaal f 3,- en in geval van recidive 
binnen twee jaar met een geldboete van maximaal f 10,-. 

In de algemene beschouwingen over dit onderwerp speelde mede een rol 
de invoering van het vrouwenkiesrecht, die bij tal van vrouwen ernstige 
bezwaren opriep 40). Vandaar dat Lohma.n de stemplicht niet in de Grond
wet wenste te zien opgenomen. Hij bestreed echter de opvatting der anti
revolutionairen, dat het kiesrecht van nature aan het souvereine volk zou 
toekomen en dat men dat volk dus niet zou mogen dwingen, van dat recht 
gebruik te maken. Hij achtte deze beschouwing "Rousseauaansch" en stelde 
hier tegenover, dat het kiesrecht een publiek recht is en als zodanig een 
publieke verplichting tegenover de gemeenschap waarin men leeft, te ver
gelijken met de dienstplicht en de leerplicht, beide in het leven geroepen 
in het belang van de medeburgers 41). Bij deze beschouwing kon de rooms
katholiek Loeff zich geheel aansluiten 42) en ook de vrij-liberaal Tydeman 
stemde principieel met Lohman in: het kiesrecht is een in het belang van 
de staat aan de kiezer opgedragen functie om te k(lmen tot de beste keuze 
van de v(llksvertegenwoordiging en de stemplicht is de controle op het 
uitoefenen van die toegekende opdracht 43). Ook de liberaal De Beaufort 
pleitte voor de stemplicht, echter meer (lP de practische gr·ond, dat het 
ophalen van kiezers daardoor overbodig zou worden 44). 

Een voorzichtiger standpunt nam Troelstra in. Hij achtte het,. nu men 
stond voor de gelijktijdige invoering van het vrouwenkiesrecht, in(lppor
tuun meteen een obligatoire verplichting op te leggen en hij gaf dan ook 
aan het aanvankelijke regeringsvoorstel - de facultatieve verplichting -
de voorkeur 45). Gematigder was ook de onafhankelijk christelijk-histori
sche Bichon van IJsselmonde, die wel toegaf, dat kiesrecht kiesplicht mee
brengt, maar daaraan geen strafsanctie wilde verbinden 46). 

De principiële tegenstand bleef alleen voor rekening der antirev(llutio
nairen. Van der V00rt van Zijp achtte het kiesrecht "niet een p0litiek 
reoht, maar een bevoegdheid, die niet een Minister geeft aan dezen of 
genen, doch die voortvloeit uit de roeping, die de mensch van Godswege 
in den kring, waarin hij gezet is, te vervullen heeft." Verplichte uitoefening 
van zulk een recht is een ongeoorloofd ingrijpen in de individuele sfeer 47). 
En Brummelkamp achtte het kiesrecht een zedelijk recht, waardoor de 
burger gelegenheid kan krijgen invloed te oefenen op de gang van 's lands 
zaken. Aan zulk een recht behoorde geen dwang te worden verbonden 48). 

Bij de artikelsgewijze behandeling diende de socialist Schaper een amen
dement in, er toe strekkende art. 80, vierde lid. weer te vervangen door het 
aanvankelijke regeringsvoorstel en het imperatieve voorschrift dus facul
tatief te maken 49). De discussie strekte zich over twee dagen, 9 en 10 

40) Zo was bij de Kamer ingekomen een adres "van 43.342 meerderjarige Nederland
sche vrouwen uit alle kringen van het volk, die verklaren overtuigd te zijn, dat het 
toekennen van het kiesrecht aan de vrouwen in strijd is met haar Christelijke roeping 
en dat het gezinsleven, en mitsdien de natie, er de grootste schade door zou lijden." 
(Handd. II K. 1916/1917, blz. 129). 

41) Handd. II K. 1916/1917, blzz. 142-144 en 383. 
42) Ib., blz. 207 
43) Ib., blz. 180. 
44) Ib., blz. 145. 
45) Ib., blz. 166. 
46) Ib., blz. 304. 
47) Ib., blz. 201/2. 
48) Ib., blz. 314. 
49) Bijl. Handd. II K. 1916/1917, no. 44-7. 
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november 1916, uit 50). Schaper, hoewel persoonlijk voorstander van de 
stemplicht, achtte het opnemen van die plicht in de Grondwet niet ver
standig, nu het vraagstuk bij de verschillende politieke partijen - in het 
bijzonder bleek hij zijn eigen partij, de S.D.A.P., op het oog te hebben
nog niet geheel doordacht was en men nog geen enkele ervairing had met 
het vrouwenkiesrecht. Hij zag de oplossing van het vraagstuk liever aan 
de gewone wetgever overgelaten. De unie-liberaal Van Hamel achtte 
daarentegen de stemplioht de uitdrukking van de grote en juiste gedachte, 
dat de volksvertegenwoordiging moet zijn de weerspiegeling van de 
stromingen in het volk en dat men om die stromingen zuiver te hebben ook 
het gehele volk aan de stemming moet doen deelnemen. Deze gedachte be
hoorde z. i. stellig in de Grondwet tot uiting te komen.' De socialist Duys 
ging nog verder dan zijn geestverwant Schaper: hij wilde in het geheel 
niet van stemplicht weten en betwijfelde, of het in 's lands belang zou zijn 
de ongeïnteresseerde thuisblijvers met geweld naar de stembus te slepen. 
Ook diens politieke vriend Kleerekoper voelde weinig voor stemdwang : 
hoe zou men de zuiverheid van de volksuitspraak kunnen bevorderen door 
er diegenen bij te slepen, bij wie uiting van de volkswil niet eens is gerijpt 
tot de wil van eigen deelneming aan de stemming? Nog forser was de af
wijzing van de socialist Mendels : van de functietheorie wilde hij niets 
weten, de opvoeding van de volwassen burgers wilde hij geheel overlaten 
aan de politieke partijen en aan wettelijke "organisatie van de politieke 
onbenulligheid en de politieke onversohilligheid" had hij niet de minste be
hoefte. Hij· zou zelfs de voorkeur geven aan algehele schrapping van 
art. 80, vierde lid. 

Deze bal werd terstond opgevangen door de antirevolutionairen, die bij 
monde van Beumer een amendement indienden, er toe strekkende art. 80, 
vierde lid, te laten vervallen 51). Bij deze gelegenheid hield Lohman een 
uitvoerige beschouwing, waarin hij uiteenzette, dat het kiesrecht een staat
kundige functie van het hoogste belang is, welker toekenning waardeloo,s 
zou zijn, wanneer de uitoefening daarvan niet verplicht was. Wel zO'u hij 
bereid zijn een regeling te treffen, waarbij zij die geen kiezer willen zijn 
(bv. tal van vrouwen), zich van de kiezerslijst kunnen laten schrappen. 
Komt men echter op de kiezerslijst voor, dan is het een publieke plicht 
om te stemmen. De vrijzinnig-democraat Van Beresteyn begreep de be
zWaJren tegen de stemplicht niet, omdat het slechts een opkomstplicht gold 
en men vrij was, blanco te stemmen. De rooms-katholiek Loeff sloot zich 
wederom bij Lohman aan en achtte stemplioht het noodzakelijk comple
ment van de evenredige vertegenwoordiging. Aard en karakter van de 
evenredige vertegenwoordiging is het geven van een fotografie van de 
meningen in het land en die foto moet juist wezen. Beumer daarentegen 
meende, dat door invoering van de stemplicht het beeld minder juist zou 
worden. Hij zag het kiesrecht - in tegenstelling tot Lahman - als een 
recht toegekend aan bepaalde burgers, met de bevoegdheid er al dan niet 
gebruik van te maken. Minister Cort van der Linden sloot zich bij 
Lohman aan. Hij wees voorts op de opvoedende waarde van de stem
plicht, al had hij geen bezwaar tegen het treffen van een Iregeling voor ge-

,[jO) Handd. II K. 1916/1917, blzz. 450-496. 
51) Bijl. Handd. II K. 1916/1917, no. 44-20. 
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moedsbezwaarden. Aanneming van de amendementen-Schaper en -Beumer 
moest hij ernstig ontraden, hetgeen Beumer er toe leidde zijn amendement 
dan maar in te trekken. Schaper wist echter van geen wijken, niet omdat 
hij tegen de stemplicht was - hij betoogde zelfs uitvoerig, dat hij deze 
gewenst achtte -, maar omdat hij de beslissing t.Z.t. bij de behandeling 

• van de kieswet zou willen nemen. 
Met 53 tegen 25 stemmen werd het amendement-Schaper tenslotte ver

worpen, zodat de stemplicht obligatoir in de Grondwet bleef voorgeschre
ven. Voor het amendement stemden de antirevolutionairen, de socialisten 
en twee unie-liberalen (Eerdmans en Van Doorn); tegen stemden de 
dhristelijk-'historischen, de rooms-katholieken, de grote .meerderheid der 
unie-liberalen, de vrijzinnig-democraten en de overige liberalen. 

Art. 74 van de kieswet werd later zonder hoofdelijke stemming aan
vaard 52), terwijl ook art. 153, houdende de stJrafsanctie op overtreding 
van art. 74, zonder discussie onder de hamer doorging 63). De aanvaarding 
van art. VII der Additionele Artikelen noopte tot hernummering van de 
kieswet. Bij K.B. van 15 december 1917, S. 694, werd de nieuwe tekst 
der kieswet gepubliceerd: art. 74 was nu vernummerd tot 71 en art. 153 
tot 149. 

Aan art. 71 werd bij wet van 24 december 1921, S. 1380, een derde lid 
toegevoegd, waarbij de leden van het Koninklijk Huis werden vrijgesteld 
van de stemplicht. 

Grondwetsherziening 1922 54) 
In het in maart 1921 ingediende regeringsontwerp tot WIJZlgmg van 

de Grondwet werden enkele wijzigingen van de kieswet (vervat in aJrt. XII 
der Additionele Artikelen) voorgesteld in verband met het voornemen, 
ook de Eerste Kamer te kiezen volgens het stelsel der evenredige vertegen
woordiging. In het Voorlopig Verslag delr Tweede Kamer betreurden "ver
scheidene" leden, dat de regering geen voorstel deed tot afschaffing van de 
stemplicht. Een betere samenstelling van de vertegenwoordigende lichamen 
zou door deze afschaffing kunnen worden bevorderd. Bovendien was ge
bleken, dat de overtredingen zo talrijk waJren, dat vervolging achterwege 
bleef. "Sommige" leden wilden wel de stemplicht handhaven, doch de straf
bepaling afschaffen (6). In haar Memorie van Antwoord gaf de regering 
toe, dat de ervaringen met de stemplicht "niet bemoedigend" waren. Mede 
omdat de eerbied voor de wet werd ondennijnd, stelde zij bij nota van 
wijzigingen voor, het vierde lid van art. 80 der Grondwet aldus te lezen: 
De wet kan de uitoefening van het kiesrecht verplicht stellen. Het vraag
stuk van de stemplicht zou dan door de gewone wetgever onder ogen kun
nen worden gezien 66). 

Daarmee keerde de regering weer terug tot haar aanvankelijke voor
stel van 1915, dat zij toen door een obligatoi1re verplichting had vervangen, 
waarna het amendement-Schaper tevergeefs had getracht het oorspronke
lijke regeringsvoorstel in de Grondwet te brengen. 

52) Handd. II K. 1916/1917, blz. 730. 
53) Ib., blz. 764. 
64) Bijl. Handd. II K. 1920/1921, no. 451; 192111922, no. 90. 
65) Bijl. Handd. II K. 1920/1921, no. 451-15, blz. 47/8. 
66) Bijl. Handd. II K. 1920/1921, no. 451-17, blz. 62. 
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Bij de behandeling van art. 80 op 1 december 1921 67
) werd namens 

de antirevolutionairen door Rutgers een amendement voorgesteld, er toe 
strekkende, het vierde lid geheel te laten vervallen 68). Beumer lichtte dit 
amendement toe door te stellen, dat de staat er geen belang bij heeft, dat 
lieden zonder politieke mening naar de stembus worden gedreven. Alleen 
hetgeen onder het volk leeft - en dat uit zich door een vrijwillige gang 
naar de stembus -, behoort te worden vertl.genwoordigd. Kolthek (Socia
listische Partij, niet te verwarren met de S.D.A.P.) betoogde, dat de stem
plicht een fiasco was gebleken, weshalve hij de voorkeur gaf aan een stelsel, 
waarbij de wegblijver wordt afgevoerd van de kiezerslijst en alleen op 
eigen verzoek weer daarop kan worden geplaatst. Gerretson (c.h.) daaren
tegen sprak van een wanhoopsstemming waaraan men niet moest toegeven. 
Hij was principieel voorstander van de stemplicht, evenals destijds Lohman, 
en men moest die plicht een faire kans geven. De socialist Schaper erkende 
van zijn vroeger standpunt te zijn teruggekomen en te zijn gezwicht voor 
de werkelijkheid, dat de stemplicht in ons land niet wordt aanvaard. 
Marahant (vrijzinnig-democraat) en Drion (Vrijheidsbond) zagen uit een 
oogpunt van Grondwetgevingstechniek het vierde lid van art. 80 wel 
graag geschrapt, echter zonder dat zij zich daarmee over het behoud van 
de stemplicht wilden uitspreken. De rooms-katholiek Nolens had bezwaar 
tegen de aan het amendement verbonden toelichting, doch hield overigens 
een slag om de arm. Minister Ruys de Beerenbrouck, in 1916 nog tegen
stander van het amendement-Schaper, gaf toe door de ervaringen met de 
stemplicht te zijn bekeerd en liet de beslissing over het amendement
Rutgers gaarne over aan de Kamer, die het vervolgens met 50 tegen 31 
stemmen aanvaardde, zodat sinds 1922 in de Grondwet niet meer over 
stemplicht wordt gerept. Tegen stemden uitsluitend de christe1ijk-rustori
schen en de rooms-katholieken met uitzondering van Arts, Deckers (de 
latere minister) en Van Groenendael. 

Bij de behandeling van art. XII der Additionele Artikelen zetten de 
antirevolutionairen de tweede stap naar afschaffing van de stemplicht door 
indiening van een amendement-Beumer, er o.m. toe strekkende art. 71, 
tweede lid, en art. 149 (de strafsanctie op overtreding van art. 71) der 
kieswet te laten vervallen 69). 

De discussies over dit amendement werden gevoerd op 13 december 
1921 6°). Snoeck Henkemans (c.h.) achtte het voor het gezag, het aanzien 
en de betekenis van het parlement noodzakelijk de stemplicht in de kieswet 
te handhaven. Drion (Vrijheidsbond) wilde de stemplicht eerst nog een 
fair trial geven, desnoods met verscherping van de strafbepalingen. Bon
gaerts (r.k.) pleitte voor handhaving van de stemplicht, omdat het beeld 
van de Tweede Kamer zo getrouw mogelijk de politieke constellatie van het 
kiezerscorps behoorde weer te geven. Daarentegen wees Troelstra er op, 
dat 200.000 kiezers zich bij de laatste verkiezingen niet aan de stemplicht 
hadden gestoord en dat het gezag van die plicht volkomen weg was. 
Minister Ruys de Beerenbrouck liet de beslissing aan de Kamer over, al 
achtte hij meer te zeggen vóór het hehoud van de stemplicht dan er tegen. 

67) Handd. II K. 1921/1922, blzz. 797-805. 
68) Bijl. Handd. II K. 1921/1922, no. 90-15. 
69) Bijl. Handd. II K. 1921/1922, no. 90-53. 
60) Handd. II K. 1921/1922, blzz. 1018-1027. 
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De Kamer verwierp vervolgens het amendement met 50 tegen 35 stem
men 61). Vóór stemden nu uitsluitend de antirevolutionairen, de socialisten, 
de communisten, het enige lid van de Socialistische Partij, de enige christen
demoeraat, de vrijzinnig-democraat Van Beresteyn en de rooms-katho
lieken Deckers en Van Groenendael. Tegen stemden de christelijk-hist0-
rischen, op twee na alle rooms-katholieken, de drie overige vrijzinnig
democraten, de enige Plattelander en (bij vergissing) de socialist Van den 
Tempel. 

In de Eerste Kamer kwam de kwestie nauwelijks ter sprake, al ver
dient vermelding het oordeel van Anema, die sprak van een "te onzaliger 
ure ingevoerd instituut, dat theoretisch indruischt tegen goede rechtsbe
ginselen en tegen onzen volksaard en dat practisch de versterking vormt 
van de politiek minst ontwikkelde partijen" 62). 

Intussen maakte de aanvaarding van de kieswetswijziging 1921 de 
publicatie van een nieuwe tekst noodzakelijk, hetgeen geschiedde bij K.B. 
van 2 februari 1922, S. 37. Art. 71 werd nu vernummerd tot 72 en art. 
149 tot 150. 

Kieswetswijziging 1923 63
) 

De door de regering in 1923 voorgestelde WIJZlgmg van de kieswet 
bracht een nieuw stelsel van restzetelverdeling. Toen in het Voorlopig 
Verslag der Tweede Kamer door "sommige" leden werd aangedrongen op 
afschaffing van de stemplicht 64), deelde de regering in haar Memorie van 
Antwoord dan ook mede, dat dit wetsontwerp met zijn beperkte strekking 
"allerminst een geschikte gelegenheid biedt om de netelige kwestie van 
den stemplicht tot oplossing te brengen" 65). 

Niettemin waagden de antirevolutionairen bij de mondelinge behande
ling een poging: Beumer diende een amendement in, er toe strekkende de 
opkomstplicht uit art. 72 der kieswet te laten vervallen 66). Bij de discussie 
op 17 april 1923 67) deelde hij mee, dat bij de laatste verkiezingen 5 à 
600.000 kiezers hun stem niet hadden uitgebracht; dat vervolging uitge
sloten was; en dat dus de stemplicht tot een paskwil was geworden. De 
socialist Schaper onderschreef dit oordeel ten volle en ook Bongaerts (r.k.) 
moest "met groot leedwezen" Beumer gelijk geven en hem steunen. Snoeck 
Henkemans (c.h.) daarentegen bleef, evenals zijn partijgenoot Schokking, 
van mening, dat evenredige vertegenwoordiging en stemplicht bij elkaar 
horen en dat de vervolging der nalatigen met kracht ter hand behoorde te 
worden genomen. Ook Bomans (r.k.) wenste de stemplicht niet prijs te 
geven, terwijl Dresselhuys (Vrijheidsbond) de zaak onvoldoende voorbereid 
vond om er rauwelings over te beslissen. Minister Ruys de Beerenbrouck 
tenslotte onderschreef de inhoud van het amendement-Beumer, omdat de 
stemplicht in de praktijk niet te handhaven was gebleken. 

De volgende dag vond de stemming over het amendement plaats. 
39 stemmen werden vóór en 39 werden tegen uitgebracht 68). Vóór stem-

61) Ib., blz. 1084. 
62) Handd. I K. 1921/1922, blz. 617. 
63) Bijl. Handd. II K. 1922/1923, no. 376. Wet van 23 juni 1923, S. 294. 
64) Bijl. Handd. II K. 1922/1923, no. 376-4, §13 (blz. 25). 
65) Bijl. Handd. II K. 1922/1923, no. 376-5, § 13 (blz. 30). 
66) Bijl. Handd. II K. 1922/1923, no. 376-20. 
67) Handd. II K. 1922/1923, blzz. 2033-2038. 
68) Ib., blz. 2040/1. 
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den alle antirevolutionairen, sociaal-democraten en vrijzinnig-democraten, 
vier leden van de Vrijheidsbond (Biererna, Boon, Van Rappard en Staal
man), de enige Staatkundig Gereformeerde, het enige lid van de Liberale 
Partij (Mej. Van Dorp), de christelijk-historische Krijger en de rooms
katholiek Van Vuuren. Tegen stemden alle rooms-katholieken met uitzon
dering van Van Vuuren, maar merkwaardigerwijs met inbegrip van Bon
gaerts en Deckers, alle christelijk-historisahen met uitzondering van 
Krijger, drie leden van de Vrijheidshond (Dresselhuys, Gerritzen en Van 
Gijn) en het enig aanwezige lid van de Plattelandersbond. 

Aangezien dus de stemmen staakten, vond de volgende dag herstem
ming plaats 69). Daarbij deelde Mej. van Dorp (Liberale Partij) mede, dat 
zij zkh ernstig had beraden en dat zij het zwaartepunt nu wilde leggen 
op "het democratisch belang, dat zooveel mogelijk staatsburgers gebracht 
worden tot het volbrengen van hun publiekrechtelijken stemplicht". Zij zou 
dan ook thans stemmen tegen het amendement, dat vervolgens met 42 
tegen 39 stemmen werd verworpen. Tegen stemden wederom - met uit
zondering van Van Vuuren - alle rooms-katholieken (die bovendien vijf 
leden meer dan de vorige dag in het veld hadden gebracht), alle christelijk
historischen (die met drie leden minder - onder wie Krijger - dan de 
vorige dag aanwezig waren), de beide leden van de Plattelandersbond, 
Van Gijn van de Vrijheidsbond (Dresselhuys en Gerritzen waren niet aan
wezig) en Mej. van Dorp van de Liberale Partij. Voor stemden alle anti
revolutionairen (één man meer in getal dan de vorige dag), alle sociaal
democraten (evenveel als de vorige dag), dezelfde vier leden van de Vrij
heidsbond als de vorige dag, de enige Staatkundig Gereformeerde, de 
rooms-katholiek Van Vuuren en de enig aanwezige communist. 

Vernleld zij nog, dat bij de behandeling van het wetsontwerp in de 
Eerste Kamer De Vlugt (a.r.) uitvoerig aantoonde, dat de stemplicht 
in de praktijk - in het bijzonder in Amsterdam - niet viel te hand
haven 70) en dat Verkouteren (c.h.) opnieuw het verband tussen publiek 
recht en publieke plicht uiteenzette, betogende, dat de gemeenschap recht 
heeft op de kiezer en niet omgekeerd 71). 

Kieswetswijziging 1925 72) 

Aangezien de 'regering inmiddels zelf ook overtuigd was, dat over
treding van de stemplicht in de praktijk niet te vervolgen was, diende zij 
in 1925 een wetsontwerp in, waarin zij voorstelde de strafsanctie (art. 150) 
geheel te laten vervallen. De stemplicht zelf wilde zij handhaven, omdat 
afschaffing de indruk zou kunnen wekken, dat de wetgever onverschillig 
zou staan tegenover de uitoefening van het kiesrecht. 

Bij de behandeling van het voorstel 73) werden drie amendementen inge
diend. De rooms-katholieken stelden onder leiding van Wintermans voor, 
de strafsanctie te handhaven, doch o.m. de mogelijkheid van berisping te 
laten vervallen. De vrijzinnig-democraten, de leden van de Vrijheidsbond 
en een drietal rooms-katholieken ondertekenden een amendement-Oud, 

69) Ib., blz. 2060. 
70) Handd. I K. 1922/1923, blzz. 907-910. 
71) Ib., blz. 912. 
72) Bijl. Handd. II K. 1924/1925, no. 296. Wet van 23 juni 1925, S. 233. 
73) Handd. II K. 1924/1925, blzz. 1978-2005. 



88 DR. C. J. VERPLANKE 

er toe strekkende de inning der boete rechtstreeks over de ontvanger der 
directe belastingen te laten lopen. Tenslotte dienden de sociaal-democraten 
en de communisten, gesteund door de antirevolutionairen Heukels en Leen
stra, een amendement-Vliegen in, er toe strekkende de stemplicht geheel 
te laten vervallen. 

Allereerst betoogde Sasse van IJsselt (r.k), dat stemrecht is stemplicht 
en dat vervulling van deze plicht alleen kan worden bereikt door een 
poenale sanctie. Visscher (a.r.) daarentegen kOitl met het regeringsvoorstel 
meegaan: stemplicht is een zedelijke plicht waaraan geen poenale sanctie 
behoort te worden verbonden. Als de plicht als nudum praeceptum in de 
wet blijft staan, prikkelt zulks tot het uitoefenen van het stemrecht, hetgeen 
voldoende is. Het onderscheid tussen opkomstplicht en stemplicht wees 
hij overigens van de hand: het gaat de staat niet om de opkomst, maar 
om het stemmen. Snoeck Henkemans (c.h.) beriep zich op de rede van 
Lohman uit 1916 en wenste de stemplicht met de door Wintermans of Oud 
voorgestelde poenale sanctie te handhaven. Staalman (Vrijheidsbond), hoe
wel twee jaar geleden vóór het amendement-Beumer geporteerd, betoogde 
nu, dat stemplicht één van de grondslagen van de evenredige vertegenwoor
diging was en dat stemplicht zonder poenale sanctie geen stemplicht zou 
zijn. Kersten (S.G.P.) zou principieel de voorkeur geven aan het amende
ment-Vliegen, maar indien dat zou worden verworpen, zou hij in de wet 
willen opgenomen zien, dat gewetensbezwaren een geldige reden voor absen
teïsme vormen. Hij diende dan ook een daartoe strekkend amendement in, 
dat mede werd ondertekend door enkele antirevolutionairen en christe1ijk
historischen en door de vrijzinnig-democraat Ketelaar, die het overigens 
niet wenste te steunen. Aangezien Bongaerts (r.k) en Schaper (soc. dem.) 
echter betoogden, dat zij de technische mérites van dit amendement niet zo 
snel konden overzien, trok Kersten, Vlrezende dat men uit verwerping zou 
concluderen tot ongeldigheid van de gewetensbezwaren, zijn amendement 
in 74). 

Nadat ook Oud zijn amendement ten gunste van dat van Wintermans 
had ingetrowken, vonden de stemmingen plaats. Het amendement-Vliegen 
werd verworpen met 45 tegen 28 stemmen. Voor stemden alle socialisten 
en antirevolutionairen, de enige Staatkundig Gereformeerde, de enig aan
wezige communist en twee rooms-katholieken: Van V uuren (evenals in 
1923 voorstander van afsahaffing van de stemplicht) en merkwaardiger
wijs weer Deckers (in 1921 voorstander, in 1923 tegenstander en nu weer 
voorstander). Tegen stemden alle ahriste1ijk-historischen (nu ook Krijger), 
alle rooms-katholieken (met uitzondering van Van V uuren en Deckers ), 
alle vrijzinnig-democraten (in 1923 nog voor afschaffing), alle leden van 
de Vrijheidsbond (in 1923 in meerderheid voor afschaffing), de leden van 
de Plattelandersbond en het enige lid van de Liberale pa;rtij. 

Het amendement-Wintermans werd daarna met 43 tegen 30 stemmen 
aangenomen. De tegenstemmers waren dezelfden als de voorstemmers voor 
het a;mendement-Vliegen, terwijl het enige lid van de Liberale Partij en 
de vrijzinnig-democraat Ebels zich nu bij hen voegden. 

De stemplicht bleef dus gehandhaafd, evenals de poenale sanctie, zij het 

74) Vermeld zij, dat de regering vier weken later een wetsontwerp indiende, waarin 
een regeling werd getroffen voor gewetensbezwaarden. Het ontwerp werd echter door 
de Eerste Kamer verworpen. 
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zonder berisping. Zulks gaf bij de behandeling in de Eerste Kamer 76) 

aanleiding aan Mendels (soc.dem.) en De Vlugt (a.r.) mede te delen, dat 
zij tegen het wetsontwerp zouden stemmen. Niettemin werd het ontwerp 
met 27 tegen 8 stemmen aanvaard. Tegen stemden alle aanwezige leden 
van de Vrijheidsbond, de antirevolutionairen De Veer en De Vlugt, 
Mendels (soc.dem.), Van Wassenaar van Catwijck (c.h.) en Amtz (r.k.). 
Voor stemden alle overige rooms-katholieken, christelijk-historischen en 
sociaal-democraten, alle vrijzinnig-democraten en de antirevolutionairen 
Briët en De Waal Malefijt. 

Motie-Zandt 1929 
In 1928 werd door de regering een ontwerp tot wijziging van de kieswet 

aanhangig gemaakt, regelende de uitoefening van het stemrecht bij vol
macht en de aanvulling van de regeling der plaatsvervulling 76). Die ge
legenheid werd door Ds. Zandt (S.G.P.) aangegrepen om er zijn teleur
stelling over uit te spreken, dat niet werd voorgesteld de stemplicht uit 
de wet te schrappen. Met zijn partijgenoot Kersten en met Bijleveld 
(a.r.), Duys (wc.dem.) en Van Gijn (liberaal) diende hij op 15 juni 1928 
een motie in, waa:rin de regering werd uitgenodigd ten spoedigste een 
voorstel tot het verwijderen van de stemplicht uit de kieswet in te dienen 77). 

De motie werd aan de orde gesteld op 1 maart 1929 78
). Ds. Zandt zette 

nog eens uiteen, dat de toepassing van de stemplicht een grote mislukking 
was gebleken; dat van enige opvoedkundige waarde niet kon worden ge
sproken; en dat met name "de vervolging der vrouwen" hem met afkeer 
vervulde. Lingbeek (Herv. Geref. Staatspartij) achtte de motie ondeugde
lijk, omdat zij niet terugging tot de wortel van het kwaad: het algemeen 
stemrecht, dat z. i. weer was terug te voeren tot de "ruilhandel" die de 
rechtse partijen hadden aangegaan om financiële gelijkstelling voor het bij
zonder onderwijs te krijgen. Beumer (a.:r.) kon de door Zandt gevolgde 
procedure niet bewonderen, maar was het overigens met de zakelijke in
houd van de motie eens. 

Vier dagen later kwam de motie in stemming en werd zij verworpen 
met 40 tegen 30 stemmen 79). Vóór stemden als vanouds de antirevolutio
nairen, de socialisten en de staatkundig gereformeerden, alsmede de liberaal 
Staalman, tegen stemden alle rooms-katholieken (inclusief Deckers, die nu 
voor de derde maal van standpunt veranderde), christelijk-historischen en 
vrijzinnig-democraten, alsmede alle liberalen minus Staalman. 

Kieswetswijziging 1933 80) 

Geen voorstel tot kieswetswijziging kon worden gedaan, of de stem
plicht werd ter sprake gebracht. Zo ook toen in 1932 enkele technische 
wijzigingen van de kieswet aanhangig werden gemaakt. 

Wederom waren het de antirevolutionairen die de kat de bel aanbonden: 
bij monde van Beumer dienden zij een amendement in, er toe strekkende 
de bepalingen over de stemplicht uit de kieswet te schrappen. De discussie 

76) Handd. I K. 1924/1925, blzz. 959-966. 
76) Bijl. Handd. II K. 1927/1928, no. 311. Wet van 21 juli 1928, S. 288. 
'77) Handd. II K. 1927/1928, blzz. 2433-2434. • 
78) Handd. II K. 1928/1929, blzz. 1568-1573. 
79) Ib., blz. 1576. 
80) Bijl. Handd. II K. 1931/1932, no. 427; 1932/1933, no. 69. Wet van "I mei 1933, 

S.247. 
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duurde maar kort 81). Beumer legde de nadruk op de practische bezwaren 
en stelde zich met name teweer tegen de strafrechtelijke sanctie. De liberaal 
Eerdmans bleef vasthouden aan de opvoedende werking van de stemplicht. 
De rooms-katholiek Bongaerts achtte opheffing van de stemplicht alleen 
mogelijk, wanneer men van algemeen kiesrecht zou overgaan tot organisch 
kiesrec.ht, maar wilde over het vervallen van de poenale sanctie wel eens 
praten, zij het niet bij deze gelegenheid. Ook Snoeck Henkemans (c.h.) 
bleef op het voetspoor van Lohman vasthouden aan de z.i. onverbreekbare 
trits: algemeen kiesrecht, evenredige vertegenwoordiging en stemplicht. 
Van den Bergh (soc. dem.) steunde Beumer volledig, maar Peereboom 
(Herv. Geref. Staatspartij) achtte het amendement ondeuglijk, omdat het 
slechts inging op een uitvloeisel van een revolutionair ideaal, t.w. het alge
meen kiesrecht. Minister Ruys de Beerenbrouck had - gelijk uit zijn 
houding in 1925 trouwens reeds was gebleken - geen bezwaar tegen het 
laten vervallen van de poenale sanctie, doch wilde de stemplicht wel als 
nudum praeceptum gehandhaafd zien. 

Het amendement werd vervolgens verworpen met 49 tegen 32 stemmen. 
Voor stemden de antirevolutionairen, socialisten en communisten, het enige 
lid van de Plattelandersbond, het enige lid van de Middenpartij voor Stad 
en Land (Floris Vos, de tolbestormer) en Weitkamp als enige christelijk
historisc.he. De S.G.P. schitterde door afwezigheid zowel bij de discussie 
als bij de stemming. Tegen stemden alle rooms-katholieken, liberalen en 
vrijzinnig-democraten, de christelijk-historischen minus Weitkamp en het 
enige lid van de Herv. Geref. Staatspartij. 

Kieswetswijziging 1935 82) 

Ook bij de volgende kieswetswijziging ontbrak de stemplicht niet in de 
discussie. De kwestie was nu te pikanter, omdat het in 1934 ingediende 
ontwerp tot het aanbrengen van enkele technische wijzigingen in de kieswet 
de ondertekening droeg van minister De Wilde. Deze verklaarde reeds in 
de Memorie van Toelichting, dat te dezer zake in de Kamer een controvers 
bleek te bestaan en dat de regering het niet haar taak achtte, thans voor
stellen van principiële aard te doen &3). 

Ditmaal wa;ren het dan ook de socialisten, die het initiatief namen en bij 
monde van Drees een amendement indienden, strekkende tot afschaffing 
van de stemplicht. Ook nu duurden de discussies maar kort 84). Drees bena
drukte, dat de stemplicht leidde tot de indiening van allerlei dwaze lijsten 
(in Amsterdam de lijst van Had-je-me-maar en in Rotterdam de rapaille
partij). De liberaal Boon en de Vlfijzinnig-democraat Joekes legden daar
entegen de nadruk op de onverbreekbaarheid van de band tussen evenredige 
vertegenwoordiging en stemplicht. Minister De Wilde liet de beslissing 
over het amendement volledig aan de Kamer over. 

Het amendement werd vervolgens met 44 tegen 39 stemmen verworpen. 
Voor stemden wederom de antirevolutionairen, socialisten en communisten; 
voorts de staatkundig gereformeerden, het enige lid van de R.K.V.P. en de 

81) Handd. II K. 1932/1933, blzz. 1552-1558. 
82) Bijl. Handd. II K. 1933/1934, no. 488; 1934/1935, no. 83. Wet van 23 mei 1935, 

S.306. 
&3) Bijl. Handd. II K. 1933/1934, no. 488-3 (blz. 4/5). 
84) Handd. II K. 1934/1935, blzz. 1855-1858. 
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enige revolutionair socialist. Tegen stemden alle rooms-katholieken, 
christelijk-historischen (ditmaal inclusief Weitkamp), liberalen en vrijzinnig
democraten, het enige lid van de Herv. Geref. Staatspartij en ditmaal ook 
het enige lid van de Plattelandersbond. 

Kieswetswijziging 1946 85) 

Bij de eerste de beste kieswetswijziging na de tweede wereldoorlog kwam 
het weer tot een groot debat. Aanleiding daartoe was het feit, dat in decem
ber 1945 de regering zelf voorsteLde o.m. de stemplicht te doen vervallen, 
"aangezien eenerzijds de gestelde sanctie niet het daarvan verwachte effect 
heeft gehad, anderzijds met grond vertrouwd mag worden, dat onder de 
huidige omstandigheden het politieke verantwoordelijkheidsbesef van het 
Nederlandsche volk van dien aard is, dat ook zonder dwang aan de ver
kiezingen zal worden deelgenomen" 86). 

Reeds in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer vond het voor
nemen tot afschaffing van de stemplicht geen algemene instemming. Ener
zijds waren er leden die uitspraken, dat de overheid aan het volk voldoende 
invloed behoort toe te kennen bij het samenstellen van de volksvertegen
woordiging, doch dat zij niet is gehouden en ook niet gerechtigd hen die op 
gebruikmaking van de hun toegekende bevoegdheid geen prijs stellen, te 
dwingen een gebaar te maken alsof zij daarop wel prijs stellen. Anderzijds 
waren er echter leden die in het kiesrecht een publiek recht zagen, een door 
de overheid aan de burger toegekende bevoegdheid, waarvan de uitoefe
ning als een burgerplicht dient te worden aangemerkt en als zodanig door 
de overheid van de ingezetenen dient te worden gevol1derd, nI. de plicht om 
rechtstreeks mee te werken aan het algemeen welzijn, aan een zo gezond 
mogelijke opbouw van de volksvertegenwoordiging 87). 

Bij de mondelinge behandeling van het betreffende voorstel 88) namen de 
rooms-katholieken bij monde van Ruys de Beeretl!bmuck het laatste stand
punt in. Van stemdwang achtte hij geen sprake, omdat er slechts opkomst
plicht bestaat. Een "gematigde stemdwang" achtte hij alleszins wenselijk: 
de stemplicht is een noodzakelijk complement van de evenredige vertegen
woordiging en publiek recht brengt publieke plicht met zich mede. De vrij
zinnig-democraat Joekes wilde althans voor de verkiezingen van 1946 
afzien van de stemplicht, gelet op de bijzondere omstandigheden van het 
ogenblik. Bij een definitieve herziening van de kieswet zou dan principieel 
over de stemplicht kunnen worden beslist. De socialist Goedhart toonde 
zich overtuigd voorstander van afschaffing. Hier lag geen taak voor de staat, 
maar voor de politieke partijen. Van den Heuvel (a.r.) was het eveneens 
geheel met de regering eens. Kiesrecht brengt een zedelijke, niet een wet
telijke plicht mee. Bovendien behoort een voorschrift, dat niet te handhaven 
is omdat het niet wortelt in de rechtsovertuiging van het volk, niet in een 
wet te worden opgenomen. Tilanus (c.h.) beriep zich op Lohman en werd 
daarbij gesteund door zijn fractiegenoot Krijger, die uiteenzette, dat de 
C.H.U. er van uitgaat, dat het volk niet een eigen, natuurlijk recht tegen
over de overheid heeft, maar dat de overheid bij het zoeken en het vinden 

S5) Bijl. Handd. II K. 1945/1946, no. 125. Wet van 1 maart 1946, S. G 41. 
86) Bijl. Handd. II K. 1945/1946, no. 125-3 (blz. 8). 
81) Bijl. Handd. II K. 1945/1946, no. 125-4 (blz. 12). 
88) Handd. II K. 1945/1946, blzz. 491-505. 
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van het recht behoefte heeft aan medewerking van het volk. Daarom ver
leent (niet: erkent) zij kiesrecht als een functie die tot plicht wordt. Minister 
Beel kon zich met de gedachtengang van Ruys de Beerenbrouck onmogelijk 
verenigen. Hij opperde tal van administratieve en practische bezwaren en 
wenste de stemplicht niet te beschouwen als een noodzakelijk complement 
van de evenredige vertegenwoordiging. Wel wilde hij de suggestie van 
Joekes overnemen en de stemplicht voorshands tijdelijk afschaffen. Ruys 
liet zich echter niet overtuigen en diende een amendement in, er toe strek
kende de stemplicht in de kieswet te handhaven. Met 37 tegen 36 stemmen 
werd dit amendement aanvaard. Vóór stemden de rooms-katholieken, 
christelijk-lhistorischen en leden van de Vrijheidsbond; tegen stemden de 
socialisten, antirevolutionairen, staatkundig gerefonneerden, communisten, 
vrijzinnig-democraten en christen-democraten. 

De handhaving van de opkomstplicht stuitte daarna in de Eerste Kamer 
op ernstige bezwaren 89). Ridder van Rappard (Vrijheidsbond), Beumer 
(a.r.) en de socialist Reinaldabetreurden de amendering door de Tweede 
Kamer in hoge mate. Beumer wilde tenslotte niet zover gaan, dat hij om 
die reden het in verband met de a.s. verkiezingen noodzakelijke wetsont
werp zou verwerpen, hoewel hem dat zeer veel moeite kostte; voor Van 
Rappard was het wetsontwerp echter volstrekt onaanvaardbaar geworden, 
om welke reden hij als enige aantekening verzocht, dat hij geacht wilde 
worden tegen te hebben gestemd. 

Kieswetnvijziging 1948 90
) 

Bij gelegenheid van een ondergeschikte kieswetswijziging in 1948 stelde 
de regering voor, de in art. 150 der kieswet vennelde geldboete wegens 
het niet naleven van de opkomstplicht te verhogen van drie tot vijf gulden 
en die wegens recidive binnen twee jaar van tien tot vijftien gulden. 
Blijkens het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer zouden "vele" leden 
de verschijningsplicht liever zien afgeschaft dan de onwerkelijkheid nog 
verder op de spits te drijven door de boete te verhogen. Minister Witteman, 
hoezeer ook het standpunt van zijn ambtsvoorganger delende ten aanzien 
van de afschaffing van de verschijningsplicht, wilde echter blijkens zijn 
Memorie van Antwoord .niet op de beslissing van de Tweede Kamer van 
1946 terugkomen en achtte het juist, het bedrag der ,boete aan de mone
taire verhoudingen aan te passen. 

Bij de mondelinge behandeling betreurde Van den Heuvel (a.r.), dat 
de minister zijn perswnlijke mening niet had gevolgd 91). Ook Burger 
(P.v.d.A.) toonde zich geen voorstander van de verschijningsplicht, maar 
nu deze er eenmaal was, diende hij ook te worden gehandhaafd 92). Ten
slotte volstond Van den Heuvel met het vragen van aantekening, dat de 
leden der a.r. fractie geaoht wensten te worden tegen de wijziging van art. 
150 te hebben gestemd 93). 

Kieswet 1951 94) 

In 1951 diende de ;regering een ontwerp voor een geheel nieuwe kieswet 

89) Randd. I K. 1945/1946, bJzz. 32-38. 
90) Bijl. Handd. II K 1947/1948, no. 698. Wet van 18 maart 1948, S. I 110. 
91) Handd. II K 1947/1948, blz. 1495. 
92) Ib., blz. 1496. 
93) Ib., 1498/9. 
94) Bijl. Handd. II K 1950/1951, no. 2090. Wet van 13 juli 1951, S. 290. 
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in, waarin de bepalingen over de opkomstpliCht en de straf sanctie onge
wijzigd uit de oude kieswet waren overgenomen. Op de in het Voorlopig 
Verslag der Tweede Kamer gestelde vraag, waarom de opkomstplicht 
niet werd afgeschaft 95), deelde minister Van Maarsseveen mede, dat, nu 
de Kamer in 1946 een daartoe strekkend regeringsvoorstel had verworpen, 
de regering niet andermaal met een initiatief kon komen 96). 

Bij de mondelinge behandeling herhaalde Van den Heuvel (a.r.) nog 
eens zijn bezwaren: 1. het is onjuist, een aan het volk gegeven recht om 
te smeden tot een plic.ht; 2. de wijze waarop de plicht wordt gehandhaafd, 
is funest voor de eerbied van het gezag; 3. het is van geen enkel belang, 
ongeïnteresseerde kiezers naar de stembus te dwingen 97). Van der Goes 
van Naters (P.v.d.A.) deelde deze bezwaren, doch wilde het oordeel van 
een staatscommissie afwachten 98). Beernink (c.h.) volstond met het her
halen van het adagium: publiek recht is publieke plicht 99). Zonder hoofde
lijke stemming werden de betreffende artikelen daarna aanvaard. 

Art. 72 der oude kieswet is zakelijk overgenomen in art. I 9 der Kieswet 
en art. 150 der oude kieswet is terug te vinden in art. X 8 der Kieswet. 

De procedure is dus thans als volgt. Wie volgens het kiezersregister 
bevoegd is tot de keuze mede te werken, is verplicht zich binnen de voor 
de stemming bepaalde tijd aan te melden bij het stembureau van het voor 
hem aangewezen stemdistrict (art. I 9). Men is niet verplicht te stemmen: 
de kiezer kan weigeren een stembiljet in ontvangst te nemen, in welk geval 
de voorzitter van het stembureau daarvan aantekening maakt (art. I 25, 
zesde lid). Is de kiezer niet opgekomen, dan nodigt de burgemeester hem 
uit, zich binnen 14 dagen schriftelijk of mondeling te zijnen overstaan te 
verantwoorden ter zake van zijn verzuim (art. X 7, eerste lid). Indien de 
burgemeester oordeelt, dat voor het niet nakomen van de verplichting een 
geldige reden heeft bestaan, wordt aan de zaak verder geen gevolg gegeven, 
doch acht hij geen geldige reden van verhindering aanwezig, dan wordt 
de zaak door hem aanhangig gemaakt bij de kantonrechter (art. X 7, 
tweede lid). Minister Toxopeus heeft er in 1963 nog eens bij de burge
meesters op aangedrongen, stipt de hand te houden aan de voorschriften 
van art. X 7 100). De kanto.nrechter kan een boete van maximaal f 5,-, bij 
recidive binnen twee jaar een boete van maximaal f 15,- opleggen 
(art. X 8). 

Gewetensbezwaren 
In 1925 heeft de regering getracht een regeling te treffen voor het vrij

stellen van gewetensbezwaarden op grond van hun godsdienstige over
tuiging. In een ontwerp tot wijziging van de kieswet stelde zij voor, de ge
wetensbezwaarde kiezer de gelegenheid te geven, vooraf bij de burge
meester een bewijs van ontheffing van zijn stemplioht te verkrijgen, en 
bovendien het gewetensbezwaar te erkennen als geldige reden van ver-

95) Bijl. Handd. II K. 1950/1951, no. 2090-4, blz. 41. 
96) Bijl. Handd. II K. 1950/1951, no. 2090-5, blz. 45. 
97) Handd. II K. 1950/1951, blz. 1760. 
98) Ib., blz. 1761. 
99) Ib., blz. 1764. 
100) Circulaire d.d. 3 april 1963 aan de burgemeesters (Officiële Bekendmakingen der 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1963, lIl. 11. 1, no. 22130). 
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hindering, wanneer de kiezer zich achteraf bij de burgemeester zou moeten 
verantwoorden 101). 

Bij de openbare beraadslagingen over het ontwerp in de Tweede 
Kamer 102) verklaarden de socialisten bij monde van Vliegen zich tegen, 
omdat wettelijke erkenning van godsdienstige gemoedsbezwaren zou in
houden, dat andere gemoedsbezwaren geen geldige reden zouden opleveren. 
De rooms-katholieken verklaarden zich bij monde van Su ring tegen het 
artikel, waarin de gelegenheid werd geschapen zich achteraf op gewetens
bezwaren te beroepen. Daarmee zou immers de drang, vooraf ontheffing 
te vragen, worden weggenomen. Het artikel werd dan ook verworpen met 
37 tegen 25 stemmen. Voor stemden slechts de meerderheid der antirevo
lutionairen, alle sociaal-democraten, twee rooms-katholieken (Knigge en 
Deckers) en twee van de drie aanwezige vrijzinnig-democraten. Tegen 
stemden de christelijk-'historischen, de grote meerderheid der rooms-katho
lieken, de leden van de Vrijheidsbond, de communisten, twee antirevo
lutionairen (Van den Heuvel en Smeenk) en één vrijzinnig-democraat 
(Ketelaar). 

Het wetsontwerp werd vervolgens aanvaard met 40 tegen 21 stemmen. 
Voor stemden alle rooms-katholieken, antirevolutionairen en christelijk
historischen en twee van de drie aanwezige vrijzinnig-democraten. Tegen 
stemden de socialisten, leden van de Vrijheidsbond en communisten, als
mede het enige lid van de Liberale Partij en één vrijzinnig-democraat 
(Ketelaar). 

Het ontwerp sneuvelde echter in de Eerste Kamer 1(3). Noch De Gijse
laar (c.h.) noch Rink (Vrijheidsbond) zagen aanleiding voor het erkennen 
van gewetensbezwaren, nu er geen stemplicht, doch slechts opkomstplicht 
gold. Alleen Slotemaker de Bruine (c.h.) oordeelde iets minder ongunstig. 
Hij achtte het moeilijk, tegen te stemmen, wanneer wordt voorgesteld 
iemands gewetensbezwaren te ontzien, maar hij had liever gezien, dat het 
niet was voorgesteld. Het wetsontwerp werd vervolgens verworpen met 
24 tegen 14 stemmen. Voor stemden de antirevolutionairen, de meerderheid 
der rooms-katholieken, één vrijzinnig-democraat (Van Embden) en Slote
maker de Bruine (c.h.). Tegen stemden de socialisten, de leden van de Vrij
heidsoond en de meerderheid der vrijzinnig-democraten, benevens ditmaal 
ook op één na alle christelijk-historischen en drie rooms-katholieken 
(Arntz, Fransen en Wittert van Hoogland). 

Intussen is nadien een en andermaal door onderscheidene ministers van 
Binnenlandse Zaken aan de burgemeesters medegedeeld, dat gewetensbe
zwaren als een geldige reden van verhindering in de zin van art. X 7, 
tweede lid, kunnen worden aangemerkt 104). 

101) Bijl. Handd. II K 1924/1925, no. 370. 
102) Handd. II K 1924/1925, blzz. 2352-2355. 
1:03) Handd. I K. 1924/1925, blzz. 1004-1009. 
104) Circulaire van minister Kan d.d. 20 juni 1928 aan de Commissarissen der 

Koningin (Bijvoegsel tot het Staatsblad 1928, no. 103); circulaire van minister Ruys de 
Beerenbrouck d.d. 10 januari 1930 aan de Commissarissen der Koningin (Luttenbergs 
Chronologische Verzameling 1930, blz. 53); circulaire van minister Ruys de Beeren
brouck d.d. 6 januari 1931 aan de Commissarissen der Koningin (Luttenberg's Chrono
logische Verzameling 1931 (besluiten, arresten enz.), blz. 12); circulaire van minister 
De Wilde d.d. 22 mei 1937 aan de burgemeesters (De Gemeentestem van 29 mei 1937, 
no. 4470). 
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Recapitulatie 
In het ontwerp van de kieswet 1896 kwam de stemplicht niet voor. Een 

reeds ingetrokken amendement-Harte van TeckIenburg (r.k) tot invoeging 
van de stemplicht en een strafsanctie werd overgenomen door Bahlmann 
(r.k), doch verworpen met 66 tegen 25 stemmen. 

Bij de Grondwetsherziening 1917 werd de stemplicht in de Grondwet 
en (met de poenale sanctie van berisping of boete ad f 3,-) in de kieswet 
opgenomen. Een amendement-Schaper (soc.dem.), er toe strekkende het 
imperatieve Grondwetsvoorschrift te vervangen door een facultatieve be
paling, werd verworpen met 53 tegen 25 stemmen. 

Bij de Grondwetsherziening 1922 stelde de regering voor, het impera
tieve Grondwetsvoorschrift te vervangen door een facultatieve bepaling. 
Een amendement-Rutgers (a.r.), er toe strekkende in de Grondwet geen 
enkele bepaling op te nemen, werd aanvaard met 50 tegen 31 stemmen. Een 
amendement-Beumer (a.r.) er toe strekkende de stemplicht ook uit de 
kieswet te verwijderen, werd echter verworpen met 50 tegen 35 stemmen. 

Bij de kieswetswijziging 1923 werd een amendement-Beumer (a.r.), er 
toe strekkende de stemplicht te laten vervallen, nadat de stemmen eerst 
hadden gestaakte 39-39), verworpen met 42 tegen 39 stemmen. 

Bij de kieswetswijziging 1925 stelde de regering voor, de strafsanctie te 
laten vervallen. Met 45 tegen 28 stemmen werd verworpen een amende
ment-Vliegen (soc.dem.), er toe strekkende ook de stemplicht te laten 
vervallen. Daarentegen werd met 43 tegen 30 stemmen aanvaard een amen
dement-Wintermans (r.k), er toe strekkende de strafsanctie (met uit
zondering van de berisping) te handhaven. 

In 1928 diende de S.G.P. een motie in, waarin op verwijdering van de 
stemplicht uit de kieswet werd aangedrongen. De motie werd in 1929 ver
worpen met 40 tegen 30 stemmen. 

Bij de kieswetswijziging 1933 werd een amendement-Beumer (a.r.), 
er toe strekkende de stemplicht te laten vervallen, verworpen met 49 tegen 
32 stemmen. 

Bij de kieswetswijziging 1935 werd een amendement-Drees (soc.dem.), 
er toe strekkende de stemplicht te laten vervallen, verworpen met 44 tegen 
39 stemmen. 

Bij de kieswetswijziging 1946 stelde de regering voor, de stemplicht te 
laten vervallen. Een amendement-Ruys de Beerenbrouck, strekkende tot 
handhaving van de stemplicht, werd echter aanvaard met 37 tegen 36 
stemmen. 

Bij de kieswetswijziging 1948 werd de strafsanctie verhoogd van f 3,
tot f 5,-. Alleen de antirevolutionairen stemden tegen. 

In de Kieswet 1951 werden de betreffende bepalingen zonder stemming 
ongewijzigd overgenomen. 

Vóór de stemplicht hebben steeds geijverd de christelijk-historischen en 
vrijwel alle rooms-katholieken, tegen de stemplicht streden de antirevolu
tionairen, de staatkundig gereformeerden, de socialisten en de communisten. 
De liberalen en vrijzinnigen stemden nu eens voor, dan weer tegen. 

Cijfers 
Uit de verkiezingsstatistieken van na de tweede wereldoorlog blijkt, dat 

de raadsverkiezingen de minste belangstelling plegen te trekken. De percen-



96 DR. C. J. VERPLANKE 

tages niet opgekomen kiezers bedroegen in 1946, 1949, 1953, 1958 en 1963 
resp. 11,4, 8,5, 6,3, 5,4 en 5,9, d. i. gemiddeld 7,5 0/0. 

Voor de Statenverkiezingen is de belangstelling merkwaardigerwij s iets 
groter. Hier [bedroegen de percentages niet opgekomen kiezers in 1946, 
1950, 1954, 1958 en 1962 resp. 7,3, 8,1, 6,6, 5,6 en 6,5, d. i. gemiddeld 
6,8%. In 1931 'bedroeg dat percentage nog 7,8 105

). 

Voor de Kamerverkiezingen is de belangstelling het grootst. De percen
tages niet opgekomen kiezers bedroegen in 1946, 1948, 1952, 1956, 1959 
en 1963 resp. 6,9, 6,3, 5, 4,5, 4,4 en 4,9, d. i. gemiddeld 5,3%. 

De aandacht verdient, dat het absenteisme steeds het grootst is in Lim
burg, vervolgens in Noord-Brabant, daarna in Drenthe. 

Bij alle drie verkiezingen blijkt de belangstelling tot 1960 langzaam toe 
te nemen. Na dat jaar - dus hij de laatste raads-, Staten- en Kamerver
kiezingen - buigt de curve weer iets naar beneden. 

De percentages kiezers die blanco stemden en dus zonder opkomstplicht 
stellig thuis zouden zijn gebleven, zijn vrijwel constant. Bij de raadsver
kiezingen bedragen zij ongeveer 1,8, bij de Statenverkiezingen 1,9 en bij 
de Kamerverkiezingen l,S. 

Van de Kamerverkiezingen 1946, 1948, 1952 en 1963 is bekend, hoeveel 
niet opgekomen kiezers door de burgemeester ter verantwoording zijn ge
roepen. De percentages bedroegen in deze jaren resp. 20,9, 13,6, 10,4 en 
11,2. De niet ter verantwoording geroepenen werden dus geacht een geldige 
reden voor hun afwezigheid te hebben. Opgemerkt zij, dat deze percen
tages voor de oorlog veel hoger lagen. Zo bedroeg het in 1925 liefst 60 106

). 

Slechts een klein gedeelte van de ter verantwoording geroepenen werd 
naar de kantonrechter verwezen. De percentages bedroegen in de voor
noemde jaren resp. 2,2, 8,3, 5,3 en 11,2. Het laatste (relatief hoge) percen
tage is ongetwijfeld te danken aan de circulaire van minister Toxopeus, 
vermeld in noot 100. Deze circulaire, hoewel in de pers gepubliceerd, heeft 
echter het percentage opgekomen kiezers niet beïnvloed. Zoals hierboven 
werd vermeld, liep dat percentage zelfs met 0,5 terug (1959 95,6; 1963 
9.5,1). 

Hoeveel gemakkelijker op het platteland dan in de stad de niet opge
komen kiezers door de burgemeester ter verantwoording kunnen worden 
geroepen, blijkt uit het feit, dat in 1963 in Friesland 27,3% en in Drenthe 
26,40/0 van de niet opgekomenen zich moest verantwoorden en in Amster
dam en Rotterdam slechts 3,7% en 2,3%. Art. X 7 functioneert derhalve 
in de grote steden nauwelijks. -

Conclusie 
Het eindoordeel over de stemplicht wordt ten diepste bepaald door de 

vraag, of men hier van een recht dan wel ven een functie wil spreken. Over 
die vraag kan men nauwelijks discussiëren; hier speelt de overtuiging 
een te grote rol. Wie het kiesrecht beschouwt als een door de staat aan zijn 
onderdanen opgedragen taak, moet, ongeaoht welk verkiezingsstelsel men 
aanvaardt, tot het opleggen van een stemplicht komen. Dat deze stem
plicht bij een districtenstelsel, waarin de candidaat bij meerderheid van 

105) Aldus Beumer in de Tweede Kamer (Handd. Ir K. 1932/1933, blz. 1554). 
106) Aldus Beumer in de Tweede Kamer (Handd. Ir K. 1932/1933, blz. 1553). 
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stemmen wordt gekozen en de minderheid dus niet wordt vertegenwoor
digd, minder zinvol is dan in het stelsel van de evenredige vertegenwoordi
ging, waarin iedere stem zijn waarde heeft, is een practisch argument, dat 
echter aan de functiegedachte geen afbreuk doet. En dat men bij een 
stelsel van geheime verkiezingen genoegen moet nemen met een opkomst
plicht, is een concessie aan de practijk, welke geen afbreuk doet aan het 
principe. Daarom lijkt niet juist de opvatting van Colijn, dat de functie
leer nog niet behoeft te leiden tot aanvaarding van de stemplicht, omdat 
een afgedwongen stem niet werkelijk meewerkt aan de vervulling van 
plichten in het belang der gemeenschap 107). Het gaat immers in de functie
leer niet om de vraag, hoe men medewerkt, maar om het feit, dat men 
medewerkt. 

Wie anderzijds het kiesrecht ervaart als het aan een mondig volk toe
komend eigen recht - en men mag van een scribent in een tijdschrift met 
de titel Antvrevolutionaire Staatkunde verwachten, dat hij deze opvatitng 
deelt -, zal zich principieel tegen de stemplicht verzetten, ook al wordt 
deze uit practische overwegingen verzwakt tot een opkomstplicht. Het 
gaat hem dan niet om de zwaarte van de strafsanctie, maar om de plicht 
zelf. Ook een nudum praeceptum is dan onaanvaardbaar. N uda praecepta 
drukken immers de geestesovertuiging van de wetgever uit, voorzover 
althans niet van zuivere ordemaatregelen sprake is, zoals bv. in de artikelen 
46 en 242 der gemeentewet (de verplichting voor de raad, tenminste zes maal 
's jaars te vergaderen, en de verplichting, vóór 1 november de gemeente
begroting vast te stellen). Een nudum praeceptum als destijds in art. 161, 
eerste lid, van het B.W. was opgenomen (de vrouw is haar man gehoor
zaamheid verschuldigd), werd dan ook in 1956 geschrapt, niet omdat de 
bepaling moeilijkheden opleverde, maar omdat zij een opvatting weergaf, 
die niet meer acceptabel werd geacht. 

Evenmin is de voorstander van de volksrechttheorie gebaat met een 
constructie als bedacht door Lohman in 1916: wie geen kiezer wil zijn, kan 
zich van de kiezerslijst laten schrappen. Het omgekeerde ware meer accep
tabel: wie kiezer wil zijn, kan zich op de kiezerslijst laten plaatsen. 

Zo gaapt er een onoverbrugbare kloof tussen de christelijk-historische 
en de antirevolutionaire staatsopvatting. In de eerste wordt het kiesrecht 
door de overheid verleend (aldus Krijger in 1946), in de laatste wordt het 
door de overheid erkend. En wanneer bij de discussies over wetsontwerp 
no. 7940 weer een poging zou worden gedaan de stemplicht af te schaffen, 
dan zal de doorslag moeten worden gegeven door hen die in het verleden 
de stemplicht bepleitten vanwege zijn opvoedende werking. 

Men kan immers stellen, dat deze opvoeding thans als voltooid mag wor
den beschouwd. De kiezer blijft blijkens de cijfers niet weg uit angst voor 
een straf, die in de practijk uiterst zelden wordt opgelegd. Daar komt nog 
bij, dat men, met Europese verkiezingen in zicht, de stemplicht moeilijk 
kan blijven handhaven. De drie grootste partners, Duitsland, Frankrijk en 
Italië, kennen geen stemplicht; in Frankrijk heeft men weliswaar voor de 
tweede wereldoorlog enkele malen een daartoe strekkend wetsontwerp in
gediend, doch het werd nimmer aanvaard. De drie kleinere partners, de 

107) Saevis tranquillus in undis, 1940, blz. 197. 
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Benelux-landen, zullen in de toekomst bezwaarlijk een ander systeem kun
nen volgen. 

Met belangstelling moge worden afgewacht, of de thans alweer 19 jaar 
geleden gedane poging tO't afschaffing van de stemplicht - toen nog met 
een meerderheid van één stem afgewezen - zal' worden herhaald en, na 
welgeteld zeven mislukkingen, zal slagen. 

* 
BOEKBESPREKING 

DR. A. KOUWENHOVEN, Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot 
de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van 
de economische wetenschap. Proefschrift V.U. (1964). 
Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen; H. E. Stenfert 
Kroese N.V. te Leiden. 

Het belang van dit proefschrift is met name hierin gelegen, dat het een 
eerste en goed geslaagde poging bevat, op basis van de christelijk-filoso
fische bezinningsarbeid van Dooyeweerd en Vollenhoven een grondslagen
critiek te leveren op de huidige economische wetenschap. Daarbij kan de 
wijze, waarop de auteur dit moeilijke vraagstuk aanvat, ook voor de ont
wikkeling en uitbouw van een christelijke politiek van betekenis zijn. 

De titel van dit proefschrift Vrijheid en gelijkheid klinkt voor een 
economische dissertatie op het eerste gehoor wat merkwaardig. Toch dekt 
zij desalniettemin de inhoud van dit proefschrift in belangrijke mate. Dr. 
Kouwenhoven zet namelijk uiteen, dat de economische handelingsvrijheid 
van, en de economische gelijkheid tussen de in het economische leven 
handelende personen niet alleen een tweetal belangrijke vooronderstellingen 
(axioma's) zijn van de economische wetenschap in de loop der tijden, maar 
tevens dat deze beide vooronderstellingen de belangrijke doorlaatposten 
zijn geweest, waardoor de humanistische levens- en wereldbeschouwing 
zich binnen het terrein der economische theorie baanbrak. De humanistische 
levens- en wereldbeschouwing kent namelijk twee drijvende beginselen, die 
elkaar wederzijds veronderstellen, maar bovendien in hun consequentie 
elkaar wederzijds uitsluiten: het beginsel van de vrije, autonome menselijke 
persoonlijkheid (het persoonlijkheidsideaal) en het beginsel van de weten
schappelijke beheersing van het gehele leven (het zgn. wetenschapsideaal). 
Beide beginselen of idealen, zowel het persoonlijkheids- als het wetenschaps
ideaal, hebben in de economische theO'rie hun intocht gehO'uden. Het per
soonlijkheidsideaal vond zijn vertolking in het uitgangspunt, dat elk 
economisch "individu" vrij zou zijn, autonoom, zichzelf de wet stellend, 
slechts gebonden aan hetgeen hij zèlf op het gebied van produceren en 
consumeren wenselijk en geoorloofd achtte. Het wetenschapsideaal daaren
tegen dreef de humanistische wetenschapsbeoefenaars aan, te trachten het 
gehele terrein der economische werkelijkheid onder te brengen in een 
systeem van algemeen-geldige "natuurwetten". Om hiertoe in staat te zijn, 
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was het echter nodig er vanuit te gaan, dat ieder economisch individu aan 
het andere economische individu gelijk zou zijn - d.w.z. dat elk mens 
onder gelijke economische omstandigheden gelijksoortig zou reageren. 
Immers, alleen wanneer de mensen gelijksoortige reacties vertonen op 
economische verschijnselen, is het mogelijk hun gedragingen in algemeen
geldige wetten vast te leggen. De vooronderstelling van vrijheid van, en 
gelijkheid tussen de economische subjecten, zoals die in de economische 
theorie te vinden zijn, zijn dus rechtstreeks op humanistische wortel geënt. 

Het grote probleem in een op humanistische grondslagen gebaseerde 
theoretische economie - zoals wij die thans kennen - is echter, dat de 
veronderstelling, dat de mens absoluut vrij is in zijn economische reacties, 
zich in feite niet verdraagt met de veronderstelling, dat de mensen in hun 
economische handelingen gelijksoortig reageren. Vandaar dan ook, dat men 
in de economische wetenschap afwisselend of de these van de vrijheid, of 
die van de gelijkheid voorop heeft gesteld. De geschiedenis der economische 
wetenschap vertoont - net zoals die van elke op humanistische basis gestel
de wetenschap - een slingergang. Tihans zitten wij in de fase, waarin men 
van de veronderstelling van de gelijkheid van alle economische subjecten een 
afkeer heeft, en aan die van de vrijheid van alle subjecten een grote waarde 
hecht. Zo komt men b.v. terug van de verheerlijking van de marktvorm van 
de zgn. volledige mededinging (waarin alle vragers en aanbieders een 
gelijke, uiterst kleine invloed op de prijs kunnen ui,toefenen), en erkent 
men weer de realiteit van de grote verschillen in economische macht, die 
tussen de verschillende vragers en tussen de verschillende aanbieders kunnen 
bestaan - waarbij men over het gebruik van die macht weinig weet te 
zeggen, omdat dit aan de vrijheid van de afzonderlijke economische sub
jecten is overgelaten. 

Uit deze summiere en vrij grove weergave van de hoofdinhoud van het 
proefschrift van dr. Kouwenhoven springt reeds aanstonds een element 
naar voren, dat ook voor de christelijke politiek van betekenis is. Want 
evenals de economische theorie een slingergang vertoont tussen de vrijheids
en de gelijkheidsvooronderstelling, vinden wij immers ook in de praktische 
politiek een steeds voortdurende wisseling tussen vrijheids- en gelijkheids
idealen ; idealen die hier worden gerepresenteerd door resp. liberalisme en 
socialisme. Deze wisseling, deze slingergang, is echter zelf door en door 
bepaald door de humanistische levenovertuiging, welke van de vrijheids
exeessen drijft naar de gelijkheidsverheerlijking en van de gelijkheids
exeessen naar de vrijheidsverheerlijking. 

Daarom is de strijd voor een christelijke wetensohap - i.c. een christe
lijke economie - een strijd die een grote overeenkomst vertoont met de 
strijd voor een ohristelijke politiek. Zoals de christelijke economie begint 
met een christelijke visie op wat "vrijheid" en "gelijkheid" naar het Evan
gelie behoren te zijn, is ook voor de christelijke politiek zulk een christe
lijke visie zonder meer essentieel te achten. Zij het, dat in de economie aan 
deze begrippen een wetensc/w,ppelijk-economische, en in de po,litiek aan 
deze begrippen een staatk'un4ige uitwerking dient te worden gegeven. 

Tenslotte willen wij nog een ogenblik stilstaan bij enkele afzonderlijke 
elementen uit dit proefschrift, die van bijzondere betekenis kunnen worden 
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geacht voor de ontwikkeling ener christelijk-economische wetenschap. 
Een van de grote winstpunten van deze dissertatie is ongetwijfeld, dat de 

auteur zich niet laat verstrikken in de ons van humanistische zijde voorge
schotelde vraag, of de economie een louter-positieve (d.w.z. verklarende) 
of een louter-normatieve (d.w.z. beoordelende, normen stellende) weten
schap behoort te zijn. Een christelijke economie dient een verklarende 
wetenschap te zijn, die voor deze economische verklaring, wil zij juist zijn, 
economisch-normatieve richtsnoeren behoeft. Deze normatieve richt
snoeren, welke ontleend zijn aan de economische, door God in zijn schep
ping neergelegde, norm, zijn zowel nodig om de begrippen waarmee de 
theoretische economie werkt (zoals het behoefte-begrip, het begrip in
vesteringen, werkloosheid, inkomen, voorraad, enz.) zuiver économisch te 
"omlijnen", alsook om tussen deze diverse economische grootheden van 
investeringen, consumptie, voorraad, enz.) economische oorzakelijkheidsbe
trekkingen aan te wijzen. Hier liggen nog grote, vrijwel onontgonnen ge
bieden van economisch-theoretische bezinning braak. 

Een ander winstpunt is, dat de economische subj ecten in deze dissertatie 
niet ten tonele worden gevoerd als losstaande "individuen", maar vanuit 
de sociale samenlevingsverbanden en verhoudingen waarin zij zijn gesteld: 
gezinnen, ondernemingen, overheid, enz. In hun economische handelingen 
en gedragingen vertegenwoordigen zij deze verbanden. Door deze sociale 
bepaaldheid der economische handelingen in het onderzoek te betrekken, is 
de mogelijkheid geschapen metterdaad aan te tonen, dat in een niet-huma
nistische economie de ware vrijheid der economische subjecten (die in 
christelijke zin is gebonden aan de in de samenlevingsverbanden te ver
vullen roeping) niet leidt tot een volslagen ongedetermineerdheid der econo
mische gedragingen. 

Een derde winstpunt is, dat in deze dissertatie duidelijk de onhoudbaar
heid van het axioma van de "waardevrijheid", de levensbeschouwelijke 
neutraliteit van het economisch theoretisch denken, wordt aangetoond. Ook 
hier strijden christelijke economische theorie en christelijke economische 
politiek zij aan zij: terwijl in de christelijke economische theorie de strijd 
gaat tegen het axioma van de "waarde-vrijheid" der theorie, gaat het in de 
christelijke economische politiek om de strijd tegen het axioma van de 
toenemende "neutraliteit" of "verzakelijking" van de hedendaagse poHtieke 
problemen. 

Samenvattend kan worden gezegd, dat deze dissertatie een belangrijke 
poging kan worden genoemd om de humanistische grondslagen van het 
huidige economisch theoretische denken bloot te leggen. Wij hopen van 
harte, dat het de auteur gegeven zal zijn, aan zijn gedachten, indien moge
lijk in academisch verband, in de toekomst nog een verdere uitwerking 
te geven. B. G. 

* 
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DE PLANNEN VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE 
PROGRAMMATIE 

DOOR 

DR. W. ALBEDA 

1. De welvaartsstaat 
Het behoort tot de goede toon tegenwoordig regelmatig te spreken over 

de welvaartsstaat. Dit geschiedt in vele gevallen in afkeurende zin. In de 
eerste plaats omdat men van oordeel is, dat in het begrip welvaartsstaat 
opgesloten zou zitten het begrip "welvaart". Een welvaartsstaat zou dan 
een staat zijn, waarin welvaart heerst. De conclusie wordt dan getrokken, 
dat in een land waar - zoals in Nederland - nog meer dan een derde 
der bejaarden nèt op het "welvaartsminimum" (hoe griezelig dit begrip 
ook is) is gebracht en waar de helft van de gezinnen met een inkomen van 
minder dan f 7 à 8000.- moet rondkomen, eigenlijk niet gesproken mag 
worden over welvaart en dan ook niet over een welvaartsstaat. 

In de tweede plaats verbindt men dan aan de welvaartsstaat de gedachte 
van een het economische en het sociale leven in zijn geheel beheersende 
staat. Het begrip welvaartsstaat kan dan bijna synoniem worden met 
totalitaire staat. 

Het lijkt mij dat beide interpretaties van de inderdaad minder gelukkig 
gekozen term verkeerd zijn. Wanneer men de verschillende definities van 
het begrip welvaartsstaat de revue laat passeren dan lijkt het het beste, het 
nieuwe van de moderne staat in onze westelijke samenleving te karakteri
seren door er op te wijzen, dat de moderne staat zich mede betrokken 
weet in de verantwoordelijkheid vooral voor de ontwikkeling van het 
sociaal-economische leven 1). 

Men gaat er dan van uit, dat de welvaartsstaat in moderne zin gesteld 
moet worden tegenover de ouderwetse rechtsstaat. De staat die zich ge
bonden weet aan een grondwet, die zich beperkt tot haar "eigenlijke" taak, 
namelijk het bedienen der gerechtigheid in de samenleving. Onze wel
vaartsstaat, of zoals de Duitsers zeggen de sociale rechtsstaat, vormt dan 
een verdieping van deze rechtsstaat. Er is bij die staat een nieuwe dimensie 
gekomen. Men zou ook kunnen stellen, dat het begrip "publieke gerechtig
heid" tegenwoordig een veel bredere interpretatie heeft gekregen. Meer en 
meer komt men tot de conclusie dat het begrip "gerechtigheid" te eng ge
nomen wordt, wanneer men het hanteert in die zin dat het zou gaan om de 
juridische afbakening van de rechten der verschillende burgers. Indien men 
daardoor ook vat het recht op een sociaal aanvaardbaar minimum bestaan, 
het recht op werk en de plicht van de overheid om te zorgen voor een 
redelijke economische groei en een redelijke inkomensverdeling en een 
engagement van de regering in het maatschappelijke en culturele leven, 

1) Zie ook M. Ruppert, De welvaartsstaat, Kampen, 1965, blz. 35. Voor andere 
definities mijn artikel in Evangelie en Maatschappij van maart 1964. 
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dan komt men veel dichter bij de merkwaardige wijze waarop de Bijbel 
spreekt over "sjaloom", een begrip, dat zowel gerechtigheid, welvaart en 
welzijn omvat. 

Men zou het begrip "gerechtigheid" kunnen brengen onder drie hoofdjes: 
bescherming, bewaring en ontwikkeling 2). 

Bescherming. Afgezien van de diensten van politie en brandweer e.d. 
behoort hier onder te vallen het verzekeren van een minimum levenspeil 
voor werkenden en voor mensen, die om welke reden dan ook niet kunnen 
werken. 

Bewaring. De staat heeft er verantwoordelijkheid voor, dat rekening 
gehouden wordt met de belangen der toekomstige generaties bij de exploi
tatie van de natuur. De wijze waarop nu het grondgebruik en de ruimtelijke 
ordening geregeld wordt, bepaalt het leven van vele komende generaties. 
Hoeveel goeds hebben onze stedeplanners uit de 16e eeuw ons niet na-
gelaten I . 

Ontwikkeling. Er zijn projecten nodig voor de toekomstige ontwikke
ling van een land, die zo groot zijn, dat alleen de staat ze aankan. Het 
deltaplan is een voorbeeld. Hulp bij industrievestiging een ander. Zorg 
voor de ontwikkeling van de research van elke aard, een doelmatig opge
zette wetenschapspolitiek mag in een moderne natie niet ontbreken. Op dit 
punt hebben wij een duidelijke achterstand tegenover zowel de Sovjet Unie 
als de Verenigde Staten waar de wetenschappelijke research (vnl. om 
militaire redenen) door de overheid in zeer sterke mate wordt gestimuleerd. 
Dat de zorg voor het onderwijs, en de toegang tot elke vorm van onderwijs 
ongeacht afkomst en financiële middelen, hieronder vallen, spreekt vanzelf. 

Tenslotte moet gewezen worden op de groeiende internationale verant
woordelijkheden van de moderne staat. Er is een gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid van alle naties voor de handhaving van de vrede door de 
opbouw van een internationale rechtsorde. Er is een gemeenschappelijke 
verat1Jtwoordelijkheid voor de ontwikkelingslanden. Voorkomen moet wor
den dat de welvaartsstaat al te zeer naar binnen gerioht is 3). 

2. De uitgangspunten der 1ge-eeuwse rechtsstaat 
De 1ge-eeuwse rechtsstaat was bepaald niet los van filosofische voor

onderstellingen. Men kan zeggen, dat deze rechtsstaat uitging van de 
optimistische visie van de "spontane" harmonie. 

Deze staat is immers ondenkbaar zonder de gedachtengang, die b.v. bij 
Adam Smith voorkwam, dat het economische leven, aan zichzelf overgelaten, 
er toe zou leiden, dat door het samengaan van het egoïsme van elk der 
onderdanen niet alleen een zekere mate van orde zou ontstaan, maar ook 
een efficiënte economie met een rechtvaardige inkomensverdeling en dat 
daarmede de voorwaarde zou zijn geschapen voor de ontplooiing van het 
welzijn der burgers. 

In deze visie is het duidelijk, dat de staat zich moet beperken tot het 
scheppen van de voorwaarden, waaronder die spontane harmonie zich kan 
ontwikkelen. Hoogstens kan de staat dan corrigerend optreden, wanneer 

2) R. M. MacIvor, The modern state, Oxford, 1964, blz. 185 e.v. 
3) Gunnar Myrdal, De toekomst van de welvaartsstaat, Amsterdam, 1963. 
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door het groepsgewijs optreden van individuen of door het ontstaan van 
monopolies de spontane harmonie wordt verstoord. 

Wij weten tegenwoordig echter dat deze theorie onjuist was. Niet alleen 
berust zij op een onjuiste vooronderstelling en vooral op een te optimisti
sche visie op de mens, maar bovendien bleek steeds duidelijker hoe deze 
visie in strijd was met de werkelijkheid. 

3. De nieuwe visie 
Wanneer wij ons beperken tot het economische leven, dan kan vast

gesteld worden, dat steeds duidelijker gebleken is, dat concurrentie en 
winststreven aan zichzelf overgelaten niet leiden tot een spontane harmonie. 
Het uitgangspunt van het liberale denken, dat elk individu alleen maar 
uit zou zijn op eigen economisch voordeel, de mens dus een "economisch 
dier" zou zijn, bleek onjuist en gevaarlijk, in die zin, dat de liberale maat
schappelijke orde te "autoritair" was, zoals Sauvy dat omschrijft 4). 

Het regime, dat alléén maar vertrouwde op winststreven en concur
rentie, kende geen tempering van het economische streven, geen tolerantie 
en geen menselijkheid. De mens streeft bovendien niet alleen maar naar 
economisch voordeel, minstens zo sterk is - wanneer wij ons nog steeds 
tot het economisch leven beperken - de drang naar zekerheid. 

In de laatste eeuw is deze drang naar bestaanszekerheid aanvankelijk 
vooral in het oog gekomen door het optreden van de georganiseerde werk
nemers. Zij streefden naar zekerheid door collectieve arbeidsovereenkom
sten te sluiten en door een sociale wetgeving te vragen. Steeds duidelijker 
bleek, dat de ondernemers ook niet ronder meer streven naar winst en 
efficiency. Ondernemers zijn niet in de eerste plaats uit op concurrentie, 
maar op een goede winstpositie en de veiligstelling daarvan. Concurrentie 
en winststreven leiden niet altijd tot efficiency. Vaak leiden zij veeleer tort 
efficiente (voor de ondernemers!) kartellering en monopoHebouw, tot ver
starring (naar beneden) van het prijspeil (het "pal-wiel" effect: prijzen 
stijgen, als het moet, maar dalen niet of onvoldoende, als het kan) en 
zodoende bv. tot een onregelmatige verdeling van inkomens en vermogens 
en stagnering der economisohe groei. Steeds duidelijker is in de loop van 
de laatste eeuw gebleken hoe machtsposities het economische proces kunnen 
verstoren. Men rou wellicht eerder kunnen spreken over een "spontane 
verstoring" en een "spontaan scheefgroeien" der verhoudingen, dan van 
de spontane harmonie, waarin Smith geloofde. 

Zo is een patroon van het maatschappelijk leven ontstaan, dat totaal 
anders was dan het model, dat de klassieke economen voor ogen hadden. 
Zodoende kwam er ruimte voor het optreden zowel van maatschappelijke 
organisaties van werknemers als van ondernemers en voor een veel bredere 
taak voor de overheid. De overheid zag zich steeds meer de taak toege
schoven, niet slechts te corrigeren maar tevens de maatschappelijke op
bouwen de maatschappelijke organisaties te stimuleren en waar mogelijk 
ook te coördineren. 

4. De bijdrage van het christelijk sociaal denken 
Onder deze omstandigheden ging er een tegenstelling ontstaan tussen 

4) A. Sauvy, La prévision economique, Parijs, 1958, blz. 5, 6. 
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enerzijds hen die all~ heil verwachten van de overheid en anderzijds van 
degenen, die veeleer vertrouwen stellen op de ongetwijfeld aanwezige eigen 
kraahten van het maatschappelijk leven. 

Welke eigen bijdrage heeft .nu het christelijk sociaal denken geleverd tot 
deze discussie ? Wellicht is de meest wezenlijke bijdrage van het christelijk 
sociaal denken, zoals dat zich in \Vest-Europa in rooms-katholieke en pro
testantse kringen heeft ontwikkeld, hierin gelegen dat men oog had voor 
de positieve rol die vrije maatschappelijke organisaties kunnen spelen in de 
maatschappelijke opbouw. 

In zijn werk The Christian in polities 5) wijdt Walter James een hoofd-
stuk aan de christelijke politieke partijen op het continent. Hij wijst daarin 
op verschillende karaktertrekken van de politieke en sociale structuur, die 
te danken zijn aan het optreden van deze partijen. Eén der karaktertrekken, 
die hij overal vindt, is de rol die men weggelegd ziet voor vrije organisaties. 
En dat is niet toevallig. 

Het "corporatieve" denken zoals dat reeds in de tweede helft van de 
1ge eeuw tot ontwikkeling kwam, ging er van uit dat niet alleen winst
streven en concurrentie óf de almachtige staat maar ook en juist de vrije 
associatie van de verschillende groepen burgers en krachten zijn, die de 
maatschappelijke harmonie zouden kunnen herstellen. 

Reeds zeer vroeg ontwaakte in deze kringen de gedaohte, die thans in 
Nederland algemeen aanvaard is, nl. van een vèrgaand samenspel tussen 
overheid en georganiseerd bedrijfsleven. Een gedachte als die van de 
publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie en die van de loonpolitiek onder de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven is 
moeilijk te passen in de beide uiterste visies van staatsonthouding en staats
almacht, maar past uitstekend in het christelijk sociaal denken. 

5. De praktijk 
De vraag rijst of die inschakeling van maatschappelijke organisaties en 

het gebruik maken van de vrije associatie der burgers altijd op de juiste 
wijze geschiedt, of men niet te zeer gevangen is in het oude denkschema, 
waarbij de grote vraag was: moet de overheid nooit ingrijpen of moet de 
staat het maatschappelijk leven absorberen. 

In wezen is dit dilemma uit de tijd. De nieuwe figuur is veeleer die 
geworden van een samenspel tussen overheid en maatschappelijke organi-
saties. 

Een goed voorbeeld van het wel toepassen van de nieuwe figuur van 
het samenspel tussen overheid en bedrijfsleven, blijkbaar zonder de er 
achter liggende filosofie te begrijpen, wordt gevormd door onze geleide 
loonpolitiek van na de oorlog. 

Vooral in de eerste jaren ging onze loonpolitiek immers uit van een 
formule, die eigenlijk tot 1963 hierop neerkwam, dat de ovenheid de ver
antwoordelijkheid overnam van de maatschappelijke organisaties en daarna 
de maatsohappelijke organisaties in vèrgaande mate bij de uitvoering van 
die verantwoordelijkheid betrok, terwijl de wezenlijke toepassing van het 
nieuwe denken met zich gebracht zou hebben dat de overheid de verant
woordelijkheid der sociale partners zou accepteren, die zou stimuleren en 

5) Zie mijn artikel in dit tijdschrift, jrg. XXXIII, blz. 322 e.v. 
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zou moeten zoeken naar een mogelijkheid om te komen tot een samenspel 
waarbij èn de ovel1heid èn de maatschappelijke organisaties hun eigen 
functie behouden. 

Ook na 1963 is het niet tot een werkelijk samenspel gekomen. Men denke 
slechts aan het geharrewar in 1964, waarin de bijdrage van de overheid 
eigenlijk bestond in het voorkomen of althans frustreren van de onder
handelingen. 

De narigheid van de loonpolitiek van de laatste jaren is grotendeels terug 
te voeren op het misverstand, dat aan de basis er van heeft gelegen. Een 
misverstand, dat ons duur is komen te staan. Het lijkt niet overdreven om 
te stellen, dat de wijze waarop de loonpolitiek is gevoerd, evenzeer ver
antwoordelijk is voor de toenemende spanningen binnen de maatschappe
lijke organisaties van werknemers en werkgevers, als de omstandigheden 
waaronder dit geschiedde, waarbij vooral gewezen moet worden op de 
invloeden van buiten ons land, die iedere prognose van Planbureau en 
SER doorkruisen. 

Voor wat de vakcentralen betreft, is de band van de leden aan hun 
organisatie, en van de vakorganisaties aan de vakcentràlen dermate ver
zwakt, dat het gevaar aanwezig is, dat het voorlopig uitermate moeilijk zal 
zijn om enige redelijkheid in de loonpolitiek in te bouwen. ZÓ moeilijk, 
dat ook de vroegere paladijnen der geleide loonpolitiek, voorzover zij in het 
N.V.V. te vinden waren, thans een vrijwel onbeperkte vrijheid voorstaan. 

Bij het zoeken naar enige vorm van loonbeïnvloeding, zal dan ook naast 
het boven nationale (immers E.E.G.-) aspect aandacht gewijd moeten 
worden aan de noodzaak om tot een wezenlijk samenspel tussen de drie 
betrokken instanties, overheid, werkgevers en werknemers, te komen. 

6. Sociale en economische programma tie 
Wij zijn geneigd om de laatste tijd wat bescheidener over loonbeheersing 

te spreken, dan wel het geval geweest is. Meer en meer spreekt men van 
"georiënteerde" loonvorming in plaats van geleide loonvorming. Daarmee 
wordt dan bedoeld, dat al veel bereikt zou zijn, wanneer de onderhandelende 
partijen het eens zijn over de gewichtigste gegevens, waarop men zich bij 
de loonvorming moet oriënteren; de werkgelegenheid, het prijspeil, de ont
wikkeling van andere inkomens, de betalingsbalans, enzovoort. De centrale 
beïnvloeding der loonvorming zou daarmede niet langer neerkomen op het 
(zo mogelijk) afdwingen van centrale richtlijnen, maar op het de onder
handelende partijen voorzien van de nodige oriëntatie. Slechts bij duidelijk 
overmatige opdrijving van het loonpeil is nog aan een repressief optreden 
van overheidswege te denken. 

Deze gedachte van de "oriëntatie" behoeft zich uiteraard niet tot de loon
vorming te beperken. Dit lijkt zelfs ongewenst. De lonen vormen slechts 
één (belangrijke) determinant van de economische en sociale ontwikkeling. 
De ervaring der laatste jaren heeft ons wel overduidelijk geleerd, dat wan
neer men zich t.a.v. het loonpeil anders "oriënteert" dan bijvoorbeeld t.a.v. 
het investeringsniveau, de woningbouw en de economische integratie het 
geval is, er spanningen gaan ontstaan, waardoor de oriëntatie der loon
vorming tot mislukking genoemd is. 

In dit verband wordt de term "planning" vaak naar voren gebracht. 
En de discussie dreigt zich dan weer te concentreren op de vraagstelling: 
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planning van bovenaf - of geen planning? Het is duidelijk, dat deze 
probleemstelling niet deugt. De ervaring leert O'ns, dat de moderne over
heid zich niet kan onttrekken aan een sterke mate van ingrijpen in het 
economische leven, en bovendien, dat de wijze waarO'p de O'verheid haar 
eigen huishouding regelt (de financiering van haar uitgaven, bijvoorbeeld, 
de omvang van haar investeringen enz.) van beslissende betekenis is voor 
dat economische leven. Zo'n overheid kan niet werken zomder een O'ver
zicht van de in dit ecO'nomische leven werkende tendenties. Zo'n overzicht 
geeft in Nederland het Centraal Economisch Plan, dat telkenjare gepubli
ceerd wO'rdt. Dit "plan" geeft niet meer dan een prognose, een soort weer
bericht voor de economie als geheel. 

De laatste tijd zijn er ten aanzien van dit plan twee tendenties merk
baar. Met de uitvoering van een eerste wenselijkheid is reeds een begin 
gemaakt. Er is behoefte aan een prO'gnose O'p een iets langere term ij n (de 
zg. middellange termijn). Naast een prognose, die ziah eerst beperkt tot 
één jaar, is er behoefte aan een prognose van bijvoorbeeld vijf jaar. Om 
tot w'n prognose te komen is er meer gedetailleerd inzicht nodig in het 
economisch leven. Daartoe worden thans commissies in enkele bedrijfs
takken ingesteld, die deskundigen uit ondernemingen en uit vakverenigingen 
omvatten, met als O'pgave het verschaffen van gegevens O'ver de te ver
wachten omtwikkeling in de betrO'kken sectO'ren (bouw, textiel, chemie, 
levensmiddelen). Naast deze zg. "verticale commissies" moeten er hO'rizon
tale komen, die zO'rgen voor de "dwarsdoorsneden" door het ecornO'misch 
leven: de kapitaalmarkt, de arbeidsmarkt enz. 

Het is duidelijk dat deze detaillering van de prognO'se èn aan de over
heid voor haar politiek, èn aan de bedrijven voor hun beleid (de grO'te cO'n
cerns maken zelf uiteraard ook een planning op middellange termijn) èn 
aan bijvoorbeeld loonomderhandelaars een belangrijke O'riëntatie kan gaan 
verschaffen. Bovendien kan voor de omdernemers het "zelfonderzoek", dat 
de eigen medewerking aan de O'pstelling der sectorprognO'se betekent, 
uiterst nuttig zijn. De eigen onderneming kan dan gezien wO'rden in het 
perspectief van de O'ntwikkelingstendenties van de gehele bedrijfstak. De 
relatieve eigen positie wordt duidelijk. 

Men kan ook nO'g een stap verder gaan. Tot nu toe spreken we in Neder
land nO'g slechts over gedetailleerde prognO'se op een iets langere termijn. 
Men zou ook van prognO'se over kunnen stappen op de taakstelling op het 
plan dus in eigenlijke zin. Nu mO'et hierbij niet direct gedacht worden 
aan de planhuishO'uding van het Sowjet-model, waarbij het plan bindend 
is vO'or alle bedrijven. Heel goed is het denkbaar, dat men de prognose op 
middellange termijn ombouwt in een program, dat de O'verheid ten grond
slag legt aan haar sociaal en economisch beleid, en dat voor bedrijven en 
maatschappelijke organisaties een (niet-bindende!) oriëntatie geeft. 

7. Het Franse plan 
In dit verband is het interessant te zien naar het Franse plan, dat 

enerzijds fungeert als voorbeeld, maar anderzijds enkele karaktertrekken 
heeft, die bepaald niet tO't navolging noden. 

In Frankrijk spreekt men graag van een "éconO'mie concerté", d.w.z. 
een "systeem waarin de vertegenwoordigers van de staat en de onder
nemingen tezamen kO'men om informatie uit te wisselen, elkaars verwach-
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tingen tegenover elkaar te stellen, beslissingen te nemen en adviezen vast te 
stellen ten behoeve van de regering" 6). Interessant is a hoe in Frankrijk het 
plan tot stand lmmt, waat'bij gestreefd wordt naar democratische procedures 
en b hoe in Frankrijk de naleving, de uitvoering van het plan, wordt ver
zekerd. 

a. In Frankrijk is de voorbereiding van het plan een onderwerp van 
uitgebreide discussies. Enerzijds zijn er optimisten 7), die geloven in de 
mogelijkheid om tot een verregaande sociaal-economische democratie te 
komen via het plan, anderzijds de pessimisten 8), die er slechts een ver
sterking van de neiging tot "teohnocratie" in zien. 

De huidige procedure is als volgt. Het Commissariaat van het plan 
stelt op basis van een economische prognose alternatieve ontwikkelings
mogelijkheden op (snellere economische groei door hogere investeringen 
en dus beperkte consumptie; of hogere particuliere consumptie ten koste 
van een wat tragere groei; een "force de frappe" met gevolgen voor de 
particuliere consumptie enz.). De economisch en sociale raad brengt ver
volgens over deze alternatieven een advies uit, waarna het parlement be
slist. Van de zijde der vakverenigingen (die ziah voor wat de C.F.D.T., de 
ge"deoonfessionaliseeroe" christelijke vakbeweging, en de F.O. (socialis
tisch) betreft, meer en meer oriënteren op de Joegoslavische methodiek 
van gedecentraliseerde planning) heeft men wel voorgesteld om de econo
misch en sociale Raad, waarin de verschillende sociale en economische 
groeperingen zetelen, tot de beslissende instantie te maken. Dit betekent 
eigenlijk, dat deze raad een corporatieve kamer van het parlement zou 
worden. 

Wanneer het parlement zijn keuze gemaakt heeft, volgt de uitwerking 
van het plan naar de sectoren en in de horizontale commissies. Zowel in 
de verticale als in de horizontale organen zijn werkgevers en werknemers 
vertegenwoordigd. 

Hierdoor wordt, zo stellen de optimisten, een stuk maatschappelijke 
democratie verwezenlijkt. Hiertegenover wordt aangevoerd, door Ellul bij
voorbeeld, dat enerzijds de problematiek zo technisch is, dat de vakver
enigingen slechts hun bijdrage kunnen leveren als zij zelf deskundigen kun
nen afvaardigen, anderzijds dat, mede daardoor, de democratie binnen de 
vakverenigingen te wensen overlaat 9). 

Bovendien zijn de Franse vakverenigingen zwak en verdeeld, waardoor 
de invloed der ondernemers en hun kartels, die natuurlijk toch al meer 
deskundigen kunnen leveren dan de vakverenigingen, overheersend is. 

b. De uitvoering van het Plan is in Frankrijk niet zó afhankelijk van 
de vrijwillige medewerking der ondernemers en maatschappelijke organi
saties als de theorie doet voorkomen. 

1. De genationaliseerde sector is in Frankrijk groter dan bijvoorbeeld 
in Nederland. Doordat het plan voor deze sector wèl bindend is, is het ook 
effectief. 

2. De kl'edietverstrekking is in Frankrijk sterk gecentraliseerd en gro-

6) Jacques-R. Boudeville, Les program mes économiques, Paris, 1963, blz. 41. 
7) Bijv. Marc Paillet, Gauche année zéro, Parijs 1964. 
8) Bijv. Jacques ElIuI, L'illusion politique, Parijs 1965 annexe La démocratisation 

du Plan économique, blz. 137 e.v. 
9) Zie mijn artikelen Democratie in de vakbeweging in Oost-West van februari en 

maart 1965. 



108 DR. W. ALBEDA 

tendeels in staats-handen. Daardoor is selectieve krediet-controle mogelijk, 
zodat ongewenste (niet in het plan passende) investeringen onmogelijk ge
maakt kunnen worden. 

De vakverenigingen komen door hun medewerking aan de opstelling 
van het plan in een positie, die wat doet denken aan die van de Nederlandse 
vakcentralen in de loonpolitiek. 

Ellul zegt: de maatschappelijke organisaties zijn door hun medewerking 
aan de opstelling van het plan eigenlijk gebonden door een "quasi contract". 
Kunnen zij achteraf, wanneer het plan er eenmaal is, de handen wassen 
in onschuld, en lonen eisen, die niet in het (langs democratische weg tot 
stand gekomen) plan passen? :W). 

Paillet wijst op het ontbreken van bedrijfstaksgewijze organen, met ver
ordenende bevoegdheden, die .het plan zouden kunnen helpen uitvoeren 11). 
Daardoor ligt de uitvoering grotendeels in de handen van de kartels. Zou 
de p.b.o. dan toch nog kansen maken als exportprodukt ? 12). 

8. Mogelijkheden voor Nederland 
Van de ervaringen in Frankrijk valt, zowel in positieve als in negatieve 

zin veel te leren. In verschillende landen van West-Europa wordt gewerkt 
aan een vorm van economische en sociale programmatie. In België en 
Italië worden reeds dergelijke systemen in praktijk gebracht. Men legt 
in deze landen sterk de nadruk op de democratische totstandkoming en 
het niet-bindende ("indicatieve") karakter van deze programmering. On
langs 13) keurde de Italiaanse minsterraad het economische en sociale pro
gramma voor de jaren 1965 tot en met 1969 goed. Het plan is gebaseerd 
op een jaarlijkse venhoging van het Nationaal inkomen met 5%; een ver
groting van het aantal arbeidsplaatsen buiten de landbouw met ongeveer 
anderhalf miljoen; een vermeerdering van de landbouwproduktie met 3% 
per jaar; een versnelde ontwikkeling in het Zuiden. 

Het program legt tevens een aantal regels voor de inkomenspolitiek 
(die behalve voo'r de lonen ook voor de andere inkomens gelden) vast. 
Produktiviteit, salarissen en winsten moeten verenigbaar gemaakt worden 
met de ontwikkelingsdoelstellingen van het plan. Het program wil door 
overleg tussen de overheid en de maatschappelijke organisaties komen tot 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering. 

Van grote betekenis is het voorts, dat ook de Economische Commissie 
van de E.E.G. in deze richting werkzaam is. Een commissie van experts 
werkt aan een eerste program voor vijf jaren. Over het indicatieve karakter 
van de Europese Economisahe en Sociale programmatie is weinig twijfel 
mogelijk. Van het democratisch karakter blijkt tot nu toe niet zoveel. 

Het is duidelijk, dat het ongewenst zou zijn, wanneer de Europese 
programmatie, die er komt, niet kan steunen op een soortgelijke program
matie in elk der zes landen. Het lijkt ongewenst om alleen vanuit Brussel 
deze gehele problematiek aan te vatten. De Europese ontwikkeling moet in 
Nederland aanleiding geven tot het ontwikkelen van een eigen beleid op 

10) "lis ne peuvent se laver les mains et recommeneer à entrer dans l'opposition", 
t.a.p. blz. 246. 

11) A.w. blz. 149. 
12) Zie het p.b.o.-nummer van Evangelie en Maatschappij van maart 1965. 
13) Zie De Tijd-Maasbode van 15-4-65. 
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dit terrein. Daarbij kan vastgesteld worden, dat wij beschikken over instel
lingen en ervaringen, die voor een (democratische en indicatieve) program
matie van grote betekenis zouden kunnen zijn. 

Juist daarom is de, door minister Andriessen geïntroduceerde, middel
lange termijnprognose van het Centraal Planbureau, die door bedrijfstak
commissies uitgewerkt wordt, van grote betekenis. Wanneer hiermede enige 
ervaring is ?pgedaan, kan het karakter van de prognose omgebogen worden 
in de richting van een program, waarin op bepaalde groeicijfers gemikt 
wordt. Een macro-economisoh groeipercentage, dat gewenst wordt geacht, 
kan dan "vertaald" worden door de belangrijkste sectoren van het be
drijfsleven. De gewenste omvang van overheidsinvesteringen en overheids
consumptie, de mogelijkheden voor de uitbreiding van de particuliere con
sumptie en andere belangrijke gegevens kunnen zodoende in een logische 
samenhang getoond worden. 

Dat een verregaande inschakeling van de maatschappelijke organisaties 
bij de opzet van een systeem van programmering van grote betekenis is, be
hoeft nauwelijks 'betoog. In zo'n meeromvattend kader geplaatst zou ook 
een georiënteerde loonvorming wellicht zijn kansen hebben. 

Wel moet gewaarschuwd worden voor het typisQh Nederlandse gevaar 
van perfectionisme. Het economisch leven zit vol onvoorspelbare elemen
ten. Door een Europees opgezette programmatie zou de voorspelbaarheid 
toenemen, maar er blijven factoren (zoals de ontwikkeling elders in de 
wereld, de politieke ontwikkeling en het weer) die nu eenmaal van nature 
onvoorspelbaar zijn. Juist daarom gaat het niet aan om het program bin
dend voor te schrijven. Het spreekt vanzelf dat de overheid een door haar 
aanvaard plan ten grondslag legt aan haar beleid. Zij zal de omvang der 
investeringen, die voor haar verantwoordelijk.heid komen (en dat is een 
belangrijk deel van de totale investeringen) afstemmen op het programma. 

Het programma voor de woningbouw en dat voor de bouwnijverheid in 
het algemeen is opgenomen in het program. Ook bijvoorbeeld de belasting
politiek kan worden afgestemd op de nationale doelstellingen. 

De particuliere ondernemingen blijven natuurlijk volkomen vrij om zich 
al of niet aan te passen aan de consequenties van de nationale doelstellingen 
voor de eigen sector. Maar indien er (mede doordat het bedrijfsleven be
trokken is geweest bij de opstelling van het program) enig vertrouwen is 
in het program, is het denkbaar, dat het program gaat fungeren als een 
allesomvattend marktonderzoek, dat door elk der ondernemingen gezien 
wordt als een indicatie van de te verwachten ontwikkelingen. De doel
stelling ten aanzien van de eigen sector, zoals die voortvloeit uit de algemene 
doelstellingen, kan door de onderneming als een minimum doel in het oog 
gehouden worden (men wil immers niet relatief achter blijven bij de 
concurrentie I). 

Een moeilijk punt is uiteraard gelegen in de medewerking der sociale 
partners, in de ontwikkeling van lonen en winsten. Kunnen normen voor 
inkomenspolitiek nageleefd worden? Kan voorkomen worden, dat door het 
ontstaan van knelpunten in de economie haarden van inflatie ontstaan, met 
als gevolg hoge winsten, gespannen arbeidsmarkten en sterk oplopende 
lonen? Is dit niet het geval dan is het onvermijdelijk, dat ook de overheid 
haar bijdrage tot de vervulling van het program herziet. Een te sterke 
groei der consumptie door een al te onstuimige loon- en winstontwikkeling, 
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kan via de betalingsbalans het realiseren van de doelstellingen van het 
program in gevaar brengen. 

Op dit punt moet gewezen worden op een groot voordeel der program
matie : bij afwijkingen van het program door welke oorzaak dan ook (een 
slechte winter, knelpunteninflatie, sociale onrust enz.) bestaat er een kader, 
waarin de betekenis van de afwijkingen voor alle andere grootheden direct 
duidelijk naar voren springt. Bij het bestaan van een pl'ogram is het 
opvangen van onverwachte tegenslagen (of meevallers) gemakkelijker dan 
indien er geen program bestaat. Dit is een ervaring, die in het bedrijfs
leven, waar men met meerjaren plannen werkt, algemeen bekend is. 

9. Slotopmerking 
In Nederland is de gedachtengang der economische en sociale program

matie ,nog betrekkelijk nieuw. Toch kan gesteld worden, dat deze gedachten
gang ons niet volkomen vreemd aandoet. Ons sociaal economisoh beleid 
wordt reeds sinds de tweede wereldoorlog gekenmerkt door een veelvuldig 
gebruik van de gegevens, die de economische statistiek en de econometrie 
ons kunnen leveren. Bovendien komt dit beleid tot stand in een samenspel 
tussen overheid en georganiseerd bedrijfsleven. Het lijkt mij moeilijk te 
ontkennen, dat dit samenspel juist ons anti-revolutionairen in sterke mate 
moet aanspreken. 

De economisohe en sociale programmatie, die voldoet aan de eis van een 
democratische voorbereiding en opstelling en die gekenmerkt wordt door 
het "indicatieve" karakter, zou ,geen breuk betekenen met de hier gegroeide 
praktijk. Veeleer kan men enerzijds spreken van een detaillering van de 
oriëntering, maar anderzijds ook van een correctie van een beleid, dat wel 
eens te veel verwacht heeft van correctie van bovenaf en te weinig van 
overreding en stimulering van de verantwoordelijkheid der betrokkenen. 
In zijn eerder vermeld boekje zet Ruppert uiteen, dat de inschakeling van 
de vrije organisaties bij het vormgeven aan en uitvoeren van het sociaal
economisch beleid niet (zoals ik meen) kenmerkend is voor de welvaarts
staat. Hoe dit ook zij, dit is wel kenmerkend voor de welvaartsstaat zoals 
wij die wensen en zoals die past in het Nederlandse patroon, zoals dat (niet 
buiten ons om I) is gegroeid. 
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De oorlog zou geen bruikbaar middel voor machtsuitoefening meer zijn. 
De vlucht, die de kernbewapening heeft genomen, zou zowel Oost als West 
ervan weerhouden, ter beslechting van internationale conflicten naar de 
wapenen te grijpen. Niemand zou immers de ondergang van een groot deel 
van de wereld wensen! Maar omdat zij niet geheel zeker zijn van zichzelf, 
hebben Amerika en Rusland een telexverbinding aangelegd, ter vermijding 
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van een oorlog-per-vergissing. En omdat niemand vertrouwen heeft in de 
afloop, doen de krijgshaftige vergeldingsavonturen, waartoe de Ameri
kanen zich in Vietnam laten verleiden, de adem stokken. Stel je voor, dat 
het uiterste toch zou gebeuren. Br is immers geen zweem van zekerheid, 
dat de atoomoorlog niet kàn uitbreken? Conclusie: de huidige stand van 
atoombewapening biedt geen garantie, dat bij uitbreiding van militaire 
conflicten de kernwapenen niet worden gebruikt. Trouwens, steunt heel 
hun bestaan, heel hun geloofwaardigheid niet op de bereidheid, ze te ge
bruiken? 

Voorlopig is ervan uitgegaan, althans niet ontkend, dat het atoomwapen 
ethisch aanvaardbaar is. Dit staat echter geenszins vaSt. Het is eigenlijk 
onvoorstelbaar dat christenen zich ("zo nodig", wordt er dan nog bij ge
zegd en ook wel "God verhoede het"!) wensen te bedienen van een wapen, 
dat, bij de huidige aantallen en verhoudingen, een ontkenning van het 
leven betekent, een volstrekte aantasting van Gods schepping. Allen worden 
veroordeeld, allen worden gestraft, zelfs de ongeborenen vallen onder de 
doem. "Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt", schrijft de dichter van 
psalm 8 over de mens. Hij zou nu eens moeten kijken. De lust om de 
Heer erom te prijzen zou hem waarschijnlijk snel vergaan. 

De pogingen om tot ontwapening te komen kan men op dit moment 
nauwelijks indrukwekkend noemen. Men krijgt evenmin de indruk, dat de 
grote mogendheden krachtig naa!r vrede streven. Deze opmerking is toe
passelijk op de Sovjet Unie, maar evenzeer op de Verenigde Staten. 

Op de ontwapeningsconferentie van de V.I.R.O., die in februari plaats 
had, pleitte de nederlands hervormde predikant ds. F. H. Landsman een zo 
radicaal mogelijk afzien van het gebruik van het atomaire wapen als 
deterrent voor het gebruiken van politieke doeleinden. 

"Het is eigenlijk huiveringwekkend", zo sprak hij terecht, "te moeten 
constateren hoe weinig dit gezichtspunt b.v. in de strijd om de M.L.F. (ook 
door onze afgevaardigden, v. P.) naar voren is gebraaht en gewicht in de 
schaal heeft geworpen. Het is even huiveringwekkend waar te nemen, hoe 
gedurende de laatste jaren in de Bundes-'republiek de hereniging van Oost, 
en West-Duitsland een van de belangrijkste zo niet de belangrijkste politieke 
slogan is geworden tegelijk met het streven naar op zijn minst medezeggen
schap in het gebruik van de kernwapen en, en hoe dit streven tot nu toe in 
de U.S.A. een willig oor vond. Niet minder huiveringwekkend is het te 
lezen hoe Amerika het op een bepaald kritiek moment in de strijd in Z.O.
Azië nodig vindt de Chinese volksrepubliek, die zelf nog niet over nucleaire 
wapenen van enige betekenis beschikt, ontzag in te boezemen door haar 
vloot met op het Chinese vasteland gerichtte raketten voor de kust van het 
Aziatische continent te laten kruisen", aldus ds. Landsman. 

En in eigen land? Goed, de ministeries van buitenlandse zaken en van 
defensie bezitten afdelingen, die het ontwapeningsvraagstuk bestuderen. Er 
bestaat een adviescommissie voor de ontwapening (waarin de antirevolutio
nairen ondervertegenwoordigd zijn) en een polemologisch instituut, waaruit 
van tijd tot tijd frisse gedachten voortkomen. Maar onder de indruk van 
alle activiteiten komt men nauwelijks. Bij het volk, ook het antirevolutio-
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naire volk, leeft deze zaak zeker niet. Zouden zeer velen niet denken als die 
meneer H. W. M. Satter, die de lezers van het februarinummer, van het 
blad voor r.k. militairen G 3 in heilige onnozelheid onthaalde op een fabel, 
die hij in Ons Leger van december 1963 met instemming had gelezen: 

"Er was eens een wijsgeer aan wie gevraagd werd een oplossing te zoeken 
voor de toenemende spanningen tussen twee diersoorten. Hij begaf zich 
naar de betreffende plaats en zag rotsblokken, giftige paddestoelen en 
andere giftige wapens in beide kampen opgestapeld liggen. Hij weigerde een 
onderzoek in te stellen naar wie er gelijk had. Hij weigerde zelfs partijen 
te horen of te zien. Hij oogstte luide bijval over zoveel onpartijdigheid. Hij 
besliste dat de wapens de oorzaak van alle moeilijkheden waren en beval 
beide kampen ze alle te verbranden. Toen hij de ogen opende, zag hij scha
pen in het ene kamp en wolven in het andere. De wolven verslonden on
middellijk de schapen ... en de wijsgeer bovendien." 

Toch is het veeleer een dergelijk zwart-wit oordeel dat de wereldvrede 
in gevaar brengt dan een krachtig streven naar ontwapening. 

Zowel uit praktische als uit ethische overwegingen dient de bom te 
worden uitgebannen. Het heeft echter - meer uit praktische dan uit 
ethische overwegingen - weinig zin, als Nederland of als westelijke wereld 
eenzijdig de bom af te zweren. Beter kan men zich ervoor inspannen, dat 
eerst de bronnen van de internationale spanningen uit de wereld worden 
geholpen. 

De voornaamste bron van spanningen ligt momenteel in Zuid-Oost Azië. 
Het is echter moeilijk, de spanningen in dit deel van de wereld zonder meer 
onder te brengen in het schema Verenigde Staten-Sovjet Unie. Het aantal 
krachten, dat zich hier laat gelden, is talrijk en verscheiden. 

Meer direct is de traditionele Oost-West relatie in het geding bij de 
spanningen rond de verdeeldheid van Duitsland, de status van Berlijn en 
het nog steeds voortbestaan van een IJzeren Gordijn. Deze spanningen 
zijn de laatste jaren verminderd. Van een koude oorlog kan niet meer 
worden gesproken. Maar zolang Duitsland is verdeeld en de status van 
Berlijn omstreden blijft, is de kans op een explosie niet uitgesloten. 

Terecht kan men de communisten aanwijzen als degenen, die de slechte 
Oost-Westverhoudingen hebben veroorzaakt. Maar de boosheid aan hun 
zijde is voor het voortduren van de spanningen niet de enige veroorzaakte 
factor. Het is volkomen begrijpelijk, dat de Sovjet Unie een antwoord heeft 
gezocht op het Amerikaanse atoommonopolie. Het is volkomen begrijpelijk, 
dat in Polen de harten ongerust gaan kloppen als in massabijeenkomsten 
van vluchtelingen in West-Duitsland het denkbeeld van een groot duits rijk 
door gezaghebbende personen luidkeels wordt gepropageerd. Even begrij
pelijk is het, dat Ulbricht zich Moskous meest fanatieke vazal blijft tonen. 
Hij zal de eerste zijn, die bij toenemende ontspanning zijn rijk verliest. 

Zoals gezegd zal het - om te komen tot ontwapening - belangrijk zijn, 
de oorzaken van internationale spanningen weg te nemen. Hereniging van 
de beide Duitslanden is derhalve een vereiste. Natuurlijk zijn er argumenten 
tegen herstel van de duitse eenheid aan te voeren. Het zou op zichzf'lf al 
weinig aantrekkelijk - trouwens evenmin haalbaar - zijn, een P"ro"t en 
machtig Duitsland als een bolwerk, al dan niet (maar waarschijnlijk wel) 
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van kernwapenen voorzien, de politiek in Europa te zien beheersen. Dit 
geldt zeker indien het zou worden geleid door politici, die op de plaats waar 
men hersenen verwacht met mengvoeder schijnen te zijn volgestouwd. 

Bovendien, zou het verenigde Duitsland meteen al helemaal een democra
tisah Duitsland moeten zijn? En zou moeten worden toegestaan dat meteen 
na de hereniging stoeten Heimatvertriebenen in hun Wirtschaftswunder
Mercedessen, OpeIs en Volkswagens Oostwaarts fahren om hun oude 
eigendommen aan deze of gene zijde van de Oder-N eissegrens weer in 
bezit te nemen? 

Toch zal hereniging van de beide Duitslanden noodzakelijk zijn. Zolang 
in West-Duitsland zoveel gefrustreerde verlangens van "terug naar het 
Oosten" aanwezig zijn - en ook de kans krijgen, een rol te spelen in de 
politiek -, zolang blijft de bondsrepubliek een uitermate onzekere factor 
in de internationale politiek. En hoe langer een oplossing uitblijft, des te 
kraohtiger worden waarschijnlijk de pleidooien voor een eigen kernwapen. 
Zodra West-Duitsland echter ook maar een pink aan de atoomtrekker -
of zelfs de veiligheidspal - krijgt, wijkt het perspectief Vélill hereniging 
angstwekkend ver. De Westduitsers liepen van alle Europese bondgenoten 
het hardst om bij de multilaterale kernmacht (M.L.F.) te worden betrokken. 
Een duidelijker voorbeeld hoe zorgwekkend de situatie is, kan men zich 
nauwelijks indenken. Terecht maken velen zich bezorgd. 

Tot nu toe zijn regionale ontwapeningsplannen of voorstellen voor het 
vestigen van kernwapenvrije zones, zoals de Poolse Rapacki- en Gomoulka
plannen, afgewezen omdat zij de gedeeldheid van Duitsland sanctioneren. 
Hetzelfde was het geval als het ging om non-agressieovereenkomsten tussen 
Oost en West. Maar waarom is geen meeromvattend ontwapeningsplan 
mogelijk, waarin de hereniging van Duitsland is opgenomen? Van twee 
dingen kan men zeker zijn: komt er ooit een herenigd Duitsland, dan zal 
de Sovjet Unie als voorwaarde stellen, dat dit ene Duitsland niet bij een 
organisatie als de NAVO is aangesloten. Verder zal men ongetwijfeld 
willen bedingen, dat dit ene Duitsland - evenals thans West-Duitsland
geen kernwapenen mag bezitten. 

De totstandkoming van een verenigd Duitsland, dat niet tot de NAVO 
behoort en geen kernwapenen op zijn grondgebied heeft, betekent voor 
de overige Westeuropese landen een versmalling van hun verdedigings
zone, gesteld dat een aanval uit het Oosten nog mocht zijn .te verwachten. 
Amerikaanse troepen zijn in Frankrijk niet welkom, terwijl in België en 
Nederland nauwelijks, of beter gezegd, helemaal geen ruimte voor hen is. 
Bovendien is het wel zeer de vraag, hoe lang de Verenigde Staten nog 
belang zullen stellen in het wel en wee van Europa. 

Samenvattend kan men rustig aannemen, dat hereniging van Duitsland 
een ernstige verzwakking zal betekenen van de militaire positie van West
Europa. Daar zal dan iets tegenover moeten staan. West-Europa zal zeker
heid moeten hebben, dat het uit het Oosten geen aanval meer heeft te ver
wachten. Het Oosten zal natuurlijk zekerheid willen hebben, dat vanuit 
het Westen geen gevaar meer dreigt. 

Verwezenlijking van de conceptie van president De Gaulle over een 
Europa, dat zich uitstrekt tot de Oeral, zou een dergelijke zekerheid 
kunnen scheppen, ware het niet, dat deze conceptie weinig realistisch is. 
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Niet alleen eindigt de Sovjet Unie niet bij de Oeral, bovendien gaat De 
GauUe voorbij aan te tegenstelling Rusland-Amerika. Deze tegenstelling is 
weliswaar minder scherp geworden - de bijzonder gematigde russische 
reacties op het Amerikaanse optreden in Vietnam wijzen dit ten overvloede 
uit -, maar is niettemin nog reëel. Verwezenlijking van De Gaulles con
ceptie bij gelijktijdig voortbestaan van deze tegenstelling zou waarschijnlijk 
tot gevolg hebben, dat heel Europa automatisch een stap naar links doet. 

Even onjuist als het doen alsof Amerika niet bestaat is het overschatten 
van de betekenis van de Verenigde Staten. Van het laatste kan men de 
Nederlandse buitenlandse politiek "bepaaldelijk" niet vrij pleiten. Een 
Atlantisch deelgenootschap wordt door velen onzer gesteld als panacee 
voor de oplossing van vele vraagstukken, maar wanneer men zich afvraagt, 
welke belangen behalve het militaire belang met zo'n deelgenootschap 
worden gediend, is het resultaat nogal pover. 

Natuurlijk zijn behalve militaire ook economische belangen aanwijsbaar, 
maar zolang niet uitputtend is aangetoond, welke mogelijkheden er op dit 
punt met het Sovjetblok zijn, behoeft het economische motief bij het be
pleiten van een Atlantisch deelgenootschap niet al te hoog te worden aange
slagen. 

Een duidelijk bewijs van de armoede van de conceptie aangaande het 
Atlantisch Deelgenootschap is m.i. het povere 'resultaat van de conferentie 
van de Nouvelles Equipes Internationales, die vorig voorjaar in Scheve
ningen is gehouden en aan het onderwerp Atlantisch deelgenootschap was 
gewijd. De resolutie, die na afloop werd aanvaard, laat duidelijk zien, 
hoeveel moeite het kostte, het begrip Atlantisch Deelgenootschap een veel
omvattende inhoud te geven. Niettemin wil men er aan vasthouden. 

Begrijpelijk is het overigens wel, dat bij ons zo sterk aan de conceptie 
van dit deelgenootschap wordt vastgehouden. Het meest nabije alternatief 
is immers het door ons terecht verfoeide Europa der vaderlanden, geheel 
los van de Verenigde Staten, met een eigen Europese kernbom, onder 
hoofdzakelijk Franse opperleiding. 

Maar is geen andere conceptie denkbaar, die een betere bijdrage levert 
tot de harmonie en de stabiliteit in de internationale 'betrekkingen dan 
de bovengenoemde? Waarom zou het niet mogelijk zijn, een Duitse her
eniging gepaard te laten gaan met in elk geval een kernwapen vrij maken, 
maar liefst een volledig ontwapenen van zowel de Oosteuropese satelliet
landen van de Sovjet Unie als de Westeuropesebondgenoten van de V.S.? 
Zo'n Europa zou een neutrale zone kunnen zijn. Het zou zich kunnen 
permitteren, een nietaanvalsverdrag te sluiten enerzijds met de Sovjet
Unie en anderzijds, om aan het Oosteuropese wantrouwen tegemoet te 
komen, met de V.S. 

De totstandkoming van een dergelijk Europa, in vreedzame coëxis
tentie met de Sovjet Unie enerzijds en met de Verenigde Staten anderzijds, 
zou gepaard moeten gaan met plechtige beloften van de beide grote mach
ten, om met meer ernst dan tot nu toe zelf naar ontwapening te zullen 
streven. Een dergelijk streven zal beiden dan gemakkelijker vallen, omdat 
zij niet meer zijn gehinderd door het Europese machtsprobleem. 

Bezwa'ren tegen bovenomschreven denkbeelden zijn natuurlijk gemak
kelijk aan te voeren. Misschien zullen uit Europa zelf de luidste be
denkingen komen. Wat te denken van Frankrijk, dat de eigen belangrijk-
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heid onder meer wil onderstrepen met het bezit van een eigen kern
wapen? En wat van de militaristen en nationalisten, die zich geen staat 
kunnen voorstellen zonder een krachtig en zelfbewust militair apparaat? 
Toch zullen hun argumenten niet doorslaggevend mogen zijn. Juist nu is 
de vrede van te groot belang om zich door hun redeneringen te laten 
misleiden. 

Zoals bekend zal ontwapening gepaard moeten gaan met een meer doel
matige militaire bewerktuiging van de Verenigde Naties. Dit geldt te meer 
omdat het heden ten dage minder dan ooit mogelijk is, de Oost-West
verhouding los te zien van de spanningen in Zuid-Oost-Azië. Wanneer 
echter de Duitse kwestie vvordt opgelost, de contacten tussen Oost en West 
op grote schaal worden uitgebreid, en mede onder invloed van beide 
factoren de spanningen tussen Amerika en de Sovjet Unie afnemen, zal 
het - bij het voortduren van de koele verhouding Rusland-China -
minder moeilijk zijn om te komen tüt een, al dan niet stilzwijgend over
eengekomen, gemeenschappelijke houding ten opzichte van de problema
tiek in Zuid-Oost-Azië. Het is al meer dan opzienbarend, dat de Sovjet 
regering zo gematigd reageert op de Amerikaanse acties in Vietman. Het 
grootste probleem lijkt momenteel zelfs niet gelegen in de Russische 
houding, maar in die van de V.S. zelf. Men zou wensen - ook al gaan 
de communisten ginds allerminst vrijuit - cIat de Amerikanen minder 
prikkelend en meer bezonnen optreden in dit deel van de wereld. In plaats 
van militair geweld, dat slechts de wrok en de spanningen kan vergroten, 
zou moeten würden gestreefd naar een vreedzame oplossing van de ge
schillen, in de eerste plaats naar toelating van China tot de V.N. Als 
ergens een prestigepolitiek minder op zijn plaats is dan is het in dit 
kruitvat. 

Wat dit alles met de Europese kwestie te maken heeft? Om tot ont
wapening te komen zal niet alleen naar verbetering van de Oost-West
verhoudingen in Europa moeten worden gestreefd, maar ook naar ont
spanning in Zuid-Oost-Azië. Ontwapening in Europa kan - maar behoeft 
niet - voor de Europeanen levensgevaarlijk zijn, zolang het enorme 
men sen reservoir in Azië aan zo sterke gisting onderhevig blijft. Hiermee 
moet rekening worden gehouden en wel zo spoedig mogelijk, aangezien 
het gevaar groter wordt naarmate men talmt. 

Zoals echter de zaken er op dit ogenblik voorstaan mogen de span
ningen in Azië de hierboven bepleite Europese regeling niet tegenhouden. 
De dreiging van een kernoorlog - die nog altijd boven onze hoofden 
zweeft - is te groot en te gevaarlijk om niet alles te doen om deze te 
voorkomen. 

Het is in onze tijd riskant, te spreken over christelijke politiek. Velen 
onzer hebben er begrijpelijke moeite mee, antwoord te geven op de vraag, 
wat onder christelijke politiek moet worden verstaan. Niemand kan echter 
ontkennen dat het streven naar vrede een bij uitstek christelijke opdracht 
is. Men kan verschillen over de wijze waarop de vrede, de internationale 
ontspanning, het beste wordt gediend. Heden ten dage kan men echter niet 
volhouden, dat er ook maar één methode is, die vrij is van grote risico's. 
Ook het huidige afschrikkingsoverwicht, dat eufemistisch als "de voor
zichtige methode" wordt aangeduid, is ongelooflijk gevaarlijk, vooral wan-
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neer men ethische argumenten laat meespreken. Men zal dit goed moeten 
beseffen. Daarom dus een pleidooi voor een andere aanpak, eveneens 
riskant, maar anderzijds toch niet zonder perspectief. 

* 
EUROPA ONTWAPEND, TOT WELKE PRIJS? 

DOOR 

PROF. DR. P. H. KOOIJMANS 

Het is een verheugend verschijnsel, dat de problematiek rondom de ont
wapening zich langzamerhand een ruimere plaats in de aandacht van de 
Nederlandse publieke opinie verwerft. Hoe ingewikkeld en hoe technisch 
deze materie ook is, het betreft hier een zaak die ons allen ten nauwste 
raakt en slechts een gezamenlijke krachtsinspanning kan op den duur 
leiden tot het wegnemen van de dreiging die thans de wereld in haar greep 
heeft. In het voorgaand artikel heeft drs. Van Putten enige gedachten 
gewijd aan deze problematiek en een zekere gedurfdheid en voortvarend
heid kan aan zijn betoog niet worden ontzegd. Juist daarom lijkt het mij 
evenwel gewenst enige kanttekeningen bij zijn artikel te plaatsen, temeer 
omdat, naar het mij voorkomt, de schrijver over enkele kempunten toch wel 
erg lichtvaardig heenstapt. 

Op de ethische vraagstukken rondom de kemwapenen wil ik thans niet 
in extenso ingaan. Dit probleem is in de afgelopen jaren in dit tijdschrift 
reeds uitvoerig aan de orde geweest. Slechts wil ik in dit verband wijzen 
op het klaarblijkelijk hardnekkige misverstand dat diegenen, die tegen 
eenzijdige ontwapening zijn dan wel weigeren een onvoorwaardelijk "neen" 
ten aanzien van het gebruik van kemwapenen uit te spreken, op ethische 
dan wel andere gronden tot dit gebruik bereid zouden zijn. Dit komt neer 
op een ontoelaatbare simplificatie van het probleem. Men dient er zich 
rekenschap van te geven dat er bij de kemwapenen een aanzienlijke afstand 
ligt tussen aanwezigheid en gebruik, met andere woorden dat het bezit 
ervan niet zonder meer de bereidheid tot gebruik impliceert. De kem
wapenen zijn "als het ware pionnen in het politieke schaakspel, die in be
ginsel niet genomen kunnen worden, doch die dit schaakspel wel degelijk 
beïnvloeden, juist omdat beide partijen over deze pionnen beschikken. Dan 
blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan dat de spelregels worden over
treden, doch in wezen komt dit neer op het omkeren van het schaakbord. 
Het diepgaand verschil met alle vroegere situaties ligt hierin dat een over
treding der spelregels niet door andere spelregels kan worden gecorrigeerd, 
zodat men het spel kan uitspelen, doch dat men het hele spel daarmee 
heeft omveI'gegooid. 

De enkele mogelijkheid van een castastrofe is echter reeds aanleiding 
genoeg om alles in het werk te stellen teneinde deze mogelijkheid ten 
nauwste in te perken. Ik kan dan ook volledig meegaan met drs. Van 
Putten, wanneer hij stelt dat zowel uit praktisahe als uit ethische over
wegingen de bom dient te worden uitgebannen, evenals met zijn volgende 
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conclusie, waarin hij eenzijdige ontwapening afwijst. Het bo;venstaande 
heb ik e;venwel neergeschre;ven omdat het naar mijn mening onjuist is, dat 
de schrij;ver deze eenzijdige ontwapening meer uit praktische dan uit 
ethische o;verwegingen afwijst, een argumentatie die o;verigens zijn gehele 
inleiding ;verklaart. Want de scherpe tegenstelling tussen ethische en 
praktische o;verwegingen ;vertroebelt de zaak. Het is wellicht een naÏe;ve 
gedachte, maar ik meende toch dat ethiek iets te maken had met de praktijk 
des le;vens. Wanneer men op een bepaald terrein zekere ethische stelregels 
absoluut gaat stellen, komt men op andere punten met diezelfde ethiek 
onherroepelijk in de knoop. Ik ;verwijs hier slechts naar het referaat ;van 
prof. Van Niftrik, afgedrukt in A.R. Staatkunde ;van mei 1963. Daarom 
durf ik rustig te stellen dat eenzijdige ontwapening ethisch onaan;vaardbaar 
is, tegelijkertijd stellende dat ihet gebruik ;van atoomwapens ethisch aan 
de ernstigste bedenkingen onderhevig is. Wie dit onlogisoh acht, heeft, 
dacht ik, geen oog voor het ontzagwekkende dilemma, dat de aanwezigheid 
van de kernwapens met zich mee brengt: enerzijds de waarborging van 
een betrekkelijke vrede, anderzijds de mogelijkheid van een onvoorstelbare 
catastrofe. 

Het overige van de inleidende opmerkingen van drs. Van Putten laat 
ik thans rusten, alhoewel ik geloof dat de schrijver bepaalde elementen toch 
wel zeer eenzijdig iheeft belicht. Ernstig bezwaar heb ik evenwel tegen zijn 
aanhaling uit Psalm 8. Ik dacht dat het hier meer ging om de mogelijkheden 
en verantwoordelijkheden, de mens door God gegeven, dan om het gebruik 
van deze mogelijkheden. Dat dit gebruik niet altijd beantwoordt aan de 
hoge roeping van de mens, zal de psalmist toch ook wel niet onbekend zijn 
geweest. Wanneer ik maar besef dat het God is, die de mens bijna goddelijk 
heeft gemaakt, kan ik er vandaag de dag de Heer evenzeer om prijzen als 
de psalmist uit een grijs verleden, dat bepaald niet zoveel menswaardiger 
was dan onze eeuw. 

Dan ga ik thans over tot de gedachten van drs. Van Putten over een toe
komstige denuclearisering dan wel ontwapening van Europa. Het lijkt mij 
echter nuttig allereerst enige algemene opmerkingen te maken met be
trekking tot de ontwapeningsproblematiek. Het is niet mogelijk dit uit
voerig te doen; belangstellenden moge ik verwijzen naar het rapport Slaaf 
of Meester, uitgege;ven door de Vereniging voor Internationale Rechtsorde. 

De ontwapeningsbesprekingen, zoals die reeds enkele jaren in Genève 
gevoerd worden, hebben, overeenkomstig de resolutie van de Algemene 
Vergadering van de V.N. van 20 november 1959, als uiteindelijk doel 
algemene en volledige ontwapening. Dat wil dus zeggen, dat beoogd wordt 
niet alleen afschaffing van kernwapens, doch ook van conventionele strijd
middelen en strijdkrachten. Kernwapens en conventionele strijdmiddelen 
zijn niet van elkaar te scheiden. Tezamen zijn zij bepalend voor het be
staande machtsevenwicht, dat de betrekkelijke vrede waarborgt. Afschaffing 
van slechts én der componenten zou dit evenwicht verstoren. De ontwape
ningsbesprekingen beogen denhalve niet in de eerste plaats afschaffing van 
de kernwapenen, doch de uitsluiting van de oorlog als middel tot beslech
ting van internationale geschillen. Indien immers de oorlog tussen nationale 
staten zelf mogelijk blijft, bestaat er geen enkele garantie dat gedurende 
een gewapend conflict de van kracht zijnde afspraken omtrent kernwapenen 
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zullen worden nageleefd en dat eventuele heraanmaak van deze wapens 
achterwege zal blijven. In oorlogstijd is de verdragstrouw nu eenmaal aan 
zware druk blootgesteld. 

Het zal duidelijk zijn dat voor de verwerkelijking van dit ambitieuze 
oogmerk veel tijd nodig is, dat het hier gaat om zeer ingewikkelde en 
tijdrovende zaken, die een ampele voorbereiding en een minutieuze uit
werking behoeven. In de tussentijd bestaat er dringend behoefte aan waar
borgen, dat de bestaande wapenen - en dan met name de kernwapens -
niet lichtvaardig zullen worden gebruikt en dat, bij de uitbreking van een 
gewapend conflict, de gevolgen zo beperkt mogelijk zullen blijven. Vandaar 
dat van tijd tot tijd maatregelen worden voorgesteld, die op zich zelf geen 
ontwapening inhouden, doch enerzijds deze ontwapening kunnen bevor
deren, anderzijds kunnen venhoeden dat de bestaande wapensituatie de 
staten uit de hand loopt. Het gaat hier om de zgn. collaterale maatregelen, 
waarbij niet ontwapening doch wapenbeheersing op de voorgrond staat. 
Daaronder worden onder meer gerekend het (partiële) kernstopverdrag, de 
directe telex- en telefoonverbinding Washington-Moskou, verhindering 
van de spreiding van kernwapens (momenteel één der grootste gevaren), 
het "schoon" (kernwapenvrij) houden van de kosmische ruimte, stopzetting 
van de produktie van wapens en splijtbaar materiaal, wapenvermindering 
en -vernietiging, en regionale ontwapening. 

Voor alle plannen aangaande de onderhandelingen over ontwapening 
gelden evenwel een aantal beginselen, waarover de beide belangrijkste 
partijen, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, het eens geworden zijn 
en die zijn neergelegd in het zgn. McCloy-Zorin akkoord van 19 september 
1961. Het eerste beginsel houdt in dat gedurende het gehele ontwapenings
proces het machtsevenwicht tussen de partijen dient te worden gehandhaafd, 
zodat niet te eniger tijd één partij in een militair voordelige positie kan 
komen te verkeren, hetgeen een verleiding zou kunnen betekenen dit voor
deel uit te buiten. Slechts op deze wijze blijft de relatieve vredessituatie 
gewaarborgd. Het tweede beginsel behelst de noodzaak van een doeltref
fende intemationale controle op alle ontwapeningsmaatregelen. 

Ieder voorstel, dat algehele of partiële ontwapening beoogt, dient aan 
deze twee beginselen te worden getoetst. Allereerst dient te worden nage
gaan of het niet op enigerlei wijze het bestaande machtsevenwicht door
breekt en daarmede een bedreiging van de wereldvrede kan vormen; want 
- paradoxaal genoeg - onoordeelkundige ontwapening betekent een be
dreiging van de wereldvrede (hetgeen door voorstanders van eenzijdige 
ontwapening maar niet kan worden ingezien of als een niet doorslaggevend 
punt terzijde wordt geschoven). Anderzijds moet worden onderzocht, of 
voorzien is in de noodzaak van doeltreffende internationale controle, zodat 
het resultaat der overeenkomst niet meer kan worden gefrustreerd. De 
moeilijkheden, voortvloeiende uit deze laatste eis, dienen overigens niet 
te worden onderschat. 

Wanneer wij nu de voorstellen van drs. Van Putten nader bezien, dan is 
het duidelijk dat het hier gaat om een regionaalontwapeningsplan en wel 
voor Europa. In zoverre is het een nogal rigoreuze uitbreiding van de 
verschillende plannen van Poolse origine, het eerste en tweede plan Rapacki 
en het - veel beperkter - plan-Gomulka. Deze plannen beoogden een 
ontwapening dan wel denuclearisatie van Midden~Europa en wel van Oost-
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en West-Duitsland, Polen en Tsechoslowakije. Als nu drs. Van Putten 
stelt dat deze plannen door het Westen worden afgewezen, omdat zij de 
gedeeldheid van Duitsland zouden sanctioneren, dan is dit - zeker voor 
de plannen-Rapacki - slechts zeer gedeeltelijk waar. Wat deze voorstellen 
onaanvaardbaar maakte was vooral het feit, dat zij niet voldeden aan het 
eerste door mij vermelde beginsel, de handhaving van het machtsevenwicht. 
Blijft immers ten Westen van het gedemilitariseerde c.q. gedenucleariseerde 
gebied slechts een smalle strook over (met daarin Frankrijk als zeer zwakke 
schakel) die totaal onvoldoende is voor de bescherming van Europa, aan de 
Oostzijde kan Rusland zijn gehele oorlogspotentieel - inclusief zijn 
nucleaire macht - gereed houden om onmiddellijk in te grijpen in de 
Midden- en West-Europese aangelegenheden. 

Het plan van drs. Van Putten is veel moor omvattend. Hij bepleit een 
denuclearisering, en liefst een volledige ontwapening zowel van de 0051-
Europese satellietstaten als van de West-Europese landen. ;Binnen deze con
stellatie zou dan een hereniging van Duitsland ook voor de Sovjet-Unie 
aanvaardbaar zijn, waar immers - en daarin heeft de schrijver gelijk - de 
gedeeldheid van Duitsland één der grote struikelblokken is op de weg naar 
een normalisering van de Europese betrekkingen. 

Ik wil drs. Van Putten nu niet vragen, hoe hij zich de verwezenlijking 
van zijn plannen denkt, al ben ik van mening dat daarover wel iets meer 
gezegd had kunnen worden, temeer waar hij zich van de eventuele moeilijk
,heden met betrekking tot F'rankrijk en tot de "militairisten en nationalisten", 
wie dat ook mogen zijn, zeer goed bewust is. Ik wil zijn voorstellen slechts 
toetsen aan het eerste van de twee eerder genoemde criteria. Ten aanzien 
van het punt van de controle schenk ik de schrijver vooralsnog de "benefit 
of the doubt". Want reeds aanstonds blijkt dat het machtsevenwicht vol
komen zou worden doorbroken, indien deze plannen zouden worden ver
werkelijkt. Amerika moet van het Europese vasteland verdwijnen (ik neem 
aan dat de schrijver Engeland vanwege zijn wereldwijde verplichtingen 
buiten zijn plan laat), terwijl de Sovjet-Unie weliswaar :haar troepen moet 
terugtrekken uit de satelliet-staten, doch in feite de enige bewapende macht 
- en wat voor een bewapende macht - op het Europese vasteland blijft. 

Wanneer het waar is dat een machtsvacuum er om vraagt te worden opge
vuld. dan is dit weer een zeer gulle invitatie. Nu weet ik wel dat drs. 
Van Putten mij zal antwoorden dat - bij de huidige reikwijdte van de 
wapenen - Amerika te allen tijde een aanval van de Sovjet-Unie op 
Europa kan beantwoorden, doch wanneer de Sovjet-Unie slechts conventio
nele wapenen zou gebruiken - en waarom zou het anders doen in een 
overigens nagenoeg ontwapend Europa - dan wordt Amerika het odium 
opgedrukt de eerste te zijn, die naar de kernwapens grijpt en dan is daar
mede de totale oorlog, die de schrijver wilde vermijden, eerst recht ont
ketend. En daarbij zie ik nog af van alle politieke, ideologische en andere 
complicaties, die een verwerkelijking van de gedachten van drs. Van Putten 
zou meebrengen. Wat hij zich voorstelt bij een niet-aanvalsverdrag tussen 
een ontwapend Europa en de Sovjet-Unie, is mij niet recht duidelijk. Het 
doet mij onweerstaanbaar denken aan het lam, dat de wolf belooft hem niet 
aan te zullen vallen, als de wolf van zijn kant hetzelfde belooft, waarbij ik 
overigens - de identificatie kan voor de hand liggen - niet de door de 
~hrijver geciteerde fabel voor mijn rekening neem. 

) 
I' 
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De vraag kan rijzen: waarom is een eventuele denuclearisatie (of liever 
lrernwapenvrij houden) van Afrika en Zuid-Amerika, waaromtrent reali
seerbare plannen bestaan, wel mogelijk en van Europa (vooralsnog) niet? 
Het antwoord moet luiden: om de doodeenvoudige reden, dat een be
wapend Europa een essentieel onderdeel vormt van het bestaande machts
evenwicht - en het is dit machtsevenwicht dat de bestaande vrede garan
deert - terwijl dit in dezelfde zin ten aanzien van Afrika en Zuid-Amerika 
niet het geval is, integendeel, stationnering van kernwapens in deze beide 
werelddelen het bestaande evenwioht ernstig zou kunnen verstoren. Men 
denke slechts aan het conflict om Cuba. 

Wellicht zal drs. Van Putten mij tegenwerpen, dat ik vanuit de traditio
nele denktrant redeneer, volgens welke de Sovjet-Unie elke gelegenheid 
~al aangrijpen om Europa onder haar dwingelandij te brengen en slechts 
wacht op het meest geschikte moment, en dat ik geen oog heb voor de ge
reohtvaardigde beduchtheid van Rusland voor, onder meer, een herbe-
wapend herenigd Duitsland. . 

Ten aanzien van dit laatste wil ik daarom uitdrukkelijk stellen dat ik 
volledig begrip heb voor deze ,beduchtheid en dat een toekomstige regeling 
van het Duitse vraagstuk de nodige garanties dient in te houden ten be
hoeve van Polen en andere Oost-Europese landen, die in het verleden zo 
ontzaggelijk veel van Duitsland te lijden hebben gehad. Zo dient naar 
mijn mening om allerlei redenen aan de Oder-Neisse grens, die overigens 
nog steeds een voorlopige grens is, niet meer te worden getornd. 

Wat het eerste betreft moet ik iets uitvoeriger zijn. Drs. van Putten 
stelt, dat de dreiging van een kernoorlog te groot is dan dat niet - terwille 
van de vrede - alles in het werk zou moeten worden gesteld om zulk 
een oorlog te voorkomen. Vandaar zijn, naar zijn eigen zeggen zeer ris
kante, voorstel voor een ontwapend Europa. Mijn eerste bezwaar hier
tegen is dat de sahrijver niet duidelijk maakt dat hij onder vrede iets 
anders verstaat dan het afwezig zijn van een (kern)oorlog, daarmee 
implicerende dat "vrede" een absoluut begrip zou zijn, ten behoeve waar
van men zich "alles" zou moeten getroosten. Dat dit zo ongeclausuleerd 
niet kan worden gesteld, heeft Chamoorlain ons wel geleerd toen hij in 
1938 in München van de distel Gevaar de bloem Veiligheid meende te 
kunnen plukken. Zijn "peace with honour" was noch eervol noch een 
vrede van lange duur. 

Ik neem aan dat drs. Van Putten dit met mij eens is, al zijn de gevaren 
in dit opzicht op dit moment groot. En ik heb er begrip voor dat hij als 
één der grootste bedreigingen van de vrede in Europa ziet het Duitse 
probleem - al moet dit niet worden overtroklren - en dat hij naar mid
delen zoekt deze dreiging weg te nemen. Ik geloof echter wel - en dat 
is mijn allergrootste bezwaar tegen de strekking van zijn artikel - dat 
hij de achtergrond, waartegen zich dit alles afspeelt, onjuist ziet. Want 
hij schildert 'het bestaande conflict tussen de beide wereldmachten als 
een conflict tussen twee nationale staten in de traditionele zin. Voor derde 
staten zou het - afgezien van machtspolitieke motieven - derhalve vrij 
onverschillig zijn bij welke partij men zich al dan niet aansluit. Vandaar 
zijn vrij negatieve kijk op de Atlantische alliantie, die slechts een militair 
belang zou dienen, terwijl, zolang de mogelijkheden ten aanzien van de 
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Sovjet-Unie nog niet volledig zijn onderzocht, het economisch motief niet 
al te hoog moet worden aangeslagen. 

Maar dan vraag ik mij toch in gemoede af: zijn er werkelijk geen andere 
motieven aan te geven? Is daarmede het bestaande conflict volledig weer
gegeven? Al wil ik grif toegeven dat allerlei nationale belangenmotieven 
een grote rol spelen en dat zij vaak overheersend zijn, er staat bij de 
huidige tegenstelling toch waarlijk wel meer op het spel. Het is en blijft 
- ondanks alle opklaringen aan de internationale politieke hemel - een 
conflict tussen twee diametraal tegenover elkaar staande levensbeschouwin
gen. De redenen waarom Europa en Amerika thans in een deelgenootschap 
zijn verbonden, zijn niet in de eerste plaats militair of economisch van 
aard, maar berusten hierop dat Europa en Amerika beide pal staan en pal 
moeten staan voor datgene wat - in weerwil van alle mogelijke defor
maties - het wezen van hun cultuurpatroon uitmaakt: de waarde van de 
menselijke persoon, de mens als verantwoordelijk en derhalve in vrijheid 
gesteld creatuur. Dat lijken grote woorden, maar het is goed als we ons 
juist nu de volle draagkracht daarvan weer realiseren. Dit zijn waarden, 
die in de communistische ideologie ten enenmale anders worden geïnterpre
teerd en een verzoening daaromtrent is niet mogelijk. Daarom is het 
"Westen" méér dan een geografisch bepaalde belangengemeenschap. Dit 
ideologische conflict kan met de bestaande machtsmiddelen niet meer op 
de traditionele wijze - die trouwens ook nooit een oplossing zou kunnen 
brengen - uitgevochten worden. Maar in een ontwapende wereld, die er 
zeker moet komen, zijn het deze waarden die veilig gesteld zullen moeten 
zijn, waarmee ik overigens niet wil zeggen, dat wij onze instellingen 
moeten opdringen aan culturen, waarin deze niet passen. Wij identificeren 
maar al te gemakkelijk onze waarden met onze instellingen. Zolang deze 
waarborgen evenwel niet zijn verwezenlijkt zou Europa zijn roeping ver
loochenen indien het, om eigen veliligheid en bovendien zonder zelf deze 
garanties te ontvangen, de daarmee verbonden last geheel op de schouders 
van Amerika zou afwentelen. \i\Tant nogmaals, ook voor Europa zelf zijn in 
de regeling, die drs. Van Putten zich voorstelt, deze waarden niet ge
garandeerd en een goedwillend geloof in de Russische vredelievendheid, 
een geloof dat ik heus wel wil delen, is daarvoor niet voldoende. 

Het verontrustende evenwel is, dat de schrijver deze waarden niet 
schijnt te hebben onderkend en derhalve 'bereid is risico's te nemen, die 
een christelijke politiek - een begrip door de schrijver te berde gebracht 
- niet kán nemen. Want deze waarden vormen mede een essentieel onder
deel van het christelijk erfgoed. Niet het streven naar vrede zonder meer 
is een "bij uitstek christelijke opdraoht", doch het opbouwen van een 
vrede die de vrucht is van gerechtigheid. Van deze vrede zijn we nog ver 
vandaan. De gerechtigheid heiligt waarlijk niet alle middelen. De risico's 
die de verwerkelijking van deze gerechtigheid met zich medebrengt zijn 
huiveringwekkend en een diepgaande bezinning en zelf-kritiek zijn dan 
ook noodzakelijk. Doch dit zijn de enige risico's, die de ahristen, aan 
wie immers geen stil en gerust leven zonder meer is toegezegd, mag nemen. 
Het is dit perspectief, dat iedere nieuwe aanpak - en daaraan bestaat 
inderdaad grote behoefte -, zal moeten vertonen. 
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NOTITIES BIJ EEN VERKLARING OVER DE CRISIS IN DE 
ATLANTISCHE EN EUROPESE SAMENWERKING 

DOOR 

MR. B. DE GAAY FORTMAN 

De Commissie voor de christelijke verantwoordelijkheid voor Europese 
samenwerking (naar haar Engelse initialen CC R E C genoemd) heeft in 
februari jl. een verklaring uitgegeven, die in het aprilnummer van WeH
dmg werd geplaatst. Wij geven hier deze verklaring weer. 

DE CRISIS IN DE ATLANTISCHE EN EUROPESE 
SAMENWERKING 

Atlantische betrekkingen op nucleair gebied 
De huidige discussie in Europa over de nucleaire bewapening en 

de mogelijkheid van multilaterale nucleaire strijdmachten bewijst, dat 
wij onafwendbaar toe gaan naar belangrijke beslissmgen over de be
heersing der atoomwapens, met vermoedelijk grote gevolgen ook 
buiten de grenzen van Europa. Omdat het nu eenmaal onmogelijk is 
terug te keren tot een staat van nucleaire onsohuld, is de beslissende 
vraag op dit gebied, of de Staten methoden weten te vinden voor een 
internationale beheersing van deze wapens door middel van overeen
komsten met bindende kracht voor de Westerse wereld, de Sovjet
Unie en China. Het is nu nog te vroeg om te verwachten, dat dit 
reeds op universele schaal mogelijk zou zijn, maar het is niet onmoge
lijk hiermee nu een begin te maken binnen het westelijke bondgenoot
schap op een wijze, die toekomstige wijdere overeenkomsten zou 
vergemakkelijken. Succes op dit gebied binnen het westelijke kader 
zou van grote betekenis kunnen zijn om andere nucleaire mogend
heden van de uitvoerbaarheid van een gemeenschappelijk controle
stelsel te overtuigen. 

De kerken, die terecht ernstig bezorgd zijn over de nucleaire be
dreiging, zouden onder het oog moeten zien, of zich hier wellicht 
een nieuwe mogelijkheid opent voor doeltreffende stappen. De on
doorzichtigheid en de technische ingewikkeldheid van de openbare 
discussie over deze zaak mag er niet toe leiden, dat een paar duide
lijke en relevante gezichtspunten uit het oog worden verloren: 

1. Het uitgangspunt, dat de Westerse wereld niet eenzijdig kan 
afzien van het bezit van atoomwapens, brengt de onverbiddelijke ver
plichting met zich mede maatregelen te nemen om te komen tot hun 
internationale beheersing. 

2. Het westelijke bondgenootschap moet de nodige politieke zelf
tucht betrachten bij de toepassing van dit beginsel, omdat het bezit 
van zulke machtsmiddelen een enorme morele verantwoordelijkheid 
met zich medebrengt. 

3. Binnen het bondgenootschap moet deze zelftucht gelijk zijn 
voor alle Europese Staten en derhalve kunnen nucleaire verantwoor-
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delijkheden in Europa alleen worden aanvaard op voet van gelijkheid. 
De Verenigde Staten, als de nucleaire grootmacht van het bondge
nootschap, zal nog enige tijd grotere verantwoordelijkheid moeten 
dragen. Maar de huidige discrepantie tussen Europa en Amerika in 
verantwoordelijkheid en beslissingsmacht moet geleidelijk worden 
verminderd. Het is echter begrijpelijk, dat Amerika de volle verant
woordelijkheid alleen kan delen met een verenigd Europa en niet met 
individuele landen. 

4. Het beginsel van nationale souvereiniteit in nucleaire zaken 
is onaanvaardbaar en dit zal tenslotte moeten leiden tot de opheffing 
van nationale atoommachten binnen het NA TO-gebied in Europa. 

S. Onder deze voorwaarden zou een Atlantische nucleaire strijd
maaht aanvaardbaar zijn als een stap naar Europese mede-verant
woordelijkheid op nucleair gebied binnen de NATO. 

6. Het delen van nucleaire verantwoordelijkheid in het kader van 
de NATO zou gepaard kunnen gaan met het incorporeren van 
Europa' s conventionele defensie-gemeenschap, waaraan Engeland 
volledig zou moeten deelnemen. 

7. Naarmate op deze wijze grotere eenheid tot stand komt in 
de Atlantisch-Europese defensie-politiek, zal er ook meer eenheid 
moeten komen in de buitenlandse politiek van Europa en Amerika ten 
aanzien van de voor:naamste wereldproblemen. Dit zou met zich 
medebrengen dat er ook meer bereidheid zou moeten zijn bij alle 
betrokken landen om zulk een gemeenschappelijk beleid ook samen 
in maatregelen om te zetten. 

8. Indien het \Vesten op deze wijze tot nieuwe vormen van 
samenwerking zou komen, wordt hierdoor het probleem opgeroepen 
wat de toekomstige relaties moeten zijn tussen het nauw-georgani
seerde Atlantische gebied en andere delen van de wereld, een vraag
stuk dat in de toekomst zorgvuldig zal moeten worden onderzocht. 

Het Duitse probleem 
Het voortduren van de Duitse deling, twintig jaar na de oorlog 

en tegen de wil van de Duitsers, blijft onaanvaardbaar voor het 
christelijk geweten. Het is een voortdurende bron van wantrouwen 
en vijandschap tussen de machten van Oost en West. Het houdt 
een onrecht in stand en veroorzaakt een voortdurende spanning in 
het hart van Europa, waaraan gewapende conflicten zouden kunnen 
ontspringen die tot nucleaire oorlog zouden kunnen leiden. De deling 
van een volk, dat ernaar verlangt zijn eenheid te hervinden, kan niet 
zonder gevaar worden voortgezet. 

Niemand is vandaag bereid het risico te lopen van een wereld
oorlog voor het herstel van de Duitse eenheid. Onder de huidige om
standigheden is de enig mogelijke oplossing een overeenkomst tussen 
de Sovjet-Unie en haar Europese bondgenoten enerzijds, de Ver
enigde Staten en ·West-Europa anderzijds. Hierin ligt de enige 
mogelijkheid voor een vreedzame oplossing van de Duitse kwestie. 

De hereniging van Duitsland mag niet plaatsvinden ten koste van 
andere Europese landen. Daarom zal het te zijner tijd nodig zijn om 
een volledige regeling van de Duitse grenzen met de oostelijke buren 
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van Duitsland tot stand te brengen op zulk een wijze, dat de vrees 
voor Duitse territoriale claims volledig wordt weggenomen. 

Een dergelijke regeling zal plechtig moeten worden gegarandeerd 
zowel door het Westen als door het Oosten, teneinde centraal Europa 
te verzekeren van de nodige stabiliteit. 

De verantwoordelijkheden van de europese gemeenschappen 
Het succes van de Europese Economische Gemeenschap, dat weer 

eens werd onderstreept door het landbouwaccoord tussen de Zes in 
december, geeft 'reden tot hoop, maar stelt ons ook voor nieuwe ver
plichtingen. Er is reden voor hoop in het feit dat hiermee wordt be
wezen, dat het mogelijk is moeilijke vraagstukken op te lossen dank 
zij een groeiende "esprit de corps" van officiële vertegenwoordigers 
van verschillende landen; dit wijst ons een weg voor oplossingen 
ook op andere gebieden. Internationale problemen kunnen alleen 
worden overwonnen door het gezamenlijk werken aan oplossingen, niet 
door het proclameren van algemene beginselen of door te streven 
naar nationale macht en eer. De taak waarvoor wij thans komen te 
staan is vooral deze, dat de geleidelijke vermindering van individueel 
nationalisme binnen de Europese Gemeenschap niet mag leiden tot 
het ontstaan van een Europees nationalisme, dat nog gevaarlijker 
zou zijn dan het oude. Een verenigd Europa moet zich realiseren, dat 
het wordt verenigd om te dienen en niet om te heersen en dat naar
mate zijn economische kracht groter wordt, ook zijn verantwoorde
lijkheden toenemen. 

Het vraagstuk van de Engelse deelneming aan de Europese ge
meenschappen is nog steeds het grootste probleem. Hiervoor is nog 
geen oplossing in het zicht en dit vereist ernstige gedachtenwisseling, 
zowel in Engeland als op het Continent. Een goede oplossing voor de 
AtlantisC'he samenwerking zal niet kunnen worden gevonden, zolang 
dit probleem in Europa niet is geregeld. 

Gaarne willen wij bij deze verklaring enkele notities maken. 
1. Niet duidelijk is waarom de verklaring moest worden uitgegeven. 

Wij willen het bestaansrecht van de CC RE C bepaald niet in twijfel 
trekken. Het nationalisme in Europa heeft zoveel ellende ten gevolge ge
had, dat er een duidelijke christelijke verantwoordelijkheid voor Europese 
samenwerking bestaat. Door West-Europese christenen wordt echter zeer 
verschillend gedacht over de huidige crisis in deze samenwerking. Het 
lijkt daarom eerder een geschikt moment voor intern beraad, dan voor het 
uitgeven van verklaringen. 

2. De verklaring is slecht gesteld. Zij zit vol lange moeilijke zinnen 
en lelijke constructies. Wij moeten dit wellicht aan de vertaling wijten. 

Het komt ons bezwaarlijker voor, dat de verklaring een duidelijke adres
sering mist. In de tweede alinea schijnt men zich tot de kerken te richten. 
Elders worden aanbevelingen aan "het Westelijke bondgenootschap" ge
daan. Het blijft echter de vraag wie en wat men precies met deze ver
klaring wil bereiken. 

3. Drie verschillende kwesties worden behandeld. In de eerste plaats 
de Atlaf'tische betrekkingen op nucleair gebied. Beslissingen dienaangaande 
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zullen vennoedelijk ook buiten Europa gmte gevolgen hebben. Men is hier 
inderdaad op een terrein van wereldpolitiek. Het stuk als geheel maakt 
echter een nogal West-Europacentrische indruk. De kwestie van de relaties 
tussen het Westen en de andere delen van de wereld wil men eerst in de 
toekomst onderzoeken (punt 8). 

De mening, dat Westelijke samenwerking de rest van de wereld van 
de mogelijkheid van internationale samenwerking zal overtuigen ontmoet 
men wel vaker. Het Westen kan de internationale samenwerking echter 
niet stimuleren. als het zelf introvert is. Het zal in zijn interne same.n
werking een mondiale gerichtheid moeten tonen. Tot nog toe heeft de 
Westelijke samenwerking de samenwerking met de rest van de wereld 
niet erg gestimuleerd. Het is de vraag of een Westelijk nucleair controle
stelsel, zoals voorgesteld, wel een waardevolle stap in de richting van een 
internationale beheersing van de kernwapens genoemd mag worden. 

De kerken worden opgeroepen doeltreffende stappen in deze kwestie 
te overwegen. Helaas wordt dit niet concreet uitgewerkt. Wel worden 
vervolgens acht "relevante gezichtspunten" opgesomd. Zij zijn niet alle 
even duidelijk. Wat wordt bedoeld met de politieke zelftucht, die moet 
leiden tot het aanvaarden van nucleaire verantwoordelijkheden op voet van 
gelijkJheid (punten 2 en 3) ? Zou een verdeling van de nucleaire verantwoor
delijkheden tussen Amerika en Europa (men bedoelt waarschijnlijk West
Europa) werkelijk tot internationale ontspanning leiden? Het lijkt ons 
twijfelachtig of de rest van de wereld zo gebrand is op nucleaire verant
woordelijkheden voor West-Europa. 

In punt 7 wordt gesproken van grotere eenheid in de Atlantisch-Europese 
defensiepolitiek. Volgens punt 6 zou die eenheid onder meer bereikt kun
nen worden door het vonnen van een Europese conventionele defensie
gemeenschap. Zulk een Europese conventionele defensie-gemeesdhap kan 
alleen worden gevormd door de conventionele troepen aan de NATO te 
onttrekken. Hoe kan men daarbij spreken van grotere eenheid in de 
Atlantisch-Europese defensiepolitiek? Logica CIlbeSt, dunkt ons. Hier, zowel 
als elders, duikt de vraag op wat men nu eigenlijk met dit alles wil be
reiken. Men lijkt onverzoenlijke concepties te willen verzoenen. Wij be
twijfelen of daannee de vrede gediend kan worden. 

4. De tweede kwestie die wordt behandeld is het Duitse probleem. Een 
Duitse deling, zo stelt men, blijft onaanvaardbaar voor het christelijk 
geweten. Zolang echter niet kan worden aangegeven in hoeverre wij door 
verantwoorde stappen deze deli.ng zouden kunnen 'beëindigen, zal het 
geweten haar echter wel moeten aanvaarden. 

Het vraagstuk wordt onjuist gesteld. De deling is geen bron van wan
trouwen en vijandschap tussen de maohten van Oost en West, maar een 
gevolg ervan. Daarom moet deze kwestie niet geïsoleerd behandeld worden, 
maar in het kader van de betrekkingen tussen Oost en West. Weet men niet, 
dat "Oost" de Duitse deling juist een waarbol1g voor de vrede acht? 

De mening dat niemand vandaag bereid is het risico van een wereldoorlog 
te lopen ,"oor het herstel van de Duitse eenheid, ondersohrijven wij van 
harte. Men behoort hiertoe ook niet bereid te zijn. 

De duitse grenzen moeten volgens de verklaring zodanig geregeld wor
den, dat de vrees voor Duitse territoriale claims volledig wordt wegge
nomen. Die vrees voor verdere Duitse aanspraken kan echter slechts wor-
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den weggenomen door gedeelten van Polen en Tsjechoslowakije bij Duits
land te voegen. Het is onbegrijpelijk, dat men dit zo heeft kunnen for
muleren. Duitsland moet niet territoriaal claimen, dat is de kwestie. 

5. Tenslotte :gaat de verklaring in op de verantwoordelijkheden van de 
Europese gemeenschappen. Het succes van de E.E.G. werd weer eens 
onderstreept, stelt de Commissie. De verklaring handelt echter over de 
Crisis in de Atlantische en Europese samenwerking. Hoopte men niet 
indertijd, dat de totstandkoming van de E.E.G. zulk een crisis onmogelijk 
zou maken? De E.E.G. is geen teken gebleken van een groeiende "esprit 
de corps" in het Westen, laat staan in de gehele wereld. Wordt de teleur
stelling hierom geheel gecompenseerd door het interne economische succes? 
De oonstatering, dat Europa wordt verenigd om te dienen en niet om te 
heersen doet na alle voorafgaande machtspolitieke overwegingen wat roman
tisch aan. 

Engelands toetreding tot de E.E.G. vereist ernstige gedachtenwisseling 
zowel in Engeland als op het continent, besluit de verklaring. Wij dachten, 
dat in de eerste plaats Frankrijk zich hiermee zou moeten bezighouden. 
Deze kwestie belemmert bovendien niet slechts de Atlantische, maar vooral 
ook de Europese samenwerking. Engeland behoort immers tot Europa. 

6. Deze verklaring van de Commissie voor de christelijke verantwoor
delijkheid voor Europese samenwerking heeft ons ernstig teleurgesteld. 
N ergens blijkt een christelijke tendentie in het stuk. Vaneen werkelijke 
visie kan niet worden gesproken. Het geheel geeft de indruk, dat men "kost 
wat kost" met een verklaring wilde komen en daartoe verschillende 
groeperingen binnen het C C R E C met verschillende zinnen tevreden 
moest stellen. Wij begrijpen niet, dat men deze verklaring heeft willen 
publiceren. Nadere bezinning door christenen op de crisis in de AtIantisdhe 
en Europese samenwerking blijft noodzakelijk. 

* 
BOEKBESPREKING 

PROF. DR. A. TROOST, Vermogensaanwasdeling en sociale 
ethiek. Inaugurele rede V.u. Uitgave J. H. Kok N.V. 
te Kampen. Prijs f 2,25. 

In deze rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buiten
gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit, heeft dr. Troost enkele be
langwekkende opmerkingen gemaakt over de verhouding van de wetenschap 
der sociale ethiek tot het praktische en bijzonder actuele onderwerp van de 
vermogensaanwasdeling. Dr. Troost doet dat aan de hand van een be
paalde publikatie van de Evangelische Kerk in Duitsland, het Denkschrrift 
zur Eigentumsbildung in sozia!(J1r Verantwortung, waarin een poging wordt 
gedaan het recht van de werknemers op mede-eigendom van de onder
neming op schriftuurlijke beginselen te funderen. 

De rede van dr. Troost valt in drie delen uiteen. Allereerst staat 
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dr. Troost vrij uitvoerig stil bij de zich hier voordoende figuur van een 
kerkinstituut dat zich over tal van maatschappelijke vraagstukken concreet 
uitspreekt. Vervolgens gaat dr. Troost in op de inhoud van het genoemde 
Denkschrift en formuleert zijn bedenkingen daartegen; bedenkingen, die 
nauw verband houden met enkele grondproblemen van de wetenschap der 
economische en sociale ethiek. Tenslotte poogt dr. Troost zeer summier 
een eigen 'benadering te geven van het vraagstuk van de rechtsgrond ener 
vermogensaanwasdeling. In deze bespreking zal dezelfde volgorde worden 
aangehouden. 

1. AIV'Orens de inhoud van het Denkschrift van de Duitse Evangelische 
Kerk te bespreken, gaat dr. Troost dus allereerst in op het feit, dat hier 
de kerk zich als kerk achter een publikatie heeft gesteld, waarin een con
creet standpunt wordt ingenomen over een sociaal-economisch vraagstuk 
van zeer complex karakter. Ongetwijfeld, de verkondiging van het Evan
gelie zal concreet dienen te zijn en op de man af. Maar sluit dit in, dat de 
kerk zioh een oordeel heeft aan te matigen over alle belangrijke praktische 
problemen, die zich in de hedendaagse maatschappij voordoen? Een nadere 
bezinning op het hier aan de orde zijnde competentie-vraagstuk in de ver
houding tussen de kerk enerzijds en de verschillende andere samenlevings
vormen en -verbanden anderzijds acht dr. Troost op dit punt beslist nood
zakelijk, mede omdat "een kerk, die .... de grenzen van haar leergezag 
overschrijdt, noodgedwongen aan geloofsgezag inboet" (blz. 11). 

In dit verband wijst de auteur er op, dat de Raad der Evangelische 
Kirche, die dit rapport heeft opgesteld, dit rapport bewust niet heeft wil
len aankondigen als een "ambtelijke proclamatie", maar als een "bijdrage 
tot een bewust opengehouden discussie". Hieruit blijkt, dat de Evangelische 
Kirche toch kennelijk huiver heeft om de inhoud van zulk een rapport 
als het ware op één lijn te stellen met de inhoud van haar Evangeliever
kondiging. Anderzijds heeft zij zich toch wel degelijk als kerk achtet" 
deze publikatie gesteld, en dit rapport voor haar eigen verantwoordelijk
heid uitgegeven. Met dr. Troost moet men zich afvragen, of dit zoeken van 
een soort tussenweg tussen spreken mét en spreken zónder ambtelijk ge
zag wel mogelijk is. 

De opmerkingen, welke dr. Troost over deze figuur maakt, spreken mij 
te meer aan, waar heden ten dage achter de these van een ten aanzien van 
concrete maatschappelijke vraagstukken "meesprekende" kerk vaak een 
miskenning schuil blijkt te gaan van het eigen ambt der christgelovigen. 
Een schoolvoorbeeld hiervan biedt m. i. de dissertatie van dr. J. van der 
Werf, Kerk en christelijke vereniging, waarin het verschijnsel van de 
christelij ke vereniging of organisatie (als vereniging of organisatie van christ
gelovigen) wordt gezien als een functieverlies van de kerk; en wel vanuit 
de vooropgezette mening, dat de taak van het verkondigen van het Evan
gelie temidden van de praktische levensomstandigheden in principe aan 
de institutaire kerkgemeenschap voorbehouden zou moeten blijven. Tot 
welke gevaarlijke opvattingen zulk een visie kan leiden, blijkt in de voor
noemde dissertatie o.a. in de uitspraak, dat de christen - die zijn plaats 
zou dienen te vinden in de algemene partij of organisatie - niet tot taak 
zou hebben zulke algemene organisaties te be-evangeliseren, of aldaar een 
christelijke levensbeschouwing "op te dringen". "Het enige wat de christen 
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(daar) heeft te doen, is zakelijk mee te werken aan de oplossing van de 
vraagstukken" (blz. 223). Hier is de these van de concreet medesprekende 
institutaire kerk dus zelfs zover doorgevoerd, dat aan het gehele sociale, 
politieke, en economische leven, voorzover dat niet rechtstreeks door de 
kerkelijke "herderlijke" verkondiging wordt bestreken, het karakter van 
een neutrale, autonome "zakelijkheid" wordt toegekend. Het scholastieke 
natuur-genade schema ten voeten uit! Een schema, dat hier gepresenteerd 
wordt door een principiële kloof tussen de verkondigende, institutaire kerk 
en de zwijgende, zakelijk-arbeidende leken. 

Ten aanzien van de these van het recht der institutaire kerk tot ooncreet
mede-spreken past derhalve de grootste behoedzaamheid. Want het is een 
these die in vele gevallen haar keerzijde vindt in de uitspraak, dat de christ
gelovige in tal van concrete aangelegenheden tot zwijgen is verplicht. 

2. Op de inhoud van het Denkschrift ingaande, stelt dr. Troost voorop 
dat over de wenselijkheid van aandelenbezit van werknemers geen belang
rijk verschil van mening bestaat. Een onderneming, die aan de eigen werk
nemers aandelen verstrekt, versterkt de band tussen werknemer en onder
neming, levert een belangrijke bijdrage aan de bezitsvorming van het volk, 
en gaat tenslotte voor haar deel de grote ongelijkmatigheid in de bestaande 
vermogensverdeling tegen. Zulk een onderneming valt vanuit sociaal-ethisch 
oogpunt te prijzen. Maar uiteraard, aldus dr. Troost, is met de wenselijk
heid van aandelenbezit bij werknemers nog niet zonder meer gegeven, dat 
het niét-verstrekken van deze aandelen nu ook als een duidelijk blijk van 
onrecht tegenover de werknemers moet worden aangemerkt. Om dat te 
kunnen zeggen, is een nadere argumentatie onontbeerlijk. Dan zal vanuit 
christelijk oogpunt dienen te worden aangetoond, dat het verstrekken van 
deze aandelen aan werknemers - op grond van door de onderneming be
haalde over-winst - voor de onderneming Plicht is, omdat deze aandelen 
de werknemers als werknemers eenvoudig toekomen. 

De opstellers van het Denkschrift zijn inderdaad deze mening toegedaan. 
Maar op welke wijze, zo vraagt dr. Troost, zijn zij nu tot deze opvatting 
gekomen? 

De uitslag van zijn onderzoek is, zo stelt hij, teleurstellend. Weliswaar 
vermeldt het rapport in het eerste deel een aantal goede, vaak voortref
felijk geformuleerde geloofsbeginselen ten aanzien van de christelijke visie 
op eigendom en op de menselijke verantwoordelijkheid, maar niet duidelijk 
wordt, hoe nu uit deze geloofs-beginselen ineens deze praktische conclusie 
kan worden getrokken, dat de werknemers recht hebben op een deel van 
de vermogensaanwas. Dr. Troost meent in dit verband zelfs te moeten 
spreken van "een algeheel ontbreken van een brug tussen de bijbelse be
ginselen van rentmeeesterschap en verantwoordelijkheid tegenover God, 
naaste en gemeenschap enerzijds, en anderzijds het veroordelen van de 
huidige bezitsverhoudingen ten aanzien van de produktiemiddelen als on
rechtvaardig, en het medebezit daaraan door werknemers als dé aange
wezen en rechtvaardige weg ter bestrijding van dit onrecht" (blz. 18). 
Tot goed begrip zij hierbij opgemerkt, dat de kritiek van dr. Troost zich 
op dit punt dus nog geenszins richt tegen het aanmerken van het mede
bezit van werknemers als een eis van gerechtigheid, maar louter en alleen 
tegen het geheel-in-de-mist-Iaten, hóe nu de genoemde "algemene" ge1oofs-
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beginselen vermogen uit te monden in precies déze concrete eis van ver
mogensaanwasdeling. Ook anderen hebben dit als en lacune in het Denk
schrift aangevoeld; dr. Troost noemt zelf de naam van Hartmut Weber, 
die in zijn kritiek uitgaat van bepaalde gedachten van de bekende sociaal
ethicus Heinz-Dietrich Wendland (blz. 22). 

In zijn poging, zijn bezwaren tegen deze benaderingswijze van het Denk
schrift nader te funderen, komt dr. Troost vervO'lgens tO't een aantal interes
sante uitspraken van vrij algemene betekenis. " Wat we hier - d. i. in het 
Denkschrift - missen", zO' stelt hij, "is een christelijke anthrO'polO'gie die 
wetensohappelijk niet blijft steken in de O'p zichzelf vO'lkO'men bijbelse idee 
der religieuze verantwoordelijkheid en der medemenselijkheid, maar die 
vérder gaat, en de schepping van de mens naar Gods Beeld niet alleen 
geïsO'leerd theolO'gisoh beschO'uwt, maar de mens tracht te verstaan naar 
zijn plaats in het geheel van het aard-geschapene. Dan breekt het inzicht 
O'pen naar een véélheid van door God geordende eigengeaarde aspecten van 
het sociale leven, die in het hart van de mens gecO'ncentreerd blijven, waar 
zij ook gewO'rteld zijn in de religieuze gemeenschap van het menselijk ge
slacht" (blz. 25). Dit hO'udt in dat de vraag O'f bv. ten aanzien van de werk
nemers daadwerkelijk van ontrechting en van een ongelijke behandeling 
sprake is, "in elk cO'ncreet geval afgestemd dient te zijn O'p de structuur der 
in geding zijnde sociale verbanden en hun vervlechtingen" (blz. 28). Want 
elke christelijke idee, dus ook die van de gerechtigheid en van de mense
lijke gelijkheid, "heeft een plurifO'rme gestalte in de veelzijdige rijkdom 
van het maatschappelijk leven" (blz. 26). Een christelijk-verantwoorde be
nadering van dit gehele probleem is dan ook niet goed mogelijk, zO'nder 
dat men zich eerst heeft afgevraagd hoe de christelijke gelijkheids- en 
gerechtigheidsidee in de ondernemingsstructuur gestalte krijgt, d.w.z. wat 
dáár, in dat eigengeaarde samenlevingsverband, onder gelijkheid en recht 
in christelijke zin verstaan zal moeten wO'rden. 

Het kO'mt mij voor, dat deze benadering van dr. Troost scherp en juist 
is. Met algemeen-christelijke, ongedifferentiëerde ideeën als vrijheid, ge
lijkheid, verantwoordelijkheid en de liefde tO't God en de mede-mens laat 
zich niet zó maar een reeks van praktische oplossingen voor complexe 
maatschappelijke problemen opbouwen. Men valt dan ófwel in de fO'ut van 
het zg. wens-denken ("wisihful thinking"), d.w.z. van het vooruitredeneren 
naar een bepaald, vooropgesteld, praktisch doel - ófwel men moet vO'lstaan 
met enkele mooiklinkende, maar zeer vage uitspraken, welke nO'g in geen 
enkel O'pzicht een O'plossing geven voor de cO'ncrete praktische vraagstukken 
die in het geding zijn. De stap van de algemene christelijke motieven naar 
de praktische complexe vraagstukken van deze tijd kan alleen dán op een 
verantwoorde wijze genomen worden, wanneer men éérst de eigen struc
tuur van die vraagstukken in O'genschouw neemt; en de christelijke mO'tie
ven, die men voorstaat en belijdt, daarbij van te vO'ren op die betreffende 
structuren af-stemt. 

ZO' zal men ten aanzien van cO'mplexe vraagstukken in de onderneming 
O'p het gebied van vermO'gensaanwasdeling en medezeggenschap niet kunnen 
en mO'gen vO'lstaan met een redenering uit een algemeen-gehouden verant
woordelijkheidsmotief - in de trant van de idee van "de verantwoorde
lijke maatschappij" van de Wereldraad van Kerken - maar zal men zich 
hebben af te vragen, hoe de christelijke verantwoordelijkheidsidee zich in 
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de onderneming op éigen wijze uitwerkt. Zo zal men b.v. ook in staatkundige 
problemen niet kunnen volstaan met de proclamatie van een algemeen 
liefdegebod; maar zal men er oog voor moeten hebben, dat het centrale 
liefdegebod zich in het staatsverband op éigen wijze doet gelden, namelijk 
primair in de plicht der overheid om jegens alle onderdanen, met inacht
neming van de in hun private levenskringen uitgeoefende roeping, gerech
tigheid te betrachten. \Vant evenals voor de christelijke verantwoordelijk
heidsidee geldt óók voor het centrale liefde-gebod, dat het vanwege de veel
kleurigheid van Gods schepping in elke samenlevingsverhouding en op elk 
levensterrein weer een nieuwe dimensie verkrijgt en een geheel éigen 
actualiteit. 

3. De laatste pagina's van de inaugurele rede van dr. Troost zijn dan 
ook gewijd aan deze vraag: wat houden de christelijke motieven van ge
lijkheid, samenwerking en rechtvaardigheid voor het ondernemingsverband 
in? Er kan vanuit zulk een op het ondernemingsverband afgestemde idee 
van gelijkheid, gerechtigheid en samenwerking inderdaad een recht worden 
geconstrueerd op een vermogensaanwasdeling door de werknemers, en 
wel via een verplicht delen van de werknemers in de overwinst? 

Op dit punt aangekomen, neemt dr. Troost allereerst distantie van de 
ál te ongecompliceerde opvatting, dat de onderneming een "eenvoudig 
samenstel" zou zijn van drie ongelijke, maar ten aanzien van de winst
vorming gelijkwaardige factoren (nI. arbeid, ondernemingsleiding en kapi
taal). Zijns inziens wordt aan de werkelijkheid méér recht gedaan door te 
onderscheiden tussen enerzijds "het bedrijf" als de plaatselijke en tech
nische produktie-eenheid (bv. werkplaats, fabriek of kantoor) en "de onder
neming", welke meer dan één bedrijf kan omvatten en een economdsch
gekarakteriseerde structuur heeft, gericht op winst en op haar eigen voort
bestaan. 

Voor het vraagstuk van de vermogensaanwasdeling is dit onderscheid 
volgens dr. Troost niet zonder betekenis. Zo is er om te beginnen het niet 
onbelangrijke ervaringsfeit - althans, zo meen ik dr. Troost begrepen te 
hebben - dat men bij het spreken van een "samenwerkings-gemeenschap" 
primair niet de onderneming, maar het bedrijf voor ogen heeft. Alleen 
in het concrete bedrijf wordt immers in onderlinge samenwerking met, en 
onder leiding van de ondernemers of directeur, door de werknemers (tech
nische) arbeid verricht. Wanneer men het daarentegen heeft over vraag
stukken op het gebied van winstbestemming en winstdeling - en daarmede 
ook over de eventuele aanspraken op de vermogensaanwas - doelt men 
duidelijk op iets, dat zich primair niet in het bedrijf, maar in de onder
neming - als economisch-gekarakteriseerde eenheid - afspeelt. 

Tegen deze achtergrond gezien ligt nu volgens dr. Troost bepaald niet 
voor de hand, om op grond van een algemeen samenwerkingsm<Jtief ten 
aanzien van kapitaal, arbeid en ondernemingsleiding, te komen tot de con
structie van een - op de onderneming betrekking hebbende - eis tot 
winstdeling voor de factor arbeid. Men haalt dan het technisch-produktieve 
karakter van het bedrijf en het economische karakter van de onderneming 
op ongeoorloofde wijze door elkaar. "Alleen het gemeenschappelijk econo
misch belang .... kan .... een morele grond zijn voor een eventuele 
winstdeling. Maar dat zal men dan .... niet zo gemakkelijk als een eisend 
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recht kunnen laten gelden op grond van de samenwerking tussen de 
factoren arbeid en kapitaal" (blz. 36). 

Op de wijze, waarop dr. Troost een en ander heeft gesteld, is m. i. wel 
een en ander af te dingen. Zo lijkt het mij bv. minder juist, te stellen dat 
de werknemers technische prestaties verrichten, maar de ondernemer econo
misch-gekwalificeerde prestaties verricht. Ook kan men zich afvragen, of 
van het onderscheid tussen bedrijf en onderneming hier niet een té ge
kunsteld gebruik is gemaakt, en deze beide - bedrijf en onderneming -
niet te zeer tegen elkaar zijn "uitgespeeld". Een en ander neemt m. i. echter 
niet weg, dat in de grónd-gedachte, die dr. Troost hier naar voren brengt, 
een niet onbelangrijk waarheidselement is verscholen. Persoonlijk zou ik 
dit waarheidselement in zijn betekenis voor de winstdeling - en daar
mede voor de vermogensaanwasdeling - zó willen weergeven, dat de 
wijze, waarop in de onderneming de totale ondernemingsopbrengst over 
de verschillende produktiefactoren wordt verdeeld, nog geenszins recht
streeks voortvloeit uit de technisch-economische wijze, waarop de verschil
lende produktiefactoren in het produktieproces op elkander betrokken zijn. 

Ter verduidelijking van deze laatste stelling moge het volgende dienen. 
Ongetwijfeld is het juist, dat arbeid, kapitaal en ondernemingscapaciteit 
in gelijke mate aan het produktieproces deelnemen. Evenzo staat onom-

. stotelijk vast, dat elk van deze factoren niet zonder de andere in staat is, 
de van jaar op jaar wisselende totale bedrijfsopbrengsten (hier bedoeld 
als totale verlroopomzetten) in het leven te roepen. Elk van deze factoren 
heeft dan ook ongetwijfeld een "claim" op een deel van deze totale he
drijfsopbrengst. Maar dit door het technische produktieproces bepaalde 
gegeven behoeft nog geenszins met zich te brengen, dat nu ook het aan
deel, dat elk van de factoren uit deze totale opbrengst ontvangt, nood
zakelijkerwijs van jaar op jaar met de grootte van die opbrengst mee moet 
variëren. De rechtsvormen, waarin aan elke factor een eigen aandeel in het 
geheel wordt uitgekeerd, kunnen namelijk tot op zekere hoogte vrij wor
den gekozen; zij vloeien niet rechtstreeks uit de bestaande wijze van 
technische samenwerking voort. Zo ontvangen bepaalde kapitaalverschaf
fers - de obligatiehouders - elk jaar een gelijk, van te voren vastgesteld, 
geldbedrag uit de totale verkoopopbrengst ; en niemand, die dit in strijd 
zal achten met de samenwerkingsgedachte tussen arbeid, ondernemings
leiding en kapitaal. Zo behoeft het op zichzelf beschouwd evenmin in strijd 
te zijn met de idee van samenwerking, wanneer men aan de werknemers 
een eveneens van te voren váststaand bedrag - nl. hun loon - toekent, 
in plaats van een in min- of meerdere mate met de opbrengsten en winsten 
mee-variërend bedrag 1). Deze verdelingswijze is geenszins zo, dat zij reeds 
als zodánig een stuk onrecht zou impliceren. Wie dit stelt, haalt uit het 
technisch-economisch samenwerkingsverschijnsel als het ware meer dan 
er in zit. 

1) Zij het - maar dit is een geheel ander punt - dat de gerechtigheid in onder
nemingsverband wel eist, dat aan de werknemers dit vaste geldbedrag (d.i. hun loon) 
óók wordt uitgekeerd in jaren waarin het met de onderneming slecht gaat, en waarin 
de beloning van bv. de aandeelhouders er bij in moet schieten. Aan deze gerechtigheids
eist wordt echter in ons land, mede ten gevolge van overheidsdwang, streng de 
hand gehouden. 
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Uit dit alles kan worden geooncludeerd dat dr. Troost inderdaad terecht 
de stelling heeft geponeerd, dat op grond van een algemeen samenwerkings
motief geen recht kan worden geconstrueerd op vennogensaanwasdeling 
door werknemers. Uit ongedifferentieerde samenwerkings- en verantwoor
delijkheidsideeën is het nu eenmaal niet mogelijk een plicht af te leiden 
tot het doen delen van de werknemers in de overwinst. Wie in dit spoor 
redeneert komt bv. voor de onoplosbare vraag te staan hoe het nu ooit 
mogelijk is, dat men in vroegere tijden (en terecht) aan de ondernemingen 
de eis heeft gesteld, dat de beloning van de produktiefactor arbeid van de 
wisselende opbrengstcijfers diende te worden lósgekoppe1d - zodat ook in 
verliesjaren het loon volledig zou worden doorbetaald - terwijl men thans 
vanuit een samenwerkings- en verantwoordelijkheidsidee, die toch ook in 
vroeger tijden gegolden moet hebben, als rechtseis de vást-koppeling van 
de beloning van de produktiefactor arbeid aan de wisselende opbrengst
cijfers naar voren brengt. 

De algemene conclusie van deze bespreking kan m. i. deze zijn, dat 
dr. Troost in zijn inaugurele oratie een interessante bijdrage heeft ge
leverd inzake de vraag, waardoor een christelijke, sociaal-ethische benade
ring van concrete maatschappelijke vraagstukken wordt gekenmerkt. Hope
lijk zal ook de verdere arbeid van prof. Troost mede voor de zaak van 
het chistelijk-politiek getuigenis van betekenis kunnen zijn. 

B. GounzWAARD 
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DE WELVAAR'l'SSTAAT 

DOOR 

DR. J. R. STELLINGA 

Onder deze titel heeft mijn collega Ruppert onlangs een boekje van 
ruim 90 bladzijden doen verschijnen bij Kok te Kampen, met als onder
titel Een inleidende beschouwing. 

Het betreft hier een zeer belangrijk geschrift. Vooreerst is alles wat 
Ruppert schrijft, steeds belangrijk wegens zijn grote belezenheid, zijn 
scherpe en juiste kijk op de zaken, en wegens zijn welversneden pen. 
Daarbij komt echter i.c. nog, dat het hier een uitermate gewichtig onder
werp betreft, dat een kernpunt van het sociale leven gaat raken. Er komen 
actuele vragen aan de orde als die, van de mate waarin de staat in het 
maatschappelijk leven mag ingrijpen, en wat het Christelijke beginsel leert 
met betrekking tot de inkomensverdeling. 

Het is m. i. het meest voor de hand liggend en het duidelijkst, als be
gonnen wordt met in enkele stellingen aan. te geven, wat Ruppert in dit 
boek beoogt. Daarna kan dan op elk dezer punten ,nader worden ingegaan. 
\iVaar de schrijver zelf gewaagt van een inleidende beschouwing, zal hij het, 
naar ik hoop, niet euvel duiden, als niet alles wat hij stelt, voetstoots wordt 
aanvaard. Een debat over zijn posita kan hoogst nuttig en verhelderend 
werken, en daaraan is m. i. wat de onderhavige bewerking aangaat, alles
zins behoefte. 

Des schrijvers themata zijn nu de volgende. 
1. \iVeiiswaar is van de staat geen juiste omschrijving te geven, maar 

met Stahl kan men kort zeggen, dat de staat het verband van een volk is 
onder een overheid tot bescherming en tot ontwikkeling van stoffelijke 
en geestelijke goederen, waaronder vooral de handhaving van recht en 
gerechtigheid. 

2. Over welvaart valt alleen dan in reële zin te spreken, als men tege
lijk handelt over de welvaartsverdeling. En dan is welvaart in Bijbelse zin 
aanwezig, als de produktie gesohiedt ter wille van de behoeftige mens, 
wiens zaak God tot de zijne heeft gemaakt. 

3. De welvaartsstaat is een staat, die een zekere verantwoordelijkheid 
aanvaardt voor de welvaart van de burgers - zonder die te garanderen _ 
en daartoe zo nodig op vitale punten in het economisch leven ingrijpt en 
door een stelsel van sociale verzekering een redelijke inkomsten verdeling be
vordert. 

4. Uit het gezichtspunt der gerechtigheid is de staat geroepen zowel 
tot de handhaving van recht en orde als tot de bevordering van de wel
vaart en een rechtvaardige verdeling daarvan. De souvereiniteit in eigen 
kring mag voor dit laatste geen beletsel zijn. 

5. De overheid is bij de vervulling van haar opdracht, ook op sociaal-

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

, 
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economisch gebied, gebonden aan grenzen, o.m. voortvloeiende uit de 
wezenlijke zelfstandigheid van de niet-staatkundige levenskringen en de 
fundamentele menselijke rechten. 

Moge nu aan de hand van deze punten het betoog van Ruppert nader 
bezien worden. 

In de eerste plaats moet mij dan van het hart, dat het wel wat ver 
gaat om te stellen, dat er eigenlijk van de staat geen juiste omschrijving 
is te geven. 

Weliswaar verkeert de schrijver in goed gezelschap, want ook Van der 
Pot kwam tot dit mager resultaat (zie diens Handboek, 7e dr., blz. 45), 
maar wie over de staat wil schrijven, mag zich daarmede toch niet tevreden 
stellen. 

Wanneer de schrijver toch iets over de staat en zijn wezen wil zeggen 
(blz. 9), dan geeft hij om te beginnen een lezenswaardige weergave, hoe 
er in de loop der eeuwen daarover gedaaht en geschreven is. Plato, 
A!ristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino e.a. passeren de revue, welke 
eindigt bij Stahl (1802-1861). 

Nu is het wel niet de opzet van het onderwerpelijke boek om een weten
schappelijke verhandeling te geven over het staatsbegrip, maar het ware 
toch bevredigender geweest, als de schrijver ook iets had medegedeeld uit 
de geschriften terzake uit latere jaren, in het bijzonder uit onze eigen 
eeuw. Ik denk aan J ellinek, Kelsen, Smend, Koellreutter, Duguit, en te 
onzent Krabbe, Dooyeweerd e.a. 

Voorts is het uiteraard het goed recht van Ruppert om zich vooral te 
vinden in de opvattingen van Stahl, maar dan moet toch wel bedacht 
worden, dat de uitspraken, welke hij van deze Duitse schrijver uit de 
vorige eeuw aanhaalt, gezien moeten worden in het kader van diens op
vattingen in het algemeen. 

En nu is het zo, dat Stahl onmiskenbaar veel heeft overgenomen van de 
historische school. Hij kende grote waarde toe aan de historische ontwik
keling van een volk. De staat ontstaat. volgens hem door "die geschichtliche 
Begebenheit", of wel "die Stellung, in welche Abstammung, Bedürfnisz, 
Schicksale und Thaten die Menschen bringen." In dit verband sprak Stahl 
dan van "eine höhere Fügung". 

Kranenburg karakteriseert dit aldus, dat het causale proces met God
delijke wijding wordt bekleed, en hij stelde daarbij de vraag, aan welke 
machtsorganisatie rechtmatig het beroep op "die höhere Fügung" toekomt, 
als er tussen meer van zulke organisaties een conflict ontstaat (Algemene 
Staatsleer, 5e dr., blz. 5-6). 

Vooral daar Stahl wel inzag, dat in de traditie goede en kwade elementen 
met elkaar vermengd konden zijn, zocht hij een hoogste richtsnoer in de 
zedenwet. Dit achtte hij de primaire norm naast de secundaire norm der 
historische ontwikkeling. Dit kwam er op neer, dat hij in de leerstellingen 
van de historische school een schriftuurlijk Christelijke beschouwing tracht
te in te bouwen, hoewel duidelijk moet zijn, dat beide elementen elkaar 
kwalijk verdragen! 

Een belangrijk punt is vervolgens, hoe Stahl dacht over de andere levens
verbanden dan de staat. Hij zag de staat als een, al de samenlevingsver-
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houdingen binnen zijn gebied omvattend geheel. Van dat geheel zijn dan 
de bijzondere levenskringen slechts organische delen. Wanneer werd opge
komen voor een zekere zelfstandigheid der levenskringen binnen de natio
nale volksgemeenschap, dan geschiedde dit (ook hij Groen van Prinsterer) 
alleen op grond van de nationale historie. 

Dan is er nog een punt, dat we bij Stahl moeten onderkennen. Hij is 
inderdaad een der eersten, die de reahtsstaatsidee in de moderne zin naar 
voren hebben gebracht. Zeer bekend is zijn uitspraak "Der Staat sol1 
Rechtsstaat sein". Maar uit zijn beschouwingen daaromtrent valt op te 
maken, dat het recht niet meer het doel van de staat zou zijn, doch slechts 
de grens, waaraan de staat zich zou moeten binden in het belang van de 
bescherming der individuele rechten der burgers. Het publiekrecht werd 
daarmede gedegradeerd tot een louter formeel recht. 

Het zal duidelijk zijn, dat deze opvattingen van andere aard en uitgangs
punt zijn dan de Calvinistisahe, die stoelen op het, door Kuyper met 
klem geponeerde beginsel van de souvereiniteit in eigen kring. 

De vraag rijst, of het aanhangen vooral van de opvattingen van Stahl 
bij Ruppert wel1icht de oorzaak is van een minder gepolTteerd zijn van de 
souvereiniteit in eigen kring, doch hierover straks nader. 

\Ve komen nu tot de tweede stelling: over welvaart valt alleen te spreken, 
als daaraan inherent is de goede verdeling van die welvaart. 

Met Ruppert stem ik van harte in, dat men niet van welvaart in een 
staat kan spreken, als wel het nationale inkomen zeer gestegen is, doch 
het ovel'grote deel daarvan in de handen van enkelen is opgehoopt. Men 
kan inderdaad niet zeggen, dat in Frankrijk vóór de grote revolutie en in 
Rusland vóór de val van het tsarendom welvaart heerste. <!t; 

Ook in ons land kan heden ten dage niet worden gesteld, dat heel het 
volk in een welvarende situatie verkeert. Vooral daar tengevolge van de 
prijsstijgingen het reële loon steeds de neiging heeft te dalen, zal er in be
paalde lagen der bevolking een tekort aan inkomen zijn. Men denke aan de 
ongeschoolde arbeider, de lagere ambtenaar, de kleine zelfstandige e.d., bij 
wie het vooral gaat nijpen bij veel kinderen, bij het uitvallen van de huis
vrouw door ziekte, enz. 

Eveneens dient aanvaard te worden, dat de Bijbel ons leert, hoe we 
tegenover de we/vaart hebben te staan. Vooreerst kan men de schrijver 
vDlkomen toestemmen, dat we als Christenen niet weeklagend tegenover 
de welvaart behoeven te staan. Zij mag als een gave Gods dankbaar aan
vaard worden. Maar zij legt tegelijkertijd de verplichting op om niet al1een 
zelf individueeel Vd.n verkregen rijkdom te genieten, doch deze zoveel 
mogelijk ten goede te doen komen aan de minder bedeelde en behoeftige 
medemensen. 

Ieder heeft te dezer zake zijn eigen verantwoordelijkheid, welke ver
schillend gevoeld zal worden. Hierbij zal ook een rol spelen, naar welk 
beginsel men leeft. 

In dit verband zij even aangestipt, dat volgens het laatst verschenen 
Statistisch Zakboek in het jaar 1961, behalve de uitgaven voor sociale zorg 
van overheidswege en door gemengde instellingen, door kerkelijke en 



136 DR. J. R. STELLINGA 

particuliere instellingen uit c0'llecten en vrijwillige bijdragen werd opge
bracht een bedrag van f 35.394.000,-. 

De vraag, in hoeverre de staat in deze een rol behoort te spelen, komt 
n.a.v. Ruppert's vûlgende stellingen aan de ûrde. 

Hij spreekt dan van een welvaartsstaat, te weten een staat, die een zekere 
verantwoordelijkheid aanvaardt voor de welvaart van de burgers, en die 
daardoor ûp vitale punten ingrijpt met het doel een zo stabiel mogelijke 
economische grûei, een zo groot mogelijke werkgelegenheid en een aan
vaardbare inkomensverdeling te bevorderen. 

'k Wil hier nûg niet ingaan op de kwestie, of dit wel de taak van de 
staat kan zijn. Naar aanleiding van het door mij aangegeven derde positum 
van Ruppert is het vûoreerst de vraag, ûf het wel verantwoord is van een 
begrip welvaartsstaat te spreken. 

Het is uiteraard zO', dat men in de loop der geschiedenis en in allerlei 
delen der wereld zeer uiteenlopende staatsvormen tegenkomt. Men denke 
aan de rijken uit de Oudheid, aan sterk gecentraliseerde en aan meer ge
decentraliseerde staten, aan de dictatuurstaten uit deze eeuw, aan de meer 
ûf minder democratische regeringsvûrmen enz. 

Waar we niettemin bij al deze vormen van overheidsorganisaties te doen 
hebben met een staat, is het van overwegend belang voor theorie en 
praktijk om te kûmen t0't een begripsomsohrijving van de staat. Onder 
deze noemer moet men alle onderscheidene staatsvariaties kunnen bren
gen. Zûu er één niet onder te brengen zijn, dan is de enige mogelijke 
consequentie, datàf de definitie van "staat" niet klopt met de werkelijkheid 
óf dat men re vera niet met een staat te maken heeft. 

Het is dus wel de vraag, of men met het begrip "welvaartsstaat" kan 
werken. Men kan er tweeërlei mede bedoelen, óf dat het hier gaat om een 
bepaald staatstype, óf dat voor elke staat als eis wordt gesteld, dat hij een 
welvaartsstaat is, m.a.w. dat de verantwoordelijkheid voor algemene wel
vaart inherent is aan het staatsbegrip als zodanig. 

Bij de eerstbedoelde mogelijkheid zou de vraag rijzen, of de welvaarts
staat een aanvaardbaar type is, en of er onder alle constellaties daarvoor 
plaats is. We behoeven ûns hiermede echter niet verder bezig te houden, 
aangezien Ruppert kennelijk ûp het tweede standpunt staat. Op blz. 46 
schrijft hij immers: "Uit het vûrenstaande mûge duidelijk zijn, dat wij 
aan de term "welvaartsstaat" eigenlijk geen behoefte hebben. Een staat 
die zijn plicht doet, bemoeit zich ook met de welvaart." 

Men kan zich afvragen, ûf dan de titel van het boekje De Welvaarts
staat wel vûor de hand ligt, en waartoe het lIIe hoofdstuk Het begrip Wel
vaartsstaat eigenlijk nûdig is. 

Hoe het zij, wij hebben in elk geval kunnen constateren, dat volgens de 
schrijver de verantwoordelijkheid voor welvaart in wezen ûp elke staat 
berust, en dat deze verantwûordelijkheid mitsdien inherent is aan het 
begrip "staat". 

Daarmede kûmen we tot de eigenlijke kern van het betoog. Nu staat 
het m.i. zO', dat de bestemmingsfunctie van de staat, san1enhangende met 
zijn eigen structuur, hierin ligt, dat hij een publieke rechtsûrde tot stand 
brengt en handhaaft zowel tussen overheid en onderdanen als tussen onder-



-- - ~~--

DE WELVAARTSSTAAT 137 

danen onderling. Zijn bij de andere niet-statelijke gemeenschappen rechts
verhoudingen aanwezig, dienende tot het bereiken van de bijzondere be
stemming van deze gemeenschappen, bij de staat gaat de bestemming zelf 
geheel op in het recht 1). 

Als ik goed zie, aanvaardt Ruppert dit ook wel, doch z. i. behoort tot de 
rechtstaak van de staat ook de bevordering van de welvaart en van een 
rechtvaardige verdeling daarvan. 

Hij ~Nijst daarbij o.m. op een tweetal gedachten uit de Bijbelse open
baring, te weten het uitbannen van de armoede, en het tegengaan van te 
grote verschillen tussen arm en rijk. Op dit laatste hadden z. i. betrekking 
het oud-testamentische sabbatjaar en jubeljaar. 

Als men dit betoog beziet, dan moet om te beginnen worden toegegeven, 
dat de gerechtigheid zeer zeker iets te maken heeft met de verdeling van 
de inkomens. Inderdaad was de oude liberale staats idee van het "laissez 
faire, laissez passer", welke de taak van de staat zag in het handhaven 
van de vrijheid en de grondrechten van de burgers, doch welke de exces
sieve vrouwen- en kinderarbeid in de vorige eeuw koud liet, ten enenmale 
onaanvaardbaar. Dergelijke onrechtvaardige arbeidstoestanden toelatende, 
verzaakte de staat destijds zonder enige twijfel een van zijn eerste rechts
plichten 2). 

Het is uiteraard niet nodig te zeggen, dat men dit alierwege ook heeft 
ingezien. We hebben immers thans een behoorlijke arbeidswetgeving, een 
zeer uitgewerkt stelsel van sociale verzekering met als nieuwere loten de 
werkloosheidsverzekering, de A.O.W. en de A.vV.W. en thans ook nog 
de nieuwe Algemene Bijstandswet. 

Voorts is er een regeling van de belastingen naar draagkracht, welke 
door een belastingvrije voet enerzijds en een sterke progressie anderzijds 
bereikt, dat de minst draagkrachtigen weinig of niets behoeven bij te 
dragen, en de meest draagkrachtigen zeer veel. 

Het staat wel vast, dat er ook onder het huidige bestel nog personen 
en gezinnen zijn, welke grote moeite hebben om rand te komen. Dirt zal 
trouwens altijd wel het geval blijven, omdat er nu eenmaal steeds mensen 
zijn, die uitzonderlijk zwaar door ziekten en andere tegenslagen getroffen 
worden, die de tering niet naar de nering kunnen zetten, e.d. 

Uiteraard zal men er op uit moeten zijn om in zulke gevallen de nodige 
hulp te verlenen. De reeds genoemde Algemene Bijstandswet opent daartoe 
ruimschoots de mogelijkheid. 

De vraag is echter, of men met een beroep op de gerechtigheid kan 
verlangen, dat er nog verder verdeling van de welvaart plaats heeft, ook 
als een behoorlijk loon, goede a:rbeidsvoorwaarden enz. verzekerd zijn. 

Vooreerst moge in dit verband worden opgemerkt, dat niet duidelijk is, 
naar welke maatstaf zulk een verdere verdeling zou moeten plaats hebben. 
Zolang er sociale misstanden en onrechtvaardigheden zijn, kan men uit 
gerechtigheidsoogpunt verlangen dat deze, desnoods met staatshulp en 

1) Zie mijn Grondtrekken van het Nederlandse Staatsrecht, blz. 4-5. 
2) Zie over deze rechtstaatsidee ook Albeda in het april/mei~nummer van dit tijd~ 

schrift (blz. 101-110). 

~ ~ -
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staatsdwang worden weggenomen. Men heeft hier een duidelijk kriterium, 
waarnaar men kan handelen. 

Hoever moet echter een verdere verdeling van de welvaart plaats heb
ben? Allerlei opvattingen zullen hier mogelijk zijn. Kan men eisen, dat 
alle inkomensverschillen worden opgeheven? 

Zo neen, hoeveel verschil mag er dan nog blijven? 
De schrijver wijst er op, dat herverdeling van de bestaande inkomens 

betrekkelijk weinig zoden aan de dijk zal zetten. Daarom is belangrijk 
de verdeling van de aan de gang zijnde en nog te verwachten stijging van 
het nationale inkomen (blz. 63). 

Duidelijk blijkt hier, dat het kriterium van de gerechtigheid wel wat 
op de achtergrond Iraakt. Het komt meer op het te bereiken resultaat van 
de verdeling aan 3). 

Het ingrijpen van de staat op het gebied van de stoffelijke welvaart 
zal ook moeten passen in het algemeen patroon van het fungeren van de 
staat. En dit brengt vooral mede, dat de overheid op het particuliere terrein 
slechts dan een taak krijgt, als er misstanden of excessen zijn. 

Er ontbreekt aan de opvoeding door de ouders soms heel veel; des
kundige voorlichting en dwingend optreden van de overheid zou hieraan 
veel kunnen verbeteren. Toch zouden we dit niet aanvaarden. Slechts 
wanneer in een bepaald geval de opvoeding kennelijk wordt verwaarloosd, 
of op een onduldbare wijze wordt verricht, staan aan de overheid de mid
delen ten dienste om in te grijpen. 

Hetzelfde geldt voor het onderwijs, de zorg voor de gezondheid enz. 
Het zou dan ook geheel uit de toon vallen, als de staat tot een verder

gaande inkomensverdeling zou overgaan, zoals de schrijver (en velen in de 
kringen der vakbeweging met hem) meent te mogen verlangen. De staat 
zou zich dan een supervisie over het sociaal-economisch leven moeten aan
meten, welke kwalijk met de Calvinistische beginselen te rijmen zou zijn. 

Dit brengt ons tot de belangrijke vraag, op grond van welk Christelijk 
beginsel een verdere verdeling van het nationale inkomen met behulp van 
staatsdwang, door de arbeiders van de ondernemers verlangd zou kunnen 
worden. 

Ruppert beroept zich o.m. op het oud-testamentische sabbat- en jubel
jaar, maar men zie niet voorbij, dat voor het theocratische Israël in ver
band met zijn speciale positie onder de volkeren en zijn bijzondere zending, 
daarop toegespitste wetten golden. Men kan deze niet zonder meer als be
slissend beschouwen voor het overheidsoptreden hic et nunc. 

Ook kán m. i. in deze niet beslissend zijn, dat, zoals onlangs van hoog
geleerde zijde is betoogd, het eigendomsrecht zeker de eigenaar geen vrij
machtige positie geeft. Men zal dit 'kunnen beamen, doch daarmee is nog 
niet gezegd, dat anderen van de eigenaar naar Christelijke beginselen maar 
allerlei mogen eisen. Dan valt de vraag te stellen, met welk recht zij op hun 
beurt dat zouden kunnen doen. 

3) Deze welvaartsverdeling gaat m. i. ook veel verder dan de gerechtigheid eist, 
zelfs als men deze opvat in de door Albeda bedoelde zin, strekkende tot bescherming, 
bewaring en ontwikkeling (t.a.p. blz. 102). 
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Hier komt onwillekeurig het kriterium van de gerechtigheid weer aan 
de orde. Zolang men gerechtvaardigde eisen kan stellen inzake een behoor
lijk bestaan, goede arbeidsvoorwaarden, :heeft men ook naar Christelijke 
beginselen ongetwijfeld het recht aan zijn zijde. 

Gaat men echter daarboven uit, dan krijgt men de benauwende gedachte, 
dat de enige rechtsgrond is: al het uwe is het mijne! 

En dan is er nog dit. Met Ruppert kan men het eens zijn, dat ons uit
wendige, stoffelijke, lichamelijke leven vooral bij het licht van de Bijbel 
niet onbelangrijk of beneden-Goddelijk is (blz. 21). Maar daartegenover 
kan toch evenzeer worden gesteld, dat de christelijke staatsidee toch wel 
hoger grijpt dan dat de stoffelijke welvaart zo sterk de nadruk zou moeten 
hebben. 

En ook rijst de vraag, waarom het door de staat bewerkstelligen van een 
juiste verdeling van de welvaart zich zou mogen beperken tot de ver
houding onderneming-arbeiders (al dan niet georganiseerd). Wanneer deze 
welvaartsverdeling zo'n principieel punt is, dan zal zij toch overal en voor 
ieder moeten gelden. Dan zal de zelfstandige winkelier, wie het goed gaat, 
met zijn winkelbediende moeten delen, de chirurg van naam met zijn 
assistente. En waarom zou het huispersoneel in goed verdienende gezinnen 
niet evenzeer bij de verdeling van de welvaart aan bod moeten komen? 

Wie daaraan niet meedoet, handelt dan in strijd met de Bijbel, en de 
staat, die ook op deze terreinen de welvaartsverdeling niet, desnoods met 
dwang, doorvoert, verzaakt de hem voorgehouden plicht! 

Er blijft tenslotte nog een punt over, dat besproken dient te worden, 
nl. dat van de souvereiniteit in eigen kring. Hierboven werd reeds de ver
onderstelling geopperd, dat Ruppert door zich al te sterk bij Struhl aan te 
sluiten, minder geporteerd schijnt voor het evengenoemde beginsel. 

Het valt ook niet te ontkennen, dat de s.i.e.k., zoals deze in calvinis
tische zin is ontwikkeld, een grote hindernis vormt voor het aanvaarden 
van de welvaartsstaat in de door de schrijver aangegeven zin. 

Als ik het goed zie, begint Ruppert met de s.i.e.k. te aanvaarden, als hij 
met De Ruiter 4) een begrenzing van de staatstaak ziet gelegen in de wezen
lijke zelfstandigheid van de levenskringen van niet-staatkundige aard. In het 
vervolg van zijn betoog knabbelt hij dan echter veel af van het onder
werpelijke beginsel. 

Zo zou deze begrenzing niet in de eerste plaats betrekking hebben op 
de omvang van de staatstaak, doch op de wijze waarop de staat zijn functie 
vervult. Het is duidelijk dat de grens hier wel zeer wordt vervaagd. 

Nadat is aangenomen, dat het economisch leven ook een "kring" is, 
wordt gesteld, dat de overheid daarin een taak heeft, "voor zover zij de 
handhaving der gerechtigheid in die kring niet aan het georganiseerde be
drijfsleven kan overlaten" (blz. 74). Dit doet echter eerder denken aan het 
subsidiariteitsbeginsel dan aan dat van de souvereiniteit in eigen kring. Dit 
laatste beginsel heeft te maken met competenties, welke de "kringen" be
zitten krachtens Goddelijke scheppingsorde. Van "overlaten" door de over
heid kan daarbij geen sprake zijn. 

4) Dr. A. C. de Ruiter, De grenzen van de overheidstaak in de anti-revolutionaire 
staatsleer (1961). 

- - - - -
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Ook noemt de schrijver de s.i.e.k. een foeilelijke aangelegenheid, indien 
dat beginsel wordt gebezigd om staatsingrijpen, dat geboden is omdat de 
burgers zelf hun plicht verwaarloosden, te bestrijden. 

'k Geloof niet, dat men zich ooit op deze wijze aan de s.i.e.k. bezondigd 
heeft, als de constellatie van plichtsverzuim, dat in het algemeen belang, 
onduldbaar was, zich voordeed. 

Wat zich wel heeft voorgedaan is, dat, als een bepaald, eigenlijk te 
vergaand staatsingrijpen niettemin nuttig en noodzakelijk geacht werd, 
men of de s.i.e.k. van haar betekenis beroofde of dat ingrijpen niettemin 
voorstelde als gebaseerd op het beginsel der bedoelde souvereiniteit. Dit 
laatste heeft zich voorgedaan bij p.b.o., telkens wanneer de door de staat 
ingestelde, met overheidsgezag beklede bedrijfsorganen werden voorgesteld 
als hoeders en dragers van de s.i.e.k. 

'k Meen, dat Ruppert aan de betekenis van de s.i.e.k. wel moet afdoen. 
als hij de dwangverdeling van de welvaart wil doen aanvaarden. 

En toch is dit een zeer gevaarlijk experiment! Als men zulk een partiëel 
doel op deze wijze wil bereiken, dan kan dit alleen maar geschieden tot 
algemene schade van het Calvinistische beginsel par excellence, waarop 
niet minder dan de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs, de 
vrije meningsuiting, de erkenning van gemoeds- en gewetensbezwaren 
tegen militaire dienst, tegen eedsaflegging e.d., berusten. 

De dwang tot stoffelijke welvaartsverdeling in de verhouding onder
neming-arbeider wordt dan wel duur gekocht! 

Zie hier allerlei vragen en gravamina, welke als vanzelf rijzen bij het 
lezen van Ruppert's ongetwijfeld knap betoog. Hij zal dit zelf ook wel 
niet bedoeld hebben als een sociaal axioma, waarop we alleen maar "amen" 
hebben te zeggen. Dat er een discussie zou komen, zal hij zelf wel ver
wacht hebben. Om met deze discussie een begin te maken is het onder
werpelijk artikel geschreven. Ik verbeid met belangstelling het weder
woord, want: 

Du choc des sentiments et des opinions 
La vérité sJ élance et jaillit en rayons. 

* 



ZORGEN RONDOM DE VOLKS GEZONDHEIDSZORG * 

DOOR 

DR. J. F. RANG 

Probleemstelling 
Om twee redenen is het van belang de volksgezondheidszorg en het 

volksgezondheidsreaht aan de orde te stellen. Enerzijds omdat het in juni 
1965 honderd jaar geleden was, dat de Wet op de uitoefening van de 
geneeskunst het Staatsblad bereikte; anderzijds omdat minister Veldkamp 
in de toelichting op de begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
voor het jaar 1964 opmerkt dat nagegaan wordt of het mogelijk is de 
wetgeving inzake de medische, paramedische en verplegende beroepen in 
één wet samen te brengen. Deze wetgeving is thans over een tiental wetten 
verspreid 1). Ook op andere terreinen van de volksgezondheid is - aldus 
de bewindsman - codificatie gewenst. Te denken valt aan samenvoeging 
van de wetten, betrekking hebbende op en verband houdende met de be
smettelijke ziekten 2) en van de wetten inzake de geneesmiddelen e.a. 3). 

Door zulk een unificatie kan de wetgeving eenvoudiger en overzichte
lijker worden; een duidelijk voorbeeld daarvan is de Ziekenfondswet en het 
wetsontwerp op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op grond van de 
ervaring opgedaan bij de sociale verzekeringswetgeving kan evenwel wor
den gesteld dat de weg tot unificatie een doornig pad is, hetgeen - dit geldt 
voor sociale zaken èn voor volksgezondheid - niet zozeer door de te 
regelen materie zelf wordt veroorzaakt dan wel door vragen van politiek
sociale aard. Met andere woorden: door de wens tot unificatie kenbaar te 
maken heeft de bewindsman de gehele volksgezondheidsproblematiek aan 
de orde gesteld, uiteraard met de bedoeling reacties (d.w.z. suggesties èn 
kritiek) uit te lokken. Het lijkt mij daarom goed deze problematiek aan 
een globaal onderzoek te o.nderwerpen; gezien de omvangrijke materie be
perk ik mij tot de zuiver nationale aangelegenheden. 

Begril'sbepaling 
De eerste vraag welke moet worden beantwoord is, hoe de omschrijving 

*) Naar een lezing, gehouden op 30 januari 1965 voor de N.C.B.O., groepen Be
stuursambtenaren en Volksgezondheid van de afdeling Noord-Holland. 

1) Wet uitoefening der geneeskunst; Wet uitoefening der tandheelkunst ; Wet op 
de tandheelkundige inrichtingen; Wetten betreffende bevoegdheid tandheelkundigen; 
Wet verkrijging bevoegdheid arts, tandarts, apotheker, vroedvrouwen apothekers
bediende ; Wet toelating in Nederland van in Indonesië bevoegde Ned. tandartsen en 
vroedvrouwen; Wet bescherming diploma ziekenverpleging; Medische tuchtwet; Wet 
genees- en tandheelkundige voorzieningen burgerbevolking; Wet ziekenverzorgers en 
ziekenverzorgsters; Wet op de paramedische beroepen. 

2) Besmettelijke ziektenwet ; Inentingswet ; Quarantainewet. 
8) Wet geneesmiddelenvoorziening; Wet invoering Ned. Farmacopee; Wet op sera 

en vaccins. 

-- -- ----
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luidt van het begrip "volksgezondheid". Deze vraag heeft niet alleen aca
demische waarde, omdat het antwoord - zo de vraag beantwoord kan 
worden - bepalend is voor de omvang van de gezondheidszorgen en de 
wijze waamp deze zorgen moeten worden behartigd; Nu wordt reeds vanaf 
de grijze oudheid in medische kringen geworsteld met de begrippen ge
zondheid en ziekte, ook al weet een ieder wat er globaal onder wordt ver
staan. 

De moeilijkheid is dat gezondheid en ziekte bij elkaar behoren als "de 
normale en de abnormale toestand" (hetgeen overigens ook weleens wordt 
omgedraaid) 4), maar dat het anderzijds duidelijk te onderscheiden zelf
standige begrippen zijn met een positieve inhoud. Gezondheid is meer dan 
louter afwezigheid van ziekte en gebrek. Trouwens, wat is ziekte? Wie 
zich op dit punt .nader oriënteert, wordt met een groot aantal ziektebe
grippen geconfronteerd 6). Uit deze confmntatie wordt duidelijk dat de 
inhoud van de begrippen gezondheid en ziekte afhankelijk is niet alleen 
van de stand der wetenschap, maar ook van de tijd waarin, de omstandig
heden waaronder men leeft, en de wijze waamp de mens en het menselijke 
leven wordt benaderd. Zo wordt de tijd, aanvangende na de tweede wereld
oorlog gekenmerkt door een sociale evolutie. Het is "sociaal" wat de klok 
slaat, hetgeen alleen reeds blijkt uit het overmatige woordgebruik: sociaal 
recht, sociale geneeskunde, sociale geografie, sociale verzekering, sociale 
status, sociale zekerheid enz. enz. Deze herontdekking en positiebepaling 
van de mens als homo-socialis heeft ongetwijfeld goede kanten; na een 
tijdperk van rationeel individualisme is het een verademing de mens te 
beschouwen zoals hij in de diverse levensverbanden verschijnt en functio
neert. Maar het gaat te ver te veronachtzamen dat de mens ook nog homo
individualis is; het is tekenend voor deze tijd, begrippen zoals gezondheid 
en ziekte in belangrijke mate vanuit het sociale te benaderen. Dat dit 
gebeurt, blijkt bv. uit de definitie door de WorId Health Organization 
opgesteld: "Health is a state of physical, mental and social well-being, 
and not merely the absence of disease or infirmity." 

Tegen deze omschrijving, welke in vele landen als uitgangspunt is ge
nomen bij de organisatie van de gezondheidszorg, bestaan ernstige be
zwaren. Allereerst valt het op dat er in de definitie geen beperking is 
opgenomen ten aanzien van het lichamelijke, het geestelijke en het sociale, 
ten gevolge waarvan onder dit begrip gezondheid grote sectoren van het 
menselijk leven vallen, welke met het wezen van de gezondheid niet van 
doen hebben. Vervolgens is het begrip "welzijn" te subjectief in waar
nemen en gevoelen om als uitgangspunt te kunnen dienen. Tenslotte 
worden er in de definitie begrippen van verschillende orde op één lijn ge
plaatst. Het somatische en psychische heeft betrekking op het wezen van 
de mens, het sociale op de relatie met de medemens. De andere "zijns
vormen" van de mens komen niet aan de orde. In dit verband is opgemerkt, 
dat de mens als psycho-somatische eenheid niet alleen een sociale dimensie 
heeft, maar ook een religieuze dimensie. "Men kan en mag niet volstaan 

4) Zo bv. v. von Weizsäcker in zijn boek Pathosophie, Göttingen.----·--·-··-· 
5) A. C. Drogendijk noemt in zijn studie De evolutie 'l}an het begrip ziekte, Haarlem 

1961, 23 ziektebegrippen waarvan hij er 15 uitvoerig behandelt. 
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met de mens alleen medisch-biologisch te bezien, maar zal ook moeten 
trachten hem medisch-filosofisch te doorgronden" 6). 

Hoe belangrijk deze aanvulling op de definitie ook is, er blijven ook dan 
nog vragen bestaan, omdat de mens meer dimensies heeft (juridisch, econo
misch, ethisch, psychologisch etc.). Als de gezondheid omschreven wordt 
als een objectief waarneembare en/of subjectief gevoelde toestand van 
harmonie in lichamelijk en geestelijk opzicht, dan zal een verstoring van 
bedoeld evenwicht zowel door het sociale kunnen worden veroorzaakt als 
door het ethische, het economische of het psychologische. Een beperking 
tot het sociale in de definitie is daarom onjuist; de mens is niet een socio
psycho-somatische eenheid 7). 

Het beklemtonen van het sociale als mogelijke oorzaak van verstoring 
van het evenwicht is begrijpelijk omdat bv. milieu-factoren een grote rol 
kunnen spelen bij de gezondheid van de mens, het is echter te eenzijdig 
om tot een algemeen begrip te komen en bovendien onjuist omdat het een 
groep van oorzaken aanduidt, terwijl het juist om het gevolg van die oor
zaken gaat. V o'Or het begrip gezondheid zijn de oorzaken van een ver
storing irrelevant; wenst men toch hierover te spreken dan zullen alle oor
zaken moeten w'Orden genoemd, hetgeen een 'Onmogelijkheid is. 

Een andere moeilijkheid, t.w. het ontbreken van objectieve kriteria, blijkt 
eveneens bij de 'Omschrijving van het begrip ziekte als "een objectief 
waarneembare en/of subjectief gevoelde afwijking van de norm; hierbij 
onder norm dan te verstaan zowel een statisch begrip - het gemiddelde, 
de eigenschap van een overgrote meerderheid - als een functioneel begrip, 
d.w.z. hetzij een dynamisch evenwicht in pneumo-psycho-somatisch opzicht, 
hetzij in psycho-sociaal opzicht, hetzij in beide" 8). Want het waarnemen 
en gevoelen is subjectief: een ,statisch kriterium is niet aanwezig. De be
grippen "gezondheid" en "ziekte" zijn derhalve naar inhoud betrekkelijk, 
afhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden. 

Praktisch bezien is daarom de overweging juist een keus te maken uit 
de vele definities welke theoretisch houvast geven en praktisah bruikbaar 
zijn, welke keuze afhangt van het doel waarvoor het moet worden ge
bruikt 9). Het gevolg kan evenwel zijn, dat er in het gesprek over de 
volksgezondheidszorgen misverstanden ontstaan omdat de gesprekspartners 
van verschillende begrippen uitgaan :10). Om die reden is het moeilijk het 
terrein van de volksgezondheidszorg nauwkeurig af te bakenen en is het 
de wetgever niet euvel te duiden dat in de wetgeving op het eerste gezicht 

6) Drogendijk, op cito blz. 43. Het is goed er in dit verband op te wijzen, dat het 
woordje sociaal in medische kringen anders wordt geïnterpreteerd en toegepast (nI. 
als algemeen begrip) dan bv. in de sociologie (beperkt begrip). Hierop berust o.m. 
de verwarrende discussie over het begrip "sociale geneeskunde", zoals deze is opge
nomen in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 41e en 42e jaargang. Zie voor een 
meer uitvoerige bespreking van deze problematiek, inzonderheid de socio-psycho
somatische benaderingswijze en de definitie van de W.H.a.: A. C. Drogendijk, Mens 
en Geneeskunst. Kampen, 1958. 

7) Vgl. A. C. Drogendijk, Volksgezondheid in Anti-Revolutionair Bestek, Aalten, 
1964, blz. 197. 

8) Drogendijk, op cito blz. 198. 
9) V gl. voetnoot 6. 

:10) Vgl. over de begripsvorming in het algemeen en in de geneeskunde in het bij
zonder G. A. Lindeboom, Begrippen in de geneeskunde, Haarlem, 1956, en wel speciaal 
blz. 9-20. 

-- -- ----
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vrij willekeurige lijnen zijn getrokken. Dit blijkt bv. bij de afgrenzing van 
volksgezondheid t.a.v. sociale zaken en maatschappelijk werk, departemen
taal gezien. 

Uitgaande van een functioneel begrip gezondheid en ziekte, kan de 
volksgezondheid globaal worden omschreven als de lichamelijke en geeste
lijke gezondheidstoestand van deÏnwoners van een land of van een deel daar
van. In de regel wordt de volksgezondheid onderverdeeld in de lichamelijke 
en geestelijke volksgezondheid; principieel bestaat er evenwel wat benade
ring en organisatie inzake deze zorg betreft geen verschil. Het gaat immers 
om de mens in zijn totaliteit, om het lichamelijk en geestelijk lijden van 
deze mens 1.1). Het woord "geestelijk" moet niet worden geinterpreteerd 
als "religieus" in engere zin, maar als psychisch 12). 

Gezondheidszorg en persoonlijke verantwoordelijkheid 
Een goed voorbeeld van een poging om tot een functioneel begrip ge

zondheidszorg te komen is de definitie van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek in het rapport over de kosten en financiering: "Onder gezond
heidszorg worden alle maatregelen samengevat die er op gericht zijn, de 
gezondheid indien aanwezig, te bestendigen, indien afwezig, te doen 
terugkeren en, indien teruggekeerd, deze terugkeer blijvend te doen zijn" 13) 
Uiteraard is het dan noodzakelijk de inhoud van het begrip gezondheid 
nader aan te duiden. Daar de definitie van de W.H.O. voor dit doel min
der geschikt werd geacht, ging het C.B.S. er vanuit dat bij de gezond
heidszorg de positie van de arts bepalend is. M.a.w. : de activiteiten waarbij 
de arts als deskundige het handelen bepaalt, behoren tot de gezondheids
zorg. Het gevolg van deze beperking is dat wordt gesproken over de 
curatieve zorg, de preventieve zorg en de nazorg, maar bv. niet over de 
positieve gezondheidszorg. 

Op grond van de feitelijke situatie en uitgaande van de eerder genoemde 
kriteria is een andere indeling mogelijk 14), maar ook gewenst (in verband 
met de competentievragen t.a.v. sociale zaken en maatschappelijk werk). 

a. Naar de aard van de gezondheidszorg. Wij spreken dan over de 
curatieve zorg (het genezen van ziek-zijn; het gaat om de patiënt, de arts 
en de andere medische of paramedische deskundigen, evenals om de diverse 
soorten inrichtingen zoals ziekenhuizen, poliklinieken e.d.), over de pre
ventieve zorg (maatregelen t.b.v. de gezonden om het ziek-worden te voor
komen) en de positieve zorg (maatregelen t.b.v. de gezonden om het 
gezondheidspeil te verhogen). 

b. Naar het object van de gezondheidszorg. Wij spreken dan over de 
individuele zorg (de persoonlijke kant van de geneeskunst; de mens als 
homo-individualis staat in het middelpunt) en over de sociale zorg (de sociale 
kant van de geneeskunst; het milieu en het groepsleven staan in het middel
punt). 

1.1) A. Querido, Over de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de geestelijke volks
gezondheid, in Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 1960, blz. 469. 

12) J. Smallenbroek, Achtergronden van de toenemende behoefte aan Geestelijke 
Gezondheidszorg in Nederland, in Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 1961, blz. 
105-106. 

13) Centraal Bureau voor de Statistiek, Kosten en financiering van de gezondheids
zorg in Nederland in 1958, Zeist, 1961. 

14) Drogendijk, op cit., blz. 199-201. 



ZORGEN RONDOM DE VOLKSGEZONDHEIDSZORG 145 

c. Naar het subject van de gezondheidszorg. Wij spreken dan over de 
particuliere zorg (uitgaande van maatschappelijke instituten e.d.) en de 
openbare zorg (uitgaande van rijk, provincie en gemeente). 

Uit bovenstaande indeling mag niet de conclusie getrokken worden dat 
alle combinaties van de gezondheidszorg naar aard, object en subject be
zien, voorkomen of in principe voor mogen komen. Er bestaat nu een
maal niet een communis opinio met betrekking tot de levensbeschouwelijke 
en/of politiek-sociale vragen welke hier een beslissende rol spelen. In het 
kort moge ik daarover het navolgende opmerken. 

Voor de christenmens dient uitgangspunt te zijn dat de mens, in welke 
hoedanigheid hij ook optreedt, verantwoordelijk is voor de eigen gezond
heid, alsmede voor de gezondheid van degenen die aan zijn zorgen zijn 
toevertrouwd. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid berust op het ge
schapen zijn naar Gods beeld. Bovendien draagt de mens een verantwoorde
lijkheid voor zijn medemens, hetgeen voortvloeit uit het liefdegebod de 
naaste lief te hebben als zichzelf. Wordt de gezondheidszorg benaderd van
uit de mens als homo-individualis, dan hebben wij enerzijds te maken met 
de individuele gezondheidszorg, anderzijds met de particuliere (hulp door 
de medemens). 

Daar de mens echter ook homo-socialis is, moet het vraagstuk evenzeer 
vanuit de gemeenschap worden benaderd. De rechtsstaat als de enig juiste 
staatsvorm aan vaardende kan met reden worden gesteld, dat ook de staat 
een belangrijke opdracht t.a.v. de gezondheidszorg heeft te vervullen 
binnen de publiekrechtelijke rechtsgemeenschap welke tussen overheid en 
onderdanen bestaat. Als leidraad geldt daarbij de handhaving van de 
openbare rechtsorde, met als norm de behartiging van de gerechtigheid. 
Deze openbare gezondheidszorg welke voortvloeit uit het wezen van de 
staat is dus niet ondergeschikt aan de individuele of particuliere, maar 
nevengeschikt. De gezondheidszorgen worden vanuit een verschillende 
hoek benaderd; het individu, al dan niet in gemeenschap met anderen, en 
de staat hebben ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. 

De moeilijkheid is nukriteria te vinden, bruikbaar om deze taken en 
verantwoordelijkheden te onderscheiden en waar nodig te scheiden. Ik 
meen dat deze kriteria be5loten liggen in het geschapen zijn naar Gods 
beeld (individuele en particuliere zorg), en in het zijn van rechtsstaat 
(openbare zorg). Van geval tot geval zal, gelet op de omstandigheden een 
standpunt kunnen worden bepaald. 

Zo mag de overheid pas treden in de individuele zorg, wanneer de 
burger zijn verantwoordelijkheid niet is nagekomen en een gevaar voor 
anderen oplevert. De zorg voor de gezondheid is immers allereerst een 
zaak van persoonlijke verantwoordelijkheid. Anderzijds zal de burger de 
dwingende regels van de overheid niet mogen overschrijden. De overheid 
kan een louter passieve houding aannemen Ghet aan de burger overlaten 
om de eigen verantwoordelijkheid te dragen), maar kan evenzeer actief 
optreden (bv. het stimuleren van de particuliere zorg d.m.v. subsidies; 
het reguleren daar waar het particuliel"e initiatief leidt tot situaties welke 
voor de gezondheidszol"g nadelig zijn; dwingend optreden wanneer de bur
ger verstek laat gaan, maar dan zodanig dat de situatie wordt geëvenaard, 
waarbij de burger zijn verantwoordelijkheid wel zou hebben betracht; het 
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regelen en behartige.n van die gezondheidszorgen welke noch door het parti
culiere noch door het individuele initiatief kunnen warden gedragen). 

N aast het steun geven aan het particuliere initiatief tot behoud en ver
betering van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van het 
volk zal de overheid dus ook zelf voorzieningen hebben te treffen, aan
gezien het om een zaak van openbaar belang gaat. 

Een sociaal grondrecht op gezondheidszorg? 
Bij vorenstaande beschouwingen heb ik steeds als uitgangspunt ge

nomen de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu en de verant
woordelijkheid van de overheid. Twee vragen dringen zich in dit verband 
op. Kan men stelle.n dat de mens recht heeft op gezondheid? Benaderd 
vanuit het christelijk standpunt moet deze vraag ontkennend worden be
antwoord; de mens heeft niet een recht op gezondheid, wel een plicht om 
deze gezondheid te bevordere.n en te behouden 1,5). Moeilijker lijkt het 
met de beantwoording van de vraag of de mens recht heeft op een ge
eigende gezondheidszorg. Deze vraag wordt veelal bevestigend beantwoord, 
omdat dit zg. recht op gezondheidszorg een sociaal grondrecht is. 

In de sociale grondrechten w'Ordt de mens vooral als partner in de 
samenleving gezien. Van de gemeenschap wordt een positieve activiteit 
gevraagd en wel zodanig dat de mens in het gegeven maatschappelijk bestel 
optimale ontplooiingsmogelijkheden krijgt en deel kan hebbe.n aan alle ver
worvenheden in dat bestel. Van de mens wordt een positieve inschakeling en 
een bewuste inzet in de samenleving gevraagd, zodat de samenleving tot 
optimale ontplooiing komt en zich verder kan 'Ontwikkelen. 

De sociale grondrechten zijn derhalve reohten tot het over en weer partici
peren van persoon en samenleving; zij liggen niet in de sfeer van de 
opeisbaarheid, men kan er .niet mee naar de rechter gaan. Opeisbaar zijn 
zij eerst wanneer zij in de wet zijn neergelegd, maar voor het merendeel 
van deze rechten is dit (nog) niet het geval ]6). De theorie van de soçÏale 
grondrechten sluit wat de gezondheidszorgen betreft, direct aan bij het 
statuut van de W.H.O., welk statuut ook door Nederland is geratificeerd: 
"De regeri.ngen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun vol
ken." Zij houdt niet meer in dan het in andere woorden, aangepast aan de 
moderne tijd, weergeven van het stelsel dat de staat verantwoordelijk is. 

Deze gedachte.ngang doet denken aan de argumenten \velke met name 
door de Bond voor Staatspensionering ten gunste van het staatspensioen 
worden aangevoerd. Het be.hoeft geen betoog dat deze benadering van het 
probleem tot andere uitkomsten zal leiden dan die welke gebaseerd is op 
de verantwoordelijkheid van de mens naast die van de overheid. 

Het I<ernprobleem van de gezondheids.'i:org 
Minister Veld kamp heeft i.n zijn in de eerste paragraaf genoemde toe

lichting ook de aandacht gevestigd op een vraagstuk dat van groot belang 
is voor de volksgezondheid, namelijk de plaats van de huisarts in de samen-

ill) Voor een bespreking van deze vraag zij verwezen naar de beschouwingen van 
Drogendijk, op cito blz. 201-202. Zie ook zijn artikel: Heeft de mens recht op ge
zondheid? in Gereformeerd Weekblad, 3e jaargang no. 51. 

16) Vgl. hierover H. J. J. Leenen, Publiekrechtelijke ordening van de Gezondheids
zorg, in Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 1964, blz. 774-775. 
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leving. Een onderzoek op beperkte schaal heeft nI. uitgewezen, dat slechts 
-I- 20% van de abituriënten van de faculteiten der geneeskunde zich als 
huisarts vestigen. 

·Wanneer bovendien blijkt dat de gemiddelde huiscurts 4 tot 5 minuten 
tijd heeft per patiënt voor onderzoek 17), dan kan met recht over hét kern
probleem worden gesproken. Want in de landen waar het aantal huis
artsen terugloopt, is geconstateerd, dat de gezondheidszorg verminderde 18). 

De (huis)arts heeft, zo stelt de bewindsman terecht, vanwege zijn ver
trouwenspositie in het gezin en vanwege zijn psycho-somatische deskun
digheid als medicus een belangrijke taak in de gezondheidszorg te vervullen. 
Maar de intermenselijke verhoudingen zijn veranderd. Wil de huisarts dus 
zijn centrale plaats binnen de gezondheidszorg en het familieleven behou
den, dan zal zijn beroep aan de nieuwe tijd moeten worden aangepast. 

Gelukkig kan worden gezegd dat deze problematiek de artsen zelf niet 
met rust laat; een ware stroom van tijdschriftartikelen geeft uitdrukking 
aan deze bezorgdheid over de toekomst van de huisarts 19). Deze toekomst 
wordt o.m. bepaald door de verdere ontwikkeling van de geneeskunde 
(waardoor de diagnostische en therapeutische mogelijkheden toenemen), 
door de verdere uitbouwen organisatie van de gezondheidszorg en de ont
wikkeling van de maatschappij. 

De toenemende welvaart, de voortschrijdende mechanisatie en rationali
satie, de bevolkingsaanwas en de verandering van het gezinstype nopen tot 
een heroriëntatie 20). 

De beschouwingen over deze toekomst verschillen sterk. Sommigen zijn 
van oordeel dat de positie van de huisarts geen verandering behoeft; hij 
verricht altijd 5 X meer curatief werk dan preventief; bovendien kan hij 
bij het curatieve werk niet worden gemist omdat dit werk door bv. de 
ziekenhuizen niet kan worden overgenomen. Anderen menen dat de werk
omstandigheden moeten worden veranderd (bv.: meer investeringen in de 
additionele hulpmiddelen; het oprichten van centra voor diagnostische en 
therapeutische hulp; het werken in teamverband met de wijkverpleegster 
en maatschappelijk werkster; het oprichten van groepspraktijken e.d.). 
Tenslotte zij gewezen op de mening dat de huisarts als zodanig gedoemd 
is te verdwijnen, omdat zijn aandeel in de curatieve zorg steeds kleiner 

17) Y. van der Wielen, De huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de 
gezondheidszorg. Assen 1960, blz. 95-99. 

18) Vgl. het verslag van F. J. A. Huygen en ]. C. van Es over de Eerste Wereld
conferentie van huisartsen te Montreal (30-3-'64 tot 2-4-'64), in Huisarts en Weten
schap, 1964, blz. 355-358. 

19) Verwezen zij naar bv. Huisarts en Wetenschap, 1963 en 1964; ]. C. van Es, 
De toekomst van de huisarts in Nederland ('1963, blz. 277-283); F.]. A. Huygen, De toe
komst van de huisarts in Nederland (1963, blz. 314-319, 347-354); H. Festen, De 
toekomstige ontwikkeling van de huisartsenpraktijk in Nederland (1963, blz. 385-395); 
G. ]. Bremer en E. van Westreenen, De werkzaamheden in de huisartsenpraktijk nu 
en in de toekomst (1964, blz. 2-17); R. Hornstra, De toekomst van de huisarts (1964, 
blz. 41-44); S. Reede, De toelMmst van de huisarts (1964, blz. 117-120); H. ]. 
P. M. Dijkhuis, De toekomst van de huisarts (1964, blz. 153-157); ]. 1. van der 
Leeuw, De toekomst van de huisarts (1964, blz. 249-252); H. A. M. Ruhe, Gedachten 
over de toekomst van de huisarts (1964, blz. 267-269) ; G. Schalij, Plaats van de arts 
in medische samenleving en in maatschappelijk bestel in Medisch Contact (1964, 
blz. 706-714). 

20) Van Es, op. cito 

-- -- - -- --- -
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wordt 21); hij zal niet langer de algemeen deskundige zijn, wel echter de 
gezinsarts die als sociaal-geneeskundig adviseur optreedt en zich in hoofd
zaak met de passieve preventie bezig houdt. 

Wanneer ik mij als niet-medicus een oordeel aanmatig over dit sociaal
geneeskundig probleem, moet mij allereerst de opmerking van het hart dat 
de probleemstelling mij onjuist voorkomt. Het gaat niet primair om de 
vraag hoe de toekomst van de huisarts zal zijn, maar of taak en positie 
van de huisarts wel kunnen worden gewijzigd. Deze positiebepaling heeft 
tot consequentie, dat een actieve gezondheidszorgpolitiek moet worden ge
voerd om de factoren welke leiden tot aantasting van die positie te nivel
leren, indien men althans met mij van oordeel is dat de huisarts niet als 
huisarts kan worden gemist bij de gezondheidszorg. 

Het uitgangspunt, dat de mens zelf verantwoordelijk is voor de eigen 
gezondheid, leidt ertoe dat deze mens om zijn plicht en verantwoordelijk
heid te beleven en te dragen, behoefte heeft aan een persoonlijk contact op 
vertrouwelijke basis met een medicus die algemeen deskundig is. Deze 
deskundigheid is in het curatieve niet te beperken tot louter verwijzen, 
omdat - zoals gezegd - anderen de curatieve huisartsenzarg onmogelijk 
kunnen overnemen op grond van praktische moeilijkheden 22). 

Het is voorts de ervaring dat de patiënt veelal de werkelijke reden van 
zijn bezoek na enige aarzeling noemt; de klacht waa;rmede hij het gesprek 
begint, wordt slechts als inleiding gebruikt 23) ; de vertrouwelijke basis ont
staat vaak op basis van de deskundigheid. Anderzijds is curatieve hulp in 
veel gevallen alleen mogelijk op basis van een vertrouwensrelatie; men 
denke inzonderheid aan de toename van de gezondheidsstoringen veroor
zaakt door psychische factoren. Het gaat mij eahter te ver te stellen dat de 
taak van de huisarts zo belangrijk is, omdat hij de patiënt en diens gezin 
kan helpen een bolwerk op te werpen tegen de "ontmenselijking" van onze 
samenleving, tegen de verzakelijking die de meeste intermenselijke relaties 
doordringt 24). Ik kan niet inzien wat voor speCifieks medisch daarin 
schuilgaat. 

Beter is het uitgangspunt van de commissie Colenbrander: de taak van 
de huisarts is het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor een continue, 
integrale en persoonlÎjke zorg voo'r de gezondheid van de zich aan hem 
toevertrouwde mensen en gezinnen 25). 

Dat evenwel de :huidige situatie verontrustend is (het aantal huisartsen 
vermindert, het aantal gezondheidszorgen neemt toe), kan niet worden ont
kend, maar de therapie mag er niet op gericht zijn om het proces, de 
huisarts te doen verdwijnen, te versnellen. Verheugend is het daarom dat 
de minister van 0., K. en W. en de staatssecretaris voor de Volksgezond
heid een commissie Huisartsen hebben benoemd om rapport uit te brengen 
over: de huidige en in de toekomst te verwachten taak van de huisarts; 
welke eventuele organisatorische en andere voorzieningen nodig zijn om 

21) In dit verband moge ik de aandacht vestigen op het artikel van Dijkhuis, op. cit., 
die deze opvatting op grond van steekproefonderzoekingen afwijst. Men vergelijke ook 
het onderzoek van Bremer en Van Westreenen, op cito 

22) DIjkhuis, op. cito 
23) G. J. Bremer, Het verwijzen in de huisartspraktijk, Assen, 1964, blz. 79-80. 
24) Van Es, op. cito 
25) Interim-rapport van de commissie Opleiding van de Huisarts, dd. 5 nov. '63 

in Medtsch Contact, 1963, blz. 923-929. 
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die taak uit te oefenen; welke eventuele nieuwe voorzieningen gewenst 
zijn op het gebied van de opleiding en de nascholing 26). 

Uit de toelichting van de staatssecretaris blijkt dat het juiste uitgangs
punt is gekozen: de huisarts heeft een centrale plaats in de gezondheids
zorg; hîj zorgt voor de continuïteit bij het insohake1en van derden. Het 
is te hopen dat de commissie in deze geest een rapport zal uitbrengen. 

De organisatie van de gezondheidszorg 
Reeds sedert het einde van de achttiende eeuw is de vraag in discussie 

hoe de gezondheidszorg moet worden georganiseerd 27). 
De eerste volledige geneeskundige staatsregeling kwam in 1804 tot stand; 

de "verordeningen omtrent het Geneeskundig Onderzoek en Toevorzicht 
binnen de Bataafsc.he Republiek", welke het staatsbewind op 20 maart 1804 
"statueerde". De laatste regeling - thans van kracht - is de Wet van 
18 januari 1956, Stb. 51, de zg. Gezondheidswet, m. i. een overgangswet, 
omdat de problematiek niet is opgelost. De organisatie zoals in deze wet 
geregeld, is eenvoudig. Er is een Centrale Raad welke tot opdracht heeft 
de samenwerking te bevorderen tussen de minister "en de openbare lichamen 
en 'diensten en de particuliere rechtspersonen en instellingen, welke zelf 
of wier leden werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid" (art. 3). 

Voorts bestaat er een Gezondheidsraad met tot taak de ministers voor 
te lichten over de stand der wetenschap t.a.v. vraagstukken op het gebied 
van de volksgezondheid (art. 22). Het staatstoezicht op de volksgezondheid 
ligt in handen van (hoofd)inspecteurs (art. 36), terwijl per provincie een 
Provinciale Raad kan worden ingesteld met het doel het stimuleren van de 
gezondheidszorg per provincie, het bevorderen van de coördinatie van alle 
werkzaamheden welke te dien aanzien worden verricht e.d. (art. 47). In 
de wet wordt uitgegaan van een gedecentraliseerde organisatiestructuur. 
Het grote v;raagstuk bij deze organisatie is op welke wijze er een har
monieuze samenwerking kan ontstaan tussen overheid en particulier initia
tief, maar ook tussen de diverse particuliere organen onderling. De praktijk 
maakt op de buitenstaander een verwarrende en chaotische indruk; er 
wordt veel over geklaagd, er zijn vele oplossingen aan de hand gedaan. 

Daarbij wordt weleens uit het oog verloren, dat er in feite drie punten 
in het geding zijn: 

a. de organisatie rondom de relatie tussen arts (en/of andere deskun
digen) en patiënt; 

26) In de literatuur is de huisartsopleiding uitvoerig aan de orde gesteld. Bv.: 
Interim-rapport, op. cit.; Rapport van de werkgroep Assistentschap huisarts, in Huis
arts en Wetenschap, 1964, blz. 33-36; Van Es, op. cit.; Hornstra, op. cit.; Festen, 
op. cit.; F. J. A. Huygen, Huisarts en oPleiding in Huisarts en Wetenschap, 1963, 
blz. 74-75; J. H. F. Lahr, Gedachten over een opleiding tot huisarts in Huisarts en 
Wetenschap, 1964, blz. 368-371. Algemeen is men van oordeel dat de huidige op
leiding wijziging behoeft. Gesproken wordt over "huisarts-geneeskunde" als nieuw 
specialisme, zelfstandig of als onderdeel van de sociale geneeskunde. Ik veroorloof 
mij één kritische opmerking. In de opleiding zoals die thans in Nederland wordt ge
geven, wordt - dit kan om tijdsredenen welhaast niet anders - niet of nauwelijks 
aandacht geschonken, een goede uitzondering daargelaten, aan die niet-medische 
vakken welke voor een juiste praktijkvoering toch van groot belang zijn. Ik denk aan 
de medische sociologie, de medische economie en het medisch recht. 

27) Men raadplege hierover D. Cannegieter, Honderdvijftig jaar Gezondheidswet, 
Assen, 1954. 

- -~ -- ----
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b. de organisatie en onderlinge samenwerking van overheid en particu
lier initiatief; 

c. het toezicht. 
ad a. Deze organisatie zal moeten worden aangepast aan de gewijzigde 

omstandigheden. Suggesties als het oprichten van groepspraktijken, het 
werken in teamverband zijn een nader onderzoek waard. Veel voel ik voor 
de gedachte per gemeente, dan wel per wijk een orgaan te creëren waarin 
de artsen, kruisverenigingen, ziekenfondsen, maatschappelijke werkers en 
de gemeente zijn vertegenwoordigd, voor overleg, het geven van adviezen 
en het stimuleren van de plaatselijke gezondheidszorg 28). De medische des
kundige blijft evenwel degene die in eerste instantie de zorg verleent; de 
praktijk zal uitwijzen in hoeverre hij daarbij de ondersteuning in team
verband behoeft. 

ad b. De idee is geopperd analoog de p.b.o. een publiekrechtelijke orga
nisatie voor de gezondheidszorg in het leven te roepen. Deze gedachte wijs 
ik af. Een vergelijking met het bedrijfsleven gaat mank èn omdat er aan 
een verordenende bevoegdheid bij de gezondheidszorg nauwelijks of geen be
hoefte bestaat èn omdat de verhoudingen en verantwoordelijkheden geheel 
anders liggen. Bovendien: bij een organisatie worden nieuwe organen op
gericht. Voor de gezondheidszorg is dat ongewenst, enerzijds omdat een 
historisch gegroeide situatie niet zonder kwalijke gevolgen kan worden 
weggeorganiseerd, anderzijds omdat het gaat om een beter samengaan van 
de reeds bestaande organen. De gedachte over een publiekrechtelijke orde
ning, het bewust scheppen van geregelde verhoudingen tussen deze organen 
per wet, is daarom aantrekkelijker 29). Desalniettemin sta ik ook tegenover 
een dergelijke ordening huiverig, omdat zij gerechtvaardigd wordt met 
een beroep op het sociale grondrecht: recht op gezondheidszorg vraagt 
om garanties. Aangezien een dergelijke garantie - over "recht" spreek 
ik niet - ook op andere wijze kan worden verkregen, bv. via een private 
ordening, vervalt dit argument. Ditzelfde geldt voor de vermeende voor
delen zoals confrontatie, samenwerking, coördinatie, planning, research, 
openbaarheid, rechtsbescherming, rechtszekerheid e.d. 30). Aan een publiek
rechtelijke ordening dient een private ordening vooraf te gaan, wil de 
betrokken wet niet een dode letter worden. Niemand is gebaat bij een 
ingreep van bovenaf als het gevaaJr van een verstoring in de verzorging 
dreigt. Het is - zeker waar sociale, historisch bepaalde verworvenheden 
aan de orde zijn - daarom beter voort te bouwen op de bestaande situatie. 

De idee van minister Veldkamp om een openbaar lichaam in het leven 
te roepen, tripartite samengesteld (t.w. werkers in de gezondheidssector, 
vertegenwoordigers van de diverse instellingen en door de Kroon aan te 
wijzen leden) al) gaat daarom enerzijds aan de feitelijke problematiek voor
bij, en is anderzijds te veel afgestemd op het vakjargon dat voor het be
drijfsleven geldt; bij de gezondheidszorg is een onderscheiding noodzakelijk 
welke bepaald subtieler is dan de scheiding tussen werkgevers, werknemers 
en "kroonjuwelen". 

28) C. F. Brenkman, Organisatieproblemen in de gezondheidszorg in Tijdschrift voor 
Sociale Geneeskunde, 1964, blz. 766-773. 

29) Leenen, op. cit., blz. 774--783. 
30) Leenen, op. cit., blz. 780--781. 
31) Vgl. Handelingen Tweede Kamer 1962/1963, dd. 22-11-1962. 



ZORGEN RONDOM DE VOLKSGEZONDHEIDSZORG 151 

ad c. Ook bij een andere organisatiestructuur van de gezondheidszorg 
zal een toezicht noodzakelijk zijn] zoals thans in de Gezondheidswet is ge
regeld: de handhaving van de wettelijke voorschriften op het gebied van 
de volksgezondheid, en het uitbrengen van adviezen en het verstrekken 
van inlichtingen m.b.t. vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid 
(art. 36). 

De subsidiepolitiek 
Een van de grote struikelblokken bij de behartiging van de gezondheids

zorgen wordt gevormd door de subsidiëring van de particuliere zorg, welke 
vergeleken met de openbare bepaald in een nadelige situatie verkeert. 
Hier wreekt zich o.m. dat het beleid inzake de sociale zekerheid niet ge
heel is afgestemd op het beleid inz'ake de gezondheidszorg, hetgeen telkenmale 
bij de algemene loomandes blijkt. Veel particuliere instellingen zijn dienst
verlenend; de personeelskosten drukken het zwaarst. Bij een algemene 
loonronde stijgen deze kosten, hetgeen het begrotingsevenwicht nadelig 
verstoort, omdat de subsidie niet automatisch wordt aangepast. Het gevolg 
is een voortdurende onrust] een ongelijke ontwikkelingsmogelijkheid en 
op de duur wellicht een (eventueel ongewenste) verschuiving binnen het 
geheel van de volksgezondheidszorg 32). 

Nu wordt de discussie over de subsidiepolitiek bepaald door het princi
piële uitgangspunt dat wordt ingenomen t.a.v. de verantwoordelijkheden, 
en door het onbehagen over de bestaande situatie. Wie stelt dat de maat
schappelijke behoeften aan de diverse soorten en vormen van de gezond
heidszorg niet bepalend zijn voor de wijze waarop deze zorg wordt ge
boden en gefinancierd, dat de ontwikkeling daarvan teveel wordt bepaald 
door de bestaande structuren 33), zal de ongelijkheid in ontwikkeling anders 
waarderen en interpreteren omdat het zonder meer wordt toegeschreven 
aan de onjuiste organisatiestructuU'r. Niet de structuren zijn evenwel be
palend, maar de zorg zelf. 

'Vie uitgaat van de verantwoordelijkheid van de overheid en de oplossing 
zoekt in een contract tussen de overheid en het te subsidiëren orgaan teneinde 
meer rechtszekerheid te verkrijgen 34), ziet over het hoofd dat de overheid 
niet voor alle gezondheidszorgen een verantwoordelijkheid draagt. Boven
dien wordt de zaak van de publiekrechtelijke sfeer in de privaatrechtelijke 
gebracht, hetgeen tal van onnodige problemen oproept. Evenmin is het 
juist het subsidiebestel zo te beoordelen dat de te bereiken resultaten aan 
de economische normen worden getoetst zodanig dat die normen in plaats 
van de uit de gezondheidswrg voortvloeiende normen bepalend zijn. De 
redenering is dat er t.g.v. de financieringsongelijkheid sprake is van een 
inconsequente dekking van behoeften in de gezondheidssector. Bovendien 
raken de minder gunstig gefinancierde vormen van gezondheidszorg steeds 
meer achter. Hiervan kan het gevolg zijn een verschuiving "eerst van 
beroepsbeoefenaren, dan van patiënten naar die gezondheidssectoren waar
van de financiering het best geregeld is. Dit betekent dat in vele gevallen 

32) C. H. C. Kuitenbrouwer, Gezondheidszorg en financiering in Ziekenfondsvragen, 
1964, blz. 241-245. 

33) Kuitenbrouwer, op. cito 
34) Querido, op. cit., blz. 474. 
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de geleverde zorg èn inhoudelijk èn economisch niet optimaal behoeft te 
zijn ... " 36). 

Het is duidelijk dat in deze gedachtengang het economisch aspect wordt 
overgewaardeerd, hetgeen in feite een directe beschuldiging inhoudt. De 
ziekenhuizen, de fondsen, kruisverenigingen en andere organisaties zijn er 
niet op uit om in een concurrentiestrijd "klanten" te winnen, maar om ge
zondheidszorg te verlenen; deze zorg wordt niet beter als er minder klanten 
zijn en niet minder als er geen financiële stimulans meer bestaat. Deze 
zorg is optimaal naar haar aard; het beste is niet goed genoeg. 

M.a.w.: niet de economische norm is de leidraad maar de medische. Nu 
lijkt het mij onjuist via het subsidiestelsel bepaalde wijzigingen in de 
bestaande structuren te bewerkstelligen door het opleggen van vergaande 
subsidievoorwaarden. Bij de subsidiepolitiek moet worden uitgegaan van 
de huidige situatie, waarbij sprake is van decentralisatie. Het verstrekken 
van subsidie mag de continuïteit van de werkzaamheden niet verstoren, 
d.w.z. geen subsidie afhankelijk van een achteraf vastgesteld tekort; het 
mag evenmin leiden tot rechtsongelijkheid 3(l). Bovendien zullen de plichten 
èn van de particuliere organen èn van de overheden t.a.v. de gezondheids
zorg duidelijk moeten worden vastgesteld. 

Wellicht is het dan op die basis mogelijk voor de gezondheidszorg een 
financieringswet op te stellen waarbij de uitvoering van bepaalde zaken 
(bv. de voorwaarden; welke zorgen worden gefinancierd? etc.) per ver
ordening kan worden vastgesteld. Bij deze uitvoering zouden dan de Cen
trale Raad en de Provinciale Raden kunnen worden ingeschakeld, al dan 
niet in gewijzigde vorm. Ik wil hiermede niet het publiekrechtelijk geregelde 
orgaan, door mij voorshands afgewezen, via de achterdeur weer naar 
binnen smokkelen. Ik tracht slechts binnen de bestaande orde een moge
lijkheid aan te wijzen om zonder ernstige ingrepen een moeilijk vraagstuk 
dichter bij een oplossing te brengen. 

Er wordt regelmatig geponeerd dat al deze financiële kwesties voor een 
groot deel kunnen worden opgelost door het invoeren van één of meer 
sociale verzekeringen 37). 

Op grond van een wel zeer ruwe berekening is vastgesteld, dat een all
round intra-murale gezondheidszorg voor alle Nederlanders ruim een 
miljard gulden kost (waarvan ± 700 miljoen gulden reeds is gedekt door 
de ziekenfondsverzekering, particuliere en vrijwillige verzekeringen e.a.). 
Uitbreiding tot een all-round gezondheidskostenverzekering (intra- en 
extra-muraal) betekent een extra-financiering van een half miljard: dat is 
de prijs voor een Nederlandse "National Health Service" 38). De politiek
sociale wenselijkheid van een dergelijke verzekering - is er bv. een deug
delijke rechtsgrond? - laat ik buiten beschouwing; ik wijs er slechts op 

35) Kuitenbrouwer, op. cit., blz. 244. 
26) D. Dolman, Subsidies en gezondheidszorg, ac. proefschr. Amsterdam, Leiden, 

1964, blz. 213-219. 
37) Bv. genoemd door H. A. Brasz t.a.v. de ziekenhuizen: Beleidsvorming bij de 

openbare gezondheidszorg in Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 1963, blz. 653-654. 
38) F. H. J. M. Daams, De sociaal-economische aspecten van voorzieningen voor 

zware geneeskundige risico's, prae-advies voor de studiedag over voorzieningen voor 
zware geneeskundige risico's, georganiseerd door de Nederlandse Centrale Vereniging 
voor Gebrekkigenzorg, 's-Gravenhage, 1963, blz. 17-18. Voor de inrichting en werk
wijze van de National Health Service in Engeland zij verwezen naar het gelijknamige 
artikel van P. Muntendam in het Sociaal Maandblad Arbeid, 1962, blz. 38-46 en 
108-114. 
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dat ook hier het economische niet de boventoon mag voeren. Mogelijkerwijs 
lost het een financieel probleem op, maar hoe denkt men zich een organi
satie in, hoe zal de verzorging zijn? Tal van kernproblemen blijven óf 
buiten beschouwing óf worden geforceerd geregeld, met alle gevolgen 
van dien. Uit dien hoofde reeds lijkt het Engelse voorbeeld voor Nederland 
op dit moment ongeschikt en onuitvoerbaar. 

De positieve gezondheidszorg 
Het is in Nederland - dit in tegenstelling tot bv. Amerika - nog geen 

uitgemaakte zaak of de positieve gezondheidszorg als een zelfstandig 
onderdeel van de gezondheidszorg moet worden beschouwd. 

Heeft het curatieve betrekking op het genezen van ziekte, aanvanke
lijk was ook de preventie op de ziekte afgestemd, dus negatief bepaald. 
N aast dat negatieve is langzamerhand een positief beginsel gekomen: 
het verder ontwikkelen van wat reeds in het individu aanwezig is, niet 
iets voorkomen maar iets bevorderen. Aangezien de overgang van het 
negatieve naar het positieve vloeiend is - het principe verandert niet - is 
het echter de vraag of een andere term voor dez·e veranderde activiteit ge
rechtvaardigd is 39). Deze vraag wil ik zonder enig voorbehoud bevesti
gend beantwoorden, omdat m.i. het principe juist wèl anders is geaard. 
Het curatieve en het preventieve zijn duidelijk gericht op de ziekte, terwijl 
het positieve uitsluitend te maken heeft met het gezonde. Deze onder
scheiding sluit aan bij de gezondhei'dsdefinitie van de W.H.O. (gezondheid 
is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek); tevens is het in 
overeenstemming met de gedachte van het ha:rmonieuze evenwicht binnen 
de psycho-somatische eenheid. Het curatieve en preventieve hebben tot 
doel een verstoord evenwicht te herstellen, dan wel een verstoring te voor
komen: het positieve om het evenwicht op een hoger peil te brengen. Het 
is begrijpelijk dat deze ideeën in de medische wereld maar langzaam 
ingang vinden, omdat de arts nu eenmaal gewend is naar afwijkingen van 
.het normale te zoeken. Maar: "De gezonde als object van medische zorg 
is geen paradox en ook geen uiting van medische bemoeizucht, die naar 
arbeidsterrein zoekt, doch een logisch gevolg van de ontwikkeling van de 
geneeskundige wetenschap enerzijds en anderzijds de consequentie van de 
beschouwing van de mens in zijn totaliteit van lichamelijk-geestelijke een
heid en tevens lid van de gemeenschap" 40). Evenzo goed als er bv. in het 
milieu bepaalde oorzaken liggen verscholen welke het evenwicht kunnen 
verstoren, zijn er latente oorzaken welke het gezondheidspeil nadelig be
invloeden zonder dat er sprake behoeft te zijn van verstoring van dat 
evenwicht 41). Bij de positieve gezondheidszorg zal het uitgangspunt daar
om moeten liggen in het scheppen van zo gunstig mogelijke voorwaarden 

39) A. Querido, Voordrachten over sociale geneeskunde, Leiden 1958, blz. 144. Het 
is opvallend dat dezelfde auteur in 1953 nog sprak over de "constructieve" genees
kunde in onderscheiding van de curatieve en de preventieve, als het bevorderen van de 
gezondheid. A. Querido: De ontwikkeling van de openbare gezondheidszorg in de 
laatstverlopen veertig jaar in Het Ziekenfonds, 1953, blz. 231-244. 

40) A. Querido, Voordrachten over sociale geneeskunde, Leiden, 1958, blz. 145 en 
174. 

41) Hierop heeft in de openbare vergadering van de Vaste Commissie voor de 
Volksgezondheid in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 1965 afgevaardigde Lamberts gewezen. 
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om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen een zo groot 
mogelijke gezondheid te bereiken 42). 

Door haar aard is deze tak van gezondheidszorg in belangrijke mate een 
taak van de overheden, maar ook het particuliere initiatief speelt haar 
partij mee. Helaas moet evenwel worden geconstateerd dat de ontwikkeling 
van deze zorg niet verloopt zoals wenselijk is. De oorzaak daarvan ligt 
ondenneer in de veronderstelling dat het een typisch medische aangelegen
heid is waartoe de medici het initiatief moeten nemen. Deze gedachte is 
principieel fout. Openbare positieve gezondheidszorg komt tot uitdrukking 
in de planologie en het woningbouwbeleid (niet alleen voldoende woningen 
maar o'Ok zodanig gebouwd en gelegen dat het bevorderlijk is voor de 
gezondheid). De recreatie is een belangrijk element in deze zorg (voldoende 
speeltuinen, zwembaden, spo,rtvelden en gymlokalen). Uit de praktijk blijkt 
maar ai te zeer op welke wijze de overheden in de behartiging van deze 
zorgen tekort schieten. Positieve gezondheidszorg komt ook in enkele 
wetten voor zoals bv. de Arbeidswet 1919 en Veiligheidswet 1934. Het 
particuliere initiatief heeft derhalve met deze zorg te maken. Te denken 
valt aan de bedrijfsge.neeskundige diensten en de personeelsafdelingen (het 
streven naar een harmonieus evenwicht tussen de werkomstandigheden en 
de ~rbeider; de bedrijfskeuringen die er op gericht zijn na te gaan voor 
welke werkzaamheden de arbeider het meest geschikt is; het scheppen van 
recreatiemogelijkheden binnen de onderneming e.d.). Ook hier moet echter 
worden geconstateerd dat er ernstige leemten zijn, vooral te wijten aan de 
rationalistische idee dat het primair om de arbeid gaat en niet om de 
mens die deze arbeid verricht. 

Door de vooruitgang van de medische wetenschap en door de ont
wikkeling van de maatschappij zal de positieve gezondheidszorg een steeds 
grotere plaats binnen het geheel van de gezondheidszorgen gaan innemen. 
Niet alleen de artsen spelen daarin een belangrijke rol, maar ook de socio
logen, de psychologen, de gezondheidstechnici 43), de maatschappelijke 
werkers, de planologen, de architecten, de jeugdleiders en al die functio
narissen die hun taak hebben op het vlak van de intennenselijke verhou
dingen. Het ligt dan ook voor de hand dat juist bij deze gezondheidszorg 
\;prake moet zijn van werken in teamverband. 

De geneesmiddelenvoorziening 
Het is niet goed denkbaar te spreken over de gezondheidszorgen zonder 

aandacht te schenken aan de plaats welke het geneesmiddel daarbij inneemt. 
Bij de curatieve en preventieve zorg is het geneesmiddel veelal onmisbaar, 
bij de positieve zorg is voor dit middel geen plaats. 

Hier wordt weleens anders over gedacht. Niet vergeten mag worden 
dat het geneesmiddel een dubbele uitwerking kan hebben: een middel tegen 
de ziekte, tegelijkertijd echter een vergif voor het gezonde. De naam 
"softenon" zegt voldoende. Het verontrustende is .nu dat het aantal 
preparaten schrikbarend toeneemt; in Nederland zijn - zo wordt wel 

42) A. Th. L. Mertens, Individuele en maatschappelijke gezondheidszorg in R.K. 
Artsenblad, 1953, blz. 153. 

43) Onder "gezondheidstechniek" wordt verstaan de technische vormgeving van het 
milieu, rekening houdende met de eisen welke daaraan uit gezondheidsoverwegingen 
moeten worden gesteld. Vgl. D. van Zuilen in T.N.G. Nieuws, 1964, blz. 701. 
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aangenomen - over de 20.000 preparaten in de handeI 44
). Ook het ge

bruik per hoofd is gestegen. De vraag is daarom gerechtvaardigd of deze 
ontwikkeling goed is te noemen. Door de geneesmiddelenindustrie wordt 
er op gewezen, dat een grote productie leidt tot een lage prijs; bovendien 
schrijven de artsen vaak hetzelfde voor, zodat het goedkoper is eenheids
middelen op de markt te brengen. Tenslotte: door deze industrie wordt be
langrijk wetenschappelijk werk verricht. Daar wordt tegenover gesteld 
dat de behandelend arts, gezien de hoeveelheid preparaten, het niet bij kan 
houden, laat staan bestuderen. Veelal zal hij gedwongen zijn op onvoldoende 
gronden te selecteren. De functie van de apotheker wordt eveneens gewij
zigd; hij wordt in sommige gevallen niet meer dan de laatste verantwoor
delijke schakel in de distributieketen van de fabrikant tot de patiënt 45). 

M.a.w.: het gevaar dreigt dat het accent verschuift van de vakbekwaamheid 
naar de "commercie". En wanneer het eenmaal op dat niveau ligt, zal meer 
worden gelet op de omzet dari op de bittere noodzaak. Onder de vele wegen 
welke tot een hogere omzet leiden behoort de reklame, niet primair be
doeld als informatie maar als prikkel tot kopen. 

Het is duidelijk dat productie, kwaliteit, deugdelijkheid en distributie 
zaken zijn van de volksgezondheidszorg ; een controle van overheidswege 
is hier onmisbaar. Teneinde nu te voorkomen dat niet de medische maar 
de economische belangen toonaangevend worden, en dat er middelen op 
de markt komen welke onvoldoende zijn getest, zal het noodzakelijk zijn 
dat de overheid zeer zware eisen stelt. Het aantal producten moet zo klein 
mogelijk worden gehouden. De reklame dient, behalve in de vakpers m.i. 
geheel te worden verboden; niet de reklame moet de vraag naar het genees
middel bepalen maar de bestaande behoefte 46). 

Tenslotte: het zelf doen door de - vermeende - patiënt kan voor zijn 
gezondheid funest zijn, ook al slikt hij op het oog onschuldige middelen. 
Hier is preventie geboden, hetgeen kan worden gerealiseerd door het 
aantal middelen, uitsluitend op recept verkrijgbaar, te vergroten. Het is 
duidelijk dat het uiteindelijk de .huisarts is die ten aanzien van deze ont
wikkeling een belangrijke taak heeft te vervullen. 

De wetgeving 
Het gezondheidsrecht in Nederland is verspreid over ongeveer 43 wetten, 

de subsidieregelingen niet meegeteld De meeste wetten zijn kort van inhoud, 
dit in tegenstelling tot de uitvoeringsmaatregelen. Opvallend is dat ondanks 
de enorme vlucht van de medische wetenschap gedurende de laatste jaren, 
slechts 22 wetten van na 1945 dateren, de nieuwe Drankwet en Ziekenfonds
wet daaronder begrepen. En van deze wetten zijn enkele regelingen alweer 
aan vernieuwing toe, zoals bv. de Gezondheidswet. Het gezondheidsrecht 
is derhalve sterk verouderd, zodat aanpassing en codificatie voor de hand 

44) Enkele vergelijkende cijfers: in Amerika ruim 140.000 preparaten, in Scandinavië 
12 à 1300. Uit: Geneesmiddelengebruik en volksgezondheid, Provinciale Raad voor 
de Volksgezondheid in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 1963, blz. 15. 

45) ]. F. Kok, Het geneesmiddel: zegen en gevaar in Geneesmiddelengebruik en 
volksgezondheid, 's-Gravenhage, 1963, blz. 15 en 27. Zie voor een uitvoerige bespreking 
van bedoelde problematiek: P. Muntendam, Sociaal-Geneeskundige aspecten van het 
industrieel bereide geneesmiddel, Den Haag, 1964. 

46) M. ]. N. Schuursma, Goede en kwade wegen in de distributie van geneesmiddelen 
in Geneesmiddelengebruik en volksgezondheid, 's-Gravenhage, 1963, blz. 28. 
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liggen. Het is niet doenlijk al die wetten te bespreken welke verandering 
behoeven; ik wil slechts voor drie wetten een uitzondering maken. De wet 
op de uitoefening der geneeskunst is na een werkingsduur van één eeuw 
aan revisie toe. De terminologie van de wet is verouderd en moet, ook naar 
inhoud, worden aangepast aan de huidige stand van zaken. Bovendien is 
de vraag gerechtvaardigd of op grond van deze wet een effectieve bestrij
ding van de kwakzalverij mogelijk is. Uit de uitspraak van het Gerechtshof 
te Amsterdam d.d. 3 november 1964 47), blijkt van hoe groot belang het is 
dat deze materie op een moderne wijze wordt geregeld. 

Ook de wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenver
pleging en met name de beschikking van 2-9 december 1929 inzake de 
regeling van opleiding en examens behoren tot de groep van regelingen welke 
wijziging behoeven. Het is bekend dat de opleidingen tot verpleegster in 
nagenoeg alle gevallen afwijken van de eisen in genoemde besahikking ge
steld, omdat deze eise.n te laag en niet afgesteld zijn op de feitelijke situatie. 
De merkwaardige situatie kan zich voordoen dat een leerling die vOO'r 
het examen is gezakt, een tweede examen kan eisen, omdat zij niet volgens 
de - verouderde - beschikking is geëxamineerd. De opkomst van de ver
pleegsters scholen onderstreept bovendien dat het gewenst is nogmaals een 
studie van deze problematiek te maken. Want zelfs het "Voorontwerp 
herziening opleiding diploma A" 48) is voor de opleiding, gegeven op een 
verpleegsterssdhool, onvoldoende. 

Tenslotte, de medische tuchtwet welke op 1 juli a.s. 35 jaar heeft ge
werkt, is te beperkt in werkingssfeer. De wet is alleen van toepassing op de 
- al dan niet apotheekhoudende - geneeskundige, de tandarts, (en wette
lijk erkende tandheelkundige), de vroedvrouwen de apotheker. Het 
kriterium voor het opleggen van een tuchtmaatregel is in hoofdzaak het 
ondermijnen van het vertrouwen in de stand der geneeskundigen (enz.). 
Vaak gaat het om handelingen waarbij het beroepsgeheim een rol speelt. 
Juridisch bezien is de kring van de deskundigen die onder de geheimplicht 
en het verschonings!recht vallen evenwel groter dan alleen die deskundige.n 
op wie de tuchtwet van toepassing is; ook de verpleegster is blijkens 
de jurisprudentie tot deze kring toegelaten 49). 

Uitbreiding van de werkingssfeer is mede om die reden geboden. 

Een departement voor gezondheidszorg 
Na vorenstaande beschouwingen dringt ziah als vanzelf de vraag op, 

waarom Nederland niet een zelfstandig departement voor gezondheidszorg 
bezit, een vraag welke regelmatig in de medische kringen opduikt. 

N u spelen - helaas - bij de eventuele oprichting van een departement, 
dan wel bij de reorganisatie van bestaande departementen politieke argu
menten in veel gevallen een grotere rol dan technische en principiële over
wegingen. Men denke in dit verband aan de oprichting van het departement 
voor maatschappelijk werk. Hoe gevoelig dit alles ligt, blijkt bovendien uit 

47) Gerechtshof Amsterdam d.d. 3 november 1964, Medisch Contact, 1965, blz. 18-19. 
48) Opgenomen in Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 1964, blz. 448-452. 
49) Bv.: Rechtbank Alkmaar d.d. 3 maart 1953, N. J. 1953 no. 91; Gerechtshof 

's-Hertogenbosch d.d. 20 juni 1960, N.]. 1962 no. 344; Gerechtshof Amsterdam d.d. 
9 december 1960, N.]. 1961 no. 4. 
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de discussie of de geestelijke volksgezondheidszorg nu bij maatschappelijk 
werk dan wel bij sociale zaken behoort. 

Minister Veldkamp heeft opgemerkt, sprekend over de beide sectoren 
welke door zijn departement worden behartigd, dat het onlosmakelijk ver
band tussen het beleid sociale zekerheid en het beleid volksgezondheid het 
uitgangspunt en de kern blijft van zijn politiek beleid 60). 

Hiermede is echter in feite niets gezegd of miszegd. 
Natuurlijk moet er op dat ene departement een verband bestaan (ook 

al is dit verband veelal niet te bespeuren, hetgeen duidelijk naar voren 
komt in het subsidiebesteI), dat rechtvaardigt nog geenszins het departe
mentale samengaan. 

Veel belangrijker is dat aan beide takken gelijke waardering en gelijke 
ontplooiingsmogelijkheden worden geboden, gelijke kansen voor ieder op 
volledige uitgroei naar eigen aard en potentie. 

Geen voortrekken van sociale zaken, ook al zal de sociale zekerheid 
het blijven winnen in belangrijkheid en blijven verliezen in charme 61). De 
praktijk wijst uit dat aan deze verlangens niet altijd wordt voldaan. Boven
dien zij er op gewezen, dat de gezondheidszorg een doelstelling op zichzelf 
is, zoals de sociale zekerheid dat is in de sector sociale zaken. Bij het ene 
beleid spelen daardoor factoren een rol welke bij het andere beleid minder 
urgent zijn. Zo zijn bepaalde gevolgen van de ontwikkelingen in de maat
schappij voor de sociale zekenheid anders dan voor de gezondheidszorg, 
ook al stelt men dat de staatsverantwoordelijkheid voor de volksgezond
heidszorg iets anders is dan de verantwoordelijkheid die een ieder voor 
de eigen gezondheid draagt 62). 

Organisatie-structuren en denkpatmnen welke geëigend zijn voor sociale 
zaken, kunnen niet zonder meer gebruikt en toegepast worden voor de ge
zondheidszorg; zo berust de paritaire samenstelling van de Centrale Raad 
voor de Volksgezondheid op een vermeend noodzakelijk machtsevenwicht, 
voor het bedrijfsleven van belang, voor de gezQl1dheidszorg ten enenmale 
irrelevant. 

Benadering vanuit de eigen aard van de gezondheidszorg, de omvang 
van het pakket gezondheidsvoorzieningen, de beleidsproblemen welke met 
dit alles verband houden, de wijze waarop deze zorg wordt behartigd 
en tenslotte het principiële verschil tussen sociale zekerheid en gezond
heidszorg rechtvaardigen zonder meer een afzonderlijk departement. 

50) In het Voorwoord bij de Bloemlezing uit de publicaties van Prof. Dr. P. Mun
tendam, uitgegeven ter gelegenheid van zijn aftreden als directeur-generaal van de 
volksgezondheid op 30 september 1964, Den Haag 1964. 

51) A. Th. L. Mertens, Drei Mädlerhaus in Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 
1964, blz. 873. 

52) C. J. Goudsmit, Volksgezondheid en verantwoordelijkheid in Tijdschrift voor 
Sociale Geneeskunde, 1964, blz. 837. 
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ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ DE RESULTATEN 
VAN DE RIJNMONDVERKIEZINGEN 

DOOR 

MR. W. DE KWAADSTENIET 

De resultaten van de Rijnmondverkiezingen zijn al weer enige weken 
bekend. Maar wij kunnen niet zeggen, dat wij ook bekend zijn met wat er 
precies is gebeurd. De cijfers geven niet alle achter haar verborgen ge
heimen bloot, integendeel, zij versluieren deze. 

Wat et precies gebeurd is blijft, althans gedeeltelijk, onduidelijk. 
De - betrekkelijke - onduidelijkheid betreft: 
a. de thuisblijvers; hun gezindheid en de vraag hoe zij - hadden zij 

gestemd - gekozen zouden hebben; 
b. de verschuivingen, welke plaats vonden; 
c. de achtergronden van a en b. 

Thuisblijvers 
Bij elke verkiezing is er een aantal kiesgerechtigden, dat verstek laat 

gaan. Normaal is het aantal thuisblijvers 5 à 8%, waarbij nog opgemerkt 
kan worden, dat dit percentage als regel hoger is bij verkiezingen voor de 
Provinciale Staten dan voor de Tweede Kamer. De laatstgenoemde ver
kiezingen worden duidelijk als belangrijker ervaren. 

Het aantal thuisblijvers in het Rijnmondgebied was nu niet minder dan 
rond 10 % (precies 9,95 ro), tegen slechts 6,24 % bij de Tweede Kamer
verkiezingen in 1963 en 7,29 % bij de Provinciale Statenverkiezingen in 
1962. Opvallend is dat deze percentages in de betreffende jaren in de stad 
Rotterdam slechter zijn, nI. 7,51 ro in 1962,6,69 % in 1963 en niet minder 
dan 10,49 ro thans 1). 

Overigens kwam thans Rotterdam niet het slechtst uit de bus met het 
percentage thuisblijvers. Eén gemeente stak haar - maar dan ook radicaal 
- naar de kroon: Poortugaal met rond 20 ro thuisblijvers (19,78 ro). 
Zuid land kwam in dit opzicht het best uit de bus, nI. met 95,73 ro stem
busgangers, op de voet gevolgd door Oudenhoorn met 95,53 %. De drie 
gemeenten, welke naast Rotterdam eveneens meer dan 10.000 kiezers 
tellen kwamen alle drie beter uit de bus dan Rotterdam, nI. Schiedam met 
92,31 %, Vlaardingen met 91,43ro en Ridderkerk met 92,58%. 

1) Opmerkenswaardig is dat thans in alle gemeenten het aantal kiezers groter was 
zowel t.O.V. 1963 als t.O.V. 1962, terwijl alleen in Rotterdam het aantal kiezers is ge
daald zowel t.O.V. 1962 als 1963. In alle gemeenten is er, althans enige, toename van 
het aantal kiezers, dus (waarschijnlijk) overal, althans enige, bevolkingstoename, het
geen overeenkomt met eerdere herichten dat er in Rotterdam sprake is van enige 
ontvolking door migratie naar randgemeenten. In 1965 zijn er 1.154 kiezers minder 
dan in 1963 en 1.149 minder dan in 1962. In 1963 was er nog een toename van 5 kiezers 
t.O.V. 1962. Het totaal aantal kiezers in het gehele Rijnmondgebied bedroeg in 1962, 
1963 en 1965 respectievelijk 614.937, 619.430 en 628.870. In de stad Rotterdam waren 
de cijfers respectievelijk 452.507, 452.512 en 451.358. 
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N aast de thuisblijvers zijn er de kiezers die een ongeldige stem uit
brengen of blanco stemmen. 

Uiteindelijk was ditmaal slechts 86,56 % der stemmen geldig. Dit be
tekent dus, dat 13,44 % der kiezers niet op positieve wijze tot de uitslag 
heeft bijgedragen, tegen 10,26 % in 1962 en 8,65 % in 1963. 

Waarom is dit percentage thans zo groot geweest? 
Eén oorzaak mag als vaststaand worden aangenomen: een groter aantal 

kiezers achtte het belang van deze verkiezingen minder groot. Een aan
wijzing tot deze conclusie is het gegeven, dat ook bij Statenverkiezingen 
als regel de opkomst reeds minder groot is dan bij Kamerverkiezingen. 

Een tweede oorzaak kan gevonden worden in de onbekendheid met dit 
nieuwe openbare lichaam. Onbekendheid in tweeërlei zin: a. wat stelt dit 
lichaam voor; het heeft ,nog niets gepresteerd, en b. ondanks alle propa
ganda en publiciteit - echter niet zoveel als bij de gebruikelijke ver
kiezingen - waren er nog tal van mensen tot wie nauwelijks doorge
drongen was, dat er op woensdag 2 juni 1965 weer verkiezingen gehouden 
zouden worden, hoe wonderlijk dit ook moge klinken. 

Een vraag, welke openblijft is: waren er, en zo ja, hoeveel kiezers, die 
vanwege gevoelens van onbehagen het bewust vertikten zich naar de 
stembus te begeven? 

Dit IS moeilijk te beantwool'den. Het is een kwestie van aanvoelen. vVij 
zijn geneigd te zeggen: er waren meer van die kiezers dan anders. Een 
zekere aanwijzing hiertoe zou men wellicht kunnen ontlenen aan het feit, 
dat ook het aantal stemmen van onwaarde groter was dan anders, n1. 
3,49 % tegen 2,97 % in 1962 en 2,41 % in 1963. Naast de stembiljetten, 
welke door de kiezers uit onwetendheid verkeerd worden behandeld, zijn 
er die welke met opzet onjuist worden gebruikt. 

Hoe dan ook, van de 628.870 ingeschreven kiesgerechtigden hebben er 
in totaal 84.460 (13,44 %) geen serieuze stem uitgebracht, waaronder er 
62.569 (9,95 %) waren, die rustig thuisbleven. 

Welke partij heeft hier het meeste nadeel van gehad? Of zouden wij 
moeten aannemen, dat de thuisblijvers procentueel naar evenredigheid 
over de negen aan de strijd deelnemende partijen te verdelen zijn? Dat is 
- dachten wij ---'- nauwelijks aan te nemen. Dit blijft evenwel versluierd. 

Wij menen niet, dat de geringe opkomst een gevolg is van verder
gaande vermi.ndering van de politieke belangstelling in algemene zin. Men 
moet in het oog houden, dat het thans ging om regionale verkiezingen 
waarbij het - overigens helaas - in de lijn ligt dat de opkomst geringer 
is zoals ook blijkt uit de opkomstcijfers bij Provinciale Statenverkiezingen 
vergeleken bij Tweede Kamerverkiezingen. 

Overigens zijn wij benieuwd of het feit van de geringe opkomst der 
kiezers bij de verkiezingen van 1965 van invloed zal zijn bij de discussies 
over de opkomstplicht, welke men kan verwachten bij de behandeling 
van de herziening der Kieswet. 

VerschuVvingen 
In de tweede plaats - dat komt ook meer voor, maarr niet altijd in 

gelijke mate - is het antwoord op de vraag hoe de verschuivingen plaats 
vonden, niet zo gemakkelijk te geven. 

Wij laten hier ter adstructie van ons verhaal de tabellen A en B volgen, 
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waaruit men winst en verlies der diverse partijen kan aflezen, resp. 
procentueel en in aantallen stemmen. 

TABEL A. WINST EN VERLIES IN PERCENTAGES VERGELEKEN BIJ DE 
KAMERVERKIEZINGEN 1963 EN STATENVERKIEZINGEN 1962 

A.R./C.H.U. 
K.V.P. 
V.V.D. 
P.S.P. 

S.G.P. 
P. v. d. A. 

G.P.V. 
C.P.N. 
B.P. 

verlies 
t.O.V. '63 

0,53 
1,20 
0,40 
0,36 

winst 
t.o.v. '63 

0,05 
0,82· 

winst 
t.O.V. '63 

0,17 
1,60 
0,92 

TABEL B. WINST EN VERLIES IN STEMMEN 

A.R./C.H.U. 
K.V.P. 
V.V.D. 
P.S.P. 
S.G.P. 
P.v.d.A. 

G.P.V. 
C.P.N. 
B.P. 

verlies 
t.O.V. '63 

6,691 
9.635 
4.325 
2.918 

347 
4.894 

28.810 

winst 
t.O.V. '63 

761 
7.923 
4.801 

13.485 

verlies 
t.o.V. '62 

0,27 
0,37 
0,40 
0,11 

verlies 
t.O.V. '62 

0,02 
1,61 

winst 
t.O.V. '62 

0,20 
1,44 

verlies 
t.o.V. '62 

2.808 
3.001 
3.009 

931 
322 

12.190 

22.261 

winst 
t.o.V. '62 

1.032 
7.537 

10.031 

18.600 

Overige partijen kregen in 1962 nog 3.852 stemmen, in 1963 nog 6.121 
stemmen. 
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Het is duidelijk, dat vier partijen, uI. de A.R/C.H.U., de K.V.P., de 
V.V.D. en de P.S.P. zowel ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen 
in 1963 als de Provinciale Statenverkiezingen in 1962 enig verlies hebben 
geleden. 

Procentuele winnaars zijn zowel ten opzichte van 1963 als 1962 alleen 
de C.P.N. en het G.P.V.; ten opzichte van 1963 de B.P., die in 1962 
nog uiet meedeed. De P.v.d.A. won procentueel t.o.v. 1963, maar bleef 
nog weer achter bij het percentage van 1962, terwijl hetzelfde geldt voor 
de S.G.P.: winst t.o.v. 1963, verlies t.o.v. 1962. (Er was geen partij zo 
stabiel als de S.G.P.). 

In aantal stemmen leden echter zes partijen verlies zowel ten opzichte 
van 1963 als 1962, nI. A.R/C.H.U., K.V.P., V.V.D., P.S.P., S.G.P. en 
P.v.d.A. Stemmenwinst maakten drie partijen, zowel ten opzichte van 
1963 als 1962, nI. G.P.V., C.P.N. en B.P., welke laatste overigens, zoals 
gezegd, in 1962 nog niet meedeed. 

Zoals men uit de totaalcijfers heeft kunnen zien, is het aantal thans 
bij de Rijumondverkiezingen uitgebrachte stemmen praktisch gelijk aan 
dat van de Provinciale Statenverkiezingen in 1962; nu (slechts) 7.513 
minder, nI. 544.410 2) tegenover 551.923 in 1962. 

Als men de totaaluitslagen van de Rijnmondverkiezingen vergelijkt met 
die van 1962, moet men concluderen, dat alle grote partijen plus de 
P.S.P. en de S.G.P. uiteindelijk (22.261 stemmen) verloren hebben aan 
drie kleine partijen, uI. het G.P.V., de C.P.N. en de E.P., of aan thuis
blijvers. Over de genoemde kleine partijen en de thuisblijvers moeten ook 
nog de stemmen verdeeld worden van overige snipperpartijtjes (3.852 
stemmen) die in 1962 meededen. 

Dit zou dus betekenen een verschuiving van 18.600 stemmen van alle 
overige partijen naar de drie genoemde kleintjes en van 7.513 naar de groep 
thuisblijvers. 

Het aantal Rijnmondstemmers is 21.446 minder dan het aantal stem
mers voor de Tweede Kamer in 1963, nI. 544.410 tegenover 565.856 in 
1963. De thans door de grote partijen en de P.S.P. en de S.G.P. ver
loren stemmen (28.810) en de (6.121) stemmen, verzameld door de overige 
in 1963 deelnemende s.nipperpartijtjes, moeten verdeeld worden over de 
drie kleine winnende partijen en de thuisblijvers, zodat 13.485 stemmen 
ten goede kwamen van de kleine drie en 21.446 stemmen aan thuisblijvers. 

Dat de verschuivingen omvangrijker zijn geweest is duidelijk. Maar 
hoe? Ook hier laat de versluiering geen helder inzicht in de situatie toe. 

Eén ding mag wel als zeker worden aangenomen, namelijk dat slechts 
een beperkt aantal van deze stemmen rechtstreeks naar een van de drie 
wmnaars is gegaan. 

Men kan alleen met enige redelijkheid aannemen, dat de winst van 
het G.P.V. in hoofdzaak geboekt is ten koste van de A.R Partij, i.c. de 
A.RjC.H.D.-groep. 

Maar verder? Daarmede is het verlies van deze groep slechts voor 
0,140/0 verklaa:rd. Blijft nog te verklaren 0,13% (rond 1.000 stemmen) 
verlies t.o.v. 1962 en 0,39% (rond 4.000 stemmen) t.o.v. 1963. 

2) Dit definitieve getal wijkt vrij fors af van de officieuze einduitslag, waarbij het 
getal 551.850 uit de bus kwam; een verschil dus van niet minder dan 7.440 stemmen. 

--------
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Zijn er ook nog een paar stemmen van de A.R.P. naar de V.V.D. ge
gaan, een enkeling naar de E.P.? Hoeveel heeft de C.H.U. verloren aan 
de V.V.D., de P. v. d. A., de P.S.P. (atoom-ontwapening) en de B.P.? 
En waar zijn de stemmen van de V.V.D. naar toe gegaan? Mogelijk 
heeft een deel meer heil verwacht van de B.P. Mogelijk is tevens, dat de 
liberalen nog wat meer dan andere partijen getroffen zijn door thuis
blijvers (vooral in Rotterdam, waar men toch minder snel op de B.P. zal 
stemmen). Dit te meer waar de liberalen vooral in Rotterdam verloren 
hebben. Maar het gaat hier ook om een slag waarvan wij niet weten of 
die raak is. De winst van de C.P.N. zal voor een belangrijk deel van de 
P.S.P. en met name van de P.v.d.A. moeten zijn gekomen 3). Het weer 
deelnemen aan de regering kan de linkse socialisten voorkeur hebben doen 
geven aan de C.P.N. Mogelijk heeft de C.P.N. ook enigermate geprofi
teerd van lijstnummer één. Tevens is het mogelijk, dat sommige kiezers 
thans een ander beeld van het communisme hebben gekregen dan een 
aantal jaren geleden, nl. een minder afschrikwekkend beeld. 

Achtergronden 
In het voorafgaande hebben wij reeds aan het punt van de achter

gronden geraakt. \Vij gaan daar nu nog wat nader op in. 
Uit het opvallende - wel door niemand verwachte - verlies van de 

pas - vanwege de kwestie van het omroepbestel - in de oppositie ge
gane liberalen, wordt duidelijk, dat de houding van de V.V.D. niet sterk 
is aangeslagen bij het volk. Bovendien heeft het volk geen aanleiding ge
vonden om tegenover de na de kabinetscrisis aangegane combinatie be
scherming te zoeken bij de enige reële aan deze verkiezing deelnemende 
oppositie-partij. (De c.H.U. zat in een groep A.R./C.H.U.). Mede gelet 
op dit punt zou het niet onlogisch zijn te veronderstellen, dat de C.H.U. 
- indien apart opgetreden - niet succesvoller zou zijn geweest. Ge
constateerd mag worden, dat de wisseling van kabinet geen schok teweeg 
heeft gebracht onder het volk. Ondanks de verliezen van de grote partijen, 
welke in feite toch gering zijn, hebben deze getoond vrij stabiel te blijven. 

Als men inderdaad mag aannemen - met de V.V.D. die dat zo sterk 
betoogd heeft in haar propaganda -- dat het volk bij deze verkiezingen 
"nationaal" gestemd heeft, dan kan men niet anders concluderen, dan 
dat het volk accoord gaat met het nieuwe kabinet. (Hetgeen nog niet 
wil zeggen, dat het volk niet tevreden was over het tot dusverre gevoerde 
beleid van het afgetreden kabinet Marijnen). Ook mag men dan zeggen, 
dat de V.V.D. ongelijk had met haar extreme visie op het omroepbestel. 

Vervolgens moet nog de opmerking worden gemaakt, dat de reeds in 
1962 ingezette, in 1963 voortgezette en thans doorgezette radicalisering 
onze aandacht moet trekken. De trek naar extreem-links en extreem-rechts 
is wel duidelijk en uit democratisch oogpunt te betreuren. Mogelijk is 
hier sprake van algemene, onduidelijk gemotiveerde onlustgevoelens, zich 
uitend in een zich afzetten tegen de grote democratische partijen in liet 
algemeen. 

3) Voor een belangrijk deel, niet geheel. Immers het verlies van de P. v. d. A. en 
P. :';'. P. samen is niet zo groot als de winst van de e.P.1\'. 
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Overigens moet men zich terzake ook weer hoeden voor 0'verdrijving. 
Z0' groot zijn de behaalde winsten nu ook weer niet. Maar toch zal 

men er goed aan doen de ogen goed open te hebben. Als de winst-tendens 
van de B.P. zich op dezelfde voet zou realiseren bij de Kamerverkiezingen, 
dan zou de E.P. van drie op zes of zeven zetels in de Tweede Kamer 
komen. Een uit democratisch oogpunt allerminst aanlokkelijk beeld. 
Overigens mag de E.P. zich niet te vroeg al te zeer verheugen, want bij 
de Kamerverkiezingen meldt zich als ~egel - een evenmin aanlokkelijk 
beeld -- een aantal nieuwe partijtjes, welke met name een partij als de 
B.P. concurrentie zullen aandoen. Wij mogen er in dit verband op wijzen, 
dat de E.P., welke thans 10.031 (1,84%) der stemmen behaalde, daar
mede niet toekwam aan het totaal van 1963, dat toen door de B.P. 
(5.230 stemmen, 0,92%) en de toen deelnemende splintergroepen (6.024 
stemmen, 1,06%) gezamenlijk werd behaald, namelijk 11.254 stemmen 
of 1,98%. 

Dat de P.S.P. niet in de winst der kleine partijen deelt, is mogelijk 
een gevolg van het feit, dat haar image teveel uitsluitend bepaald is door 
de afwijzing van de bewapening, zich populair kristalliserend in het "ban
de-bom-motto". 

Wij menen in het algemeen te mogen opmerken, dat de bestaande onlust
gevoelens voor een belangrijk deel te verklaren zijn uit een niet duidelijk 
genoeg beleid van de democratische partijen, althans een voor vele kiezers 
niet duidelijk genoeg beleid. Uitblinkende eenvoud is vereist. Er is nu een
maal heel wat politiek onbegrip. 

De dingen moeten voor de doorsnee kiezer glashelder zijn. Door on
duidelijkheid krijgt hij onlustgevoelens, welke psyChologisch te verklaren 
zijn. En wanneer al degenen, die hier psychologische verklaringen willen 
aanvoeren, gelijk zouden hebben, dan is misschien wel geen wijziging 
van beleid nodig, maar wel verduidelijking en ook een tactische, psycho
logische aanpassing. 

Psychologisch optreden is geen te verwerpen zaak, integendeel, een 
goede en verstandige zaak. 

Vanwaar komen zij 
Waar k0'men de nieuw gekozen Rijnm<mdraadsleden vandaan? Vijftien 

gemeenten hebben een 0'f meer inw0'ners verkozen gezien. Negen gemeenten 
hebben dus geen "eigen" man. De tabel op de volgende pagina geeft een 
schematisch overzicht hiervan. 

Rotterdam heeft 44 vertegenwoordigers in de raad, dat is dus 54,32% 
tegen 37 niet-Rotterdammers of 45,68%. 

De niet-Rotterdammers zijn, gelet op het aantal Rotterdamse kiezers 
71,77% van het totaal in het RijnmÜloogebied (stemmers 71,04%) tegen 
28,23% niet-Rotterdamse kiezers (of 28,9670 stemmers) wel heel erg sterk 
vertegenwoordigd. Dat is overigens niet erg. De Rijnmondraadsleden ver
tegenwoordigen ieder dat gehele gebied en letten dus op het belang van 
het geheel. 

De politieke partijen hebben er verstandig aan gedaan verhoudingsgewijs 
ruim voldoende niet-Rotterdammers op kansbiedende plaatsen op hun 
lijsten te plaatsen.. Overigens wil dit niet zeggen, dat bij elke volgende 
Rijnmondverkiezing de verhouding precies gelijk behoeft uit te vallen. 

; 
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P. K. v. C. P. S. 
v.d. A.R.I v. v. P. S. G. B. TABEL C A. C.H.U. P. D. N. P. P. P. Totaal 

Rotterdam 23 1
) 6 5 1

) 4 3 1 1 1 44 2) 
Schiedam 3 1 2 2 1 1 10 
Vlaardingen 3 2 2 1 8 
Ridderkerk 13

) 2 P) 1 5 4
) 

Brielle 1 1 2 
Rhoon 1 1 2 
Spijkenisse 1 1 2 
Barendrecht 1 1 
Capelle aid Ijssel 1 1 
Hellevoetsluis 1 1 
Krimpen aid Ijssel 1 1 
Maassluis 1 1 
Oostvoome 1 1 
Rozenburg 1 1 
Zuidland 1 1 
Totaal 37 14 11 9 4 3 2 1 81 

Geen Rijnmondraadslid komt uit Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Heke-
lingen, Oudenhoorn, Poortugaal, Rockanje, Vierpolders, Zwartewaal. 

1) onder wie één uit Hoek van Holland. 
2) onder wie twee uit Hoek van Holland. 
3) uit Slikkerveer. 
4) onder wie twee uit Slikkerveer. 
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ANTIREVOLUTIONAIRE VERTOGEN 

DOOR 

PROF. DR. T. P. VAN DER KOOY 

Het heginsrel 
Verleden jaar verzocht de redactie mij, een bespreking te wijden aan 

het toen juist versdhenen boekwerk Antirevolutionair Bestek, waarin een 
toelichting op het in 1961 vastgestelde beginselprogram en algemeen staat
kundig program van de Antirevolutionaire Partij werd gegeven 1). Ik gaf 
aan dat verzoek een aanvankelijk gevolg in mijn artikel Christelijk geloof 
en politiek 2), en tot mijn spijt vind ik eerst thans gelegenheid een poging 
te doen om mijn bespreking te voltooien. In mijn vorig artikel heb ik mijn 
standpunt uiteengezet ten aanzien van wat de Toelidhting opmerkt over 
de algemene uitgangspunten van het program, en in dat verband heb ik 
onder meer gehandeldorver de vraag, hoe het mogelijk is dat wij enerzijds 
vaste beginselen hebben, gefundeerd in G<xls Woord, terwijl wij ander
zijds de vrijmoedigheid !hebben elkaar aan te kijken en elkaar te vragen 
hoe het nu moet. Mijn antwoord op deze vraag was, dat beginselen alge
meneriohtlijnen voor het me.nselijk leven zijn, die geopenbaard zijn in de 
Sdhrift, en die in ons persoonlijk en gemeensdhappelijk handelen in de 
situatie waarin wij ons bevinden, toepassing vragen, met dien verstande 
dat onze persoonlijke en gemeensdhappelijke verantwoordelijkheid, niet 
alleen voor onze al of niet aanwezige bereidheid tot gehoorzamen aan de 
roeping, maar ook v'Oor de wijze waarop wij daaraan gehoor geven, ge
heel voor onze rekening blijft. Daarbij moet erop worden gelet, dat de 
grondbeginselen van het menselijk leven geen concrete doeleinden zijn, of 
simpele voorSdhriften, waaruit concrete doelstellingen in snel tempo kunnen 
worden afgeleid, maar dat de toepassing ervan een grote vrijheid van 
beslissing openlaat, en dus een grondige persoonlijke en gemeenschap
pelijke bezinning vereist. Want wij zijn in ons handelen geroepen tot ver
werkelijking niet slechts van één enkel, doch van een aantal evenw<Lalrdige, 
gelijktijdig ,geldende grondbeginselen, die in het liefdegebod onverbreke
lijk met elkaar samenhangen. Eenzijdige aandacht voor één bepaald be
ginsel, of, wil men, voor één enkel facet van het ene beginsel, onder ver
waarlozing van de overige, doet het menselijk leven in al zijn relaties ver
vallen aan vervreemding, vijandschap en haat. Bovendien is het een 
nijpende noodzaak, dat wij ons handelen laten voorafgaan door een 
grondige overweging en beoordeling van de situatie, opdat wij geen 
accenten leggen waardoor ons handelen verslechtering in plaats van ver
betering der situatie ten gevolge heeft. 

Ruimte voor bezinning 
Inmiddels heb ik een scherpe aanval tegen deze uiteenzetting moeten 

1) N.V. Uitgeversmij De Graafschap, Aalten 1964. 
2) A.R. Staatkunde, sept. 1964. 

I' , 
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incasseren uit de kring van Patrimonium 3). Daar wordt opgemerkt, dat 
het zioh afvragen hoe de beginselen moeten worden toegepast, onverenig
baar is met het hebben van vaste beginselen. Het wijst immers op twijfel 
en onzekenheid, en deze komen volgens de sohrijver niet alleen bij mij 
voor, maar zijn kenmerkend voor onze partij als geheel. Het program is 
zó vaag, dat men ten aanzien van het ooncrete politieke beleid altijd meer 
dan één kant uit kan; vandaar ook het verdeeld stemmen der fracties. 
Terwijl het zó moest zijn, dat de leden der fracties verbonden waren door 
een gemeenschappelijke grondslag, doelstelling en beleid, die in het pro
gram hun 'belichaming vinden. Voor een man van wetenschap mag het 
misschien doenlijk zijn, zich met bezinning onledig te houden. Maar de 
poHticus moet ieder ogenblik een beslissing nemen, en als hij niet weet 
wat hij moet doen, laat hij zich door de socialisten op sleeptouw nemen, 
en gaat hij meedoen aan het uithollen van de persoonlijke vrijheid en 
verantwoordelijkheid ten gunste van de gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheid. Daaraan zou dan zijn toe te schrijven, dat de arbeiders in ons 
land tegenwoordig in slavernij verkeren, en dat de werkgevers verhinderd 
wOI1den de lonen zoveel te verhogen als zij gaarne wilden 4). De schrijver 
is van mening, dat het program een opsomming van concrete politieke 
desiderata en doelstellingen moet bevatten, en dat de volksvertegen
woordigers die daarvan afwijken, tot de orde moeten worden geroepen. 
Want de kiezers hebben er recht op te weten wat van hun vertegen
woordigers kan worden verwacht. 

Tot zover deze kritiek. Het is bekend, dat in de kring waaruit zij voort
komt, een grote ingenomenheid bestaat met het zg. beginsel van de 
soevereiniteit in eigen kring, opgevat als persoonlijke vrijheid van de burger 
tegenover de staat. Die ingenomenheid is zó groot, dat men van absolu
tering van dat beginsel moet spreken. Evenals iedere absolutering is ook 
die van de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid een hoogst ge
vaarlijke zaak. Dit blijkt onder meer hieruit, dat het niet ongewoon is, 
in die kring op geringschattende wijze over de naastenliefde en de ge
meenschap te horen spreken, terwijl de gerechtigheid vooral in de vorm 
van het klassiek-liberale eigendomsrecht verschijnt. Het voortdurend 
hameren op dit aambeeld gaf eens éé.n van onze politieke tegenstanders 
aanleiding op te merken, dat blijkbaar het hart van vele antirevolutionairen 
nogal eens bij aardse sohatten vertoeft. Hoe dit zij, naar mijn mening is 
voor de antirevolutionaire visie kenmerkend, dat zij absoluteringen wil 
vermijden. Daarvoor is nodig dat met alle grondbeginselen, dat is met 
alle aspecten der goddelijke roeping, rekening wordt gehouden, en dus 
bijvoorbeeld óók met gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en sociale 
gerechtigheid, terwijl bovendien nauwkeurig kennis dient te worden ge
nomen van de ooncrete situatie, waarin het handelen heeft te geschieden. 
De beg-inselen zijn wel vast, en de roeping is wel volmaakt, maar ons 
luisteren en gehoorzamen vereist onze volle opmerkzaamheid, en zelfs dan 
blijft ons handelen gebrekkig, want onze gezichtskring is beperkt. Wij 

3) Patrimonium, 26 februari 1965. 
4) Bij de omstandigheid, dat de regeling van het ontslagrecht (die volgens de schrij

ver zo drastisch is, dat de arbeiders in slavernij verkeren) en de loonpolitiek erop 
gericht zijn, de schadelijke gevolgen van loonopdrijving voor de conjunctuur en voor 
de waardevastheid van het geld te voorkomen, staat de schrijver niet stil. 
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twijfelen niet aan onze beginselen, maar wel aan onze eigen wijsheid. 
Daarom is het !heel goed, dat wij de handen ineenslaan, en ons gezamen
lijk bezinnen. Dit is geen twijfelzucht en wankelmoedigheid, maar gehoor
zaarnheid aan de roeping, want wij worden niet geroepen tot een gemak
kelijke, maar tot een moeilijke opdracht. In ons geloven moeten wij wel 
ki.nderlijk zijn, maar in ons handelen volwassen. Het geloof schenkt ons 
niet het voorrecht, dat wij de oplossing voor alle politieke problemen reeds 
van tevoren gereed h~bben, en op schrift kunnen stellen, zodat onze ver
tegenwoordigers in het parlement als een soort van figuranten of lede
poppen precies V'olgens het boekje kunnen beslissen. Wij moeten onze 
vertegenwoordigers ons vertrouwen schenken, op grond van hunantirevolu
tionaire overtuiging en hun persoonlijke eigensohappen en bekwaamheden, 
en niet omdat wij van tevoren weten wat zij zullen doen 5). Het is een 
typisch kenmerk van een niet-confessionele partij, dat zij kiezers en ge
kozenen verenigt op grond van eenstemmigheid ten aanzien van concrete 
doeleinden en belangen. Wanneer de Antirevolutionaire Partij dit voor
beeld ging volgen, zou zij haar karakter van beginselpartij in de waag
schaal stellen, en zou zij een belangenpartij worden. Daarom is het zeer 
toe te juichen, dat zij aan de bezinning een ruime plaats wil geven, en ook 
in het program opzettelijk ruimte heeft willen laten voor toekomstige 
praktische toepassing en voor voortgaande studie. De christelijke partij 
die de voortgaande bezinning verwaarloost, vervalt tot extremisme, want 
dit is het resultaat van absolutering. En helaas leert de ervaring dat een 
christelijke partij die dit doet, gemakkelijk in radicaal-liberaal vaarwater 
terecht komt. 

In dit verband is van betekenis, dat het boekwerk waarover dit artikel 
handelt, niet het karakter van een officiële toelichting op het program 
draagt. Feitelijk is dit boek een bundel antirevolutionai:re vertogen 6), 
maar dan in de zin van verhandelingen van vooraanstaande deskundigen 
uit antirevolutionaire kring over de respectieve artikelen van het program 7). 
Er zijn, bij een redelijke mate van overeenstemming wat de grote lijn 
betreft, enkele schakeringen in principiële zienswijze, en de redactie ver
zocht mij, daaraan in mijn bespreking bijzondere aandacht te schenken. 

Hoewel ik over de algemene uitgangspunten van het program reeds in 
mijn vorig artikel heb geschreven 8), komt inderdaad de pri.ncipiële achter
grond bij de daarop volgende, in het program opgenomen nadere uit
werking geregeld weer ter sprake. Alvorens tot de bespreking over te 
gaan, wil ik eohter eerst nog op een prealabel punt wijzen. 

Het recht 
De politiek is die levenskring, of beter die levensstroom, waarin de 

opvattingen over wat als rechtvaardig moet worden beschouwd, worden 

.5) Wel is het noodzakelijk, dat zij zoveel mogelijk tot een éénstemmig resultaat 
komen, maar daarop kom ik later terug. 

6) Deze term is ontleend aan de titel, waaronder de letterkundige Jan ten Brink 
in 1896 een aantal literaire kritieken het licht deed zien. 

7) De namen der auteurs zijn: H. Algra, A. Borstlap, P. J. Boukema, 1. A. Diepen
horst, J. Donner, A. C. Drogendijk, B. Goudzwaard, W. C. D. Hoogendijk, G. A. Kieft. 
A. J. Kret, J. A. Oosterhoff, J. H. Prins, A. van Ramshorst, M. W. Schakel, J. Schip
per, S. van Tuinen en A. Veerman. Ieder hunner is slechts verantwoordelijk voor zijn 
eigen bijdrage. 

8) Ik mag naar dat artikel verwijzen. 

I· 
! 
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bijeengebraoht, en waar daaruit een keuze wordt gemaakt. Anders gezegd, 
daar worden de onderscheidene belangen voortdurend tegen elkaar afge
wogen, en het op een gegeven ogenblik rechtvaardigste belang of belangen
complex, wanneer en voorzover het uit zichzelf te zwak is om tot zijn 
recht te komen, uitgekozen om door oveI4heidsrecht en overheid smacht 
te worden beschermd. De politiek is dus voornamelijk .gericht op rechts
vorming. In de rechtsvorming heeft zioh de laatste tientallen jaren een 
belangrijke verandering voorgedaan, die typerend is voor de omwenteling 
die bezig is zich in de samenleving en de cultuur te voltrekken. Het recht 
is in de moderne sociale rechtsstaat anders dan in de klassieke liberale 
rechtsstaat, in die mate dat sommige juristen van oude stempel er moeite 
mee hebben het als recht te ervaren: zij menen dat het recht bezig is te 
verzanden in willekeur. Ik ben geen jurist, maar wat ik ervan begrepen 
heb 9) is, dat het moderne recht de strijd tegen de willekeur juist op een 
bijzonder gedegen manier aan het voeren is. Ik wil tradhten, dit iets nader 
toe te lichten. 

Ontwikkeling van het recht 
Zo bestaat het: inzicht, dat het eigendomsrecht en de contractvrijheid 

niet .naar willekeur mogen worden gebruikt, maar dat daarbij een zorg
vuldige afweging van belangen moet plaats vinden, bij gebreke waarvan 
rechtsmisbruik ontstaat. Bij de rechtsvorming spelen de belangen, en speelt 
dus het hele sociaal-economische en culturele milieu mee. Zorgvuldigheid, 
redelijkheid, billijkheid, behoorlijkiheid en goede trouw zijn evengoed alge
mene rechtsbeginselen als de wetmatigheid. Tezamen vormen zij de recht
matigheid, en de rechter heeft, ter wering van rechtsmisbruik, niet alleen 
met de wetmatigheid, maar met de rechtmatig1heid in volle omvang te 
maken. Hij moet dus het criterium van belangenafweging hanteren. Hij 
kan er niet mee volstaan, de wet, het positieve recht, mechanisch toe te 
passen, maar in elk vonnis ligt een rechtscheppend element. Het is mijns 
inziens zeer toe te juichen dat deze ontwikkeling heeft plaats gegrepen, 
want de ontwikkeling der samenleving is gekenmerkt door sterke concen
traties van particuliere machten, en de rechtszekerheid zou gemakkelijk 
kunnen worden ondergraven, wanneer alleen het positieve wetsrecht be
sohikbaar zou zijn. De redhter is als ovel'heidspersoon evengoed bij de 
afweging van belangen naar de eis der rechtvaardigheid betrokken, als de 
wetgever. 

Bovendien leidt de ontwikkeling der samenleving ertoe, dat de wet
gever in steeds meer gevallen het nemen van beslissingen moet overlaten 
aan uitvoerende organen, aangezien de redhter wel over juridische, maar 
niet altijd over voldoende maatschappelijke deskundigheid beschikt. De be
slissingen van deze uitvoerende organen zijn óók rechtsbeslissingen, want 
iedere beslissing geldt voo,r alle gelijke gevallen, en zo is iedere wets
toepassing rechtssahepping. Het rechtscheppend element treedt sterk op 

9) O.a. uit: H. D. van Wijk, Voortg.aande terugtred (Alphen aid Rijn 1959); 
J. L. H. Cluysenaar, Recht in de welvaartsstaat (Groningen 1959); C. L. Patijn, Op 
de grens van recht en politiek Cs-Gravenhage 1961); P. Borst, Enige beschouwingen 
over marginale toetsing in publiek- en privaatrecht (,Weekblad voor Privaatrecht etc., 
sept./okt. 1962); S. Gerbrandy, Ontwikkeling van het privaatrecht (Vooruitzichten van 
de rechtswetenschap, Deventer 1964). 
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de voorgrond, wanneer een regeling noodzakelijk, maar een uitgewerkte 
regeling nog niet mogelijk is, zodat de wetgever van vage termen gebruik 
moet maken. Dit gebeurt dus, wanneer concrete normen of regels nog niet 
beschikbaar zijn, en de administratie moet dan bij de uitvoering der wet 
geleidelijk concrete normen scheppen. Evenals de rechter staat dus ook 
de administratie voor de noodzaak, eigen normen te scheppen binnen de 
omschrijvingen van de wetgever. Wanneer de wetgever de gedetailleerde 
regeling aan de administratie overlaat, heeft de rechter óók nog een taak: 
hij beoordeelt, of de administratie in redelijkheid, dus na behoorlijke af
weging van belangen, tot haar beslissing is gekomen, en dus niet naar 
willekeur heeft gehandeld. Een andere belangrijke trek van het moderne 
recht, die met 'het voorgaande nauw samenhangt, is dat het besture.n niet 
meer alleen gesohiedt door middel van sancties ter bestraffing van onrecht
matige aantasting van rechten, maar ook door middel van toekenning 
van aanspraken, bijvoorbeeld op uitkeringen. Subsidiëringen berusten óók 
op rechtsbeslissingen, want er zijn algemene richtlijnen voor, die in de wet 
zijn vastgelegd, of in de praktijk worden gevormd. Het grote belang hier
van is, dat de juridische vrijheid van de gesubsidieerde door de subsidiëring 
tot een economische mogelijkheid wordt. Rechtsbescherming slaat dus niet 
alleen op onrechtmatige aantasting van rechten, maar ook op onrecht
matige onthouding van aanspraken. 

Wij zien dus, dat volgens moderne rechtsopvattingen het juridische niet 
langer op zichzelf kan worden gesteld. Het recht fungeert altijd in een 
situatie, en tezamen met een meta-juridisahe normativiteit. In de politieke 
kring en stroom staat wel het juridische centraal, maar de roeping, die 
alle aspecten van het menselijk leven omvat, blijkt ook op het terrein 
van de politiek en van het recht, een onbreekbaar geheel. Met een 
formele dienst aan de gerechtigiheid kan niet worden volstaan. Want de 
gerechtigheid is een norm, die altijd tezamen met andere normen haar 
eis stelt. 

Weergave 
Wanneer wij nu traahten weer te geven, hoe de Toelichting deze moderne 

rechtsontwikkeling heeft verdisconteerd, dan. krijgen wij het volgende 
beeld 10). Er wordt op gewezen, dat de inridhting van de staat ruimte 
moet laten voor zelfstandige ontwikkeling van het maatschappelijk leven, 
en dat dus het staatkundig leven niet in al te vaste vormen moet worden 
geperst. De verlegging van het zwaartepunt in het regeringsbeleid van 
de koning naar de volksvertegenwoordiging, en van de volksvertegenwoor
diging naar de regering, wordt aanvaard. Want de technologische, econo
mische en sociale ontwikkeling maakt het onmogelijk, minutieuze rege
lingen in wetsvorm vast te leggen. De wetgever trekt dus alleen grote 
lijnen, en laat de uitwerking ervan over aan de regering. Het recht moet 
de mogelijkheid bieden van een vrije maatschappelijke ontwikkeling, ter
wijl het resultaat van die ontwikkeling ook het te vormen recht beïnvloedt. 
De volksinvloed op het overheidsbeleid door de tussenkomst van de volks
vertegenwoordiging speelt daarbij een belangrijke rol. 

Hl) Bij het weergeven van de inhoud der Toelichting moet ik mij grote beperkingen 
opleggen. Ik heb er echter naar gestreefd zoveel mogelijk de bewoordingen te volgen, 
die door de opstellers zelf zijn gebruikt. 
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Want de hurgers zijn wel onderworpen aan het overheidsgezag, maar 
zij zijn tocih ook mede verantwoordelijk voor het staatsbestuur. Dit be
stuur is gericht op de behartiging van het algemeen belang, d.w.z. gezag 
en vrijheid worden publiekrechtelijk geïnteg:reerd in het algemeen belang, 
en de regering en de volksvertegenwoordiging dragen daarvoor beide de 
verantwoordelijkheid. In het klassieke, negentiende-eeuwse, liberale vrij
heidsideaal diende de wet de persoonlijke vrijheid te garanderen. Dit kwam 
de gegoede burgerij het beste uit. Voor de grote meerderheid van het 
volk betekende deze vrijheid echter de maatschappelijke ondergang. Daar
om wordt tegenwoordig de formele, burgerrechtelijke vrijheid en gelijk
heid voor de wet niet meer voldoende geacht. Gestreefd wordt naar 
materiële vrijheid, naar sociale en economische gelijkgerechtigdheid. De 
overheidsregelingen zijn tegenwoordig gericht op de behoeften van alle 
groepen der bevolking, en niet meer alleen op de belangen van een bevoor
rechte groep. Hier ligt een belangrijke oorzaak van de toegenomen over
heidsbemoeiing. De uitbreiding van de overheid sf unctie, de daarvoor ver
eiste slagvaardigheid, en de toenemende binding aan internationale rege
lingen hebben ertoe geleid, dat de volksvertegenwoordiging tegenwoordig 
minder dan vroeger betrokken is bij de concretisering van het overheids
beleid. Zij kan zich tot de hoofdlijnen, en tot de co.ntrole achteraf, be
perken. Zij heeft er nauwkeurig op toe te zien, dat geen bevoonrechting 
van een bepaalde bevolkingsgroep wordt toegestaan. Want het algemeen 
belang is enig richtsnoer der overheid. 

De overheidsmacht is verdeeld over landelijke, gewestelijke en plaatse
lijke overheden. De Toelichting pleit voor het eigen karakter en de zelf
standige positie van provincie en gemeente, omdat zij in de historie ge
worteld zijn, en omdat al te sterke centralisatie van maaht gemakkelijk 
tot misbruik leidt, terwijl voorts de belangstelling van de burger groter 
is, naarmate de afstand tussen hem en de bestuurscolleges kleiner is. De 
gemeentelijke vrijheid bestaat uit het dragen van verantwoordelijkheid 
voor plaatselijke nuances, en voor het aanpassen van de voorzieningen aan 
bijzondere wensen en omstandigheden van plaatselijke aard. 

Wat de rechtspraak betreft, zegt de Toeliohting, dat ten gevolge van de 
toenemende ingewikkeldheid van het maatschappelijk leven, de wet niet 
meer door algemene regelen een aan alle verhoudingen adequaat recht kan 
geven. Daarom bouwt de rechter bij wijze van interpretatie het recht uit. 
Zo worden overeenkomsten óók bindend tot wat door de goede trouw 
wordt gevorderd. De wetgever kan niet altijd een algemene regel stellen, 
maar volstaat met een algemene richtlijn, waarvan de rechter de draag
kracht bepaalt. Zo wordt een handeling óók onrechtmatig als er strijd is 
met goede 'Zeden, of met de zorgvuldigheid die in het maatsohappelijk ver
keer betaamt. De rechtsverfijning kan wel de rechtszekerheid verminderen, 
maar daar staat tegenover, dat misbruik van overwicht over de zwakken 
wordt tegengegaan, en dus de vrijheid vergroot. Voorts leidde de maat
schappelijke ontwikkeling ertoe, dat de overheid zich niet kan beperken 
tot ordening van de betrekkingen tussen burgers onderling. Zij moest ook 
rechtmatige belangen tot gelding brengen, door verplichtingen te scheppen 
die tegenover de overheid moeten worden nagekomen. Een voorbeeld hier
van is de sociale verzekeringswetgeving, waarbij privaatrechtelijke aan
spraken van werknemers publiekrechtelijk werden gemaakt. 
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Bij verschil van mening tussen overheid en burger over de verplich
tingen die tegenover de overheid moeten worden nagekomen, ontstaat, 
aldus de Toelichting, behoefte aan administratieve rechtspraak. Het ver
schil tussen het administratief recht enerzijds, het burgerlijk en strafrecht 
anderzijds is, dat bij het burgerlijk en strafrecht de rechter, binnen de 
algemene lijnen d~e de wet trekt, recht kan vonnen, omdat er een alge
meen rechtsbesef is. Bij het administratief recht is het soms wel mogelijk 
de nonnen ooncreet in de wet vast te leggen, bijvoorbeeld bij het belasting
recht en het sociale verzekeringsrecht. Maar voorzover dat niet mogelijk 
is, gaat het bij de vorming van administratief recht alleen om de af
weging van belangen, waarover uiteenlopende opvattingen kunnen bestaan. 
De administratieve reahter kan de beslissing van de overheid in zulke 
gevallen alléén wraken, indien die beslissing bij de afweging van belangen 
redelijkerwijs niet aldus kon uitvallen. Daarom is de eis van ona~hankelijke 
administratieve rechtspraak niet over de gehele linie vol te houden. 

Waardering 
Tot zover dit gedeelte der Toelichting, en het blijkt duidelijk, dat zij 

openstaat voor de moderne rechtsontwikkeling. Zij spreekt niet op smalen
de wijze over een degeneratie van het recht, alsof dit zou zijn ontaard in 
het snel en afdoende bieden van materiële voorzieningen aan zich begerig 
naar voren dringende belangengroepen, die ieder op zijn beurt aan trek 
moeten komen, waarbij willekeurige compromissen worden getmffen, en 
ernaar wordt gestreefd dat ieder zijn deel krijgt, niemand tekort komt, 
en iedereen zoet wordt gehouden. Het inzicht bestaat veeleer, dat inder
dáád niemand tekortgedaan en achtergeste1d mag worden, omdat zulks 
onredhtvaardig zou zijn. De antirevolutionaire vertogen over het recht, 
die de Toeliohting biedt, laten geen twijfel dat de ernstige wil bestaat, aan 
iederéén recht te verschaffen, en bijvoorbeeld niet slechts aan een bevoor
rechte groep, die haar eigen boontjes wel kan doppen. 

De vraag rijst, of dit aanpassingsvermogen van het recht aan de moderne 
technologisChe en maatschappelijke ontwikkeling dan misschien niet moet 
worden betreul'd, omdat die ontwikkeling zèlf afkeuring verdient, en of 
handhaving van de klassieke rechts idee misschien niet die ontwikkeling had 
kunnen tegenhouden. Op die vraag moet mijns inziens worden geant
woord, dat het van de grond komen van die ontwikkeling juist in sterke 
mate is bevorderd door het klassiek-liberale recht, en dat handhaving van 
dat recht haar welliCht alleen maar zou hebben versneld. Terwijl overigens 
die ontwikkeling ook waardevolle elementen bevat, die men niet zonder 
meer mag afsnijden. De ontplooiing van welvaart en cultuur hangt daar
mee samen, en het is van grote betekenis dat het recht zic.h erop toelegt, 
deze zo rechtvaardig mogelijk te doen verlopen. Anders zou die ont
plooiing ook spoedig in ineen,schrompeling verkeren. Het is begrijpelijk, 
dat het reCht daarbij zijn toevlucht moet nemen tot vage criteria, die in 
de gecompliceerde en veranderlijke situatie moeten worden verwerkelijkt. 
Het is de meta-juridisahe normativiteit, die het bastion van het positivis
tische recht binnendringt, en die maakt, dat het algemeen rechtsbesef 
of rechtsbewustzijn steeds meer nadert tot het besef van de noodzaak van 
rechtvaardige afweging van belangen. Dat daarbij uiteenlopende opvat
tingen bestaan, ligt in de aard der zaak, want het gaat om afweging van 
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uiteenlopende belangen. De politiek dient er juist voor, om die uiteen
lopende opvattingen tot elkaar te brengen door afweging van belangen. De 
mogelijkheid, dat onjuiste beslissingen worde.n genomen, is natuurlijk 
steeds aanwezig: ook hier is ane mensenwerk onvolmaakt. Daarom moet 
op de bekwaamheid en integriteit van bewindslieden, volksvertegenwoor
digers, rechters en ambtenaren, en op het medeleven van de burgers, een 
zware wissel worden getrokken. 

Motivering 
Wij bevinden ons hier reeds midden tussen de vraagstukken, die samen

hangen met de principiële aClhtel'grornd van het recht. Wat de Toelichting 
daarover opmerkt, is inzoverre opvallend, dat het beginsel van de soeve
reiniteit in eigen kring in deze vertogen geen belangrijke rol speelt. Zelfs 
womt het, volkomen terecht, uitdrulcl<:elijk toyzijde gesteld bij het pleidooi 
voor gemeentelijke zelfstandigheid. Dit pleidooi acht ik niet geheel ge
slaagd. Want uit de historie is veel met wortel en tak uitgeroeid; te 
weinig centralisatie kan óók tot misbruiken leiden; en de belangstelling 
van de burger voor plaatselijke nuances is, met deze nuances zelf, sterk 
afgenomen. Ik dacht dat in dit vertoog een betoog over de grenzen, die met 
het oog op het welslagen van de voorzieningen der landelijke overheid, 
aan de mogelijklheden van decentralisatie zijn gesteld, niet had kunnen 
worden gemist. Bij de functionele decentralisatie is, met het oog op de 
bescherming van de rechten der burgerij, de doelmatigheid een belangrijk 
beginsel. Missohien komt men nog het meest aan het autonorniestreven 
der gemeenten tegemoet, door het over de boeg van het zg. subsidiariteits
beginsel te gooien. 

Wat verder de principiële motivering van deze vertogen betreft, wordt 
melding 'gemaakt van de erkenning van de soevereiniteit Gods, die ten 
grondslag ligt aan de geestelijke vrijheid, aan het gelijk recht voor ieder, 
welke ook zijn overtuiging mag zijn, en aan de zelfstandigheid van de 
enkeling en van de samenlevingsverbanden. Met dit laatste komt dus de 
soevereiniteit in eigen kring aan de orde, en opgemerkt womt, dat de 
samenlevingsve1'banden in de schepping zijn gegrond, en daarom van eigen 
rechte zijn tegenover de overheid. Ook wordt gesproken over de eerbied, 
die aan het overheidsgezag moet worden bewezen, omdat dit gezag van 
Godswege aan de overlheid is toegekend. <:;ewezen wordt tenslotte op een 
door God gesteld redht, dat ;yeerklank vindt in het rechtsbewustzijn van 
de onderdanen, en waarvoor het liefdegebod een vast uitgangspunt is, ook 
al geldt dit voor het gehele levensgedrag, ook buiten het recht. 

Met dit laatste ben ik het van harte eens, maar waar ik mee blijf zitten 
is, dat ik geen duidelijk verband zie tussen de gehouden vertogen ener
zijds, en de soevereiniteit en het gezag van God anderzijds. Dat is dunkt 
mij ook heel begrijpelijk, want wij kunnen ons van Gods gezag en soeve
reiniteit geen voorstelling maken. Misschien is het wel heel overdreven 
menselijk om van God als' een soeverein of een gezagsdrager te willen 
spreken. Ik geloof gaarne, dat alle goede soevereiniteit en alle goed gezag 
die er in de wereld zijn, uit Gods hand zijn voortgekomen. Maar dan 
misschien wel alleen op deze wijze, dat Hij mensen roept tot een liefde
dienst, die hun gezag onder de mensen verschaft. Persoonlijk geloof ik, 
dat wij wat de principiële achtergrond van het recht betreft, genoeg heb-
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ben aan het vaste uitgangspunt van het liefdegebod, aan de goddelijke 
roeping tot de dienst der liefde. Dan hebben wij ook minder behoefte 
aan het afleiden van een geestelijke vrijheid, en van gelijke 'rechten en 
zelfstandigheid van enkelingen en samenlevingsverbanden, uit goddelijke 
soevereiniteit en gezag. Het is voor 0nze deemoed beter, dat dit alles onder 
het zachte juk van het liefdegebod doorgaat. Het is beter, dat wij ons 
voor de nauwe poort van het liefdegebod van wat zelfverheffing ontdoen. 
Want gereohtigheid en gezag, die losgemaakt zijn van de liefde, voeren 
naar onrecht en onderdrukking, evengoed als liefde zonder gerechtigheid 
en gezag in de chaos eindigt. Hoe dit echter zij, er is geen aanwijzing 
dat de Toelichting in de tot dusver besproken vertogen door de mijns 
inziens niet geheel geslaagde principiële motivering 'het spoor bijster is 
geraakt, en dit is heel gelukkig. Het is overigens ook niet zo, dat men bij 
een benadering vanuit de goddelijke roeping en het liefdegebod, tot een 
sluitende rechtvaardiging van bepaalde beslissingen zou kunnen komen, 
evenmin als dit bij de traditionele benadering vanuit de goddelijke soeve
reiniteit het geval was. De oorzaak daarvan is, dat in beide gevallen de 
menselijke verantwoordelijkheid openblijft. Deze openheid voor de mense
lijke verantwoordelijkiheid is groter bij de benadering vanuit de roeping en 
het liefdegebod, en daarom geef ik aan deze benadering de voorkeur. 

De welvaart 
De oveflheidspolitiek is gericht op rechtsvorming door middel van een 

rechtvaardige afweging van belangen, en deze belangen zijn aan het 
cultuurstreven, waartoe de mens van Godswege geroepen is, inherent. 
Daarom kan de overheid zich niet van de cultuur distantiëren. De rechts
vorming is wezenlijk verbonden met het cultuurstreven. Tot het cultuur
streven behoort het welvaartsstreven. De welvaart is bij wijze van spreken 
de teohnisch-economische onderbouw van de cultuur. Daarom mag de wel
vaartspolitiek, of sociaal-economische politiek, het eerst worden behandeld. 

Weergave 
De Toelichting zet uiteen, dat de ovetiheid de publieke vo.orwaarden 

mo.et scheppen, die ruimte verschaffen vo.or de zelfstandige activiteit van 
ondernemers, atibeiders en consumenten. Maar zij mag ook de particu
liere ec.onomische zeggenschap beperken, of indirect binden, of zelfs zich 
geheel toeëigenen, wanneer daarvoor een duidelijke rechtsgrond is, d.w.z. 
wanneer het bedrijfsleven niet zelf in staat is, die situatie te realiseren, die 
in verband met de ontplooiing van het volksleven vereist is. Want het be
drijfsleven behoeft wel vrijheid voor de na:koming van zijn eigen roeping, 
maar die vrijheid staat niet lo.s van de roeping tot inachtneming van de 
reohtmatige belangen van de medemens. De vrijheid van het bedrijfsleven 
is dus niet een bewegingsruimte, waarin het bedrijfsleven zijn bevoegd
heden on1belemmerd, naar eigen inzicht, mag gebruiken. Die vrijheid is 
gebonden aan de roeping, en dus ook aan de eis tot eerbiediging van eens 
anders rechtmatige belangen. De gang van zaken in .het bedrijfsleven is 
niet onafhankelijk van sociale, ethische en andere normen, en dus kan de 
norm van de publieke rechtvaardigheid t.ot beperking van de economische 
zeggenschap van het bedrijfsleven nopen, onder afweging van alle be-
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trokken belangen. Ook kan door ingrijpen op strategische punten een 
indirecte binding van economische zeggensohap worden aangelegd, ten 
gevolge waarvan deze zeggenschap vrijurillig op de gewenste wijze wordt 
aangewend. 

Er is in de moderne volksihuisihouding een voortdurende tendentie tot 
overbesteding. Want als gevolg van de sterke organisatie van werkgevers 
en werknemers zijn de belangen van deze groepen gelijkgericlht geworden. 
Ook zijn alle ondernemers, tezamengenomen, gebaat bij belangrijke loons
verhogingen, immers daardoor worden hun afzetmogelijkheden vergroot. 
De overbesteding manifes1teert zich in een hoog peil van werkgelegenheid 
en stijgende lonen en prijzen. De overheid moet er eohter op toezien, dat 
met de belangen van alle bevolkingsgroepen voldoende rekening wordt ge
houden. Zij moet dus de loonontwikkeling bewaken. Bij haar beleid kan 
de overheid op beperkte wijze gebruik maken van de plantechniek. Mits 
deze niet een keurslijf wordt voor de ontwikkeling van het economisch 
leven, waarbij de roep,ing van de in het bedrijfsleven wer~zame personen 
geheel zou worden ondergraven. De zelfstandige roeping van het bedrijfs
leven kan worden ondersteund door publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie, mits de handelingen der publi'ekrechtelijke bedrijfsorgane.n niet met 
het algemeen belang strijden, en mits zij de eigen roeping van de onder
nemingen in de bedrijfstak: niet aantasten. 

Op het gebied van de sociale politiek merkt de Toelichting op, dat bin
nen de onderneming de arbeid, naast het kapitaal, moet worden gezien 
als constituerend element. Dit wil zeggen, dat de arbeiders als volwaardige 
en mede-verantwoordelijke bedrijfsgenoten moeten worden erkend. Want 
de onderneming is een samenwerkingsverband van kapitaal en arbeid, 
onder leiding van de directie. Evengoed als aan het kapitaal, komt aan 
de arbeid medezeggenschap toe ten aanzien van het gehele ondernemings
beleid, alsmede een aandeel in de vermogensaanwas der onderneming, 
terwijl uit een Oogpunt van rechtvaardigheid der maatsohappelijke in
komensverdeling een eind moet worden gemaakt aan de hoge uitkeringe.n, 
die directeuren en commissarissen van vele ondernemingen plegen te 
ontvangen. 

Tenslotte wijst de Toelichting op de maatschappelijke zorg en het 
maatschappelijk werk. De maatschappelijke zorg heeft betrekking op finan
ciële hulp ter leniging van nood, die in onze welvarende samenleving nog 
bij velen bestaat, en die niet door sociale verzekering kan worden ver
holpen. Het maatsohappelijk werk is gericht op degenen, die zich niet 
kunnen aanpassen bij de samenleving, en het wil bereiken dat door ont
plooiing van de persoonlijldleid en versterking van de persoonlijke verant
woordelijkheid, deze moeilij~heden worden overwonnen, en op die manier 
gezonde tussenmenselijke verhoudingen worden bevorderd. De kerkelijke 
en particuliere organen, die zioh op het gebied van de maatsohappelijke 
zorg en het maatsdhappelijk werk bewegen, hebben subsidie van de over
heid nodig. De overheid moet deze hulp verlenen, omdat de sociale ge
rechtigheid eist, dat ook aan de zwakken een menswaardig bestaan wOlfdt 
verzekerd. 

Waardering 
Het is uit deze weergave duidelijk, dat de Toelichting, met eerbiediging 
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van het eigen karakter van de economische kring en stroom, de toegan
kelijktheid van de economische sector voor overheidsingrijpen staande houdt. 
Dit is van ~rote betekenis, want het economisoh leven is wel een eigen
soortig gebied, waar de economische norm der doelmatigheid, in de ver
schijningsvormen van rendabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, continuïteit en 
expansiviteit, de leiding heeft, maar dit wil niet zeggen dat de meta-econo
misdhe normativiteit daar niet zou gelden, en dat er geen verantwoorde
lijktheid van het bedrijfsleven voor inachtneming van het belang van 
anderen, en van het algemeen belang, zou bestaan. Bij de economisohe be
slissingen van de ondernemers moet een afweging van belangen plaats vin
den, naar de eis van het economisch beginsel, echter mag daarbij de ge
reohtigheid niet worden veronachtzaamd. Geschiedt dit wel, en in die mate 
dat andere belangen ernstig worden gesdhaad, dan is corrigerend ingrijpen 
van de overheid in het economisch leven geboden, op grond van de eigen 
roeping der overheid, met dien verstande dat de vitale belangen van het 
bedrijfsleven daarbij wOI'den ontzien, opdat aan het bedrijfsleven geen 
onrecht worot gedaan. Dit corrigerend ingrijpen kan een preventief karak
ter dragen, wanneer aangenomen moet woroen, dat het nadelig gevolg 
van het onbelemmerd ondernemershandelen met z·ekerheid zal optreden. 
Dit zal met name het geval zijn, wanneer het nadelig gevolg optreedt als 
gevolg van factoren die met het ondernemershandelen nauw samen
hangen, maar waartegen de ondernemer niets kan uitrichten, of waarvan 
hij zich in het geheel niet bewust is. De Toelichting heeft voor de eisen der 
moderne economische politiek volledig begrip. 

Op het gebied van de socwle politiek kan ik met minder instemming 
gewagen van wat de Toeliohting opmerkt. Naar mijn mening is het 
namelijk geenszins vaststaand, dat de onderneming naar haar typisahe 
structuur moet wOI'den ·besohouwd als een samenwerkingsveI'band van 
kapitaal en arbeid. Deze :redenering berust op verouderde opvattingen ten 
aanzien van het begrip produktiviteit, alsof prodU'ktie uit niets dan combi
natie van kapitaal en arbeid bestond. Ook het denken in termen van de 
oude klassenstrijdleer speelt bij deze redenering een rol. V ooI'bijgezien 
wordt aan het feit, dat de onderneming een economisch gekwalificeerd 
samenlevingsverband is. De doelmatige beschikking over sohaarse pro
duktiefactoren neemt daar de centrale plaats in. De ondernemingsgeest 
en de ondememersbekwaamheid hebben daar de constituerende functie. 
De leidingen de winstbestemming vormen vitale aspecten van de onder
neming. Ook de tantièmes van leidinggevende personen moeten in dit 
licht worden besohouwd. 

Ik vraag mij ook af, of de Toelichting het begrip sociale politiek niet 
al tezeer bepe'rkt tot de vraagstukken die samenhangen met de arbeidsver
houding in de industrie, en in de naamloze vennootschap. Er zijn méér 
sociale problemen in de samenleving, dan die op welke arbeidsverhouding 
ook betrekking hebben. Bn dan denk ik niet zozeer aan de gevallen van 
acute armoede, zowel in de oude, materiële betekenis van gebrek aan 
levensbenodigdheden., als in de nieuwe betekenis van vereenzaming en ont
moediging, waar de sociale zorg en het sociale werk zich mee bezig houden. 
Het wil mij voorkomen, dat nadere bezinning op de sociale vraagstukken 
dringend noodzakelijk is. 

-- --------
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Motivering 
Wat de principiële motivering der welvaartspolitiek betreft, valt op dat 

de Toelichting erop wijst, dat het christelijk geloof de uitgangspunten 
der economische politiek bepaalt. Daarbij wordt dan met name gewezen op 
het Koningsohap van Christus, waarvan wordt gezegd, dat de zelfstandige 
roeping der onderdanen tot ontplooiing van gezin en onderneming daaruit 
voortvloeit. De belangen der volksgemeenschap gaan, aldus de Toelichting, 
daarom niet op in die van het bedrijfsleven, gelijk bij het kapitalisme, noch 
ook omgekeerd die van het bedrijfsleven in die van de volksgemeenschap, 
zoals bij het socialisme het geval is. Wat de sociale politiek betreft, legt de 
Toelichting de nadruk op de arbeid als goddelijk beroep en dienst aan de 
naaste. Het tegengaan van armoede en van opeenhoping van bezit wordt 
gemotiveerd met het beginsel der gerechtigheid, de menselijke waardigheid 
en het liefdegebod. Ook wordt op grond van de Bijbel aan het persoonlijk 
bezit een pos,itieve betekenis toegeschreven. 

Wat dit laatste betreft, geloof ik, dat de positieve betekenis van persoon
lijk bezit van heel verschillend gewicht is, naar gelang van het type van 
economische en sociale orde, waarin het functioneert. De bijbel schrijft ons 
geen bepaa}d systeem van maatschappelijke. orde voor. Binnen de grenzen 
van de fictieve uitersten van volledige centralisatie en volledige decen
tralisatie van economische maoht, zijn er oneindig veel mogelijkheden, en 
de juiste keuze moet in iedere gegeven situatie geschieden naar de maat
staven der menselijke waardigheid, welke in het liefdegebod zijn samen
gevat, en waarbij de gerechtigheid, de persoonlijke vrijheid en de doel
matigheid simultaan betrokken zijn. Want het kapitalisme, dat de per
soonlijke vrijheid absoluteert, leidt tot uitbuiting van de zwakke door de 
sterke, terwijl het socialisme, dat de rechten der zwakken wil beschermen 
door de sterken aan banden te leggen, tot verspilling van schaarse pro
duktiekrachten voert. Het kapitalisme blijft beneden de maat der mense
lijkheid, omdat het de gerechtigheid relativeert, en medemensen berooft 
van welvaart, die zij voor hun levensonderhoud en ontplooiing behoeven. 
Het socialisme relativeert de doelmatigheid, en de verspilling die daaruit 
voortkomt, betekent óók verlies van welvaart en van kansen op ontplooiing. 
De motivering van bevordering van welvaart, bestrijding van armoede, 
en wegneming van al te grote ongelijkheden in de verdeling van het maat
schappelijk inkomen, uit het beginsel der gerechtig:heid, uit de menselijke 
waardigheid, en uit het liefdegebod, wil mij dus juist voorkomen, al mag 
het daarmee nauw samenhangend eoonomisch beginsel der doelmatigheid 
niet uit het oog worden verloren. In ieder geval is juist, dat het christelijk 
geloof de uitgangspunten der welvaartspolitiek, zoals wij die opvatten, 
bepaalt. De redenering, dat de zelfstandige roeping tot ontplooiing van 
gezin en onderneming, dus de persoonlijke vrijheid, uit het Koningsahap 
van Christus voortvloeit, spreekt mij niet aan. Zelfs schrik ik daarvoor 
terug. Want naar mij wil voorkomen, ontspringt niet alleen de persoon
lijke vrijheid, maar de gehele normativiteit, aan de goddelijke roeping, en 
met name aan het liefdegebod, en het Koninkrijk Gods is dáár, waar 
aan dit gebod wordt voldaan. 

De cultuur 
De welvaart is niet een op zichzelf staande grootheid, maar zij is met 
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het menselijk welzijn onlosmakelijk verbonden. De rechtsvorming, waar
mee de statelijke politiek zich bezig houdt, is niet alleen gericht op weg
neming van ongerechtigheid, die in en door het menselijk welvaartsstreven 
ontstaat, maar zij heeft te maken met het gehele welzijnsstreven, dat is 
de gehele cultuur. Ik teken hierbij aan, dat tussen de welvaartssector ener
zijds, en het cultuurgebied buiten die sector, dat ik hier kortheidshalve 
als de cultuursector aanduid, anderzijds, geen scherpe scheidingsgrens is 
aan te geven. Zo kan men erover dubiëren, of de volksgezondheid tot 
de welvaart, dus tot de technisoh-ecünomische infrastructuur van de cul
tuur, dan wel tot de bovenbouw van de cultuur behüort. Ik ga er niet üp 
in, of de volksgezondheid, de waterstaat, de vülkshuisvesting, het verkeer, 
de maatschappelijke zorg, het maatschappelijk werk en dergelijke tot de 
ene of tot de andere sector, dan wel tüt een grensgebied tussen beide 
moeten worden gerekend. Het doet er niet züveel toe, want in werkelijk
heid zijn alle samenlevingsfuncties sterk door elkaar heengevlochten en 
steunen zij alle op elkaar. Alle levensstromen, die men in gedachten wil 
onderscheiden, vloeien in het volle leven in één bedding uit, want ieder 
mens staat in alle kringen en stromen. 

Weergave 
Wat de volksgezondheid betreft, de Toelichting verstaat onder gezond

heid een toestand van harmonie in lichamelijk en geestelijk opzicht, welke 
mede is gebaseerd op een harmonisch functioneren in de diverse levensver
banden. Dat is dus ruim genoeg om de gehele cultuur te omvatten. De 
openbare gezondheidszorg, aldus de Toeliahting, is vooral preventief, want 
de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de enkeling en bij het gezin. De 
overheid dient voorwaarden te scheppen, waardoor iedere burger aan zijn 
plicht tot gezondheidszorg üp redelijke wijze kan vüldoen. Voorts moet 
zij de gevaren van de samenleving voor de gezondheid, die buiten het 
bereik van de enkeling vallen, bestrijden. 

De Toelichting bevat een vertoog over het onderzuijs, waarin de vrij
heid van onderwijs sterke nadruk ontvangt, want de geestelijke vrijheid is 
daarbij ten nauwste betrükken. De overheid moet de initiatieven, welke 
op onderwijsgebied uit de samenleving voortkomen, stimuleren en coör
dineren. Zij moet bevürderen, dat er niet alleen voldoende gelegenheid tot 
het volgen van deugdelijk onderwijs bestaat, maar ook dat ieder op
groeiend mens de üpleiding kan krijgen, die bij zijn of haar aanleg past. 
Want de plaats van het onderwijs in de samenleving is geheel veranderd. 
Voortgezet onderwijs mag niet meer alleen een voorrecht voor" weinigen 
zijn. Het is een noodzaak voor allen geworden, en de maatschappij heeft 
een sterk toenemende behoefte gekregen aan in allerlei kennis en kunde 
opgeleide werkers. 

Buiten het onderwijs is de overheid geroepen ertoe bij te dragen, dat 
allerlei oude en nieuwe cultuurgoederen binnen het bereik van het volk 
worden gebracht. Op het gebied van deze culturele vorming is het subsidie
beleid der overheid moeilijker dan bij het onderwijs, aangezien de toetsing 
op deugdelijkheid moeilijker is. De overheid heeft er ook op toe te zien, 
dat de culturele ontwikkeling binnen de perken van de openbare orde en 
de goede zeden blijft. 

Wat de zede betreft, wijst de Toelidhting erop, dat de verantwoorde-
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lijkheid voor de zedelijkiheid en de geestelijke gezondheid bij het vO'lk zelf 
ligt. De O'verheid kan de versterking van de zeden en van het zedelijk 
bewustzijn alleen bevorderen. Maar dit is dan ook zeer belang;rijk voor de 
rechtsvO'rming, aangezien het recht zich uit de zede ontwikkelt, inzoverre 
een wet rust in een zedelijk bewustzijn, al wordt O'mgekeerd het zedelijk 
bewustzijn ook versterkt dO'or het recht. De versterking van het zedelijk 
besef zèlf moet door de kerk gesohieden, want Iiet zedelijk bewustzijn 
hangt samen met het religieus besef. 

Kerk en overheid hebben ieder een geheel eigen roeping. De kerk 
predikt het liefdegebod, en de O'verheid is draagster van het recht. De 
overlheid moet de vrijheid, zelfstandigheid en eigensoortigheid van de kerk 
erkennen. De kerk kan niet alle ontwikkelingen in het staatsleven aan
vaarden, want er bestaat een staatsontwikkeling in antichristelijke richtmg. 

Waardering 
Aldus de Toelichting, en men krijgt de indruk dat zij zich over het 

geheel op het gebied der cultuur verder van de O'verheidszorg distantieert 
dan op dat van de welvaart. Dat zO'u daaraan kunnen liggen, dat het bij 
de welvaartspolitiek gaat om wegneming van armoede en voorkoming van 
uitbuiting van de sociaal en economisdh zwakke door de sterke: het 
behoud van het bestaan gaat voorop. Bij de cultuur gaat .het om de ver
heffing van het bestaan, waarbij de geestelijke vrijheid een belangrijke rol 
speelt, en waar zich een bonte verscheidenheid van menselijke geestes
uitingen vertoont. Deze verschillen zijn echter slechts gradueel, want et 
bestaat ook geestelijke annoede en uitbuiting, terwijl de geestelijke vrijheid 
ook van veel belang is voor de ontplooiing van economisch initiatief. Bij 
de welvaartspolitiek gaat het hoofdzakelijk om de verhouding tussen de 
overheid en de O'nderneming. Op cultureel gebied komen samenlevings
verbanden als het gezin, de school, de kerk, en levensgebieden als kunst, 
wetenschap, publiciteit en recreatie binnen het gezichtsveld. De eerbiedi
ging van de geestelijke vrijheid gedoogt niet, dat de O'verheid aan de cultu
rele activiteit in deze verbanden en op deze terreinen krachtige leiding 
verschaft. Want de culturele activiteit is gekwalificeerd door aestetische, 
analytische, pedagogisohe en dergelijke nonnen, alsmede door de geloofs
nonn. Zij onttrekt zidh in belangrijke mate aan de keur van het recht. 
Op economisch gebied beschikt de overheid nog wel O'ver een aantal 
hanteerbare economisdhe nO'nnen, aan de hand waarvan zij de deugde
lijkheid van het economisch verloop min O'f meer kan toetsen, zoals de 
nonnen van werkgelegenheidsevenwicht, bestedingsevenwicht, monetair 
evenwicht,betalingsbalansevenwicht, evenwidhtige groei en dergelijke. Er 
bestaan evenwel geen vergelijkbare normen voor de beoordeling van de 
deugdelijkheid van het cultuurverlO'op. 

Daarom behoeft het niet te verwonderen, dat de toegankelijkiheid van 
de cultuursector voor ovet1heidsingrijpen kleiner is dan die van de wel
vaartssector. De persoonlijke vrijheid is in eerstgenoemde sector veel kwets
baarder. Wat de kerk betreft, eindigt mijn bovenstaande weergave zelfs 
met een duidelijke achterdocht tegenover de staat, in verband met demo
nische neigingen, die hij gemakkelijk zou kunnen gaan vertonen. Wanneer 
het om de kerk gaat, kunnen de rollen zich op een gegeven ogenblik om
draaien, want in geval van nood mag de kerk de overheid op haar plicht 
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wijzen. De ervaring leert, dat de kerk dit niet moet overdrijven, omdat 
haar woord dan krachteloos wordt. 

Niettemin heeft de overheid op het gebied der cultuur toch wel belang
rijke bemoeiingen. De rechtShandeling van de subsidieverlening, met daar
aan verbonden toezioht op de deugdelijkheid van de verrichte prestaties, 
neemt daat1bij, evenals bij de sociale zorg en het sociale werk, een be
langrijke plaats in. Wij raken hier een ander belangrijk punt van ver
schil tussen de economische en de culturele sector. \Vant in het beddjfs
leven gesc!hiedt produktie van goederen en diensten voor het ruilverkeer. 
De financiering geschiedt uit de opbrengst, zelfs in de regel met een zeker 
surplus. In de culturele sector speelt het ruilverkeer over het algemeen geen 
belangrijke rol, en moet de financiering, althans V'Oor een deel, van de 
overheid komen. De afweging van belangen, met het oog op het algemeen 
belang, draagt hier het karakter van de vaststelling van een geldsom, die 
voor culturele doeleinden zal worden beschikbaar gesteld, en van de be
paling van de prioriteit bij de besteding daarvan. De beoordeling van de 
deugdelijl<iheid van het verrichte werk kan daarbij natuurlijk niet geheel 
worden 'gemist. Het wil mij voorkomen, dat bijvoorbeeld ten aanzien van 
het onderwijs, in verband met de hoge daaraan verbonden kosten, en 
met het oog op de sleutelpositie die de onderwijsontwikkeling voor de 
ontplooiing van welvaart en cultuur, en dus voor het algemeen belang in
neemt, de beoordeling van de deugdelijkheid van het verriohte werk in toe
nemende mate haar eisen zal gaan stellen. 

Motivering 
Wat de principiële motivering van de onderhavige vertogen betreft, is 

de persoonlijke vrijheid een in het oog vallend beginsel, terwijl ook de 
sociale geredhtigheid, in veflband met de spreiding van gezondheidszorg en 
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden over alle groepen der bevol
king, terecht een belangrijke rol speelt. Van bijzonder belang is voorts het 
begrip goede zeden. De Toelichting verstaat daaronder de goddelijke zede
wet, de wet van het dienen van God in geloof en het liefhebben van de 
mensen. Het Koningschap van Ohristus komt daartbij ter sprake, en het 
beslag van Gods Woord op het openbare leven. Naar mijn mening moeten 
wij bij dezethoologische wijze van benaderen oppassen, dat wij de zede 
niet zonder meer gelijkstel1en met de gereformeerde zede. Beter is het 
wel1icht, gelijk de Toelichting óók doet, een nauw verband te leggen 
tussen zedelijk!heid, gerechtigheid en naastenliefde, waarbij dan het liefde
gebod decentrale plaats inneemt. De Toelichting brengt in dit verband 
de gemene gratie ter sprake, en wijst erop, dat de burgerlijke zedelijkheid 
en gerechtigheid geen tegenstelling vormen met het christelijk geloof. Dit 
lijkt mij juist, want de goddelijke roeping tot de dienst der liefde is óók 
gericht tot degenen die het ohristelijk geloof verwerpen. 

Goede zeden ontstaan, wanneer de mensen in hun relaties tot God, de 
medemens, het eigen zelf en de dingen, zich laten leiden door de liefde, 
d.w.z. dat hun handelen door nauwkeurig toezien en gaarne helpen is ge
kenmerkt. Kwade zeden ontstaan, wanneer verblinding, vervreemding en 
vijandschap de overhand verkrijgen. Het is voor de publieke gerechtigheid, 
waarvoor de oveflheid heeft op te komen, van groot belang dat dit niet 
geschiedt, want het rec!htsbewustzijn, waarop het recht ten dele steunt, 
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hangt nauw samen met het zedelijk bewustzijn. De overheid heeft dan ook 
tegenover de zede een bepaalde plidht, waarbij zij zich niet moet laten 
leiden door een natuurlijke moraal, want die bestaat niet. De moeilijkheid 
is dus, hoe de overheid hier haar plicht heeft te verstaan. Terecht merkt 
de Toelichting op, dat een kerkelijke belijdenis niet kan dienen als politiek 
program; dat zou tot aanranding van de geestelijke vrijheid leiden. Van
daar ook dat de Toelichting herhaaldelijk onderschrijft, dat de overheid 
rechtsgelijkheid en reohtsbescherming moet geven aan burgers van iedere 
overtuiging, al wordt op één plaats daarbij aangetekend, dat dit wel tot 
relativisme kan leiden. De enige uitweg is, dat de overheid erkent, dat het 
liefdegebod de hoogste norm voor het menselijk leven en handelen is, en 
dat zij bij haar wetgeving en andere 'reahtsvorming, ook wat het toekennen 
van aanspraken betreft, er voortdurend rekening mee houdt, dat de ver
sterking van de goede zeden en van het zedelijk bewustzijn in de zin van 
dat gebod in de hand moet worden gewerkt. 

De corporatieve gedachte 
Ter afsluiting van de bespreking der onder dit hoofd vallende vertogen, 

wil ik nog ingaan op een interessante suggestie die in de Toelichting 
voorkomt. Zij werpt namelijk de vraag op, of de corporatieve gedachte, 
die in het bedrijfsleven vorm kreeg in de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie, wellicht ook buiten het bedrijfsleven meer toepassing zou kunnen 
vinden. Naar mijn mening behoeft men niet van oorporatismete worden ver
dacht, wanneer men deze suggestie opwerpt, of die in overweging neemt. 
Om te beginnen, is de corporatieve gedachte niet alleen op het gebied 
van de welvaart, maar ook op dat van de cultuur, niets nieuws, want er 
zijn privaatrechtelijke organisaties bij de vleet. De vraag is nu, of organi
saties met publiekrechtelijke bevoegdheid óók denkbaar of raadzaam zou
den kunnen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de volksgezondheid, het 
onderwijs, de recreatie en dergelijke. De vraag is in het huidige stadium 
van ontwikkeling der samenleving waarschijnlijk slechts van theoretisch 
belang. Wij zijn eraan gewend, dat de overheid haar beslissingen op deze 
gebieden neemt in overleg mcl commissies, waarin deskundige figuren uit 
de organisaties zitting hebben, of in direct overleg met deskundigen. Op 
die wijze tracht de overheid zioh een beeld te vormen van de mate van 
urgentie van het te verrichten werk, en van de daaraan te stellen eisen. 
De vraag is dus nu, of dit overleg zou kunnen worden verbeterd door het 
scheppen van een stelsel van overkoepelende organisaties, en of de over
heid haar moeilijke taak op het gebied der cultuur niet althans ten dele 
zou kunnen afschuiven op die organisaties, door daaraan verordenende 
bevoegdheid te verlenen. 

Bij mijn weten is in het verleden nooit de gedachte overwogen, bijvoor
beeld een sluitend stelsel van onderwijsorganisaties met verordenende be
voegdheid te scheppen, aan welke organisaties dan de regeling van het 
onderwijs, mcl inachtneming enerzijds van het algemeen belang, anderzijds 
van de eigen aard en zelfstandigheid der onderwijsinstellingen en privaat
rechtelijke organisaties, zou worden toevertrouwd. Ik weet wel, dat de ge
daohte van de publiekrechtelijke organisatie in het bedrijfsleven niet overal 
even populair is, en dat zij niet die opgang heeft gemaakt die sommigen 
zioh hadden voorgesteld. Misschien moet men zelfs zeggen, dat die ge-
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dachte daar enigszins op haar retour is. Het is mogelijk, dat dit zijn 
oorzaak vindt in het feit, dat het zwaartepunt der eoonomische pOolitiek 
zich sindsdien in het macro-economische vlak heeft gevestigd. Maar op het 
gebied der cultuur bestaan geen vergelijkbare, gemakkelijk hanteerbare 
politieke normen. De bemoeiingen der centrale overheid zullen over het 
algemeen groter zijn, naarmate in een bepaalde levenskring de autonomie 
op het gebied der rechtsvOorming kleiner is, d.w.z. naarmate tussen de 
interne rechtsregelingen der individuele samenlevingsverbanden en de state
lijke rechtsregeling een vacuum bestaat. De cOonsequentie is, dat men voort
durend klachten te hOoren krijgt over aanranding van vrijheden door de 
staat, ook al doet de oveJ:iheid niets anders dan regelen wat de onder
scheidene samenlevingssectoren laten liggen. 

Voor de ovenheid (regering en volksvertegenwoordiging beide) zoou het 
een aanzienlijke verlichting betekenen, indien zij zou kunnen volstaan met 
de bescherming van het algemeen belang, en indien zij de regeling van 
interne verhoudingen van sectoren aan competente organen van die sec
toren zou kunnen overlaten. Zelfs zou de staat de vrijheid dier sectoren 
misschien niet aan banden behOoeven te leggen door subsidievoorwaarden 
te stellen. De financiering zou door een omslagstelsel naar de trant van de 
volksverzekering kunnen geschieden. Ik weet wel, dat deze denkbeelden 
zuiver theoretisch zijn, en dat alle practici er de schouders over zullen op
halen. Maar ik vind de theoretische gedaohte van het terugwijzen van de 
staat naar het eigenlijke terrein der overheid, namelijk de zorg voor het 
algemeen belang, zeker belangwekkend. Degenen, die de demonie van de 
welvaartsstaat en van de cultuurstaat vrezen, zouden daarmee moeten 
instemmen. 

In dit verband vel'dient vermelding, dat de Toelic!hting ergens opmerkt, 
dat de staat afsterft, omdat het proces van schaalvergroting op planetair 
niveau is aangeland. Dat betekent dus, dat wij worden voortgedreven in de 
riohting van de superstaat op wereldniveau, een toekomstbeeld dat de 
Toelichting overigens terecht afwijst. Men kan zich afvragen, of het in het 
belang van de instandhouding van onze nationale waarden misschien geen 
aanbeveling zou verdienen, overdracht van statelijke bevoegdheden aan 
corporaties te bevorderen. 

Het bu:itenland 
De politiek richt zich niet alleen Oop binnenlandse problemen. Over de 

gehele breedte van het welvaarts- en cultuurleven doen zich vele buiten
landse en internationale facetten en factoren voor. 

Ween/ave 
De Toelichting wijst op de toenemende onderlinge verbondenheid en 

wederzijdse afhankelijkheid van de belangen der volkeren, en op de nood
zaak van uitbouw van een internationale rechtsorde. In dit verband her
innert zij aan het feit, dat de moderne produktiemethoden grotere markten 
eisen, en aan de zelfstandigheidsdrang der jonge landen, ook in economisch 
opzicht. Bij de internationale samenwerking zullen supranationale organen, 
met eigen soevereiniteitsrechten ten aanzien van de gemeenschappelijke 
taken, nodig zijn, waarbij dan moet worden gestreefd naar behoud van de 
versche~denheid en de ontplooiingsmogelijkheden der afzonderlijke volke-
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ren, naar de eigen aard van ieder volk. Op dit uitgestrekte terrein is de 
landsoverheid geroepen, mede te werken aan de bevordering van recht en 
gerechtigheid in de samenleving der volkeren. Ook dient hulp te worden 
verleend bij de ontwikkeling der anne landen. Niet alleen de staat, maar 
ook de kerk en de maatschappij hebben hier een roeping. 

Voor het weerstaan van onrechtmatig buitenlands geweld dient de over
heid over een leger, evenals voor de handhaving van orde en rust in het 
binnenland over een politiemacht, te beschikken. Want, aldus de Toelich
ting, het gevaar bestaat, dat de opeenhoping van cultuunnaaht een eigen 
bestaan gaat voeren onder leiding van een bepaalde ideologie, en op het 
gebied van de ideologie is geen vreedzame coëxistentie mogelijk. In het 
vertoog dat hierover handelt, wordt met name aan het communisme ge
dacht, waarvan dan wordt gezegd, dat het onverenigbaar is met vrijheid, 
vrede en gerechtigheid, en dat het geen gesprekspartner voor het westen is. 
Daarbij merkt dit vertoog op, dat de wereldoorlog in het atoomtijdperk 
ethisch ongeoorloofd is, maar dat de atoomvrede een gulden middenweg is 
tussen het pacifisme, dat de waarden van het westen niet serieus neemt, en 
een communistische bezetting, die ze wil vernietigen. Niettemin wil de 
Toelichting een legitiem pacifisme respecteren, dat de hoogheid van het 
oveflheidsgezag erkent, en de komst van het Koninkrijk Gods verwacht. 

Motivering 
Het is merkwaardig, dat deze eschatologische toets in dit boek speciaal 

in de vertogen over de internationale vraagstukken wordt aangeslagen. 
Zo wordt ook ten aanzien van de bevordering van recht en gerechtigheid 
in het internationale leven opgemerkt, dat dit streven iets moet doen op
lichten van de geredhtigheid en de vrede van Gods Koninkrijk, wat wij 
kunnen, omdat wij het einddoel, de laatste vo~heid des tijds, kennen. Ik 
geloof, dat het 'beter is, de laatste dingen, evenals de eerste, in Gods hand 
te laten, en daarom kan ik mij meer vinden in die principiële fundering 
voor de internationale politiek, die de Toelichting zoekt in de menselijke 
waardigheid, de rechtvaardigheid en de solidariteit, ook wel samengevat als 
de ,betekenis van de ethiek voor de samenleving. Naar mijn mening moeten 
wij de pmblemen van de buitenlandse en internationale politiek bij voor
keur benaderen in het licht van het liefdegebod, dat ons, ook internationaal, 
van dag tot dag voor de eisen van solidariteit, gerechtigheid en vrijheid 
plaatst. Dan worden wij inderdaad geroepen, onze medewerking te ver
lenen aan internationale samenwerking, en hulp aan ontwikkelingslanden. 
Wat de ontwikkelingshulp betreft, is zeker van grote betekenis, dat de 
zending en de missie in die landen over een wijdvertakt apparaat be
schikken, dat voor hulp in micro-verband een belangrijke medewerking 
kan verlenen. 

Ik vennag niet in te zien, dat een goede organisatie van het welvaarts
en welzijnsstreven het communistisch gevaar zou bevorderen. Veeleer het 
tegendeel is mijns inziens het geval. Ook vraag ik mij af, of het niet te 
pessimistisch is gezien, wanneer wij menen met de landen achter het ijzeren 
gordijn niet te kunnen praten. Onze roeping tot solidariteit strekt zich ook 
tot de volkeren achter dat gordijn uit. Inhoeverre de handhaving van de 
waarden van het westen hoger moeten worden aangeslagen dan het ver
mijden van een ethisch ongeoorloofde oorlog, maakt de Toelichting niet 
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duidelijk. Een beroep op de komst van het Koninkrijk Gods ontslaat ons 
niet van de plicht hier een standpunt in te nemen. Want wij mogen wel 
reikhalzend uitzien naar Ohristus' wederkomst, mits wij niet vergeten, 
dat wij geroepen zijn, in iedere situatie, hoe catastrofaal ook, de veel
zijdige normativiteit, die in het liefdegebod ligt besloten, zoveel wij kun
nen in ons handelen te verwerkdijken. 

De financ.iën 
Zo hebben wij :het terl"'ein der overheidspolitiek aan de hand van de 

Toelichting in alle 'ridhtingen doorkruist. Blijft nog over de vraag van de 
financiering der overheidsuitgaven. De overheidsmiddelen worden V'QOr
namelijk betrokken uit de particuliere inkomens, die tezamen het maat
schappelijk inkomen vormen. In de welvaartssector worden inlromens ver
diend door produktieve prestaties, die in het ruilverkeer te gelde worden 
gemaakt, en de opbrengst wordt voor een deel besteed voor aankoop van 
consumptiegoederen en consumptieve diensten. In de cultuursector is ook 
wel altijd een commerciële inslag, omdat er cultuurprestaties zijn, die in 
het ruilverkeer een goede prijs opbrengen, maar er zijn ook vele cultuur
prestaties, die niet in die zin rendabel zijn. Zij zijn daarom niet improduk
tief. Want zoals men de welvaart als infrastructuur van de cultuur kan 
beschouwen, zo kan men dè uitgaven voor culturele doeleinden zien als 
investeringen van bijzondere aard, die voor het welslagen van het produk
tieproces van grote betekenis zijn. In grote lijnen zouden wij kunnen 
zeggen, dat de over:heid zorgt voor de overheveling van inkomen uit de 
welvaartssector naar de cultuursector, teneinde het heilzame samenspel 
tussen de beide sectoren op bevredigende wijze te doen verlopen. 

Toeneming der overheidsuitgaven 
De Toeliohting wijst erop, dat er een sterke toeneming van overheids

uitgaven plaats heeft, als gevolg van de gl"'oei der bevolking, de stijging 
van lonen en prijzen, de ontwikkeling van wetenschap en teohniek, de 
intensivering van het verkeer, de gestegen defensielasten, de stijging van 
de levensstandaard, de grotere sociale bewogenheid, en dergelijke. Hoe 
meer de overheid doet, des te meer wordt de ontplooiing van het eigen 
initiatief belemmerd. De overheid bepale zich daarom zoveel mogelijk 
tot het sdheppen van algemene voorwaal"'den voor de instandhouding en 
toeneming van de volkswelvaart. De stijging van de overheidsuitgaven 
mag niet groter zijn dan die van het maatschappelijk inkomen. o,ok mag 
de overheid niet méér bezitten, dan nodig is voor de uitvoering van haar 
taak, en dus mag zij geen vermogen vormen. 

Bij het bovenstaande zou ik willen aantekenen, dat naar mijn mening 
de toeneming van de oven-heidsactiviteit, afgezien van am:lere factoren, 
niet zozeer moet worden toegeschreven aan een grotere sociale bewogen
heid, als wel aan een duidelijker inzicht in de roeping der overheid tot 
verwerkelijking van een rechtvaaroige samenleving. Ik dacht ook niet, dat 
toeneming van overheidsactiviteit zonder meer inkrimping van particuliere 
activiteit 'betekende, want hoe rechtvaardiger de samenleving is ingericht, 
des te beter zijn de kansen voor ontplooiing van verantwoorde parti
culiere activiteit. De toeneming van 'bevolking, wetenschap, techniek, ver
keer, levensstandaard e.d. geven meer spee1ruimte aan het particulier initia-
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tief. Het is ook niet bijzonder aannemelijk, dat de overheid aan particu
lieren werk uit handen zou nemen en dat zelf zou voortzetten, want het 
typerende van overheidswerkzaamheden is, dat daardoor het algemeen be
lang, naar de ds der publieke gerechtigheid, wordt gediend, en daartoe 
worden over het algemeen geen particuliere initiatieven genomen. Men kan 
ook niet stellen, dat de ovel'heid zich moet beperken tot zorg voor de zelf
standige groei der welvaart, want zij heeft er vooral op te letten dat de 
rechtvaardigheid daarbij niet in de knel komt. Bovendien is het buiten kijf, 
dat de overheid ook de culturele ontwikkeling moet bevorderen, en voor 
rechtvaardige verhoudingen op het terrein der cultuur, en in de relatie 
tussen welvaart en cultuur, moet zorgen. 

Men moet naar mijn mening voorziohtig zijn met de uitspraak, dat de 
groei der overheidsuitgaven die van het maatschappelijk inkomen nooit 
mag overtreffen. Dat kan zeker wel eens .nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer 
er een duidelijke en aanzienlijke achterstand is in infrastructurele investe
ringen en dergelijke collectieve voorzieningen, en wanneer dit tot ernstige 
misstanden aanleiding geeft. Dat voorts de overheid meer zal bezitten dan 
voor de uitvoering van haar taak nodig is, lijkt in een tijd van toe
nemende overheidsactiviteit weinig waarschijnlijk. Het is voorbarig, zich 
zorgen te maken over de aanwas van het overheidsvermogen, want dit 
vermogen is negatief: de schulden van de overheid overtreffen haar be
zittingen. Overigens zie ik er geen bezwaar in dat de verhouding tussen 
overheidsschuld en over;heidsbezit zich eens zou omkeren. Doorslaggevend 
moet dan zijn, of de functie der overheid ten dienste van de publieke 
gerechtigheid vordert, dat het bezit groter is dan de schuld. Dan is daar 
geen bezwaar tegen. 

B e.stedingsevenwic ht 
Terecht merkt de Toelichting op, dat de opvatting, dat de overheids

huishouding moet worden beheerd volgens regels die voor de particuliere 
huishouding gelden, verouderd is. In dit verband betoogt de Toelichting, 
dat belastingen ook dienstbaar mogen zijn aan andere doeleinden dan voor
ziening in de financiële behoeften van de overheid zelf. Men zou zich 
kunnen afvragen, of de overheid wel zelf financiële behoeften heeft, immers 
zij is er voor het volk. Maar als wij uitgaan van een bepaald traditioneel 
kader van overheidsuitgaven, is het juist, dat de overheidsfinanciën óók 
dienstbaar moeten zijn aan de 'bevordering van evenwicht tussen de maat
schappelijke bestedingen en het maatschappelijk inkomen. Zulks in het 
belang van de waardevastJheid van het geld, die immers door fluctuaties in 
de particuliere investeringen en in de buitenlandse handel voortdurend 
wordt bedreigd. In dit vertoog wordt deze bedreiging geweten aan de 
zondeval. Hoewel ik aanneem, dat overdreven winstbejag en schuldige na
latigheid daarbij wel een rol spelen, zie ik aan de andere kant in de 
fluctuatie van het economisch leven ook een typische trek, die met de 
creatuurlijke beperktheid van het menselijk bestaan samenhangt. 

Hoe dit zij, het is een treffend voorbeeld van de hoge roeping der over
heid, dat zij het hare kan bijdragen tot verzachting van het leed, dat uit 
die fluctuaties V'Oortkomt, en daarbij spelen financiële manipulaties een be
langrijke rol. Zij maken tot op zekere hoogte een globaal ingrijpen op 
strategische punten mogelijk, ten gevolge waarvan gedetailleerd ingrijpen 
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in de micro-economische sfeer kan worden vermeden. De keerzijde is, 
gelijk ook de Toelichting opmerkt, dat de overheid niet moet streven naar 
evenwicht yan de inkomsten en uitgav(l.n van de staat. Daar wordt aan 
toegevoegd, dat er op lange duur wel evenwicht tussen de rijksinkomsten 
en de rijksuitgaven moet zijn, want iedere generatie moet haar eigen lasten 
dragen. Afgezien van de vraag, waar de scheiding tussen de generaties 
moet worden gelegd, kan ik dit niet volgen. Want dat zou moeten be
tekenen, dat iedere generatie haar eigen ecOnomische crisis zou moeten 
hebben. Daar zou dan ook stellig de volgende generatie onder lijden. Het 
lijkt aantrekkelijker, dat door een goed samenspel van structuurpolitiek 
en conjunctuurpolitiek, ook in internationaal verband, getracht wordt 
crises te vermijden. Of dit zal slagen is de vraag, maar als men om de 
zoveel jaar moet zorgen voor evenwicht van staatsuitgaven en staatsinkom
sten over de afgelopen periode, wordt het wel héél moeilijk. Terecht wordt 
elders in het vertoog opgemerkt, dat belastingen ook komende geslachten 
kunnen bezwaren, en dat leningen soms duidelijk in het vóórdeel van het 
nageslacht kunnen zijn. Het heeft de schijn alsof gepoogd wordt, klassieke 
en moderne beschouwingen te verbinden. Daardoor ontstaan tegenstrijdig
heden in het betoog. 

Subsidies en retributies 
Ik wijs nog op enkele opvallende punten in dit vertoog. Zo wordt opge

merkt, dat overheidssubsidies in wezen abnormaal zijn, want de kosten 
van particuliere bestedingen moeten uit particuliere inkomens worden be
taald. Blijkbaar wil deze uitspraak de staf breken over prijssubsidies, die 
ten doel hebben, de prijzen van bepaalde eerste levensbehoeften laag te 
houden, en de producenten van de desbetreffende goederen toch in staat 
te stellen, hun produktie gaande te houden. Ik zou zeggen, dat dit wel 
eens nodig kan zijn in het belang van producenten en consumenten beide. 
Wanneer de afweging van alle belangen tot deze conclusie leidt, kan men 
deze niet abnormaal noemen. Men kan toch de uitkomsten van het ruilver
keer niet als van hogere orde besC'houwen, dan de correcties, die daarop 
uit een oogpunt van rechtvaardigheid moeten worden toegepast. Hetzelfde 
geldt voor subsidiëringen met het oog op ondersteuning en opheffing van 
noodlijdenden, en voor bevordering van noodzakelijke ontplooiing der cul
tuur. In zekere zin kan men deze óók als correcties op onbevredigende 
resultaten van het ruilverkeer besC'houwen. Men kan die resultaten abnor
maal noemen: vandaar de correcties. 

V oorts poneert de Toelichting, dat retributies, als contraprestaties voor 
door de over'heid in het algemeen belang verleende rechten of gunsten, 
moeten worden afgeschaft. Deze overheidsprestaties moeten uit de alge
mene . middelen worden gefinancierd, want de last van het algemeen be
lang mag niet op bepaalde groepen worden afgewenteld. Hetzelfde geldt 
voor bestemmingsheffingen ter financiering van bepaalde overheidstaken. 
Ook deze uitgaven behoren uit de belastingopbrengst te worden bestreden. 
Dat is beter, want bij de belastingheffing wordt met de draagkracht der 
onderdanen rekening gehouden. Aldus de Toelichting, maar bij mij rijzen 
bezwaren. Wanneer de overheid aan bepaalde groepen speciale diensten 
bewijst, is het niet altijd zonder meer rechtvaardig te achten, dat de kosten 
daarvan integraal over alle belastingbetalers worden omgeslagen. De over-
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heid bewijst die diensten wel in het algemeen belang, maar de betrokken 
groepen zijn speciaal gediend, en het kan billijk zijn dat zij in de kosten 
voor een klein deel bijdragen, gelijk bij retributies meestal het geval is. 
Men kan dit moeilijk het afwentelen van de last van het algemeen belang 
op die groepen noemen. Want ook hun eigen belang wordt tegelijkertijd 
gediend. Voor besternmingsheffingen geldt een gelijksoortige redenering. 
Het gaat wel om overheid staken, en het algemeen belang is ermee ge
moeid, maar toch kan een gmepsbelang er zo nauw bij betrokken zijn, 
dat het niet onbillijk is, die groep aan een bijzondere heffing te onder
werpen. Voor kosteloze diensten van de overheid aan bepaalde groepen 
moet mijns inziens hetzelfde criterium gelden als voor subsidies. Beslis
send moet zijn, of de rechtvaardige verdeling van baten en lasten over de 
gehele bevolking daarmee is gediend. 

De overheidsbegroting 
Dit vertoog behelst nog een belangrijke opmerking over de behandeling 

der begroting. Gesteld wordt, dat aangezien de regering de richting van 
het regeringsbeleid vaststelt, en de volksvertegenwoordiging de activiteit 
der regering kritisch moet beoordelen, de volksvertegenwoordiging geen 
posten op de begroting moet brengen, of posten verhogen. Omgekeerd 
mag de regering de volksvertegenwoordiging niet uitnodigen, bij bespre
king van Iregeringsnota's het toekomstig beleid mee uit te stippelen, terwijl 
bij kabinetsformaties de fracties niet mogen worden geraadpleegd. Het 
wil mij voorkomen, dat deze suggesties wel de controlerende taak van de 
volksvertegenwoordiging in een duidelijk licht stellen, maar haar mede
verantwoordelijK!heid voor de wetgeving en de overige rechtsvorming ge
heel op losse schroeven plaatsen. De inspraak der volksvertegenwoordiging 
in het oveJ1heidsbeleid wordt op deze wijze teveel aan banden gelegd: zij 
wordt alleen repressief. Bovendien zouden de stabiliteit en de continuïteit 
van het regeringsbeleid nadelig worden beïnvloed. 

De financiële politiek heeft mijns inziens in het totale overheidsbeleid 
voornamelijk deze belangrijke functie, dat de vaststelling van de volgorde 
van urgentie van de onderscheidene overheidsaotiviteiten op een heel 
concrete wijze geregeld aan de orde kan worden gesteld. Dat sohept de 
gelegenheid tot onderling ,beraad tussen alle overheidspersonen, inclusief 
de volksvertegenwoordigers, over de vraag, op welke wijze in iedere nieuwe 
situatie de publieke gereohtigheid het best kan worden gerealiseerd. 

Ten besluite 
Wij hebben nu aan de hand van de Toelichting het gehele terrein der 

overheidspolitiek op globale wijze in ogenschouw genomen. Veel moest ik 
weglaten, maar daarvoor verwijs ik naar het boek zelf, dat nauwkeurige 
bestudering meer dan waaJrd is. Hoewel ik mij enige kritische kantteke
ningen heb veroorloofd, zou ik toch willen zeggen, dat van een bevredi
gende mate van overeenstemming tussen de sohrijvers der vertogen, zeker 
wat de principiële achtergrond hunner beschouwingen betreft, mag worden 
gesproken. De opmerkingen die ik daarover :heb gemaakt, zijn slechts be
doeld als bijdrage voor verdere bezinning en discussie. Want ik verbeeld 
mij zeker niet, dat ik over voldoende deskundigheid op dit uitgestrekte 
gebiedbesdhik, om niet vele malen de spijker te hebben misgeslagen. Ik 
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ben alleen voor mijn eerlijke en voorlopige mening uitgekomen, en ik hoop 
gaarne, dat niemand mij dat kwalijk zal nemen. 

Wat mij bij dit moeizame werk vooral heeft verblijd, is dat blijkbaar 
in de kring van deze auteurs de geloofsverbondenheid over het geheel tot 
een redelijke mate van gelijkgerichte politieke gezindheid heeft geleid. In 
dit boek staan geen weeklachten over beginselverzaking, geen boutades over 
ontaarding van het politiek bestel, geen lamentaties over een technocra
tisch, economistisch en bureaucratisch intellectuelendom, dat van de sociale 
zekerheid een afgod heeft gemaakt, en de schennende hand naar de mens 
als beelddrager Gods heeft uitgestrekt. I.ntegendeel, men treft in deze kring 
blijkbaar een ernstige bereidheid aan tot constructieve bezinning over de 
betekenis van het christelijk ethos in de hedendaagse wereld voor de over
heidspolitiek. Het is te hopen, dat onze partij van bewogen, doch weinig 
doordaohte exclamaties als bovenbedoeld in de toekomst in toenemende 
mate zal worden verschoond en bevrijd. 

Want een politieke partij is een werkverband, en de bezinning en de 
discussie, die daar plaats vinden, moeten gericht zijn op gemeenschappelijk 
optreden. Het bindend element is niet gelegen in de geestverwantschap 
alléén, want er zijn heel wat geestverwanten politiek georganiseerd in 
andere partijen, van uiterst links tot uiterst rechts. Niet het beginsel alléén 
verenigt ons, maar óók de visie op de strekking en de verwezenlijking 
ervan. Dat is ook nodig, want wanneer zich bij ons voegden, of bij ons 
bleven, allen die ons beginsel ondersohrijven, maar dit op een andere 
wijze menen te moeten opvatten en beleven, dan zou onze partij tot machte
loosheid vervallen. In de volksvertegenwoordiging moet het christelijk 
beginsel door onze vertegenwoordigers naar onze antirevolutionaire opvat
ting, d.w.z. zonder absolutering of relativering van bepaalde aspecten, naar 
voren worden gebracht. 

. Want dáárin schuilt het typisch antirevolutionaire karakter van onze 
partij, dat zij radicalisme en extremisme van links en rechts als conse
quenties van absolutering en hypostasering onderkent en afwijst. Wanneer 
dan ook in colleges en fracties, ten gevolge van verschillende opvatting van 
het beginsel, in belangrijke aangelegenheden geen redelijke mate van 
overeenstemming over de toepassing van dat beginsel kan worden bereikt, 
dient het partijbestuur naar mijn mening niets na te laten, om met behoud 
van bewegingsruimte voor bezinning en discussie, een meer bevredigende 
homogeniteit en slagvaardigheid te bevorderen. Dit betekent ook, dat het 
partijbestuur niet voor iedere verontrusting in de boezem der partij uit 
de weg mag gaan. Wanneer er zijn in onze kring, zelfs onder onze functio
narissen, die een actie of agitatie ontketenen, zoals wij er sedert de laatste 
wereldoorlog verscheidene hebben gehad (waarbij sommigen, die van de 
zaak weinig afweten, zonder argwaan meelopen), dan neme het pCIJrtij
bestuur een kraChtige houding aan. Want tenslotte gaat het niet om onze 
partij, maar om het beginsel. 

De Toelichting merkt in dit verband op, dat het te betreuren is, dat de 
antirevolutionai,ren elkaar in conflicten blijkbaar moeilijk kunnen ver
dragen, en dat zij elk conflict als een principieel geding voorstellen. Dat is 
helaas juist, maar niet mag worden vergeten, dat er met ernst tegen dient 
te worden gewaakt, dat een bepaald facet van het beginsel als uitsluitend 
richtsnoer voor staatkundige kritiek en politiek beleid naar voren wordt 
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geschoven, en de rest onder de korenmaat verborgen. vVant dat is afgoderij 
plegen met het beginsel. Het vaderlijk erfdeel, waaraan onze partij door 
alles heen moet vasthouden, wil zij ziohzelf blijven, is dat zij zich tegen 
iedere soort van afgoderij moet verzetten, want dat is immers wat zij 
revolutie noemt. 

Natuurlijk is het niet zo, dat het besef geroepen te zijn tot harmonische 
realisatie van alle facetten van het liefdegebod in de concrete situatie, een 
gemakkelijk einde zou maken aan onze moeiten en struikelingen. Integen
deel, daarmee begint pas het voortworstelen op het smalle pad, zij het in 
het blijde besef, dat het onze Vader is die ons roept. 

* 
STEUN AAN MEDISCHE OPLEIDINGEN 

IN ONTWIKKELINGSLANDEN 

DOOR 

PROF. DR. G. A. LINDEBOOM 

De belangrijke, actuele artikelen van drs. C. P. Bos over De A.R. en 
de ontwikkelingslanden 1) geven mij aanleiding tot een kleine kanttekening 
om nadere aandacht te vragen voor het in de titel vermelde onderwerp. 
De heer Bos heeft uiteen gezet, dat in onze tijd het inzicht is gerezen, 
dat ook van anti-revolutionair standpunt de overheid bemoeienis heeft 
met het opheffen van de schrijnende tegenstellingen tussen arme en rijke 
landen. Hij betoogt, dat de A.R. Partij vrijer zal staan in een keuze tussen 
rechtstreekse overheidsbemoeiing en steun aan particuliere initiatieven, 
met name van het bedrijfsleven, dan wellicht voor andere partijen het 
geval is. Voor particuliere instanties liggen er z. i. gmte mogelijkheden, 
en "een Christelijke partij zal met name oog kunnen hebben voor de 
voordelen die het kanaliseren van ontwikkelingshulp via Zending en 
Missie biedt." Bij gebruik maken van particuliere instanties zullen de 
ter beschikking staande gelden minder door administratieve omwegen 
- het blijven hangen aan de strijkstok - aan het vooropgezette doel 
onttrokken worden. Voorts wijst Bos er op, dat vanuit het departement 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid "steun zou kunnen worden ge
geven aan bijvoorbeeld medische opleidingen in ontwikkelingslanden". 

Deze laatste suggestie acht ik van bijzonder belang, en het is dan ook 
dáárop dat ik iets breder zou willen ingaan. 

Het behoeft wel geen betoog of toelichting, dat in de meeste ontwikke
lingslanden er vooral op geneeskundig gebied een grote nood heerst, 
die om leniging roept. Br is veelal een schreeuwend tekort aan deskundi
gen, toegewijde artsen, en ongetelde duizenden lijden en sterven aan 
ziekten die in beginsel geneeslijk zijn. In de landen zelf is veelal geen of 
onvoldoende gelegenheid tot opleiding van jonge mensen tot artsen, die 
geheel op de hoogte van het medisch kunnen van de huidige dag zijn. 

1) A.R. Staatkunde, 1965, blz. 8 en 33. 
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Uit de Afrikaanse landen komen dan ook jongelieden bij honderden naar 
Europa om daar medicijnen te studeren. 

Het is echter bekend, dat deze studenten in Europa, ook in ons land, 
met grote moeilijkheden te kampen hebben. 

De vóóropleiding is niet steeds voldoende geweest om hier het Hoger 
Onderwijs met vrucht te volgen; de taal, waarin de lessen gegeven wor
den, vormt een grote barrière, althans een retarderend moment, en velen 
van hen hebben niet alleen met huisvestings-, maar ook met adaptatie
moeilijkheden te kampen; getrouwde studenten moeten hun vrouw soms 
achterlaten in hun vaderland. Ze blijven veelszins een afzonderlijke groep, 
die zich in het vreemde land onwennig blijft gevoelen. 

Het is dan ook veel effectiever, wanneer docenten van hieruit naar de 
ontwikkelingslanden zouden gaan om daar onderwijs te geven. 

Ongetwijfeld geschiedt er van overheidswege op dit gebied reeds iets. 
In Kenya wordt met financiële hulp van de regering onder de auspiciën 
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen een medisch instituut opge
richt, dat aan onderwijsdoeleinden dienstbaar zal worden gemaakt. 

Gedacht dient ook te worden aan de mogelijkheid van een affiliatie 
van universiteiten of faculteiten van ons land met die van een minder 
0'ntwikkeld gebied. Zulk een mogelijkheid kan met name voor de confes
sionele universiteiten, nader de Vrije Universiteit, van belang zijn. Wel
licht is het reeds thans mogelijk een docent met behoud van zijn Neder
lands salaris voor een jaar naar een on:twikkelingsland te zenden, maar 
dit is, voorzovelr ik zie, dan ook het uiterste, wat in dit 0'pzicht voor het 
huidige aan steun van regeringswege verwacht mag worden. 

Drs. Bos 0'ppert nu de mogelijkheid, dat vanwege het departement van 
Sociale Zaken steun zou worden verleend aan medische opleiding in 0'nt
wikkelingslanden. Dit is nu in zekere zin een nieuwe figuur, ook bij de 
medische zending en missie op het ogenblik niet bekend. 

Ik heb mij bij de kennisneming van deze door Bos niet verder uitge
werkte suggestie in de eerste plaats afgevraagd, of een dergelijke steun 
niet eerder vanwege het departement van Buitenlandse zaken in samen
werking met het departement van Onderwijs en Wetenschappen z0'u dienen 
te geschieden. Immers, het gaat hier om een overdracht van wetenschap 
en kennis, niet rechtstreeks om steun in sociale noden. 

Krachtens de thans geldende richtlijnen is een steun aan medische op
leidingen in 0'ntwikkelingslanden, zoals door Bos geopperd en door mij 
bedoeld, n0'g niet met 0'verheidssteun te effectueren met hulp van het 
ministerie va:n Buitenlandse Zaken, dat op het einde van het vorig jaar 
een bedrag van 5 miljoen gulden voteerde voor hulpverlening aan minder 
ontwikkelde landen. Immers, deze gelden zijn bestemd voor steun (tot 
75%) van concrete ontwikkelingsprojecten in een minder ontwikkeld 
land, die door middel van 0'verdracht van kennis en ervaring de bevor
dering van de sociale en economisahe groei beogen. 

Men denkt aan scholen en verpleegstersopleidingen, doch steeds alleen 
aan gebouwen, instituten, tot wielr 0'prichting steun zou kunnen worden 
gegeven, maar waarvan de exploitatie zonder steun der Nederlandse over
heid moet geschieden. 

Nu komt het mij voor, dat er op deze wijze geen waarborg bestaat, 
dat de beschikbare gelden ook werkelijk hun doel zullen bereiken. Een 
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gebouw is te zetten, de mogelijkheid van exploitatie, maar vooral ook 
van bemanning met deskundig personeel is van tevoren moeilijk te over
zien. 

Het zou kunnen zijn, dat steun aan reeds bestaande, maar met financiële 
moeilijkheden kampende, medische opleidingen in feite nuttiger zou zijn 
en meer waarborg zou bieden voor een verantwoorde besteding der gelden. 

Bij wijze van voorbeeld noem ik hier de beide Christelijke medische 
opleidingen in het noorden respectievelijk het zuiden van India, namelijk 
die te Luhdiana en te Vellare. Deze opleidingen, die diploma's ver
schaffen gelijk staande met de Engelse, worden voor een aanzienlijk deel 
uit particuliere bronnen, vooral uit Engeland en Amerika gefinancierd. 
Sinds enige tijd werkt aan elk der beide opleidingsziekenhuizen een 
N ederla:ndse specialist als docent, wiens salaris betaald wordt vanuit 
Nederland 2). 

Intussen behoeft men niet alleen aan India te denken, maar kan het oog 
ook worden gericht op Indonesië en misschien zelfs Nieuw-Guinea. 

Het komt mij voor, dat deze mogelijkheid de aandacht verdient, ook 
van de Anti-Revolurt:ionaire Partij. Een zekere accentsverschuiving ten 
opzichte van de medische zending kan niet worden ontkend. 

De medische zending zocht en zoekt het Evangelie te brengen, en ge
bruikte daarbij veelszins, ofschoon niet uitsluitend, de - zo zeer nodige -
geneeskundige hulp als een middel om een toegangsweg te openen en 
getuigenis te geven ook daar waar het Woord nauwelijks werd verstaan. 

Werd deze arbeid vroeger veelal rechtstreeks door westerse zendings
arbeiders gedaan, thans zijn in de zendingsgebieden, die merendeels onder
ontwikkeld zijn, de plaatselijke kerken aldaar zich van hun verantwoorde
lijkheid bewust en ook in staat geworden taken aan te vatten, die vroeger 
uitsluitend door zendelingen en missionarissen werden volbracht. Hiertoe 
behoren allerlei vormen van opleidingen ook op medisch-hygiënisch gebied. 

In de hulp aan het oprichten en instandhouden van opleidingen, waar
voor door medechristenen in India, Indonesië en Afrika de verantwoorde
lijkheid op zidh genomen werd, erkennen wij hen in volle zelfstandigheid, 
zoals de kleinste jongste natie politiek dezelfde onschendbare zelfstandig
heid heeft als oudere medeleden in de gemeenschap der volken. 

Wanneer de N ededandse staat aan het particuliere initiatief de helpende 
hand wil 'reiken, blijft de geestelijke achtergrond als het ware buiten 
bespreking, en gaat het om de onmiddellijke nood, die gelenigd, en de 
rechtstreekse hulp, die verleend moet worden. . 

Werkzame hulp echter kan slechts aanvaard worden, indien er begrip 
voor bestaat, en bereidheid haar te aanvaarden. 

Het is dan ook duidelijk, dat hierbij de opleiding zelf wel zo belang
rijk is als de gebouwen waarin de opleidingen worden gegeven. Wanneer 

2) Ten dele door de zending der Nederlandse Hervormde Kerk (Oegstgeest), de 
Lutherse zending en Simavi, en ten dele door de Stichting Ministerium Medici Missio
nare. Deze interkerkelijke stichting, waarvan ik voorzitter ben, beoogt allereerst de 
protestants-christelijke artsen, en ook tandartsen en apothekers in Nederland in het 
bijzonder bij het werk der medische zending te betrekken, aangezien bij hen wel in de 
eerste plaats een open oog voor de medische noden elders mag worden verwacht, 
alsook - en vooral - de behoefte om een deel van hun taak aan anderen te delegeren. 
Een dergelijke activiteit van christen-artsen is in andere landen, bijvoorbeeld de 
Scandinavische, en in Noord-Amerika en Japan sinds tientallen jaren vruchtbaar werk
zaam. Ze wordt daar veelal geleid door de organisaties van christelijke artsen. 
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de regering thans alleen nog gelden wil investeren in gebouwen en insti
tuten, ziekenhuizen en poliklinieken, doch zich distantieert van de "exploi
tatie", dan zou dit het gevolg kunnen zijn van een administratieve be
gripsbepaling, die het uitzicht belemmert. 

Want men kan natuurlijk niet alleen in materie van steen en hout inves
teren, maar ook in de salarissen van hen, die de overdracht van kennis 
tot stand brengen. Men heeft berekend, wat in Nederland de opleiding 
van één medisch student aan de staat kost (ik meen f 30.000,-). Dat is 
een kapitaal, dat de staat investeert ten behoeve van de volksgezondheid, 
en met deze gedachte is men vertrouwd. Wat men thans in het verband 
van de hulp aan ontwikkelingslanden onder "exploitatie" verstaat, is dus 
ook een investering ten behoeve van de verbetering van de geestelijke of 
lichamelijke welstand der inwoners. 

Zo zou men de regering dan ook kunnen vragen haar richtlijnen aan 
te passen aan de gedaohte, dat investering niet alleen kan geschieden in 
materiële zaken, maar zeker ook in kenn~s-overdracht - en ik denk, 
dat het laatste soms een veel hoger rendement kan geven dan het eerste. 

Op deze wijze zouden een aantal hoogst nuttige en noodzakelijke pro
jecten niet verstoken behoeven te blijven van de zo nodige en in beginsel 
aanwezige regeringsssteun aan particuliere initiatieven. 

Het komt mij voor, dat een christelijke partij mag streven naar een 
verruiming van het overheidsbeleid in de genoemde zin, waardoor de 
organen en instanties binnen haar eigen levenskring voor hun werk ten 
behoeve van ontwikkelingslanden een deel krijgen van de daarvoor be
stemde gelden, die afkomstig zijn van belastingen, die zij mede opbrengen. 

* 
BOEKBESPREKING 

KLAUS MEHNERT, Peking en Moskou 1). Uitg. T. Wever, 
Franeker. 

Sinds de verschijning in 1959 van een Nederlandse vertaling 2) van zijn 
boek Der So'Wjetmensch, is Klaus Mehnert in Nederland bepaald geen 
onbekende meer. Dr. G. Kuypers, thans hoogleraar in de politicologie en 
de leer der internationale Betrekkingen aan de Vrije Universiteit, die de 
genoemde vertaling verzorgde, vermeldt in zijn voorwoord daarop een 
aantal interessante gegevens over de in Rusland geboren Duitse auteur. 
Daaraan kan worden toegevoegd, dat Mehnert sinds 1961 hoogleraar in de 
politieke wetenschappen aan de Technische Hogeschool te Aken is. 

Zowel in zijn boek over de Russen als in zijn eerder (in 1956) ver
schenen werk Asien, Moskou und wir, heeft Mehnert zich als een vlot 
sChrijver en onderhoudend verteller doen kennen. Deze geleerde verstaat 
de kunst zijn lezers te boeien door zijn beschouwingen en analyses met 

1) Nederlandse vertaling van Peking und Moskau, Stuttgart, 1962. 
2) Onder de titel De Russen, uitg. T. Wever, Franeker. 
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vel"halen over persoonlijke belevenissen te illustreren. Hierdoor zijn zijn 
boeken ook voor niert-deskundigen steeds interessante lectuur. Hoewel hij 
in zijn "Woord vooraf" begrip vraagt voor het feit, dat hij in zijn jongste, 
hier besproken boek niet zoveel persoonlijke ervaringen verwerkt, omdat 
hij in de laatste jaren slechts weinig gelegenheid had China te bereizen, is 
Peking en M askau toch niet minder boeiend geschreven dan zijn twee 
vorige boeken. De auteur houdt ook in dit boek de aandacht van de be
langstellende lezer van het begin tot het eind gespannen. 

Het probleem van de verhouding Peking-Moskou staat thans in het 
centrum van de belangs,telling, getuige de nog steeds aanhoudende stroom 
van publikaties daarover. In de laatste drie, vier jaren zijn van de hand 
van deskl1ndigen minstens tien boekwerken en vele tientallen artikelen in 
vakbladen over het Russisch-Chinese conflict verschenen. 

Mehnert's boek neemt in de rij van die puhlikaties een unieke plaats 
in. Voor het eerst wordt daarin n.l. een poging ondernomen om de ver
houding Peking-Moskou te bezien tegen de achtergrond van de verschil
lende karaktertrekken van de Chinezen en de Russen, hun divergerende 
culturen en uiteenlopende sociale tradities. Hierover handelt in het 
bijzonder het eerste van de vier delen, waaruit het boek bestaat. Het is 
getiteld De Valken en de auteur vergelijkt daarin achtereenvolgens in vier 
hoofdsrtukken de mens, het erfelijk bezit, de maatschappij en de penetratie 
van het Westen in China met die in Rusland. 

De schrijver beperkt zioh in deel I praktisch tot een beschouwing over 
de Chinezen en hun culturele en sociale achtergronden, omdat hij wat de 
Russen betreft kan verwijzen naar zijn boek Der Sawjetmensch. In de 
slotparagraaf van elk hoofdstuk maakt hij echter waardevolle en belang
wekkende vergelijkingen tussen de beide volken en de milieus, waarin zij 
vóór de communistische machtsovername leefden. Hierbij schenkt hij 
vooral aandacht aan de vraag, in hoeverre het karakter en de tradities van 
de Chinezen en de Russen weerstanden vormen tegen de doorwerking van 
het communisme. 

In zijn "Woord vooraf" roept de auteur de clementie in van de sinologen 
"voor het feit, dat iemand, die niet tot hun kring behoort, het gewaagd 
heeft hun gebied te betreden". Er is inderdaad moed voor nodig om als 
niet-sinoIoog de traditionele cultuur en de samenleving van het klassieke 
China te analyseren en aan een beschouwing te onderwerpen. Het strekt 
Mehnert tot eer, dat hij er niet tegen op heeft gezien zich deze gans niet 
eenvoudige materie eigen te maken door de bestudering van een respec
tabele hoeveelheid vakliteratuur. Het in deel I neergelegde resultaat van 
deze studie bewijst, dat hij zich op intel'ligente wijze in de problematiek 
van het oude China heeft ingewerkt. 

Dit betekent niet, dat op enkele van Mehnert' s uitspraken geen kritiek 
zou zijn uit te oefenen. Als hij bv. zegt, dat "filosofische denkbeelden, zelfs 
met een zo oude traditie als de confucianistische ... niet in de massa, maar 
slechts in een kleine groep enkelingen leven" (blz. 65), dan ziet hij over 
het hoofd, dat de Chinese filosofie (zoals hij trouwens zelf op blz. 43 op
merkt) zich vrijwel uitsluitend richt op de praktische vragen van het 
dagelijks leven. Het Confucianisme is hoofdzakelijk ethiek en heeft als 
zodanig de denkwereld van het gehele Chinese volk beïnvloed. "Niet alle 
Chinezen konden de klassieke geschriften lezen, maar alle, zonder uitzon-
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dering, waren met de inhoud daaJr'Van vertrouwd", aldus een bekend 
Amerikaans sinoloog 3). 

Ook moet worden gewezen op het feit, dat Mehnert geen of nagenoeg 
geen aandacht besteedt aan de invloed van het Tauisme op het karakter en 
de staatSIOpvattingen van de Chinezen. Hierdoor is zijn tekening van de 
oude Ohinese wereld en zijn bewoners naar ons gevoelen wat eenzijdig 
uitgevallen. De Confucianistische lijnen hebben er een te zwaar accent 
door gekregen. De oude Chinezen waren niet alleen Confucianisten, doch 
ook Tauisten. "The Ohinese are by nature greater Taoists than they are 
by culture Confucianists", zo merkt de bekende Chinese schrijver Lin Yu 
Tang op 4). En Duyvendak wijst erop, dat het Confucianisme in het oude 
China was gestold in uiterlijke vormen, terwijl "de geest, die alles beheerst 
Tauistisch is", en voorts, dat "het Confucianistisdh regeringsideaal is door
trokken van de "Gauistisdhe stemming van woe wei, niet handelen" 5. Het 
is jammer, dat Mehnert dit facet onvoldoende heeft belicht. Zijn boek zou, 
zo hij dat wel had gedaan, voor de niet-deskundige lezer nog boeiender 
zijn geworden dan het al is. 

Het is niet minder jammer, dat de auteur geen apart hoofdstuk heeft 
gewijd aan de traditionele visie van de Chinezen op hun plaats in de wereld. 
Wel noemt hij een enkele maal het superiüriteitsgevoel van de Chinezen, 
waardoor zij alle andere volkeren als barbaren beschüuwden, düch hij 
werkt dat nergens verder uit. Dit is te betreuren, ümdat het virulente 
nationalisme tüt Rusland, alleen tegen die aohtergrond kan worden ver
klaard. De Chinezen besChouwden ten tijde van het Keizerrijk hun land als 
het centrum van de wereld en noemden het daarom het "Rijk van het 
Midden" of het "Al onder de hemel". Uit niets blijkt, dat deze visie na de 
communistische machtsovername plaats gemaakt heeft voor een beschei
dener kijk op hun plaats in de wereld. Nog steeds zijn de Chinezen geneigd 
hun land als het centrum der wereld te zien '6). Een apart hOüfdstuk over 
dit aspect van het probleem China had ons inziens in een boek over de 
verhouding Peking-Moskou zeker niet mogen ontbreken. 

Met deze kiritische aantekeningen moge worden volstaan. Het is hier 
niet de plaats een gedetailleerde kritiek op het eerste deel van Mehnert's 
boek te geven. De vakman zal bij het lezen daarvan op meer dan een 
bladzijde vraagtekens moeten plaatsen, doch een critische bespreking van 
detailpunten hoort in dit tijdschrift niet thuis. Hier interesseert üns de 
vraag, üf de auteur de 'belangstellende lezer op verantwoorde wijze binnen
leidt in de voor westerlingen vaak zo mysterieuze wereld van de Chinezen. 
Deze vraag kan, behoudens de gesignaleerde tekortkomingen, met een 
volmondig j a worden beantwoord. 

Het is helaas ünmogelijk in deze bespreking een beknopte samenvatting 
te geven van de rijke inhoud van het eerste deel van het boek. De con
clusies, waartoe Mehnert komt, zullen de lezer wellicht het meeste interes
seren. Een van die conclusies is, dat er sterke contrasten bestaan tussen 

3) H. G. Creel, Chinese thought trom Contucius to Mao Tse-tung, London, 1964, 
blz. 16. 

4) Lin Vu Tang, My country and my people, London, 1948, blz. 53. 
5) Dr. ]. ]. L. Duyvendak, China tegen de westerkim, Haarlem 1948, resp. blz. 59 

en blz. 205. 
t!) Men raadplege hierover: C. P. Fitzgerald, The Chinese view ot their Place in tile 

world, London, New Vork, Toronto, 1964. 
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de Chinezen en de Russen en hun respectieve traditionele culturen en 
samenlevingen. Volgens Mehnert is het "affectieve en impulsieve Russische 
karakter van alle Europese karakters de meest geprononceerde tegenpool 
van de nuchtere levenswijsheid van de Chinees, die zich steeds bewust is 
van het gebonden zijn aan zijn omgeving en daarom een grote zelfbe
heersing toont" ~blz. 36). Hun "tot zelfopoffering geneigde idealisme en 
hun gelovig, het eXtreme toegedane fanatisme" maken de Russen ont
vankelijker voor de communistische heilsleer dan de Chinezen, die van 
nature afkerig zijn van extreme gevoelens en het ideaal van de gulden 
middenweg huldigen. "Het zal dan ook voor Mao en zijn volgelingen 
geen gemakkelijke taak zijn het revolutionaire élan van de beginperiode 
te handhaven en in de komende generaties steeds weer te doen herleven" 
(blz. 64). 

Ook ziet Mehnert in de traditionele cultuur en de maatschappelijke 
structuur van het oude China sterkere weerstanden tegen het communisme 
dan in het Tsarenrijk. "Terwijl de communistische leer aan het wezen en 
de traditie van het klassieke China volkomen vreemd bleef, komen in de 
psychologische en sociale struotuur van Rusland toestanden en krachten 
voor, waaraan het communisme kon aanknopen en die het wist uit te 
buiten." (blz. 138). 

De allesbeheersende vraag is evenwel, of de Chinese traditie in de toe
komst nog voldoende sterk zal blijken te zijn om het communisme in zijn 
opmars te stuiten. Mehnert moet deze vraag uiteraard onbeantwoord 
laten. De toekomst zal het antwoord daarop geven. Het zou wel eens 
beslissend kunnen zijn voor het lot der mensheid. 

In deel 2, Revolutionairen, bespreekt de auteur de verschillende om
standi~heden, waaronder de communisten in China en Rusland aan de 
macht zijn gekomen en de verschillende politiek, die zij ten aanzien van de 
arbeiders, boeren, bourgeoisie en intellectuelen hebben gevolgd. 

In tegenstelling tot Rusland, dat na de staatsgreep van Lenin nog vele 
jaren dooreen burgeroorlog werd geteisterd, bleef China, na de commu
nistische machtsovername in 1949 daarvoor gespaard. Mehnert verklaart 
dit o.a. door het feit dat de Chinese oommunisten reeds in de 20-er jaren, 
toen zij met de Kwo-Min Tang samenwerkten, een belangrijk aandeel 
in de leiding van hun land hadden. Ook na die periode hadden zij uitge
strekte gebieden onder hun oOlltroleen besChikten zij over een eigen, sterk 
leger. Deze lange aanloopperiode stelde hen in staat, in 1949 de macht 
volledig in handen te nemen. 

Voorts wÎjist de auteur erop, dat de C. P. in Rusland van meet af veel 
meer een arbeiderspartij was dan die in China. In 1929 behoorde volgens 
een mededeling van Tsjou En-Iai slechts 3;10 van de Chinese partij tot 
het proletariaat. Hieruit verklaal1t Mehnert het feit, dat Mao in zijn strijd 
om de macht in veel sterkere mate op de boeren steunde dan Lenin. Het is 
beslist onjuist hieruit te concluderen, dat Mao een andere ideologie hul
digt dan Lenin. De auteur rekent terecht af met de gedachte, als zou er 
een principieel verschil bestaan tussen het Leninisme en het zg. Mauisme, 
een opvatting die in vroegere jaren door velen en thans nog steeds door 
enkelen wordt aangehangen. 

In dit verband brengt Mehnert ook Mao's befaamde Hoenan-rapport, 
waarin hij de revolutionaire daden van de boeren in die provincie verheer-
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lijkt, ter sprake. Volgens hem schreef Mao dit rapport op een tijdstip, dat 
de samenwerking tussen de c.c.P. en de KM.T. nog op haar hoogtepunt 
stond. Hij zou hierin op de "democratische revolutie" hebben gedoeld, dus 
op de "revolutionai,re ontwikkeling, waaraan zowel de C.C.P. als de 
KM.T. meewerkten." (blz. 151). 

Mehnert ziet hierbij, naar het ons toeschijnt, over het hoofd, dat de 
c.c.P. in opdracht van Stalin zich, zij het contre coeur, distancieerde van 
de boerenrevolutie in Hoenan. Stalin had, om de door hem begeerde 
continuering van de samenwerking tussen communisten en K.M.T. niet in 
gevaar te brengen, uitdrukkelijk geordonneerd, dat de communisten de 
acties van de boe'ren tegen de landeigenaars, met wie tal van K.M.T.
officieren geparenteerd waren, niet moesten steunen. In een later stadium 
gaf hij zelfs de order de boerenacties met geweld te onderdrukken. Het is 
daarom niet juist te beweren, dat zowel de c.c.P. als de KM.T. aan 
die revolutionaire ontwikkeling meewerkten. Ook is de bewering, dat de 
samenwerking tussen de c.c.P. en de K.M.T. "toen nog op haar hoogte
punt stond" aanvechtbaar. Er waren reeds tal van moeilijkheden tussen 
de beide partijen en vooral tussen de c.c.P. en de rechtervleugel van de 
KM.T. onder Tsjiang K'ai-sjek, die kort nadat Mao zijn rapport had 
geschreven (febr. 1927) zijn anti-communistische coup in Shanghai uit
V'Oerde (12 april). In juli 1927 volgde de definitieve breuk tussen de c.c.P. 
en de linkervleugel van de K.M.T. 

Hoewel het laatste woord over Mau's Hoeman-rapport zeker nog niet 
is ,gesproken, is het toch juist te stellen, zoals Mehnert doet, dat Mau 
in het algemeen gesproken strikt "aan de lijn van Lenin heeft gehouden". 
Voor zover hij een eigen weg heeft gevolgd, is dit te verklaren uit de 
verschillende omstandigheden, waarmee hij had te maken. Hij heeft ook 
ten tijde van Stalin steeds diens richtlijnen gevulgd, hoe onbegrijpelijk die 
ook vaak voor de Chinezen waJren. De nieuwe toenadering die Mau 
sinds 1935 tot Tsjiang K'ai-sjek zocht, geschiedde ook op uitdrukkelijk bevel 
van Moskou. De bewering van Mehnert, dat reeds in 1931 een toenadering 
tort de KM.T. plaats vond (blz. 161), is niet juist. In dat jaar bevond Mau 
zich met zijn boeren legert je in Kiangsi, waar hij voortdurend aan 
heftige aanvallen van Tsjiang K'ai-sjek bloot stond. Zelfs nog in een in 
december 1935 door hem gesohreven rapport noemt Mau de KM.T.
leider een "jakhals van het imperialisme" en betoogt hij, dat de hoofd
taak van de c.P. was, het imperialisme en de K.M.T. omver te werpen 7). 

In het laatste hoofdstuk van deel 2, getiteld De partij en haar strijd. 
maakt de auteur interessante vergelijkingen tussen de Chinese en de Rus
sische partijen. In China geen bloedige zuiveringen als in Rusland in de 
jaren 1936--1938. Wel werd in de loop der jaren een aantal personen uit 
de Chinese paJrtij gestoten, doch slechts één liet daarbij het leven, naar 
men beweert, omdat hij zelfmoord pleegde. Dit was de bekende Kao Kang 
(niet Kwo Kang, zoals hij in het boek wordt genoemd, blz. 220 en 254--5), 
de machtige leider van Mandsjoerije, die in 1954 uit de partij werd ge
stoten, omdat hij zich te onafhankelijk gedroeg en een samenzwering 
tegen de partij en de staat zou hebben gesmeed. In tegenstelling tot Stalin, 

7) Selected works of Mao tse-Tung, London, 1955, vol. 1, pag. 147. 
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die vele rivalen had, was Mau sinds het begin van de dertiger jaren de 
vrijwel onbetwiste leider van zijn partij. 

Volgens Melhnert gaf Mau "zich nog minder moeite dan Stalin om de 
uiterlijke schijn van democratie binnen de partij te handhaven" (blz. 219). 
Ten bewijze hiervan vermeldt hij, dat Stalin het Russische partijcongres 
vier keer bijeen riep, terwijl het Chinese partijcongres na 1925 slechts 
twee en een halve keer bijeen zou zijn gekomen (twee voltallige con
gressen 8) in 1945 en 1956, en een tussenoongres in 1958). Dit laatste 
is niet juist; tussen 1925 en 1945 vergaderde het Chinese partijcongres 
nog twee maal, nl. in 1927 en 1928. 

Wij moeten het hierbij laten, al zou over de inhoud van deel 2 veel 
meer kunnen worden opgemerkt. Het is duidelijk, dat de kritische aan
tekeningen die wij maakten, slechts details betreffen. Als geheel geeft dit 
deel een voortreffelijke uiteenzetting van de door Mau tot 1958 - het 
jaar van de "grote sprong voorwaarts" - toegepaste methoden en van 
de verschillen in werkwijze en stijl tussen zijn partij en de c.P.S.U. 

Deel 3, Naburen,begint met een hoofdstuk over Stalins relaties met 
Mau en Tsjiang K'ai-sjek, vooral na 1935. Van toen af ging Stalins be
langstelling uit naar Tsjiang en niet naar Mau, omdat hij het China van 
Tsjiang nodig had als buffer tegen Japan. De Sovjet-pers besteedde sinds
dien ook veel meer aandacht aan Tsjiang dan aan Mau. Tussen Moskou 
en Mau en zijn volgelingen bestond vele jaren nauwelijks enig contact. 
Ook na 1945 wijzigde Stalin zijn politiek niet direct ten gunste van Mau. 
Zelfs toen Tsjiang's regering voor de communistische legers naar Kanton 
moest vluchten, gaf Rusland als enige mogendheid haar gezant opdracht 
daarheen te verhuizen. Eerst toen Tsjiang's nederlaag vaststond, gooide 
Stalin het roer om en erkende hij de regering van de Chinese volks
republiek. 

Hierna behandelt Mdhnert vrij uitvoerig allerlei grensproblemen, die 
de verhouding tussen Peking en Moskou reeds jaren vertroebelen. De 
lezer vindt in dat hoofdstuk heel wat interessante gegevens over de uit
gestrekte en dunbevolkte grensgebieden tussen de Sovjet Unie en China. 

In de daarop volgende 2 hoofdstukken worden respectievelijk de be
trekkingen van staat tot staat en die van volk tot volk aan een be
schouwing onderworpen. Ook in deze beide hoofdstukken maakt Mehnert 
tal van belangwekkende opmerkingen en geeft hij heel wat waardevolle 
informaties. 

Zo wijst hij op het merkwaardige feit, dat Rusland na zijn erkenning 
van de Chinese VolksrepU!bliek haar ambassadeur bij de regering van 
Tsjiang K'ai-sjek eenvoudig ovevhevelde naar die van Mau en hem nog 
drie jaar op die post handhaafde, terwijl men "toch had mogen ver
wachten, dat onmiddellijk een der topfiguren van het Kremlin met spoed 
naar Peking zou worden verzonden". Mehnert ziet hierin terecht een 
bewijs. dat "het Stalin moeite ,kostte de betekenis van de omwenteling 
in China ten volle te onderkennen." (blz. 290). 

Ten aanzien van de door Rusland aan China verleende economische 
hulp merkt Mehnert op: "Ik zou wel eens een ontwikkelingsland willen 

8) In de Nederlandse vertalingen staat "volkscongressen", hetgeen verwarring kan 
stichten. De door de auteur gebezigde term is "Vollkongresse". 
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zien, dat door zijn helpers schandaliger werd behandeld dan China door de 
Sovjet Unie" (blz. 301). 

Bijzonder interessant is wat Mehnert vertelt over de venhoudingen op 
het menselijke vlak. Hij heeft het over "de afkeer, die de trotse Chinezen 
van het schoolmeesteraohtige optreden en de technische superioriteit van 
de Russen hebben" en over de "luidrudhtige Russen, die vele Chinezen 
irriteerden" (blz. 317), maar ook over "de Chinezen die op de zenuwen 
van de Russen werken" (blz. 319). 

Deze citaten zijn wellidht voldoende om een indruk te krijgen van de 
rijke inhoud van deel 3. De visie, die Mehnert daarin geeft op de ver
houding tussen de staten en de volken van Ohina en Rusland en de door 
hem vermelde feiten lijken ons corf'ect te zijn, hehoudens een enkele on
nauwkeurigheid. Op blz. 243 vermeldt hij dat de Chinese CP. onder druk 
van Sneevliet, de Nederlandse Komintern-agent, die in China onder de 
valse naam "Maring" opereerde, reeds op haar oprichtingsvergadering 
in 1921 tot het aangaan van een bondgenootschap met de K.M.T. besloot. 
Dit is niet juist; het desbetreffende besluit werd eerst op het tweede partij
congres genomen, dat een jaar later plaats vond. Op het bekende plenum 
van het Centraal Comité van de CP. te Hangtsjou in augustus 1922 
dwong "Maring" het besluit af betreffende de door Mehnert genoemde 
toetreding van de Chinese oommunisten tot de K.M.T. 

Tenslotte nog een enkel woord over het vierde en laatste deel van 
Mehnert'g boek, dat de titel draagt Partners en rivalen. Ook dit deel bevat 
een schat aan gegevens over tal van gebeurtenissen, die in de laatste jaren 
de verhouding Peking-Moskou hebben 'beïnvloed. De in 1956, op het 20e 
partijcongres van de CP.S.U. ingeluide destalinisatie, de opstanden in 
Polen en Hongarije, de reis van Tsjou En-lai naar die landen, de oprich
ting van de Chinese communes, de bespreking van Croestsjow met Eisen
hower in Camp Davis, zijn daaropvolgende reis naar Peking en nog vele 
andere gebeurtenissen, die ons nog vers in het geheugen liggen, passeren 
de revue. Het aandeel van elk dier gebeurtenissen in de verwijdering 
tussen Ohina en Rusland wordt belicht, zodat de lezer het hele proces van 
die venvijdering zich als een film voor zijn geestesoog ziet afspelen. Hij 
gaat verbanden ontdekken, die hem vroeger, bij het lezen van de af
zonderlijke persberiohten, ontgingen en hij leert het huidige Russisch
Ohinese conflict in historisdh pef'spectief te zien. 

Uiteraard besteedt Mehnert veel aandadht aan de ideologische ge
schillen tussen de lbeide partijen, die - en dat laat hij ook zien - O.m. 
verband houden met het verschil in fase van ontwikkeling tussen de beide 
landen. De klokken lopen niet gelijk, zo heet een van de hoofdstukken 
van deel 4en het gaat er nu maar om, zoals de Rode Vlag opmerkte, 
"welke de klok van de meester zal zijn" (blz. 454). 

Het is denkbaar, zo concludeert de auteur, dat "zij het eens worden 
over een voor beide partijen aanvaaI1dbare lijn, maar het is ondenkbaar, 
dat de Chinezen hun geduf'ende de laatste jaren steeds duidelijker aan 
de dag getreden inspanningen om een eigen invloedssfeer in de communis
tische wereldbeweging en een meerdet1heid op toekomstige wereldcongres
sen te veroveren, zullen opgeven." Wij voor ons menen de mogelijkheid 
van het vinden van een "gemeensdhappelijke lijn" op zijn minst te moeten 
betwijfelen. Het is ons inziens zelfs de vraag, of het Russisch-Chinese 
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conflict in de toekomst niet tot een definitieve breuk tussen de beide 
landen zal leiden. 

Uit de aard der zaak behoeft de lezer het niet in alle opziohten met de 
visie van Meihnert op de vele door hem besohreven gebeurtenissen en 
problemen eens te zijn. Het is bijvoorbeeld de vraag, of hij niet te veel 
nadruk legt op de eensgezindheid tussen Peking en Moskou ten tijde van 
de Poolse en Hongaarse opstanden. Uit verschillende bronnen is ons toch 
bekend, dat Tsjou En-Iai tijdens zijn bezoek aan Moskou in die dagen 
op de Sovjet-leiders pressie uitoefende, om geen geweld te gebruiken tegen 
Gomulka, terwijl hij aan de andere kant hen overtuigde van de noodzaak 
van gewapende interventie in Hongarije, waarvoor Croestsjow aanvanke
lijk scheen terug te deinzen 9). In de commentaren, die het Volksdagblad 
en de Rode Vlag in september 1963 over de meningsverschillen van de 
c.c.P. en de c.P.S.U. gaven, wordt ook gesproken van ernstige fouten, 
waarvan de Chinezen de Russen tijdens de Poolse en Hongaarse op
standen weerhielden. Het zijn respectievelijk de fouten van "grote mogend
heid ohauvinisme" ten aanzien van Polen en van "capitulationisme" met 
betrekking tot Hongarije 10). 

Ondanks de bezwaren, die tegen enkele van Mehnert's uitlatingen kun
nen worden aangevoerd, verdient de wijze, waarop hij de verhouding 
Moskou-Peking heeft getekend, slechts bewondering. Het is zeer te hopen 
dat dit boeiend en helder geschreven boek door velen in Nederland zal 
worden gelezen. De tijd is definitief voorbij, dat wij het probleem China 
aan de sinologen kunnen overlaten, omdat dit land zich in de toekomst 
steeds meer in de wereld zal laten gelden. 

De door mevrouw B. F. Bos-Beernink verzorgde vertaling is niet onver
dienstelijk, maar bepaald niet smetteloos. Een enkele maal derailleert zij 
dusdanig, dat de lezer, die niet over de oorspronkelijke tekst beschikt, 
zich verbaasd moet afvragen, hoe Mehnert zoiets heeft kunnen schrijven. 
Wat te denken van deze zin: "Het is duidelijk, dat wij van die volken, 
wier standen wel in staat waren hun ideeën en daden schriftelijk vast 
te leggen, reeds veel meer weten dan van die stom gebleven massa's, waar
toe ook het Chinese volk en het Russisdhe volk behoorden, die immers 
tot aan de penetratie van het Westen voor het merendeel uit analfabeten 
bestonden" (blz. 15). Mehnert schreef echter: "En als wij reeds bij andere 
volken veel meer over de standen weten, die in staat waren hun ideeën en 
daden schriftelijk vast te leggen, dan van de stom gebleven massa, dan 
geLdt dat zeker bij V'Olken als de Chinezen en de Russen, die ... " 

Aan de andere kant moet het de vertaalster als een verdienste worden 
aangerekend, dat zij een enkele maal in haar vertaling opzettelijk afwijkt 
van de oorspronkelijke tekst, als deze niet met het Nederlandse taalgebruik 
in overeenstemming is. Zo bezigt Mehnert de term "licentiaten" om de 
hoogste stand in de Chinese maatschappij aan te duiden. Hij doet dit zoals 
hij uiteenzet, omdat een letterlijke vertaling van de Chinese benaming van 
die klasse niet wel mogelijk is, terwijl hij tegen andere gangbare termen, 
zoals "literaten", bezwaren koestert. Daarom gebruikt hij in zijn boek 

9) Zie o.a.: G. F. Hudson, Mao and Moscow, in Foreign Affairs, okt. 1957. 
10) Peking Review, 13 september 1963, pag. 10. 
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steeds de term "licentiaten" en "licentiatenklasse" (blz. 78 en 79). In een 
noot merkt de vertaalster echter op van oordeel te zijn, dat in de Neder
landse vertaling de benaming "literaten" en "literatenklasse" beter op zijn 
plaats is. Zij handhaaft deze term daarom in het hele boek, waardoor het 
voor het Nederlandse publiek ongetwijfeld leesbaarder is geworden dan 
wanneer zij zich bij de vertaling stri:kt aan de tekst had gehouden. . 

DRS. J. D. TRIJS 

DRS. J. D. THIJS, De invloed van de opkomst van Ja1pan en 
van de Japanse overwinning op Rusland in Azië. 
Openbare les uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van lector in de geschiedenis van de 1ge en 20e 
eeuw van de niet-westerse gebieden aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam op 26 maart 1965, Uitg. 
J. H. Kok N.V., Kampen. 

Algemeen is bekend, dat de opkomst van Japan en de Japanse over
winning op Rusland in 1905 een grote invloed in Azië heeft uitgeoefend. 
Over de geografische spreiding en de intensiteit van deze invloed zijn wij 
meestal minder goed geïnformeerd. In bovengenoemde openbare les geeft 
drs. Thijs ons hierover een zeer interessant beeld. 

De moderne ontwikkeling van Japan, vooral na de zg. Meiji-Restauratie 
in 1868, heeft in het bijzonder invloed uitgeoefend op de nationalistische 
leiders van Ohina. Mede omdat Ohina zelf in de jaren 1894-1895 de kracht 
van Japan ondervond in de oorlog en de nederlaag tegen het Rijk van de 
Opgaande Zon. In .navolging van Japan probeerden de Chinezen in die tijd 
reeds de westerse technologie over te nemen, maar in tegenstelling tot 
Japan trachtten zij daarbij de traditionele normen en instellingen te hand
haven. Eerst in een later stadium brak in China het inzicht door dat om 
de westerse macht te verwerven, veel radicaler veranderingen nodig waren, 
dat men aanvankelijk wenste. 

In de overige Aziatische landen trok het Japanse moderniseringsproces 
veel minder aandacht dan in China, hoewel het niet onopgeill.erkt bleef in 
landen als India, de Philippijnen en Vietnam, zoals drs. Thijs met aan
halingen uit allerlei historische bronnen aantoont. In het laatstgenoemde 
land .neemt men van deze ontwikkeling vooral kennis via Chinese literatuur 
over Japan. Sprekend zijn in dit opziaht de vermelde cijfers van het 
aantal studenten, dat in 1906 in Japan studeert: uit India 60, maar uit 
China 13.000. 

Japan komt vooral in het centrum van de belangstelling van de Aziati
sche nationalisten te staan, wanneer het in 1905 Rusland verslaat en 
daarmee een einde maakt aan de "mythe van de onoverwinnelijkheid van 
het Westen" en "het geloof in eigen kracht" doet ontwaken. Dan blijkt 
voor ieder du~delijk hoe snel Japan zich heeft weten te moderniseren en 
daarmee een gelijke van de grote westerse mogendheden is geworden. Dit 
feit geeft een geweldige stimulans aan het AziatiSdh nationalisme. 

Interessant is ook hoe de heer Thijs laat zien hoe verstrekkend de 
invloed van deze overwinning is. De geestdrift V'OOr deze Aziatische over
winning op het Westen bleef bepaald niet alleen beperkt tot de toplaag van 
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nationalisten, maar ook de bevolking van verafgelegen dorpen werd erdoor 
aangestoken. Miss(lhien ligt in de openlbare les hier iets te veel de suggestie 
besloten, dat de "Aziatisdhe massabevolking" in haar geheel de kennis van 
dit gebeuren en de geestdrift daarover deelt. Wie uit de studies van antro
pologen en sociologen van het: Indiase dorp weet hoe beperkt de kennis 
vàn de dorpsbevolking van het gebeuren buiten het dorp kan zijn, ook in 
deze tijd met zijn betere verbindingen, die vraagt zich af of hier niet 
teveel gesuggereerd wordt. Maar dit is een secundair punt, want het is niet 
de massabevolking, die het politiek gebeuren bepaalt. Het zijn vooral de 
min of meer westers geschoolden, die de Japanse les ter harte nemen en 
daarnaar hun politiek bepalen. 

Hoe sterk de identificatie van de Aziatische bevolking met de Japanners 
na 1905 is, blijkt wel uit het weinig bekende feit, dat de Moslims in Azië 
er geen moeite mee hadden zich Tokio als een nieuw centrum van de 
Islam met de Japanse keizer als Kalief voor te stellen. 

Aan het slot van zijn l'ede gaat drs. Thijs nog in tegen de opvattingen 
van Sovjet-Russisclhe sChrijvers, die aan de Japanse overwinning van 
1905 een veel geringer rol willen toebedelen met betrekking tot het: stimu
leren en het doen ontstaan van de nationalistische beweging in Azië, dan 
aan de Russische revolutie van 1905. Hij toont aan dat de invloed van 
deze revolutie er wel is geweest, maar meer op het terrein van het over
nemen van revolutionaire technieken. 

Ook voor hen die vooral geïnteresseerd zijn in het contemporaine ge
beuren houdt deze voordracht impliciet een les in. Die is m.i. vooral hierin 
gelegen, dat hij doet zien hoe een bepaalde historische gebeurtenis door 
grote delen van de mensheid op verschillende wijze wordt bezien; hoe de 
Aziatische wereld de zegepraal van Japan kon zien als een eigen over
winning, dankzij de gemeenschappelijke positie van het overheerst worden 
door het Westen. 

In dit historisdh perspectief gezien is het te verwachten, dat de huidige 
niet-westerse wereld, die zich in een gelijke positie van armoede tegen
over het rijke Westen bevindt, bepaalde historische gebeurtenissen op een 
geheel and~re wijze besclhouwt en waardeert dan de westerse wereld. 

Deze boeiende voordraoht wordt van harte ter lezing aanbevolen. 
J. W. SCHOORL 
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PROF. DR. P. H. KOOI]MANS 

Wanneer de Algemene Vergadering der Verenigde Naties deze maand 
bijeenkomt voor haar twintigste zittingsperiode, zijn de donkere wolken, 
die zich het vorig jaar boven haar hoofd samenpakten, opgetrokken om 
plaats te maken voor een waterig zonnetje. Aan de crisis immers, die de 
besluitvaardigheid der Algemene Vergadering verlamde, schijnt een eind 
te zijn gekomen, nu de Verenigde Staten hebben meegedeeld, dat zij niet 
langer staan op schorsing van het stemrecht van die landen, die weigeren 
bij te dragen in de kosten van de vredesoperaties in Palestina en de Kongo, 
van de Sovjet-Unie en Frankrijk dus met name. 

Wie echter mocht menen, dat hiermee een eind gekomen is aan alle 
moeilijkheden, zal waarschijnlijk bedrogen uitkomen, omdat hij oorzaak en 
symptoom verward heeft. Want aan het conflict dat het vorige jaar leidde 
tot de onwaardige vertoning in New York, ligt een crisis ten grondslag, 
die de gehele structuur en ontwikkeling der V.N. raakt en déze crisis is 
door de soepeler houding van de V.N. bij lange na nog niet tOot een op
lossing gebracht. 

Om na te kunnen gaan, wat er nu precies aan de hand is, moeten wij 
teruggaan naar het jaar 1945, het jaar waarin de V.N. werd opgericht. 
Bij het einde der Tweede Wereldoorlog wilde men een internationale 
organisatie in het leven roepen, die op doeltreffender wijze dan dat bij 
de Volkenbond het geval was geweest, in staat zou zijn de vrede en veilig
heid op aarde te handhaven. Met het oog daarop werden verstrekkende 
bevoegdheden verleend aan de Veiligheidsraad, het orgaan dat speciaal 
met deze handhaving van vrede en veiligheid werd belast. Bij een ernstige 
bedreiging van of inbreuk op de vrede zou de Veiligheidsraad besluiten kun
nen nemen, bindend voor de lid-staten, op grond waarvan de lid-staten dus 
verplicht zouden zijn om aan een dergelijke inbreuk een einde te maken en 
een eventuele agressor op de knieën te brengen. Op dit punt had men van 
de Volkenbond, waar deze verplichting niet bestond, wel het een en ander 
geleerd. Doch men had meer van deze V olkenbo.nd en haar falen geleerd. 
De overtuiging bestond dat geen enkele garantie van vrede en veiligheid 
zin zou hebben, indien niet de Grote Mogendheden zich daarachter zouden 
spannen en het in grote lijnen over het te volgen beleid eens zouden zijn. 
Derhalve werd - zij het door de kleinere landen veelal schoorvoetend -
besloten om de Grote Mogendheden een permanente zetel in de Veiligheids
raad toe te kennen benevens het recht van veto. En in 1945 bestond er 
goede hoop, dat, met de verschrikkingen van de Tweede vVereldoorlog op 
de achtergrond, de onderlinge belangen wel zodanig parallel zouden lopen, 
dat een bevredigende vorm van samenwerking tussen de grote landen 
zou kunnen worden bereikt. 

De Algemene Vergadering, het lichaam, waarin alle lid-staten zijn ver-
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tegenwoordigd, had in de oorspronkelijke opzet ten aanzien van de hand
having van vrede en veiligheid slechts een secundaire taak. Wanneer men 
voor de handhaving van vrede en veilig1heid twee mogelijkheden onderstelt: 
a. het gewapenderhand dan wel anderszins krachtdadig optreden tegen een 
staat, die inbreuk maakt op de vrede en b. ieder ander optreden tot behoud 
van de vrede, dan kan men stellen dat volgens het Handvest de eerste 
wijze van optreden uitsluitend fot de bevoegdheden van de Veiligheidsraad 
behoort (de zgn. "enforcement-actions"). Tot het aanbevelen van acties 
van de tweede categorie, de zgn. "peacekeeping-operations", is, naast de 
Veiligheidsraad, evenwel ook de Algemene Vergadering bevoegd. 

Het is bekend, hoe snel aan de min of meer hooggespannen verwach
tingen de bodem werd ingeslagen. De koude oorlog brak in alle hevigheid 
uit en door het overvloedig gebruik van het veto-recht door de S0'vjet
Unie werd de Veiligheidsraad in haar activiteiten verlamd. Wat haar vrede
handhavende functie betrof, scheen de V.N. nog slechts voorbestemd om 
een rol te spelen in de enkele kwesties, die buiten de koude oorlog vielen. 
Uit de aard der zaak was dit het merendeel der lid-staten, dat in feite 
getyranniseerd werd door de mindel1heid van het communistisch bloc, 
een doorn in het oog, temeer, waar deze meel'derheid toentertijd een vrij 
homogeen karakter had. Ten tijde van het Korea-conflict besloot men dan 
ook om de zaak drastisch aan te pakken. De Algemene Vergadering aan
vaardde de Uniting for Peace-resolutie, waarbij werd bepaald dat, indien 
de Veiligheidsraad was geparalyseel'd door een veto, de Algemene Ver
gadering de betmkken kwestie onmiddellijk in onderzoek k0'n nemen en 
voor de oplossing ervan alle maatregelen, zo nodig zelfs de toepassing van 
geweld, kon aanbevelen. 

De voorstanders der resolutie hebben haar altijd verdedigd met de be
wering dat op deze wijze een wisse ineenstorting der V.N. werd voor
komen. Zo zij al niet geheel in overeenstemming mocht zijn met de letter 
van het Handvest, dan was zij toch z,eker niet in strijd met de geest ervan. 
Immers, het was de enige manier waarop 'het voortbestaan der V.N. als 
vredebewarende organisatie kon worden verzekel'd, nu het orgaan dat bij 
uitstek voor deze functie was gecreëerd, de Veiligheidsraad, haar werk
zaamheden niet kon verrichten. Derhalve moest de Algemene Vergadering 
die niet door de mogelij>kheid van een veto-misbruik werd bedreigd, deze 
functie overnemen. 

Al schuilt er veel waarheid in deze redenering en al moet worden gezegd 
dat dit alles bij de huidige beoordeling van de Uniting for Peace-resolutie 
wel eens te veel uit het oog wordt verloren, niettetflin kan aan de bezwaren, 
die de communistische staten tegen de resolutie hebben, niet alle gegrond
heid worden ontzegd. Zij stellen dat de Uniting for Peace-resolutie juist 
wel tegen de geest van het Handvest ingaat, waar dit er immers nadruk
kelijk van uitgaat dat voor gebruik van geweld van de zijde van de organi
satie eenstemmigheid van de Grote Mogendheden een eerste vereiste is. 
Ook al kan de Algemene Vergadering, anders dan de Veiligheidsraad, geen 
bindende besluiten nemen, doch slechts aanbevelingen doen, niettemin werd 
bij de resolutie gebruik van geweld, zonder toestemming van een Grote 
Mogendheid en desnoods zelfs tegen zulk een staat gericht, mogelijk ver
klaard en het stempel van rechtmatigheid opgedrukt. Daarmee werd dus 
implicite de mogelijkheid van een derde wereldoorlog aanvaard. De com-
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munistische staten h~bben zich dan ook van meetaf aan tegen de toe
passing der resolutie verzet. 

Overigens voldeed ook de resolutie niet aan de verwachtingen, die men 
er van had. Het bleek al spoedig dat inderdaad bij vitale kwesties, waar 
levensbelangen van één der wereldmachten op het spel stonden, een kracht
dadige oplossing van de zijde der V.N. een wereldoorlog zou ontketenen. 
De Hongaarse kwestie is daarvan het overtuigende voorbeeld. Het was 
een bewijs te meer, dat de V.N. niet meer konden zijn dan zij in de 
oorspronkelijke opzet waren en dat optreden harerzijds slechts mogelijk 
was indien de Grote Mogendheden (en met name de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie) van oordeel waren dat hun directe belang niet op het 
spel stond. 

Allengs wordt het accent dan verlegd. Sedert 1956 is het niet meer 
zozeer de mogelijkheid van een gewapend optreden van de zijde der orga
nisatie, de "enforcement-action", die in het middelpunt der belangstelling 
staat. Hongarije had duidelijk aangetoond dat in de sfeer van de koude 
oorlog daarvoor alsnog weinig kansen lagen. De nadruk ligt sindsdien veel 
meer op het bereiken van een oplossing in een bepaald geschil langs de weg 
van overleg en het eventueel veilig stellen van deze oplossing door middel 
van vrijwillig ter besohikking gestelde troepencontingenten der lid-staten 
onder V.N.-opperbevel. Het optreden van de V.N. geschiedt dan, anders 
dan bij de "enforcement-action", slechts met instemming van de staat, waar 
de betrokken contingenten zullen worden gestationeerd. Als voorbeelden 
kunnen worden genoemd Suez, Kongo, Jemen en Cyprus. 

In V.N.-verband komt de nadruk dan steeds meer te liggen op de figuur 
van de Secretaris-Generaal, waartoe natuurlijk heeft bijgedragen de in
spirerende wijze waarop Dag Hammarskj9iLd aan deze functie inhoud wist 
te geven. Het is de Secretaris-Generaal, die deze "collectieve bemiddeling" 
in de praktijk ten uitvoer legt (wij zien hiervan weer een voorbeeld 
tijdens het huidige gewapend conflict tussen India en Pakistan) van hen1 
zijn veelal de initiatieven afkomstig betreffende het veilig stellen van de be
reikte oplossing, onder zijn bevel staat het V.N.-contingent, dat daartoe 
eventueel in het betrokken gebied wordt gelegerd. Dit neemt overigens niet 
weg dat zijn optreden natuurlijk altijd de bekrachtiging behoeft van de 
Veiligheidsraad dan wel van de Algemene Vergadering. 

Er valt dus in de loop der tijd een belangrijke wijziging op te merken 
in de functionering van de V.N. op het gebied van de vredeshandhaving. 
Viel oorspronkelijk het accent geheel op de Veiligheidsraad, in i950 werd 
onder de werking der Uniting for Peace-resolutie de handelingsbevoegdheid 
naar de Algemene Vergadering verlegd. Deze resolutie had voor wat haar 
procedurele gedeelte betreft (het bijeenroepen van spoedzittingen der Alge
mene Vergadering) een nuttig effect, doch het materiële gedeelte (het 
toepassen van geweld tegen· een agressor) kon, gezien de gevaren voor 
een derde wereldoorlog die dit inhield, niet verwerkelijkt worden. Daarna 
zien wij dan de figuur van de collectieve ,bemiddeling naar voren komen, 
waarbij de Secretaris-Generaal een belangrijke rol speelt. Op dit gebied 
heeft de V.N. wellicht geen spectaculaire resultaten geboekt, niettemin is 
op deze wijze aan veel onnodig bloedvergieten een einde gemaakt en kon 
veelal een verslechtering van de toestand worden voorkomen. 

Men kan stellen, zoals met name de vertegenwoordigers van de commu-
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nistische staten dat doen, dat deze ontwikkeling in strijd is met de oor
spronkelijke opzet van de V.N. Voor de communistische rechtsleer, die 
ten allen tijde streng vasthoudt aan de verdragstekst zoals deze oorspron
kelijk is opgesteld, is dit inderdaad een moeilijk te verteren zaak. Men 
dient evenwel niet uit het oog te verliezen, dat de V.N. een organisatie is, 
die functioneert tegen de achtergrond van een zich steeds wijzigend wereld
beeld. Wil zij niet aan daadkracht inboeten dan dient zij zich aan te passen 
aan de omstandigheden en derhalve veelal maatregelen te treffen die bij 
de oprichting nog niet konden worden overwogen. Zij vormt een organi
satie die een eigen leven is gaan leiden en dit levenspad kan wel eens 
verschillen van hetgeen men in eerste instantie voor haar had uitgestippeld. 

Parallel met de hier geschetste ontwikkeling deed zich een andere ont
wikkeling voor. Toen de V.N. werd opgericht, telde zij 50 leden, waarvan 
het merendeel behoorde tot de oude Europese en Amerikaanse staten. 
Thans heeft het ledental de 110 ruim overschreden en een zeer belangrijk 
aantal daarvan wordt gevormd door de jonge Aziatische en Afrikaanse 
landen. Ook dit heeft natuurlijk niet nagelaten invloed uit te oefenen 
op karakter en structuur der V.N. Toen in 1950 de Uniting voor Peace
resolutie werd aanvaard en de bevoegdheden van de Algemene Vergadering 
aanmerkelijk werden uitgebreid, was dit voor het Westelijk kamp zeer 
aantrekkelijk. Immers, in de Algemene Vergadering beschikte men over 
een ruime meerderheid, die niet door een communistisch veto werd ge
dwarsboomd. Vandaar ook dat de Sovjet-Unie stelde dat de resolutie een 
middel was voor het éne bloc om de andere groep te domineren. Door de 
toevloed van nieuwe leden echter is de situatie volkomen gewijzigd. Geen 
der beide wereldmachten beschikt thans in de Algemene Vergadering over 
een meerderheid. Integendeel, het merendeel der lid-staten behoort tot de 
groep der niet-gebonden landen, die zich afwisselend nu eens aan de éne, 
dan weer aan de andere zijde scharen. Ernstiger evenwel is dat het steeds 
moeilijker wordt om bij stemmingen over belangrijke zaken de voor de 
aanvaarding van een resolutie noodzakelijke tweederde meerderheid te 
verkrijgen. De Algemene Vergadering is een log en onhandelbaar lichaam 
geworden, dat steeds minder in staat is tot het nemen van de snelle be
slissingen, die nu eenmaal in zaken van vrede en veiligheid noodzake
lijk zijn. 

Tegen deze achtergrond heeft zich de crisis van het vorige jaar afge
speeld. De onmiddellijke aanleiding was het volgende. Hoewel het zenden 
van troepencontingenten naar de strook van Gaza en de Kongo op basis 
van vrijwilligheid geschiedde, werden de kosten van deze operaties op 
de normale wijze over alle V.N.-Ieden omgeslagen. De Sovjet-Unie en 
later ook Frankrijk weigerden categorisch in dezen aan hun financiële 
verplichtingen te voldoen, omdat naar hun oordeel slechts de Veiligheids
raad en niet de Algemene Vergadering tot het instigeren c.q voortzetten 
(Kongo) van deze operaties was gerechtigd. Ook nadat het Internationaal 
Gerechtshof op verzoek van de Algemene Vergadering in 1962 als zijn 
mening had uitgesproken dat de uitgaven voor Suez en de Kongo tot de 
normale uitgaven van de V.N. behoorden, waarin alle lid-staten moesten 
bijdragen, volhardden de betrokken staten in hun weigering. In 1964 gingen 
de Verenigde Staten, die tooh al het leeuwenaandeel van de kosten der V.N. 
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dragen, er toe over toepassing van artikel 19 van het Handvest te verlangen. 
Dit artikel bepaalt dat een lid-staat, die heeit nagelaten over een geruime 
periode zijn financiële verpliohtingen te voldoen, van de uitoefening van zijn 
stemrecht kan worden (eigenlijk staat er: wordt) beroofd. Het resultaat is 
bekend. Officieel werd de nalatige leden hun stem niet ontnomen, doch 
omdat ook de andere partij van geen toegeven wilde weten, werd er maar 
helemaal niet gestemd, alhoewel dat niet betekende dat in bepaalde kwesties 
geen overeenstemming kon worden bereikt. Het merkwaardige, hetgeen 
nader verklaard zal moeten worden, is dat de Verenigde Staten de zaak 
in feite niet op de spits heeft gedreven en dat zij uiteindelijk haar stand
punt heeft gewijzigd, met het resultaat dat de nieuwe zitting weer op de 
normale wijze kon functioneren. Anderzijds is merkwaardig dat de Sovjet
Unie herhaaldelijk heeft verklaard bereid te zijn de betrokken bedragen 
te betalen, mits men maar de druk van artikel 19 ophief, hetgeen immers 
impliceerde dat het hier om verplichte betalingen ging, een verplichting 
die de Sovjet-Unie altijd heeft ontkend. Met andere woorden: het leek 
steeds meer waarschijnlijk dat de standpunten niet zo onverzoenlijk tegen
over elkaar stonden als men op het eerste gezicht zou zeggen. In ieder 
geval was het zo, dat geen der beidè opponenten het bestaan van 
de V.N. op het spel wenste te zetten, hetgeen bij een hardnekkig 
vasthouden aan het eigen uitgangspunt mogelijk wel het geval had 
kunnen zijn. 

Er is wel opgemerkt dat de door de Verenigde Staten gevolgde politiek 
bij welslagen voor haarzelf zeer ernstige consequenties zou kunnen mee
brengen. Immers, waar ook de Verenigde Staten de Algemene Vergadering 
niet meer kan dirigef'en, omdat haar bondgenoten en aanhangers daar niet 
meer over een meeroerheid besChikken, is het geenszins ondenkbaar dat het 
door haar getrokken zwaard zich te eniger tijd ook tegen haarzelf zou 
kunnen richten. Stel bijvoorbeeld dat de Algemene Vergadering, ondanks 
uitdrukkelijk verzet van de Verenigde Staten, een resolutie zou aanvaarden 
die een bepaald project inhield waarmee belangrijke bedragen zouden zijn 
gemoeid. Ingevolge haar thans ingenomen standpunt zou de Verenigde 
Staten dan toch gedwongen zijn haar deel - en dat is een zeer belangrijk 
deel - in de kosten bij te dragen. Waar de Algemene Vergadering voor 
geen der wereldmachten meer manipuleerbaar is, is deze mogelijkheid zeer 
wel denkbaar. 

Men kan met een zeker leedvermaak en een schijn van oprechtheid 
stellen dat dit een gelukkige gang van zaken is. De kleinere staten hebben 
deze ervaring altijd gehad. Aan het lidmaatschap van een organisatie is nu 
eenmaal de mogelijkheid inhaerent dat men wel eens tot de minderheid 
kan behoren en dat men dan niettemin de consequenties behoort te dragen. 
In feite zou dan nu de door het Handvest beleden gelijkheid van de lid
staten eindelijk zijn gerealiseerd. Dit mag allemaal waar zijn, doch dan 
vergeet men één ding. De Algemene Vergadering kan tot op zekere hoogte 
gemakkelijk bepaalde zeer kostbare acties entameren, doch het zijn uit
eindelijk de Grote Mogendheden die dergelijke acties voor het aller
grootste deel moeten financieren, omdat zij het leeuwenaandeel in het 
budget der V.N. moeten bijdragen. De betrokken actie wordt dus in feite 
op slechts enkele staten afgewenteld. Dat deze het wel eens moe worden 
voortdurend grote bedragen te fourneren voor ondernemingen, waar zij 
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heftig tegen gekant zijn, moet men zich kunnen voorstellen. De animo 
voor de organisatie begint dan begrijpelijkerwijze te tanen. 

Als oplossing voor dit probleem is wel het volgende geopperd: laat, 
evenals dat het geval is bij de deelname aan de actie zelf (het leveren van 
troepencontingenten enz.), ook de financiering ervan op basis van vrij
willigheid plaatsvinden. Deze regeling is bijvoorbeeld gevolgd bij de 
operaties in Jemen en Cyprus. Moeilijldleden als zich het afgelopen jaar 
hebben voorgedaan, zijn dan voorgoed uit de wereld, omdat men van 
tevoren weet, waar men aan toe is, terwijl de daadkracht van de organisatie 
toch .niet verlamd behoeft te worden. Deze oplossing heeft - hoe praktisch 
zij ook moge lijken - niettemin zeer gevaarlijke implicaties. Want, zoals 
H. G. Nicholas opmerkt in een artikel in International Affairs: dit be
tekent het uitlenen van het V.N.-embleem aan ieder die in staat en bereid 
is de soldij te betalen van de dragers ervan. Datgene wat tot dusver de 
morele kracht van de V.N. was, haar universaliteit en daardoor veronder
stelde onpartijdigheid, wordt daarmee ondergraven. En Nicholas vervolgt: 
als de vlag der V.N. te koop is voor iedere groep lid-staten die ervoor 
kunnen betalen (natuurlijk mits zij op een gegeven moment een tweederde 
meerderheid achter zich weet te krijgen) kan zij aanspraak maken op even
veel of weinig respect, als haar betaalmeester zelf toekomt. Het zou be
tekenen een ontwaarding der V.N. als wereldorganisatie, die in haar op
treden het geheel en niet een willekeurig aantal harer leden behoort te 
vertegenwoordigen. Het zou betekenen toegeven aan een tendentie, die 
natuurlijk altijd aanwezig is en die nooit geheel kan worden uitgeroeid, 
maar die daarom nog niet gesanctioneerd behoeft te worden. In de brief, 
die de Nederlandse regering de afgelopen zomer aan de Secretaris-Generaal 
deed toekomen, wordt dan ook tegen de aan deze oplossing verbonden ge
varen gewaarschuwd. 

Indien men wenst, dat de organisatie als organisatie blijft optreden, 
dat de daaraan verbonden kosten dus door alle lid-staten worden gedragen, 
dan is er in feite slechts één alternatief: beperking van de vredes-operaties 
tot zodanige als de goedkeuring van alle grote mogendheden kunnen 
wegdragen. Slechts op deze wijze zal een dreigend bankroet, zoals dit 
een ontijdig einde maakte aan de actie in Kongo, kunnen worden voor
komen.. Doch in wezen betekent dit dat wij de structuur, zoals die in 
1945 was opgezet, weer goeddeels benaderd hebben. Het betekent dat 
optreden slechts mogelijk is indien er een redelijke mate van overeen
stemming is tussen de Grote Mogendheden. Kortom, het betekent een zeker 
herstel van de rol van de Veiligheidsraad in aangelegenheden van vrede en 
veiligheid. In deze richting gaat het reeds genoemde schrijven van de 
Nederlandse regering. In deze ridhting ook gaan pogingen, die in New
York in het werk zijn gesteld, om de huidige crisis, de aan de finan
ciële crisis ten grondslag liggende problematiek, tot een oplossing te 
brengen. Dit komt dus neer op een herstel van de Veiligheidsraad in 
zijn oorspronkelijke ~u.nctie en dus het in belangrijke mate terugkeren van 
de weg, die men met de Uniting for Peaoe-resolutie opging. Belangrijk 
in dit verband is ook de inmiddels aanvaarde uitbreiding van het lidmaat
schap van de raad van 11 tot 15. Dit doet recht wedervaren aan het sterk 
gestegen aantal der middelgrote en kleinere staten en biedt mogelijkheden 
voor een meer reële vertegenwoordiging der verschillende regionale 
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groeperingen. Het is ook van belang omdat daardoor wellicht enigennate 
de vooral bij de jonge landen bestaande vrees kan worden bezworen, dat 
kwesties van vrede en veiHg1heid in den vervolge zullen worden behandeld 
in een onder-onsje van de Grote Mogendheden. 

Men zou niet al te zeer bevreesd behoeven te zijn, dat zich een herhaling 
zou voordoen van de situatie van de jaren veertig, toen de Veiligheidsraad 
voortdurend door een Sovjet-veto werd verlamd. Bijdehuidige ontspanning 
in de koude oorlog is wel gebleken, dat er veel meer punten van gemeen
schappelijk belang zijn, dan men vroeger voor mogelijk had gehouden. 
De wereld is niet meer verdeeld in twee scherp tegenover elkander staande 
kampen, waardoor elke kwestie er één was van vitaal ,belang voor de 
uitslag van de koude oorlog. In de huidige polycentristische wereld zijn er 
vele zaken, waarover de beide wereldmachten zonder al te grote moeilijk
heden tot overeenstemming kunnen komen. En beide, de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie, hebben bij één zaak levensbelang: het venn,ijden van 
een conflict dat kan uitgroeien tot een kernoorlog. Het is dus geenszins 
ondenkbaar dat in de toekomst de Veiligheidsraad een daadkrachtiger be
leid kan voeren dan in de jaren onmiddellijk na de Tweede Wereldooorlog. 

Dit alles wil niet zeggen dat de Alg. Verg. geen vredesoperaties meer 
rou kunnen ondernemen. Evenmin 'betekent dit het einde van de zo in 
betekenis toegenomen rol van de Secretaris-Generaal. Doch wel rou dit 
met zich meebrengen dat maatregelen, aanbevolen door de Alg. Verg., 
beperkter van opzet zouden moeten zijn, indien de Grote Mogendheden 
zich daar niet achter stellen (bij sterk verzet van de zijde van. deze staten 
liggen de mogelij'1~heden uit de aard der zaak nog ongunstiger), tenzij, 
zoals in The Economist wordt opgemerkt, de middelgrote en kleinere 
staten zich groter offers, en dan met name financiële offers, voor de organi
satie zouden willen getroosten. 

Het verdient echter opmerking, dat er bij dit alles nog een factor in 
het spel is, die de ontwikkeling extra onoverzichtelijk maakt. Want het 
genoemde probleem is niet het enige, waarvoor de V.N. zich gesteld ziet. 
Een ander vraagstuk, dat om oplossing vraagt, is dat van de vertegen
woordiging van Ghina. Hoe langer hoe meer komt - ook in Westelijke 
kringen - de opvatting naar voren, dat het niet langer aangaat commu
nistisch China met haar miljoenen inwoners een plaats in de V.N. te ont
zeggen, gezien ook de steeds grotere betekenis, die dit China in het inter
nationale bestel verkrijgt. E'r kan hier niet nader worden ingegaan op 
de vele haken en ogen, die aan dit probleem zijn verbonden, doch op 
één aspect moet worden gewezen: indien de Chinese zetel aan Peking 
zou worden toegekend, dan brengt dit met zioh mee, dat Rood-China een 
pennanente plaats in de Veiligheidsraad en daannee het veto-recht ver
krijgt. Daardoor is echter de kans groot, dat de koude oorlog binnen 
V.N.-verband weer in volle hevigheid ontbrandt, ditmaal tussen het Westen 
en China, terwijl de Sovjet-Unie als toeschouwer dan wel in een zeer 
ongemakkelijke positie verkeert. De mogelijkheid bestaat dat dan wederom 
de Veiligheidsraad door een overmatig gebruik van het veto-recht -
ditmaal door China - wordt verlamd, zodat zich een herhaling van de 
situatie van de jaren veertig voordoet. Boven een eventueel in oude rechten 
herstelde Veiligheidsraad hangt dus de donkere schaduw van een mogelijk 
nieuwe terugval bij toekenning van de Chinese zetel aan Peking. Dit zijn 



elementen, die bij een eventuele beslissing over China's plaats in de V.N., 
wel degelijk zullen moeten worden overwogen. Wij mogen concluderen 
dat de V.N. zich op het moment allerminst in een rooskleurige positie 
bevindt en dat de crisis bij lange na niet is opgelost, nu de Verenigde 
Staten van haar eis tot toepassing van artikel 19 heeft afgezien. 

Een gevoel van teleurstelling is zeker gerechtvaardigd, wanneer men 
deze gang van zaken gadeslaat. De V.N. heeft zich vertild bij haar vrede
handhavende taak Zij heeft zaken geëntameerd, die boven haar kracht 
gingen. Het overhaaste vertrek van het N.V.-Ieger uit Kongo, op een 
tijdstip waarop de toestand daar er allerminst rijp voor was, is daarvan het 
overtuigende bewijs. En dat alles, omdat enkele Grote Mogendheden niet 
bereid waren hun deel bij te dragen en andere staten weigerden de lasten 
verder geheel op zidh te nemen. De V.N. heeft niet waar kunnen maken, 
wat velen zich ervan voorgesteld hebben, zij is haar kinderziektes niet te 
boven gekomen en menigeen zal de neiging voelen zich teleurgesteld van de 
V.N. af te wenden. De gesahetste ontwikkeling toont echter ook aan 
dat de opstellers van het Handvest -realistischer waren dan men naderhand 
veelal aannam. gr is veel kritiek uitgeoefend op de bevoorrechte plaats 
van de Grote Mogendheden in de V.N., doch het is de vraag of deze 
kritiek altijd juist is geweest en of men zelfs wel van een "bevoorrechte" 
plaats kon spreken. In een wereld, die bestaat uit een aantal afzonderlijke, 
onafhankelijke staten, waar een boven-nationaal gezag vooralsnog ont
breekt, kunnen de onderlinge verschillen tussen de participanten niet 
over het hoofd worden gezien. Ten aanzien van de handhaving van vrede 
en veiligheid zijn het met name de Grote Mogendheden, die een bijzondere 
taak hebben omdat zij het zijn, die bij een eventueel optreden het over
grote deel der middelen, of dat nu troepen of financiën zijn, zullen moeten 
versohaffen. Zij hebben bijzondere verantwoordelijkheden omdat vrede en 
veiligheid in belangrijke mate van hun handelwijze afhangen. Het is dan 
alleen maar juist hen in dit opzicht ook een speciale zeggenschap te geven. 
Natuurlijk kan deze bijzondere zeggenschap misbruikt worden en in het 
huidige wereldbestel zijn er helaas geen middelen om te dien aanzien 
corrigerend in te grijpen. Maar men kan op die grond de betrokken staten 
deze bij zondere zeggenschap niet zonder meer ontnemen, omdat zij de 
keerzijde vormt van reële factoren. De geschiedenis der V.N. sinds 1950, 
toen het zwaartepunt verlegd werd naar de Algemene Vergadering, waar 
deze bijzondere zeggenschap niet go1d, is daarvan het bewijs. In een 
artikel in Wordende Wereld) het maandblad van de V.I.R.O., wordt 
opgemerkt dat gebleken i,s dat de Grote Mogendheden de V.N. tot aan de 
rand van de afgrond kunnen brengen. De conclusie luidt: "Het is beter 
dit te erkennen dan met fatale resultaten de andere weg te blijven volgen." 
Het resultaat van zulk een erkenning kan zijn het herstel van de Veilig
heidsraad in haar vroegere functie en in haar oorspronkelijke opzet, met 
die consequentie dat zaken, waarover de Grote Mogendheden geen overeen
stemming kunnen bereiken, in het vervolg niet meer door de V.N. kunnen 
worden geëntameerd. Al te somber moot dit overigens ook niet worden 
gezien. Ook thans vallen zaken, die nog duidelijk liggen in de sfeer van 
de koude oorlog, buiten het terrein van de bemoeiingen van de V.N. Men 
denke sleahts aan Vietnam. 
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De vraag kan evenwel rijzen: is dit alles nog wel de moeite waard? 
Wat is er immers over van de eerbiediging van recht en gerechtigheid, 
die zo pledhtig in :het Handvest als maatstaf voor het handelen is ver
meld? Is de V.N. niet geworden tot een door en door verpolitietkte in
stelling, waar grof opportunisme en machtspolitiek de toon aangeven en 
waar het - dikwijls zeer twijfelachtige - compromis hoogtij viert? Ten 
dele is het verwijt zeker waar en het heeft geen enkele zin om te trachten 
het te ontkennen. De vraag is evenwel of deze benaderingswijze niet al te 
simplistisch en een~ijd:ig is. Allereerst moet worden opgemerkt dat de 
handhaving van vrede en veilig1heid natuurlijk een zeer belangrijk aspect 
vormt van de taakstelling der V.N., doch dat haar activiteiten daar niet in 
opgaan. Minder spectaculair, doch daarom nog niet minder belangrijk, IS 

het vele werk dat verricht wordt op economisch, sociaal, humanitair en 
ander gebied. Tesamen met de gespecialiseerde organisaties is de V.N. 
hier werkzaam op een wijze, die anderszins ondenkbaar zou zijn. Het be
treft hier wel degelijk werk, waardoor recht en gerechtigheid worden ge
diend. Men denke slechts aan de ontwikkelingshulp en aan de vele ver
dragen op sociaal en humanitair vlak, in V.N.-verband gesloten. Wie dit 
aspect van de activiteiten van de V.N. over het hoofd ziet, heeft een 
vertekend beeld van de wereldorganisatie. 

Doch ook op het gebied van vrede en veiligheid dient men de zaak niet 
àl te negatief te beschouwen. Ook al moet worden toegegeven, dat de V.N. 
veelal gefaald heeft, dat zij bij een conflict tussen de Grote Mogendheden 
machteloos staat, dat de machtspolitiek nog een al te grote rol speelt en 
dat recht en gerechtigheid in de .overwegingen nog te zeer op de tweede 
plaats staan, anderzijds kan toch niet worden ontkend, dat door haar activi
teiten en optreden herhaaldelijk een dreigend gewapend conflict kon wOor
den voorkomen, dat andere malen een militair conflict in een vroeg 
stadium kon worden beëindigd, waardoor veel nodeloos bloedvergieten 
werd vermeden. Wie het zinloze leed en de nameloze ellende ziet, die 
het gevolg zijn van de oorlog - en in Vietman en bij het Indiaas
Pakistaanse conflict hebben wij heden ten dage daarvan schrijnende illu
straties - zal niet kunnen ontkennen dat daardoor alleen reeds de gerech
tigheid wordt gediend. Wie kritiek uitoefent op de door de V.N. bereikte 
resultaten moge bedenken dat het hier veelal problemen betreft, waar 
vrijwel geen enkele oplossing de toets der rechtvaardigheid kan doorsItaan. 
En wie verlangt dat de V.N. een organisatie is, die feilloos het recht weet 
te vinden, stelt eisen w~raan de organisatie niet kán voLdoen, omdat zij 
niet meer kan vertegenwoordigen dan wat haar leden haar doen zijn. Het 
is de internationale samenleving, die schromelijk tekort schiet en van deze 
samenleving geven de V.N. slechts het - veelal droevige - spiegelbeeld. 
Doch aan deze samenleving kan men zich in het huidig tijdSIbestek niet 
meer onttrekken, gesteld dat dit verantwoord was. 

Dit alles wil niet zeggen dat niet al het mogelijke in het werk moet 
wOl'den gesteld de V.N. meer een rechtsorganisatie te doen zijn dan een 
organisatie, waarin alleen de machtsverhoudingen de toon aangeven. Dooh 
dit houdt wel in dat men de V.N., ook in haar huidige structuur en werk
wijze, ziet als een middel, een bijdrage tot een vreedzame internationale 
samenleving en dat men vurig moet hopen dat de huidige crisis snel zal 
worden overwonnen. 



BEGINSEL EN CAUSALITEIT· 

DOOR 

H.ALGRA 

De eerste druk van Groen's Handboek der Geschiedenis vam het Vader
land verscheen in afleveringen, de eerste in 1841, de laatste in 1846. De 
verschijning van een nieuw deel leidde telkens tot correspondentie met Da 
Costa, die bepaald niet zonder kritiek was. Groen schreef aan Da Costa: 
"Ik heb getraoht zoo onpartijdig te zijn als mij zander prijsgeving van onze 
beginsels, mogelijk was" 1). 

Over dat zo onpartijdig als mogelijk was zonder prijsgeving van onze 
beginsels, had Da Costa zijn kritiek. Hij had slechts één grote aanmerking: 

"Uwe voorstelling is eenzijdig, niet in den zin van partijdig, maar 
met betrekking tot het ensemble der feiten, waarin het mij voorkomt 
dat gij bij uitsluiting de verkeerdlheid der menschen, en niet naar 
evenredig1heid de regeering Gods (die uit die verkeerdheid zelve zijnen 
raad, ook ten goede van ons land wel eens, werkte) doet uitkomen. 
Maar ik gevoel het: uw boek is de uitdrukking van één consequent 
en waarachtig idée; en in zoaverre moest er voor eene keerzijde min
der plaats zijn. Tooh had ik wel eenige wenken meer daaromtrent 
gewensoht, en voorts tegenover de revolutie, niet zoo stellig de 
vroegere legitimiteit, die toCh wederom de kiem der zonde in zich 
had, en zelve eene revolutionnaire richting was op hare wijze tegen 
God en zijne ordening" 2). 

Reeds eerder had Da Costa zich in dezelfde geest kritisch uitgelaten, 
toen hij het stuk had ontvangen, dat handelde over de adhttiende eeuw: 

"Gij hebt èn de Aristocratie èn hare vroegere bondgenoote, later 
vijandin, de Vrijheid der eeuw, zoodanig in hare naa.ktiheid en schuld 
openbaar gemaakt, dat voor ,beiden wel niet veel anders meer over
blijft dan een 'beschaamde Confessie. En toch, is er in de voorstelling 
van beider hoofdpersonen en lhandelingen niet iets eenzijdigs overge
bleven? Is het wel in de natuur der dingen, dat eene richting (hoe 
dan ook door misbruik en schuld bedorven, oorspronkelijk toch niet 
buiten een in ons land historisch element) zoo geheel zonder een enkele 
deugd, zonder een enkelen sahijn zelfs van recht of waaflheid, bestaan 
hebbe? Zoude voor het minst niet in uw heerlijk overzicht moeten 
zijn aangewezen geworden, wat ook de Aristocratie, behoorlijk ge
temperd, behoorlijk in harmony gebraoht met de Opperhoofdigheid 

1) Brieven van Mr. Isaac Da Costa, medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer, 
dl. I, blz. 143. 

2) Idem, blz. 264. 
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van Oranje, met de vrijheid der burgerijen en de ware behoefte der 
natie, had kunnen, had moeten zijn, zonder haar karakter daardoor 
geheel te verliezen, en als weg te smelten in de Consitutie van ons 
land? 

Maar vooral had ik meer in toepassing gewenscht in uwe historie, 
wat gij zoo treffend aan het slot van uw antwoord aan van Hall 
uitdruktet: bI. 101 "Ik ken nauwelijks" enz. Tot hiertoe althans levert 
het overzicht niets op van de zijde der vrijheidsmannen, dat bekwaam
heid, talent, genie, zelfopoffering aanduidt of vennoeden doet. En toch, 
wij weten het, zij zijn er geweest. En hunne onvrudhtbaarheid was 
inderdaad een probleem, dat, in uw uit zoo een dierbaar standpunt 
geschreven werk, zijne uitvoerige oplossing had kunnen vinden of 
later, zoo ik hoop, nog ter gelegener plaatse vinden zal" 3). 

Groen heeft in een noot bij deze brief het citaat uit zijn antwoord aan 
Maurits van Hall, waarop Da Costa doelt, geheel weergegeven. Van Hall 
had bezwaar gemaakt tegen de wijze, waarop de Archives door Groen 
werden uitgegeven en Groen heeft hem van antwoord gediend in zijn 
Antwoord aan Mr. M. C. van Hall, Staatsraad, Kommandeur der orde 
van den Nederlandschen Leeuwen Lid van het Koninklijk Nederlandsch 
Instituut, Leiden 1844. Daarin wordt gewezen op het leerzaam en treffend 
schouwspel, dat mensen, vaak van edelmoedig kalrakter en vaderlandse zin, 
veel bekwaamheid, talent, genie en zelfopofferingen er aan ten koste leggen, 
om bepaalde theorieën te verwezenlijken, theorieën van welke gezegd 
wordt, dat zij de mensen tot zegen zullen zijn, maar die ze in ellende en 
ongeluk storten en tenslotte in een positie brengen, waarbij men geen 
denkbeeld meer heeft vari wat wezenlijk gezag of edhte vrijheid betekenen. 
En Groen wijst er op, dat hij nagenoeg in dezelfde tijd, dat hij dit opmerkte 
aan het adres van Van Hall, ook die pwragrafen uit zijn Handboek schreef, 
di·e de inleiding vormen op de periode 1747-1795, het tijdvak, "waarin de 
ondergang van het Gemeenebest voorbereid en voltooid werd". Wat hij in 
die paragrafen z.egt, is slechts een variant op het stuk uit de brochure tegen 
Van Hall, waarnaar Da Costa verwees. Daarin heeft Groen gelijk. En zijn 
verwijzing geldt speciaal de paragraaf (598 in de derde druk) waarin 
deze zin voorkomt: "Met logische noodwendigheid werd men, door de be
grippen, aan wier leiding men zich overgegeven had, op de baan der revo
lutionaire ontwikkeling willig gedreven of onwillig gesleept." 

Deze éne zin, die Groen in 1844 schreef, zou men het thema kunnen 
noemen van zijn Ongeloof en Revolutie van 1847. En het is ook deze 
stelling, die telkens opnieuw wordt aangevallen of verdedigd. 

Van Hall vond al, dat Groen in zijn inleidingen op de verschillende delen 
van zijn Archives mensen als Alva en Filips als persoon te gunstig had 
voorgesteld. In zijn Ongeloof en Revolutie wei.gert hij het Schrikbewind te 
verklaren uit de sledhtheid en wreedheid van de toenmalige machthebbers, 
Rdbespierre was geen zedeloos mens, zijn onbaatzuchtiglheid was voor
beeldig. Voor velen was het een raadsel, hoe deze middelmatige man zulk 
een macht kon kirijgen, maar voor Groen is dat niet zo vreemd. Deze man 
gelóófde met heel zijn hart in de revolutionaire theorie, en hij begeerde 

3) Brieven van Mr. Isaac Da Costa, medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer, 
dl. I, blz. 215. 
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dat geloof te beléven, hij wilde een consequent reV'Olutionair zijn. Het be
ginsel der revolutie heeft hem in de maoht. 

En telkens weer wordt de vraag gesteld: is dit zo? Is het wáár, dat het 
leven, dat het gedrag der mensen, dat het beleid der staatslieden wordt be
héérst door hun beginselen, zó beheerst, dat er een "logische noodwendig
heid" is in de historische ontwikkeling? En dat er dus kansen ontstaan om 
door aanvaarding van deze causaliteit als beheersende kracht in de geschie
denis te voorspellen, ,~hoe Ihet verder zal gaan"? Want het is duidelijk, dat 
de aanvaarding van deze stelling niet alleen leidt tot de mogelijkheid, de 
Franse Revolutie te verklaren uit de kraoht der beginselen, die hun aan
hangers, willig of onwillig, voortstuwen, maar dat we hier te maken hebben 
met een veel algemener beginsel, dat een sleutel geeft, die bij de verklaring 
van alle historische ontwikkelingen kan worden gebruikt. 

Op 6 december 1962 hield prof. J. Kamphuis een rede bij de rectoraats
overdraoht aan de (vrijgemaakte) Theologische Hogeschool te Kampen 
over het onderwerp: De Hedendaagse Kritiek op de Causaliteit bij Groen 
als H ist oricus. 

Deze rede kenmerkt zich door strijdbaat1heid, zij is een pleidooi voor 
Groen, zoals de redenaar hem ziet en zijn opvattingen verklaart èn aan
vaardt. Zij is het resultaat van degelijke studie en verraadt op méér dan 
één plaats een soherp kritisoh oordeel. 

De redenaar keert zich tegen Geyl èn tegen kritici als Smitskamp, 
Donner en Brants, die hij wel wat te veel bij elkaar in de buurt brengt en 
over dezelfde kam wil sdheren. 

Hoewel het mijn bedoeling is in dit artikel sledhts één, naar mijn mening 
zeer centraal vraagstuk te bespreken, zou ik prof. Kamphuis onrecht doen, 
wanneer ik niet, zij het in het voorbijgaan, zou zeggen, dat deze rede een 
waardeV'olle bijdrage vonnt tot het beter leren verstaan van Groen in het 
licht van zijn tijd en van zijn 'beginselen. Ik wil met name zeggen, dat de 
redenaar Groen op bepaalde punten niet alleen met overtuiging, maar ook 
op overtuigende wijze tegen de kritiek heeft verdedigd. 

Laat ik twee V'oot1beelden noemen. 
In de dissertatie van dr. Smitskamp Groen van Prinsterer als historicus 

wordt iets gezegd over het citeren van Bijbelteksten in de historisohe wer
ken van Groen. Hij schreef o.a.: "meer dan eens is voor dit gebruik van 
bijbelteksten geen andere grond te vinden dan wellioht een behoefte om de 
"tale Kanaäns" te spreken, of om, hoe dan ook, een stichtelijke opmerking 
te plaatsen. Hoe is 't anders te verklaren, dat hij b.v. aan zijn vermelding, 
dat de Bataven heidenen waren, toevoegt: "Zonder Christus, geen hoop 
hebbende en zonder God in de wereld (Efeze 2 : 12) ?" 

M.i. heeft prof. Kamphuis terecht betoogd, dat het citeren van woorden 
uit de Heilige Sdhrift niet maar een stichtelijke toevoeging of illustratie is, 
maar dat daarmee de centrale gedachte van de gehele Bijbelse visie van 
Groen op de wereldgesohiedenis wordt blootgelegd 4). 

4) Merkwaardig is hierbij, dat Da Costa Groen ook geschreven heeft over de citaten 
uit de Bijbel. Da Costa acht het minder juist, de Bijbel te citeren naar de oorspronke
lijke staten-vertaling. Dat zou het denkbeeld in de hand kunnen werken, dat die 
staten-vertaling voor ons een soort Vulgata is, maar gevaarlijker is, dat een antieke 
kleur in een aanhaling van een Bijbelwoord het denkbeeld enigszins wegneemt van 
het levende en voortlevende des Woord door alle tijden heen. 
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N u een tweede voorbeeld. In aanhangsel C polemiseert prof. Kamphuis 
tegen bepaalde opvattingen omtrent Groen's affilankelijkheid, eerst van Von 
Haller, daarna van Staihl. Ik moet er bij zeggen, dat dit aanhangsel niet in 
alle delen recht doet aan de kritici van Groen, en uiteraard er niet aan toe 
komt, om een kritische bijdrage te leveren over Groen's eigen inzichten en 
opvattingen betreffende de leer van de staat. Dat zou ook ver buiten het 
bestek van dit boekje liggen en wellicht boven het vermogen van de auteur. 
Maar te waarderen is, dat de sahrijver er de aandacht op vestigt, dat de 
kritici beter oog zouden hebben voor de eigenaardige functie van het citaat 
bij Groen. Wie de geschriften van Groen door eigen studie kent, die moet 
wel hebben beg1repen, dat Groen vaak citeert, niet om de in het citaat ge
maakte opmerking zonder meer tot de zijne te maken, maar om een ge
dachte, een uitspraak, onder de aandacht van de lezers te brengen, ter 
vergelijking, om te laten zien, dat anderen in dezelfde riohting hebben 
gedacht als hij. Prof. Kamphuis schrijft over dat citeren bij Groen m. i. 
terecht: "Hier is dan ook geen afhankelijkheid in directe zin, maar de anti
revolutionair geeft een gemeenschappelijke overtuiging (en dat van 
eeuwen!) met gebruikmaking van deugdelijk materiaal zonder verlies van 
eigen overtuiging" 5). 

Ik heb deze voorbeelden genoemd, niet alleen om aan te geven, dat dit 
geschrift de aandacht verdient van hen, die zich wetenschappelijk met 
Groen bezig houden. maar ook om te laten zien. dat we hier met een 
studie te maken hebben, die méér bevat dan wat strikt genomen onder de 
titel valt. Het scheen mij ook noodzakelijk, dit naar voren te schuiven, 
omdat ik tegen de algemene strekking van het betoog overwegend be
zwaar heb. 

Om dat nader toe te lichten is het nodig, eerst duidelijk uiteen te zetten, 
waarom het gaat. 

In het begin van dit artikel is verwezen naar de brieven van Da Costa 
en wat Groen daarbij aantekende. Da Costa spreekt van "een probleem". 
Hij schrijft dit woord op een wijze, waaruit de wetenschap blijkt, dat 
dit in oorsprong Griekse woord te maken heeft met pro-ballö, want het 
is een vraagstuk, dat ons wordt voorgelegd .. Wat is uw verklaring, dat 
zoveel mensen van naam en van zedelijke en geestelijke standing tot 
onvruchtbaarheid waren gedoemd? En Groen sprak van een "logische 
noodwendig1heid", waardoor men door de begrippen, aan wier leiding men 
zich overgegeven had, op de baan der ontwikkeling willig werd gedreven 
of onwillig gesleept. Logische noodwendigheid. Die term stáát er en is niet 
weg te cijferen. Daarom hebben ook geestverwanten van Groen hier hun 
kritiek ingezet. Soms hebben zij daarbij, ter karakterisering van Groen's 
opvatting, gesproken van een logische causaliteit. In aansluiting aan zijn 
eigen woorden. Soms is zelfs de term mechanische causaliteit voor de dag 
gekomen, weer in aansluiting aan wat Groen zelf schreef in Ongeloof en 
Revolutie: 

"l1hans zijn wij aan den aanvang der ontwikkeling van mijn hoofd-

5) Een duidelijk voorbeeld vinden we b.v. in Ongeloof en Revolutie, Hoofdstuk VIII. 
waar staat: "Er zijn krachten en wetten, als in de stoffelijke wereld, evenzo in het 
rijk der zedelijkheid", waarbij als noot is toegevoegd een citaat van Ancillon; het 
citaat is wat de inhoud betreft wezenlijk onderscheiden van wat in de tekst zelf staat. 
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gedachte, namelijk dat de oorzaak der Revolutie in het ongeloof ligt. 
Met al haar verscheidenheden van theoretische en praktikale rich

tingen en gedaanten, is de Revolutie gevolg, toepassing, ontplooiïng 
van het ongeloof. Door theoretisch en praktikaal ongeloof werd de 
philosophie en de revolutie der 18de eeuw gevormd. Een geheele reeks 
van dwaalbegrippen en gruwelen moest volgen op een reeks van 
syllogismen, toen eenmaal het ongeloof den boventoon had. 

Meent niet, dat ik fatalisme verkondig. Of was Newton fatalist in 
het beweren dat, volgens de zwaartekradht, de appel, van den steel 
losgeraakt, moet vallen? E'r zijn krachten en wetten, als in de stoffe
lijke wereld, evenzoo in het rijk der zedelijkheid." 

Ik voeg hier aan toe, dat Groen op dit citaat onmiddellijk een gedeelte 
laat volgen, waarin hij stelt, dat dit onweerstaanbare van de gang der 
gebeurtenissen de persoonlijke verantwoordelijkheid niet wegneemt. 

Het gaat nu eerst om die logische noodwendigheid, om dat onweerstaan
bare van de gang der gebeurtenissen. 

Smitskamp, Brants en anderen hebben grote bezwaren tegen deze op
vattingen van Groen. 

Prof. Kamphuis - en dat is de kern van zijn betoog - probeert die 
bezwaren weg te nemen. Het gaat ook bij hem over de causaliteit bij Groen 
van Prinsterer als historicus. Maar hij traoht die causaliteit te zien en te 
verklaren in het lioht der Goddelijke openbaring. Daarbij verwijst hij naar 
uitspraken van Groen over de boom en zijn vruchten, die weer aansluiten 
bij de Schrift. Een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 
Als de wortel verkeerd is, dan is er verder niets goeds te verwachten. 
Dan kan men het slechte weer of de onvruchtbare bodem de schuld pro
beren te geven, maar dat baat niet: de wortel zèlf was verkeerd, en dat 
is de oorzaak van al het kwaad. En zo komt prof. Kamphuis tot de vol
gende redenering, waardoo'f' hij tracht Groen te rechtvaardigen tegen de 
kritiek, en tegelijk hem brengt binnen het kader van zijn eigen con
fessionele en theologische constructies: 

"Die "hoofdgedachte" is, toegepast op de geschiedenis, inderdaad 
die der dwingende causaliteit, maar niet die der mechanische of logi
sche wetmatigheid zonder meer. Wil men karakteriseren, dan zal 
erkend moeten worden, dat de causaliteit, waarvoor Groen steeds de 
aandaoht heeft gevraagd, die is van het Verbond dat in belofte en be
dreiging de geschiedenis beheerst. Men kan deze causaliteit in reli
gieuze positiekeuze loochenen, maar men kan hier nimmer - en zeker 
niet warmeer men niet ophoudt te verzekeren, dat men zich eens
geestes met Groen weet - van "mechanisch idealisme", van fatalisme, 
van een "mechanische" of "logische" causaliteit spreken: het V erbo.nd 
is geen lot, een gesproken woord van belofte of dreiging geen fatum, 
vervulling van Bondswoo1"den geen rekensoom. Maar het Verhond is 
wel historisdhe werkelijkheid, het Verbondswoord is dat, de vervulling 
daarvan in zegen en vloek evenzeer" 6). 

6) Kamphuis, blz. 2.1 en 24. 
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N u kan ik mij voorstellen, en ik bedoel dat niet als een verwij t of 
als een ironische opmerking, dat déze woorden het Kampense auditorium 
zéér vertrouwd in de oren hebben geklonken. En het werd zo mogelijk 
nog beter, toen de redenaar leerde, dat Groen de confessioneel-gerefor
meerde van nu dichterbij staat dan Kuyper, en dat hij, die "van onder
scheiden theoremen, die bij Kuyper vaak beheersend blijken, de weg terug 
is gegaan tót Schrift en confessie" over de aera van Kuyper héén de 
echte Groen leert herkennen om met hem in te stemmen, terwijl helaas voor 
diegenen, die Groen lezen door een Kuyperiaanse bril, diezelfde Groen 
wel "zeer suspect" moet voorkomen. 

Nogmaals, ik zeg dit niet om te ironiseren. Maar wel om duidelijk te 
zeggen, dat in deze rede veel kritisch vermogen en studie maar al te zeer 
dienstbaar is gemaakt aan het inpassen van Groen in eigen theologische 
constructie. En dat is de grondfout van het gehele betoog, en tegelijk een 
historisch-wetenschappelijk tekort. 

Wie Groen onbevooroordeeld leest, kàn onmogelijk ontkennen, dat het 
grondthema van Ongeloof en Revolutie is, dat "de oorzaak der gebeur
tenissen in de natuurlijke ontwikkeling der heilloze denkibeelden ligt". 
Inplaats van denkibeelden spreekt Groen vaak van begrippen. In zijn tijd 
en in de daaraan voorafgaande eeuw werd de term begrip vaak gebruikt 
met een determinerende bijvoeglijke bepaling en sprak men van gods
dienstige begrippen, zedelijke begrippen, staatkundige begrippen, vrijzin
nige begrippen, sociale begrippen, vrijheidsbegrippen enz. Zelfs in onze 
wetgeving is deze terminologie niet onbekençl en in de onderwijswet 
wordt gesproken over de eerbiediging van de godsdienstige begrippen 
van andersdenkenden. Het woord heeft in zu}ke verbindingen niet de 
betekenis, die het in de logica kreeg: een door het denken saherp begrensde 
voorstellingsinihoud. Het is in betekenis nauwer verwant met idee of 
beginsel, den~beeld en overtuiging. Er zit meer in dan ordening, onder
scheiding en begrenzing, het bevat een keuze en een oordeel. 

De hoofdgedaChte bij Groen is: wie bepaalde staatkundige revolutionaire 
begrippen kiest en schept en als de zijne aanvaardt, wordt door die keus 
op een bepaald spoor gebracht dat met "logische noodwendigheid" steeds 
verder gaat. Er is geen halt en geen terug. Alleen omstandigheden buiten 
zijn wil en verwachting kunnen ,beletten, dat de stuwende kracht van de 
eenmaal aanvaarde begrippen hem tot aan het rampzalig einde voert. En 
het baat niet, dat de mens, die op deze wijze gekozen wordt voor zulke 
begrippen, het zogoed meent te bedoelen, zulke goede eigenschappen 
heeft, of als mens zo sympathiek is, :hij kan niet terug. Er is in de "natuur
lijke ontwikkeling der heilloze denkbeelden" niets anders te verwachten 
dan wat is gebeurd. Groen zegt dan ook, dat het verhaal, dat hij biedt in 
Ongeloof en Revolutie, "het verhaal is van wat er geleerd en dienten
gevolge gebeurd was". Dat dientengevolge is hier beslissend. 

Fruin heeft dat in zijn polemiek met Groen heel goed begrepen en de 
Groeniaanse stellingen met kracht bestreden in zijn sterk polemisch ge
sahrift Het antirevolutionaire stootsrecht VGin Groen van Prinsterer ont
vouwd en beoordeeld. In een zeer gedocumenteerde studie heeft wijlen 
prof. dr. Z. W. Sneller de achtergronden en bedoelingen van dit verweer 
tegen Groen behandeld. Fruin schrijft: 
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" ... de voorstelling als ware de Fransche revolutie een gebeurtenis 
zonder analogie in de geschiedenis, geheel eenig in haar soort, en een 
bloote verwezenlijking van theorieën omtrent godsdienst en staatsge
zag, door enkele wijsgeeren onder het voLk verbreid, - die voorstelling 
kamt mij voor gansch en al onwaar, en zelfs onmogelijk te zijn" 7). 

Groen is in menig opzicht verleid door de meeslepende kunstgewrochten 
van Mignet en Tihiers met hun fatalistische voorstelling van de revolutie. 
als moest om het begin al de rest van zelf volgen. Maar, aldus Fruin, "het 
verraadt weinig menschenkennis, om, zooals Groen, de handelingen der 
menschen en volkeren af te leiden uit hun begrippen." Fruin ontkent dan 
ook, dat Robespierre en anderen, die verantwoordelijk zijn voor terreur, 
slechts consequent een verkeerde leer hebben toegepast. Groen had ge
schreven, dat de grondregel van de gansche theorie en van het gehele 
schrikbewind was: onvoorwaardelijke behartiging van het Algemeen Wel
zijn. Maar dat is niet waar, zegt Fruin, die leer spoort niet zo bij uitstek 
tot gruweldaden aan. En hij stelt tegenover die leer veel gevaarlijker uit
spraken en voorbeelden, gevaarlijker en "meer opstokend". Ze zijn te 
vinden in het Oude Testament. Hij verwijst daarbij allereerst naar 
Ps. 139 : 21 en 22. Maar hij wil niet zeggen dat zulke Oudtestamentische 
uitspraken en voorbeelden (het slachten der Baälspriesters b.v.) de ge
lovigen dwingen tot vervolging of geweld. Niet de consequenties van de 
toegewijde leerlingen en volgelingen, maar de hartstochten van hen, die 
in hun dweperij in de keus der middelen geen onderscheid maken tussen 
goed en kwaad, kunnen leiden tot terreur. De begrippen veranderen en 
hebben zowel voor als na weinig invloed op de gang der historie, maar de 
hartstocht is de algemene en altijd gelijke drijfveer in de geschiedenis, en 
daarom zijn de daden der mensen van de meest verwijderde tijdvakken 
altijd gelijksooortig 8). Ziedaar de mening van Fruin in het kader van 
zijn krasse verwerping van de stelling, dat begrippen altijd, en met name 
in de Franse 'revolutie, de geschiedenis beheersen. 

In de hierboven vermelde studie van prof. Sneller 9) doet de schrijver 
een keuze tussen Groen en Fruin en hij wij st het oordeel van Fruin af. 
De ervaring heeft ons geleerd, dat de geschiedenis, althans de geschiedenis 
der omwentelingen, door ideeën en begrippen wordt beheerst. Prof. Sneller 
geeft dan drie recente voorbeelden, waarvan één, als we ons houden aan 
zijn eigen formulering, eerder pleit voor Fruin dan voor Groen. De 
nationaal-socialistische beweging in Duitsland was de verwerkelijking van 
een ideologie. De 'revolutie van 1917 in Rusland verliep naar de regelen 
van het Marxisme. Beide voorbeelden sluiten aan bij Groen. Het derde 
niet als men zich houdt aan Sneller's eigen woorden: "Werd niet de 
revolutionaire beweging in Indonesië door een Japanse massa-psychose 
in gang gezet?" Het door mij gecursiveerde woord maakt dit voorbeeld 
onbruikbaar om Groen te steunen en kamt eerder Fruin in het gevlei, 

7) Fruin, Verspreide Geschriften, dl. X, blz. 86. 
8) Als voren, blz. 84. 
9) In: Groen's "Ongeloof en Revolutie", een bundel studiën van het Gezelschap van 

Christelijke Historici, blz. 155 vvo 
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die hartstoaht en dweperij als bewegende krachten in de geschiedenis 
ziet. Maar goed, de beide andere voolibeelden zijn goed en passend. \iVïj 
hebben het gezien en aan den lijve ondervonden, dat een goddeloOze léér 
als die van het nationaal-socialisme met "loOgische noodwendigheid" voert 
naar de gaskamers van de vernietigingskampen. En het zou voor Fruin 
een hachelijke zaak geweest zijn, om de gruwelen van Auschwitz hoofd
zakelijk te verklaren uit de hartstooht en dweepzucht van HitIer en aan 
de betekenis van het nationaal-socialistische beginsel een slechts geringe 
betekenis daaromtrent toe te kennen. Tijdens de bezetting, toen wij oog 
in oog stonden tegenover de terreur van dit heidendoOm, hebben wij heel 
sterk en duidelijk de profetisohe kracht van de getuigenissen van Groen van 
Prinsterer verstaan. 

Het is evenwel zaak, goed te onderscheiden. 
Wanneer wij met Groen aanvaarden, dat "begrippen", beginselen en 

ideeën een beslissende betekenis hebben in de geschiedenis der mensen en 
volken, dan is daarmee noOg niet toegegeven, dat hier in strikte zim de term 
causaliteit past. Het is opmerkelijk, dat prof. Kamphuis in heel zijn studie 
die term causaliteit handhaaft, al wil hij niet weten van een mechanische oOf 
logische causaliteit "zonder meer". Het is immers niet hetzelfde, of men 
zegt: deze man, Robespierre b.v., handelde toOt het einde toe overeenkomstig 
de door hem aanvaarde beginselen en kwam zoo tot terreur, of dat men 
stelt: toen hij eenmaal voor de verkeerde denkbeelden had gekozen, kon 
hij niet anders meer, werd hij gewilligoOf ooOk onwillig meegevoerd oOf mee
gesleurd en was er voor hem geen andere moOgelijkheid meer. "Een ander," 
nl. een kwaadaardig beginsel, heeft hem dan gebonden en brengt hem 
ook daar, waar hij niet wezen wilde. 

Nu is het eigenaardige, dat beide gedachten bij Groen worden gevoOnden. 
Hij sohrijft - het moet hier nog even worden herhaald - dat men met 
logische noodwendig1heid, door de begrippen, aan wier leiding men zich 
had overgegeven, op de baan der ontwikkeling willig wordt gedreven oOf 
onwillig gesleept. 

Maar in Ongeloof en Revolutie, in het hoofdstuk over Het Schrik
bewind, staat een gedeelte, waaruit duidelijk blijkt, hoe Groen zelf hier 
hinkt op twee gedachten. Het blijkt uit het volgende citaat, waarin ik een 
en ander heb gecursiveerd. Nadat Groen een sohets heeft gegeven van 
de leer van RoObespierre en de zijnen, vervolgt hij: 

"Verplaatsen wij ons in de gemoedsstemming waarin men zich ver
beeldt het Apostolaat van zoodanig Evangelie ontvangen te hebben; 
eerst dan kunnen wij oOns eenig denkbeeld vormen hoe de kracht der 
belijders door den inho·ud der belijdenis, door hun geestodrift, of laat 
mij het eigenlijke woord gebruiken, door hun geestdrijverij verhoogd 
werd." 11s avaient au plus haut degré Ie fanatisme de certaines théories 
sociales" (Mignet, lI, 60). Wij behoeven of behooren dit fanatisme niet 
voor uitzinnigheid te houden. Het wa,S veeleer van opwinding vrij; 
het steunde, niet op bedwelming der hartstochten, maar op redeneering 
van het verstand; het was de ondergeschiktheid aan eene leer, wier 
loOgenaohtige wereldherschepping men voor ontwijfelbaar aanzag; zoo
dat grootendeels uit het besef eener hoogere roeping het zelfbehagen 
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in het misdaad plegen, de koelbloedige onverbiddelijkheid der revolu
tionaire energie, ontstaan is" 10). 

Het was dus geestdrijverij, en tegelijk vrij van opwinding, steunend op 
de redenering van het verstand. .. Het is duidelijk, dunkt mij, dat Groen 
hier twee elementen heeft onderkend: de doorwerking, tot de ergste conse
quenties toe, van een bepaalde léér, waaruit verder gededuceerd werd, èn 
de geestdrijverij, het fanatisme, dat voortdrééf. Maar die geestdrijverij 
schijnt niet helemaal te passen in zijn theorie. 

En toch heeft hij hier, al is het hem misschien zelf niet helemaal helder 
geworden, de twee krachten onderkend, die samen voeren naar de terreur. 
Wij hebben ze samen aan het werk gezien in het nationaal-socialisme. Een 
goddeloze rassenleer, die in koele en wrede berekening werd uitgevoerd 
en leidde tot massamoord en tegelijk een massa-psychose, die voerde tot 
gevaarlijk fanatisme. 

Sneller aanvaardt met Groen, dat de geschiedenis, althans de geschiede
nis der omwentelingen, door ideeën en begrippen wordt beheerst. 

Maar hij is van mening, dat Groen te rechtlijnig en te simplistisch 
redeneert. En dan verwijst hij weer naar de overwinning van het nationaal
socialisme in Duitsland. Dat was de overwinning van een ideologie, maar 
die kreeg de kans om het te winnen mede door de omstandigheden, waarin 
het Duitse volk verkeerde en de stemmingen, die er overheersten, door 
de vernedering van het "Diktat" van Versailles, de Ruhrbezetting. de 
inflatie, de werklüosheid. En daarom besluit Sneller: 

"De verscheidenheid der omstandigheden schept de voorwaarde voor 
de verwerkelijking nu van deze, dan van gene tendentie, die in het 
volksleven aanwezig is. Deze tendenties, deze strevingen zijn wiLsopen
baringen, welke door ideeën en begrippen worden bepaald" 11). 

Al deze opvattingen en overwegingen leiden tot een samenvatting. 
1. Het is de mens eigen, de door hem aanvaarde beginselen of ideeën 

door te denken in de consequenties, en de gevolgtrekkingen tot doelstel
lingen te proclameren. 

Het is de mens evenzeer eigen, om te trachten het heil, waarin hij met 
zijn hart gelooft, deelachtig te worden en anderen er in te doen delen. 
En zo is de mens bezig geschiedenis te maken. Het is een zaak van hoofd 
en hart. Dat heeft Groen ook 'best begrepen. Hij schijnt soms te redeneren, 
alsof de mens doo'r de ideeën wordt gemend aan de teugels der logica, 
maar hij blijkt telkens wel te weten, dat het hier gaat niet maar om 
abstracte theorieën of leringen, om systemen of construoties, maar om 
wat uit de diepten van het menselijk bestaan opkomt met grote kracht. 
En het hangt van vele factoren af, of die kracht voldoende zal blijken, 
om van beslissende historische betekenis te worden. 

En dan laat ik maar rusten, dat in de geschiedenis de zaken nog veel 
gecompliceerder liggen, dat iemand bewust en principiëel kan kiezen voor 
een Realpolitik of zonder het zelf te weten, wordt gedreven, in zijn "in-

10) Ongeloof en Revolutie, 3e druk. blz. 273. 
11) Groen's "Ongeloof en Revolutie", blz. 177. 
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stinctieve leven" door bepaalde beginselen. De geschiedenis is zeer ge
compliceerd en het historisch gebeuren laat zioh nooit herleiden tot een 
beperkt en gemakkelijk te detennineren aantal oorzaken, met de daaruit 
"logisch" voortvloeiende gevolgen 12). 

Terecht heeft Sneller zich, wat de hoofdzaak betreft, geplaatst aan de 
zijde van Groen en tegenover Fruin. Het is de grote verdienste van Groen, 
dat hij uit de volheid van zijn geloofsovertuiging ons heeft gewezen op de 
macht der beginselen in de historie. Hij heeft daarbij het gelijk aan zijn 
zijde. En na onze ervaring met het nationaal-socialisme zijn wij minder 
dan ooit geneigd, daaraan te twijfelen. Maar iedere gedachte aan een soort 
mechanisme of automatisme moet ons daarbij vreemd blijven. 

Want het is een mens, die kiest. Hij aanvaardt met hoofd en hart be
paalde beginselen, hij kiest voor of tegen, en hij kiest telkens opnieuw 
bij het vanuit die beginselen projecteren van zijn doelstellingen en bij het 
beantwoorden van de vraag, welke middelen bij zijn streven gepast en 
oirbaar zijn. Zou dat niet het geval zijn, zou de persoonlijke en collectieve 
verantwoordelijkheid worden weggeschoven door de macht der ideeën, 
dan zouden we terecht komen bij een deterministische opvatting. Daarom 
zegt Groen in het telkens weer aangevochten eerste gedeelte van het achtste 
hoofdstuk van Ongeloof en Revolutie dan ook: 

"Dit onweerstaanbare van den gang der gebeurtenissen neemt de 
persoonlijke verantwoordelijkheid niet weg. Niema.nd is genoodzaakt 
voor den afgod zijner eeuw te buigen. Niet het onvermogen om te 
wederstaan, de 'bereidvaardigheid om mede te werken, zal worden ten 
laste gelegd." 

Ik geef toe, dat dit citaat aanvechtbaar is. Er ligt, misschien onbedoeld, 
een veronderstelling aan ten grondslag, namelijk dat er een onweerstaan
bare werking is, en dat alleen medewerking ten laste kan worden gelegd. 
Uit hetgeen boven is betoogd, is duidelijk, dat ik meen, dat de verant
woordelijkheid van de mens allerminst beperkt is tot een vraag van al of 
niet meedoen, maar betrekking heeft op een keus over de hele linie, 
ook bij het eerste initiatief, en evenzeer bij de laatste beslissing op een 
lange weg. 

Daarom lopen we vast met het indragen van de term causaliteit, zodra 
we daar méér mee bedoelen dan dat de historische feiten hun oorzaken 
hebben en dat we er soms in slagen, die oorzaken met min of meer zeker
heid op te sporen en aan te wijzen. Zodra we dat causaliteitsbeginsel 
hanteren om de noodzakelijkheid van een historische gang van zaken te 
adstrueren, overschatten we ons zelf en onderschatten we verrassende 
mogelijkheden in het historisch gebeuren. 

N u hebben we er reeds op gewezen, dat prof. Kamphuis in zijn ver
dediging van Groen tegen diens wederpartijders en in zijn karakterisering 
van Groen als de ware Gereformeerde, die alleen, wanneer hij door 
Kuyperiaanse bril wordt gelezen, zeer suspect schijnt, die causaliteit aan
vaardt en verdedigt. Hij noemt haar niet een historische of logische 

12) Er komt nog bij, dat de "vaderen" reeds constateerden, dat "God met een kromme 
stok een rechte slag aan maken." 
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causaliteit zonder meer. Maar zijn gehele betoog gaat over de causaliteit 
bij Groen als historicus. Maar hij tracht de causaliteit op te heffen tot een 
hoger plan. Het gaat volgens prof. Kamphuis bij Groen om "de causaliteit 
van het Verbond dat in belofte en bedreiging de geschiedenis beheerst". 
Wanneer Groen stelt: het begint met ongeloof, dat ongeloof bouwt een 
valse staatstheorie op en kan ook niet anders, zolang het ongeloof blijft, 
en de toepassing van die staatstheorie leidt tot revolutie en terreur, - met 
een zekere "logische noodwendigheid", dan kunnen we deze redenering 
niet vervangen, herschrijven of sublimeren door: het begint met V erbonds
breuk en het verdere verloop van de Franse revolutie is de manifestatie 
van een causaliteit, die in vervulling van Bondswoorden bestaat, in de vol
voering van de dreiging en de realisering van de vloek. Er is bij Groen 
geen spoor te vinden van een poging om de wereldgeschiedenis te maken 
tot Verbondsgeschiedenis. Gelukkig maar voor Groen en diens Gerefor
meerdheid, dacht ik zo. Maar dat komt, omdat ik altijd heb geleerd, dat 
de God des Verbonds zijn verbond heeft opgericht met de gelovigen en 
hun zaad en het niet zo heb begrepen, dat de 185000 Assyriërs vielen als 
slachtoffers van een Verbondswraak, die causaal volgde op hun Verbonds-
breuk. ' 

Dat is echter niet mijn voornaamste bezwaar. Terecht heeft prof. Kamp
huis er op gewezen, dat Groen's geschiedenisopvatting gedragen wordt 
door het geloof, dat de Here regeert. En evenzeer terecht betoogt hij, dat 
de belijdenis van de Godsregering niet mag leiden tot het plaatse.n van die 
regering, dat 'bestuur, als een met heel grote letters opgenomen memorie
post. Zich aansluitende bij prof. Berkouwer en nog meer bij prof. Smit, 
maakt hij er bezwaar tegen, dat we in onze constructies en beschouwingen 
God wegsohuiven naar de rand van het wereldgebeuren. 

Maar als wij gelovig aanvaarden, dat de Here regeert, dan voegen wij 
er onmiddellijk aan toe, dat wij de Here niet kunnen narekenen. En dat 
het een grote vergissing zou zijn, als we Hem als een eerste Oorzaak zetten 
in een rij van oorzaken en gevolgen, die dan niet meer op elkaar volgen 
met een historische en logische causaliteit zander méér, omdat er een 
éérste Oorzaak aan alles voorafgaat. 

Het is naar mijn vaste overtuiging héél anders. Het belijden van het 
Goddelijk regiment kan worden samengevat in de woorden van Jesaja 
(28 : 29) : Hij is wonderlijk van raad en groot van beleid. En dat wonder
lijke, dat aanbiddelijke komt het meest uit, is overweldigend in Zijn genade. 

Wie de geschiedenis van het eigen volk, maar 'bovenal van het eigen per
soonlijk leven nagaat, wie terugziet op de afgelegde weg, die komt in de 
vreze des Heren telkens opnieuw tot dankbare verwondering. Er waren 
opvattinge.n en daden, verzuimen en vergrijpen, die naar recht en rede 
zouden moeten leiden tot schade en verlies. Of anders gezegd, als men 
het schema van het Verbond er bij wil brengen, geen zegen mochten doen 
verwachten, maar die riepen om de Verbondswraak. Het is echter telkens 
weer: 

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, 
hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden: 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 
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Een paar regels eerder staat toch in diezelfde psalm: 

De HEER doet recht, is heilig in Zijn riohten. 

Het komt mij daarom voor, dat wij uiterst voorzichtig moeten zijn met 
het brengen van de oordelen des Heren in een schema van oorzaak en 
gevolg en dat we beter doen, niet te trachten het begrip causaliteit op 
hoger plan te brengen in de geschiedenis, door Gods zegen en wraak als 
bewegende krachten er vóór of er boven te zetten. En voorts, het is al 
lang mijn ervaring, dat ik nooit uitkom, wanneer ik Gods bestuur, Zijn 
regering aller dingen in gerechtigheid, wil narekenen in het leven van 
anderen, ook niet in het leven van degenen, die Hem openlijk verwerpen. 
Maar Zijn regering is een zichtbare en tastbare realiteit in het eigen leven, 
sola gratia. Kortom, de poging van prof. Kamphuis, om "de causaliteit 
bij Groen als historicus"· te redden door haar van een theologische plecht 
een boei toe te werpen, is niet geslaagd. 

Het is niet alleen geoorloofd, het is ook noodzakelijk, te speuren naar de 
oorzaken van wat er in de geschiedenis gebeurt. Bij het ordenen en af
wegen van de vermoedelijke oorzaken speelt de principiële overtuiging 
een rol. Neutrale geschiedschrijving bestaat niet. 

Groen heeft met grote profetische kracht laten zien, van welk een beslis
sende betekenis de kracht der dwaling was in de geschiedenis der Franse 
Revolutie. Hij heeft begrepen, dat een nieuw tijdperk was begonnen, 
waarin de ongelovige mens in zijn ongeloof zich ccmsequent ging uitleven 
in leer en leven. Hij heeft ons geleerd, welk een belangrijke beslissing 
de aanvaarding of verwerping van een bepaald beginsel betekent 13). Hij 
heeft ons geleerd, dat ook daarin uit het hart de uitgangen des levens 
zijn, dat een ongelovig hart zich verpandt aan een antichristelijke leer en 
dat die leer de wegen en middelen zoekt en wijst naar een goddeloze 
praktijk. 

Zijn eerste hoorders hadden daarvan uit de verte het Schrikbewind als 
bewijs gezien. Wij hebben méér gezien, ergere dingen, vreselijker conse
quenties, grotere uitbarstingen van goddeloosheid. En wij hebben daarbij 
slag op slag gezien, dat Groen opnieuw gelijk had. Zijn werk kreeg daar
door een nieuwe actualiteit. 

De Antirevolutionaire Partij staat of valt met de instemming of ver
zaking van wat Groen getuigde over het verband tussen o.ngeloof en 
Revolutie. Maar een verband, dat niet kan en mag worden gezien als een 
op dwingende wijze, (ook de mensen zelf dwingend) voortschrijdend proces, 
maar als wandel van mensen op wegen der ongehoorzaamheid. 

13) Bijzonder treffend vond ik het volgende voorbeeld. Ik heb jaren geleden eens 
een uiteenzetting gehoord van prof. dr. S. Greijdanus over het filioque. De Westerse 
kerken belijden, dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en van de Zoon. Die 
laatste vier woorden kunnen in het latijn in één woord worden gezegd: filioque. De 
Grieks-Orthodoxe Kerk verwerpt dat filioque, ziet het als een latere vervalsing van de 
geloofsvorm van Athanasius. Schijnbaar een onbelangrijke zaak, aldus prof. Greij
danus, maar voor het verder uiteenwijken van Westerse en Oosterse kerken bijzonder 
gewichtig, omdat in de laatste daardoor Woord en mystiek een van elkaar bijna onaf
hankelijk leven gingen leiden. 
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Er rest mij nog één opmerking. 
Groen leefde in de tijd, toen de politieke partijen nog nauwelijks tot 

ontwikkeling waren gekomen, en het goed stond, te verklaren geen partij
man te zijn. Maar geen politicus, en speciaal geen liberale politicus ont
kende, dat er in de politiek beginselen in het geding waren. 

Tegenwoordig is het partijwezen tot volledige ontwikkeling gekomen. 
Maar menig politicus in Staten-Generaal of kabinet aarzelt of maakt be
zwaar, wanneer zijn woord of beleid getoetst wordt áán of herleid wordt 
tot de door hem beleden beginselen 14). De noodzaak tot het vormen van 
"regeringscombinaties" uit partijen, die principieel tot in de wortel ver
schillen, werkt dat in de hand. Dan schijnt het opportuun, een principieel 
debat te ontwijken onder de verklaring, geen "dogmatisohe" aanpak te be
doelen, integendeel, men wil liever de zaak "op haar eigen merites be
oordelen" . 

Dit kan zelfs uitlopen op half naïeve, half listige pogingen, ziCh zelf 
en anderen een beetje voor de gek te houden. 

Toen minister Th. Heemskerk in 1913 klaagde over de slapheid en on
duidelijkheid der linkse oppositie, lanceerde hij de uitspraak: "Ik zie niets 
dan een rode vaan in de mist". Tegenwoordig lijkt het er soms op, dat 
politieke vlaggen slap in de mist hangen. 

14) Toen schrijver dezes trachtte aan te tonen in de Eerste Kamer, dat het onder
wijsbeleid van minister Cals, speciaal zijn wetsontwerp tot regeling van het voort
gezet onderwijs, alleen dàn goed kon worden begrepen, als men het zag in verband 
met bepaalde speciaal rooms-katholieke staatsopvattingen, was de betrokken minister 
van de constatering, dat hij zijn beginselen in zijn beleid op beslissende wijze tot 
uitdrukking bracht, kennelijk niet gediend. Of hij het er niet mee eens was, laten we 
in het midden. 

En minister Den Uyl heeft bij de behandeling van de Mijnwet Continentaal plat 
ook getracht, de principiële achtergronden van zijn beleid te versluieren, maar het 
zat hem in de Staten-Generaal niet zo glad! 
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DR. A. J. VERBRUGH, Wat is nationaal-gereforme8rd? Uitg. 
Oostel'baan & Le Cointre N.V., Goes. Prijs f 2,25. 

Deze broohure is blijkens het woord vooraf samengesteld teneinde ant
woord te kunnen geven op vragen om inlichtingen over de politiek en 
de aaI'd van het Gereformeerd Politiek Verbond. 

Een verdienste van het geschrift is, dat het eerst een positieve uiteen
zetting traaht te geven over de doeleinden van het G.P.V. De afrekening 
met de Anti-ReV'Olutiana:ire Partij is voor het laatste gedeelte bewaard. 

Het steeds weerkerende thema in het grootste gedeelte van de brochure 
is, dat ons volk een erkend nationaal doel beihoort te hebben. Dit doel 
moet zijn: het publiekelijk eren en loven van God. Door de erkenning van 
dit doel kan de ban van het materialisme worden doorbroken. "De be
volking in het gehele Koninkrijk moet worden opgeheven uit haar apathie 
en eventuele renteniersmentaliteit door publieke erkenning van het univer
sele doel ... ". "Verhoging van arbeidsvreugde, bevordering van het initia
tief, inspirering tot samenwerking, toewijding en offers, opruiming van 
bekrompen tradities, ontmaskering van zelfvoldaanheid en materialisme, 
en verhoging van de morele discipline waar nodig, moeten er zijn door 
te wijzen op dit hoge doel van de natie." De volken moeten trachten elk 
voor zidhzelf in onaJihankelijkheid het universele doel na te streven, omdat 
bv. in een uit verschillende volken samengestelde Europese staat het 
materialisme grover zal zijn. Het nationale doel behoort ook in de grond
wet te worden aangewezen, terwijl het recht van de Koning dient te 
worden erkend, toeziaht uit te oefenen op de overeenstemming van het 
regeerbeleid met de herziene grondwet. Iedere landgenoot staat vandaag 
voor de opgave zijn partijkeuze te vernieuwen door of toe te treden tot 
het G.P.V. of tot een nieuwe partij die de verwezenlijking van de nationale 
en universele doelstellingen op haar urgentieprogram schrijft. De nieuwe 
partijen behoren kradhtens het doel waarmee men instemt een nationale 
alliantie voor de verwezenlijking van dit doel te vormen. 

Tenslotte laat de sdhrijver zien, hoe hij denkt over de ontwikkeling 
van de nationaal-gereformeerde riahting in ons land. In a.r. kring hebben, 
door de invloed van Kuyper, "beginselen" ingang gevonden - zoals de 
leer van de gemene gratie, van de scheppingsordinantiën, van de soevereini
teit in eigen kring, van de taak van de overheid enz. - welke niet de be
ginselen waren van de nationaal-gereformeerde richting, zoals die met 
name door het werk van Groen van Prinsterer politieke gestalte heeft 
gekregen. Deze ridhting heeft inmiddels haar bedding gevonden in het 
G.P.V. 

Van kritiek op details en op onjuiste generaliseringen in deze brochure 
zie ik af, om mij te kunnen beperken tot enkele opmerkingen die betrek
king hebben op de algemene strekking van het betoog van dr. Verbrugh. 

1. In de eerste plaats valt op, dat de politiek in deze brochure is 
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gebradht onder een zeer algemene noemer, namelijk die van het univer
sele doel van de publieke erkenning van en het publieke eerbetoon aan 
God, Dit gebeurt, zonder dat wordt aangegeven, hoe dit doel op typisch
staatkundige wijze dient te worden nagestreefd. De schrijver zegt op 
zeker moment wel (nI. op blz. 16) dat op politieke manier de geboden 
van Gods Woord dienen te worden gevolgd, maar hij geeft hiervan geen 
nadere aanduiding. Hij komt niet verder dan de omschrijving, dat de 
regeringsprogramma' s van materialistische aard moeten worden vervangen 
"door een program van ontwikkeling van onze landen tot openlijke lof 
van de hoge God" (blz. 8). 

Nog afgezien van de scholastieke trek, die in het spreken van een univer
seel en door de mens te realiseren doel van de samenleving ligt verscholen, 
doet deze opzet mij ook in andere zin te veel aan een scholastieke construc
tie denken. Typisch voor een scholastieke, voor-reformatorische benade
ring van de politieke werkelijkheid is immers, dat deze door een heen
wijzing naar het rijk der genade zou kunnen worden "geheiligd" en worden 
opgeheven tot wat een christelijke politiek zou kunnen worden genoemd. 
Doch het gehele leven, inclusief dat der politiek, heeft door Christus' werk 
in beginsel zijn heiliging verkregen. Op grond hiervan kunnen wij onze 
christelijke roeping ook op een typisch-staatkundige wijze beleven en 
wel door daarin de openbare gerechtigheid in christelijke zin te betrachten. 

Zulk een noodzakelijke politieke omlijning van onze opdraoht in de 
staatkunde blijft echter in deze brochure achterwege. De schrijver vol
staat met het leggen van een verband tussen de politieke vraagstukken 
met een verheven cultisch doel, als iets, dat aan de bestaande po.litieke 
werkelijkheid als het ware van buitenaf moet worden opgelegd. 

2. De gedachte, dat in ons volksleven alles ·zoveel beter zal gaan indien 
maar gewezen wordt op, en publieke erkenning plaats vindt van "het 
universele doel", moet irreëel worden genoemd. Indien er geen omzetting 
plaats vindt in de harten van het volk, kan met een formule in de grond
wet geen enkele wezenlijke verbetering worden bereikt. 

Het komt mij voor, dat dr. Verbrugh hier een al te grote gedachten
sprong maakt. Wanneer hij zou stellen, dat het Woord Gods krachtig is 
tot behoud, zelfs tot het behoud van een gehele samenleving, kan daar
tegen niets worden opgemerkt en moet zijn standpunt van harte worden 
ondersteund. Maar het publiek noemen en zelfs erkennen van dit Woord 
verzekert een volk nog geenszins van die kracht. Men kan niet volstaan 
met dit Woord van buiten af te erkennen of er publiek naar te verwijzen; 
het zal in de harten zijn werk moeten doen, wil het gezicht van de samen
leving op radicale wijze veranderen. 

3. Het valt niet te ontkennen, dat met betrekking tot begrippen als 
soevereiniteit in eigen kring, de saheppingsordinantiën enz. in de loop der 
jaren meer dan eens iets is beweerd dat niet houdbaar is gebleken. Maar de 
schrijver heeft naar mijn indruk in reactie daartegen zoveel overboord 
gezet, dat zijn betoog de armoedige sporen daarvan duidelijk vertoont. 

J. H. P. 
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DOOR 

J. VAN DER PLOEG 

Water, vrouwen en jeugdige personen 
" Hoewel ik grijs gewol:'den ben in den strijd voor onze beginselen, 

begrijp ik toch niet dat men door een raadsbesluit gedwongen mag worden, 
niettegenstaande men prima wa:t{!lr heeft, drinkwater af te nemen van een 
waterleidingmaatschappij voor niet minder dan f 40,- per jaar. 

N u wil ik op het goede van de waterleiding niet in 't minst iets afdingen, 
doch dat is de zaak niet, waar het oOm gaat. Die verplichting daar zit het 
hem in. 

N u is mijn vraag deze: is het niet in strijd met ons lbeginsel, dat men 
verplicht wOl:'dt aJ:)()j!1né te worden van een waterleidingmaatschappij? 

Intusschen staat het voor mij vast dat hier in strijd met ons beginsel is 
gehandeld ... Toevallig las ik Jeremia's Klaagliederen hoofdstuk 5 : 4, 
daar klaagt de profeet: "Ons water moeten wij voor geld drinken"." 1). 

"Bij het bespreken van het onderwerp: de taak der vrouw in het publieke 
leven, waarbij de stelling werd geponeerd en vel:'dedigd, dat volgens anti
T'evolutioOnair beginsel de vrouw naar scheppingsgedachte een "dienende" 
en niet een "heerschende" plaats ontving, dat ze bij de keuze van beroep 
daarmee rekening zal moeten houden, en dat ze wanneer de wet een zoo
danige plaats voor :haar opent die niet zal mogen aanvaarden - l:'ees de 
vraag, hoe we, volgens dit beginsel, bijvoorbeeld de plaats hebben te be
schoOuwen die H.M. de Koningin inneemt. Moet dit, zoo wem gevraagd, 
beschouwd worden als een inconsequentie van beginsel of als uitzonderings
positie." 2) 

"Het is mij bekend, dat sommige kiesvereeni'gingen jeugdige personen, 
die wegens hun leeftijd nog geen kiezer zijn, als lid toelaten. Nu is naar 
mijn oordeel, een kiesvereeniging een "vereeniging van kiezers". Jonge
lieden van om en bij 20 jaar behoren niet in een kiesvereeniging doch in 
een ARJA-club thuis. Daargelaten nog de vraag, of toelating van dergelijke 
jongelui niet in strijd is met de a.r. beginselen, welke toch moeten kloppen 
met de Kieswet, die iemand eerst politiek rijp acht op zijn 25en jaar." 3) 

Dit zijn enkele van de vele vragen, die de Kuyperstichting in de dertiger 
jaren ter beantwoording ontving en die in dit tijdschrift werden afgedrukt. 
Men mag aannemen dat vooral meelevende leden van de A.R.P. zich om 
advies tot de Kuyperstichting wendden. Zo kan de adviezen rubriek van dit 
maandblad een indruk geven van de manier waarop de beginselen in die 

1) Anti-Revolutionaire Staatkunde, twaalfde jaargang 1936, blz. 224. 
2) Idem, achtste jaargang 1932, blz. 226. 
3) Idem, veertiende jaargang 1938, blz. 101. 
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tijd onder de leden van die partij functioneerden. Opvallend is, hoe dikwijls 
uitdrukkelijk om principiële voorlichting werd gevraagd: de vooroorlogse 
anti-revolutionairen namen hun beginselen serieus! Daarvoor kunnen wij 
niets anders dan respect hebben. 

Toch ontgaat ons, die zo'n dertig jaar later leven, wel eens het verband 
tussen principe c.q. beginsel en de aangeroerde kwesties. Wat b.v. te 
denken van principiële bezwaren tegen subsidie voor schietwedstrijden van 
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, tegen "gemengd" zwemmen, tegen 
toenemend gebruik van machinerieën en de daarmee samenhangende 
arbeidsverdeling? En wie zou nu nog om principiële voorlichting vragen 
over filiaalwinkelbedrijven als b.v. A~bert Heyn en Simon de Wit? 

Men merkt: er is haast 'geen onderwerp te bedenken of het kwam in 
a.r. kring ter sprake en men bracht het in verband met de beginselen. 

Nog één voorbeeld daarvan: "Kunt u enkele inlichtingen verschaffen 
met betrekking tot de wet op de huisarbeid. In de bladen stond kortgeleden 
een aankondiging van deze wet met vermelding van verschillende werk
zaamheden waaronder o.m. het bewerken en verpakken van voorbehoeds
middeLen tegen zwangerschap. Is het nu wel juist, dat van 0'verheidswege 
ook met betrekking tot dit soort artikelen maatregelen worden genomen? 
Is het niet in strijd met den eisch van art. 15 van het a.r. beginsel
program ?" 4). 

Uit het antwoord dat op deze vraag werd gegeven, wordt duidelijk dat 
deze vraagsteller in zijn ijver vo0'r de beginselen verkeerde conclusies had 
getrokken. Huisarbeid voor genoemde artikelen werd n.l. verboden, hetgeen 
juist in de lijn van het beginselprogram was, dat maatregelen verlangde 
tegen het voo'rtwoekeren van het neo-malthusianisme. 

Dat neemt echter niet weg dat ook uit dit geval blijkt, hoe nauw men het 
met de beginselen wilde nemen en hoe men alles aan die beginselen wilde 
"toetsen" . 

Ondanks alle waardering voor de goede bedoelingen, vraagt men zich 
toch wel af, hoe de anti-revolutionairen van die tijd het in hun hoofd 
haalden 0'm zó met beginselen te opereren. 

Babylonische spraakverwarring 
Liet men dat nu allemaal maar Z0'? Werd er niets gedaan om de mis

verstanden over het woord beginselen, die er in de gegeven vragen duim
dik op liggen, uit de weg te ruimen? Want als dergelijke redeneringen 
werkelijk representatief zijn vo0'r de a.r. opvattingen over beginselen, dan 
zouden wij ons, net als vele anderen, er alleen maar aan kunnen ergeren 
en er geen goed woord meer voor over hebben. 

De genoemde rubriek in Anti-Revolutionaire Staatkunde geeft daar 
echter geen reden toe. Met eindeloos ,geduld en zeer uitvoerig werd daarin 
op zulke vragen geantwoord. Dat men zich daarbij heel wat voorzichtiger 
over de beginselen en hun consequenties uitliet, kan uit het v0'lgende citaat 
blijken: 

"Bij het bespreken van een dergelijk vraagstuk behoort o.i. onderscheid 
gemaakt te worden tusschen een beginsel en de toepassing daarvan. Een 
beginsel is, gelijk reeds het woo,rd aanduidt, niet een uitgewerkte regeling, 

4) Idem, twaalfde jaargang 1936, blz. 524, 525. 
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doch een uitgangspunt, waa1'1bij men bij het maken van een regeling en de 
toepassing daarvan uitgaat en van waaruit men een richtsnoer voor de 
praotijk trekt. Herhaaldelijk is het verschil tusschen het beginsel en zijn 
toepassing uit het oog verloren ( ... ). En ook in de practijk onzer partij is 
niet altijd de juiste grens tusschen beginsel en de toepassing daarvan in het 
oog gehouden met het gevolg dat men somtijds een practijk die niet meer 
was dan toepassing van een beginsel, in bepaalde omstandigheden als een 
absoluten en voor alle tijden en plaatsen geldenden beginseleisch op den 
voorgrond schoof, terwijl men later, toen deze op'vatting niet houdbaar 
bleek, in het andere uiterste verviel en sprekend van het z.g. neutraal 
terrein, aan het beginsel beteekenis ontzegde." 5) 

In een wel wat ingewikkelde zin wordt de bedoeling van het geheel dan 
nog eens als volgt samengevat: "Gewijzigde omstandigheden geven aan 
een concreten inhoud van den eisch van het abstract beginsel een ge
wijzigden inhoud." 

De klagers van onze tijd over het "relativeren van beginselen" zouden 
alvast eens kunnen beginnen met goed kennis te nemen van wat hier door 
een "oude schrijver" is gesteld. Bovenstaand citaat dateert n.l. uit 1932! 
Maar sinds die tijd schijnt er niet veel verbeterd te zijn in dit opzicht. Nog 
altijd zijn wij bezig met die beginselen, of beter gezegd: over die be
ginselen. 

Steeds weer schijnt er aanleiding tot discussie te kunnen zijn over wat 
nu eigenlijk een beginsel is en wat je er in de praktijk mee kunt en moet 
doen. Op zichzelf hoeft dat geen verkeerde zaak te zijn. Helaas krijgen 
de emoties bij zulke discussies maar al te vaak de overhand en staat men 
wat al te gauw klaar om iemand te beschuldigen van ontrouw aan de 
beginselen. 

En mocht men in eigen kring al willen afzien van dergelijke discussies, 
dan lokt de buitenwacht ons wel uit de tent. In brochures die de "door
braak" propageren komt men steeds weer op de proppen met eenmaal ge
poneerde en verdedigde a.r. beginselen, die in de loop der jaren echter weer 
onder de tafel werden gewerkt. 

Als een eindeloos rdrein worden het huismanskiesrecht, de leerplioht en 
het vrouwenkiesrecht daarbij steeds weer uit volle borst gezongen. Niemand 
zal het ons kwalijk nemen, dat wij, als men dan toch zó wil, ook wel eens 
wat anders willen horen. Daarom hebben wij hierboven bewust nog wat 
z.g.n. principes genoemd, in de hoop dat de beginselbestrijders er aan
leiding in kunnen vinden hun teksten eens aan een herziening te onder
werpen. 

Niet alleen van de zijde der "doorbraak" krijgen wij n.l. steeds weer het
zelfde voorgeschoteld, ook in de kringen van de CH.U. is hiermee steeds 
gewerkt, en het gebeurt nog, om eventueel streven naar nauwere samen
werking C.q. fusie tussen CH.U. en A.R.P. onder eigen mensen af te 
remmen. 

Wat kan de oorzaak zijn, dat men het speciaal op die a.r. beginselen 
heeft gemunt, terwijl toch praktisch iedere politieke partij in ons vader
land een beginselprogram heeft? Waarom verkeren de anti-revolutionairen 

5) Idem, achtste jaargang 1932, blz. 226. 
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toch in de hijzondere situatie dat hun beginselen vaak onderwerp van 
kritiek of nauwelijks verholen spot zijn? 

Zou het niet komen omdat wij aan alle door ons geformuleerde be
ginselen, om het heel vooniohtig uit te drukken, een zeker gewijd karakter 
toekennen? Althans die indruk wekken? Misschien is dit moeilijk te be
wijzen aan de ,hand van officiële uitspraken van de A.R. Partij, maar dat 
beginselen Z'Ü onder het a.r. volksdeel hebben gefunctioneerd valt o.i. 
moeilijk te ontkennen. De fout daarbij ligt niet zozeer in dat "gewijde" 
karakter, alswel in het toekennen van dat karakter aan àlles wat men 
beginsel pleegde te noemen. Men bedoelde daar n.l. niet alleen zijn uit
gangspunt voor !het politiek-bedrijven mee aan te geven, maar gebruikte e) 
het woord ook voor de serieus overwogen en geformuleerde gevolgtrek
kingen, die men al redenerende vanuit dit beginsel (= uitgangspunt) voo,r 
de praktische politiek van de eigen tijd meende te mogen maken. Da;t men 
zioh bij het opstellen van politieke programpunten had laten leiden door de 
Bijbel als bron van ware kennis, maakt deze fout verklaarbaar, maar daar
mee kan men haar niet goedpraten. Het is boven alle twijfel verheven dat 
maar weinig anti-revolutionairen er oog voor hadden, dat veel van hun 
beginselen niet meer waren dan doodgewone, in menselijke bewoo,rdingen 
gevatte politieke verlangens, zoals andere politieke groeperingen die ook 
hebben. 

Het zou teveel gezegd zijn als men beweerde dat er helemaal geen onder
scheid werd gemaakt tussen beginsel en beginsel. Wie dit onderscheid niet 
intuïtief aanvoelde werd daartoe vanzelf gedwongen door de praktijk. Maar 
dat men, om dit verschil aan te geven zijn toevlucht zocht in constructies 
als "eeuwige beginselen" en "afgeleide beginselen", wekt toch sterk de 
indruk dat men in i,eder geval ovel'dreven waarde hechtte aan het woord 
beginsel. En niet alleen aan dat woord, maar ook aan het aureool waarmee 
men het had omgeven. Liever dan dit prijs te geven, was er de neiging om, 
als het verband tussen beginsel en praktijk tot onoverkomelijke moeilijk
heden aanleiding gaf, zijn heil te zoeken bij het aanvaarden van een zgn. 
neutrale zone. Daartoe wilde men dan onderwerpen rekenen waarbij vooral 
nuttigheidsoverwegingen van beslissende betekenis zijn, zoals het aanleggen 
van straten en !het bouwen van een stadhuis. Deze neutrale zone kon dan 
tevens als vluchtheuvel dienen in geval het eigen beginsel aanleiding gaf 
tot een standpunt dat ook doo'r "niet-beginsel-partijen" werd gehuldigd. 

De zee van misverstand en wanbegrip, waarin heel wat gesprekken over 
politiek, en met name christelijke politiek, jammerlijk dreigen onder te 
gaan, is geschapen doo,rdat het woord beginselen in verschillende beteke
nissen wordt gebruikt. Van anti-revolutionaire zijde is er tot nu toe weinig 
gedaan om deze begripsverwarring te voorkomen, hoewel de discussies in 
eigen kring er door vertroebeld worden en wij anderen de kans blijven geven 
om de doorwerking van onze politieke opvattingen te dwarsbomen. 

Wil een discussie enigszins redelijk verlopen dan zullen de deelnemers 
in ieder geval van elkaar moeten weten, welke inhoud men over en weer 
aan bepaalde uitdrukkingen en woorden geeft. Aan deze waarheid als een 
koe wordt te vaak voorbijgegaan zoora men over beginselen gaat spreken. 

Wat bedoelt men met beginselen? 
Het aantal variaties in de betekenis van het woord beginsel in het a.r. 
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spraakgebruik is zo groot, dat het ondoenlijk is daarvan een zodanige op
somming te geven, dat aan alle nuanceringen volkomen recht wordt 
gedaan. 

Hooguit kan geprobeerd worden een globale indruk te geven van enkele 
der voornaamste interpretaties. 

In de eerste plaats is er dan de mening dat een beginsel een maatstaf is 
waarmee men zonder meer de principiële juistheid kan beoordelen van een 
standpunt dat anderen ten aanzien van een bepaalde politieke kwestie 
meenden te moeten innemen. 

Beginselen zijn dan de instrumenten waarmee men elkaar "ppincipieel 
de maat kan nemen". 

Deze opvatting blijkt uit de vragen die aan het begin van dit artikel 
werden opgenomen. Steeds keert daarin terug de zinsnede "in strijd met 
ons beginsel" of iets van dien aard. De verplichte aansluiting bij de water
Leiding, de positie van de Koningin, de minimum leeftijd voor leden van 
een kiesvereniging en maatregelen ten aanzien van voopbehoedsmiddelen: 
het klopte allemaal niet met de beginselen van de vraagstellers, en de 
Kuyperstichting moest maar eens proberen hen uit de moeilijkheden te 
helpen. 

Op deze manier worden 'beginselen het "antwoordenIboekje" bij "vraag
stukken van nu", dat ieder politiek-geinteresseerde als studiewerk voor de 
maatschappelijke ontwikkeling krijgt aangeboden. Voor wie deze mening 
is toegedaan is het uitermate belangrijk dat de beginselen zo nauwkeurig 
mogelijk omschreven zijn en dat er voor i,eder detail een beginsel is. Hoe 
verfijnder immers het instrumentarium hoe nauwkeuriger men kan meten. 

Het nadeel van deze opvatting is natuurlijk dat men wel steeds over het 
"antwoordenboekje" moet beschikken, dat bij de laatste druk van het 
vraagstukkenboek behoort. 

En aangezien de praktijk in steeds sneller tempo een nieuwe uitgave aan 
ons voorlegt, moet men zich ook steeds vlugger op de hoogte stellen van de 
wijzigingen in de oplossingen. 

Deze mening over wat het beginsel is, kan de oorzaak zijn dat velen 
tegenwoopdig klagen over de toenemende staatsinvloed, als "in strijd met 
onze beginselen". Trouwens vele klagers over het loslaten van beginselen 
of het relativeren ervan konden daarmee wel eens in deze zin over be
ginselen praten. En dan heeft hun klagen niet zoveel 'betekenis, want wat 
zij "loslaten" en "relativeren" noemen, is veelal niet meer dan een her
ziening van de uitwerkingen. Een herziening die noodzakelijk is, omdat 
de opgaven intussen gewijzigd werden. Het betreft dus, wat men vroeger 
aangaf met afgeleide beginselen. Alleen al het feit dat men nog steeds ge
neigd is om hiermee anderen in principiële zin de oren te wassen, is vol
doende om er voor te pLeiten in deze betekenis niet meer van beginselen 
te spreken. Wat men er in dit geval mee bedoelt zijn niet anders dan 
praktische politieke standpunten, die na afweging van alle factoren zijn 
ingenomen. Niet het resultaat van dat wikken en wegen, maar de manier 
waaPop en de weg waarlangs men tot het standpunt is gekomen, is be
palend voor' het antwoord op de vraag of er al .of niet met het beginsel is 
gesold. Men moet niet vanuit een vraagstuk of situatie naar het beginsel 
toe redeneren, maar er vanuit het beginsel een oplossing voor zoeken. 

1 
', .. 
" 
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Anderen denken als zij het over beginselen hebben in ,het bijzonder aan 
wat door God in de schepping gegeven zou zijn. Zo sc:hl'eef prof. Zuidema 
naar aanleiding van een boekbespreking in het dagblad De Rotterdammer: 
"De maatstaf is er één, die ( ... ) vanuit de toekomst naar het heden toe
redeneert en beoordeelt. Er wordt nog een welwillende buiging gemaakt 
in de richting van scheppingsbeginselen, maar in de praktijk komt hiervan 
niets meer terecht. Het komende Koninkrijk en de voleinding is de enige 
maatstaf. De band aan Gods scheppingswerk in den beginne en aan Gods 
scheppingsordeningen wordt door middel van uitleggingstechniek door
gesneden. Geen begin-selen, maar "eind-selen" vormen de maatstaf" 6). 

Omdat dit alleen als voorbeeLd diende van een zeer bepaalde inhoud die 
aan het wool'd beginselen wordt gegeven, zouden wij aan dit citaat verder 
voorbij kunnen gaan. Toch willen wij met een ander citaat uit hetzelfde 
artikel illustrel'en, waartoe deze opvatting over beginselen kan leiden. De 
mogelijkheid tot een nader gesprek tussen christenen onder elkaar over de 
betreffende maatstaf, lijkt n.l. wel zeer twijfelachtig als prof. Zuidema deze 
veroordeelt met: "Het is de geest van onze tijd. Met een christelijk verfje" 
en: "Maar genoeg. De Rotterdammer is om. Principieel om. Zij heeft 
beginselen-politiek ingeruild voor eindselen-politiek." 

Eén vraag in dit verband lijkt ons interessant. Als hier door prof. 
Zuidema inderdaad een principieel verschil is aangegeven, wat moeten 
wij dan met de tekst uit Openbaringen: "Ik ben de alpha en de omega, 
de eerste en de laatste, het begin en het einde"? 

In ieder 'geval is duidelijk dat in deze 'betekenis beginselen geen menselijk 
uitgangspunt zijn, maar ze betreffen dat waarmee God begonnen is. 

Wij doen dr. Kuyper waarschijnlijk niet veel onrecht aan, door deze 
interpretatie in verband te brengen met de inhoud die hij aan het woord 
beginsel gaf in Band aam het Woord. Twee citaten mogen dit duidelijk 
maken. 

Als 'eerste: "een voorstelling nu die de mens zich vormt omtrent het 
stelsel waarmee God alle dingen schiep en regeert, heet iemands levens- en 
wereldbeschouwing, en de vaste uitgangspunten voor de lijnen van zulk een 
voorstelling noemt men iemands beginselen" 7). 

Over die voorstelling zelf schrijft dr. Kuyper: "de sa.nrenhangende voor
stelling, die men op onderscheiden standpunt, achtte zich uit de Open
baring die God ons gaf te moeten vormen omtrent het stelsel van God 
zelven." 

Door op deze manier beginselen in verband te brengen met een stelsel 
van God, zoals dr. Kuyper deed, of met Gods scheppingsordeningen, zoals 
dr. Zuidema doet, geeft men toch tot misverstand aanleiding. Het mis
verstand namelijk dat met de eenmaal geformuleerde beginselen een systeem 
voorhanden was, dat men als statische grootheid in de politieke werkelijk
heid moest gebruiken en dat weinig mogelijkheden bood tOlt nadere dis
cussie vanwege het "Goddelijke" karakter, dat de beginselen in deze be
tekenis hebben. Daarmee willen wij zonder meer niet het bestaan van een 
stelsel Gods of van scheppingsordeningen ontkennen, net zo min als wij de 
hiermee in verband te brengen gedachte van de soevereiniteit in eigen kring 

6) Patrimonium, maart 1964. 
7) Band aan het Woord, blz. 18, 19. 
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willen verwerpen en de waarde van dit alles voor het politieke leven discu
tabel willen stellen. Het gaat ook niet om het propageren van een stand
punt "pro" of "contra" in dezen, maar alleen om duidelijk te maken 
dat ook deze opvatting over beginselen aanleiding kan geven tot een kramp
aahtig verdedigen van eenmaal ingenomen standpunten. Bovendien betreft 
net hier zaken waarorver christenen onderling controversiële meningen 
hebben; door een bepaalde mening tot beginsel voor het politieke leven te 
"bevorderen", brengt men onnodige verwijdering tussen hen die met 
dezelfde intentie in de praktisohe politiek bezig moeten en willen zijn. 

Dat gebeurt zeker als beide genoemde opvattingen door elkaar ge
bruikt würden, want de grens tussen "scheppingsordeningen" en "afge
leide beginselen" kon wel eens bijzonder moeilijk te trekken zijn. En hoe 
licht komt men niet in de verleiding om ook de beginselen die tot in de 
zoV'eelste graad afgeleid zijn, toch nog tot het "stelsel" te rekenen. 

Een derde opvatting orver wat een beginsel is, werd als volgt in Antirevo
lutionair bestek door mr. J. H. Prins omschreven: 

"In ~eite is het hier van tweeën een: Of men noemt beginsel de door 
(gelorvige) mensen opgestelde praktisch-politieke gedragslijnen ( ... ). Ofwel 
men noemt een beginsel een niet door mensen opgesteld onaantastbaar 
principieel uitgangspunt. ( ... ). 

Het kümt mij voor, dat de laatste opvatting aangaande "het beginsel" de 
V'OOrkeur verdient. 

Al ware net slechts vanwege het woord zelf: beginsel slaat op datgene 
wat aan het begin staat, wat aan het menselijk handelen voorafgaat, op 
datgene waarin de oorsprong en de bron van het handelen ligt. 

Zo gesteld is het duidelijk, dat wij in feite als anti-revülutionairen niet 
vele beginselen, maar eigenlijk slechts één beginsel kennen" 8). 

Zou dit niet het ei van Columbus zijn, om aan de bestaande begrips
verwarring te ontkomen? Het zal er op neerkomen dat zeker de anti
revülutionairen grondig opruiming houden in hunbegrippenarsenaal. Een 
aantal nog altijd geliefde uitdrukkingen als "strijd voor de beginselen" e.d. 
zal uit het a.l'. bargoens moeten verdwijnen. 

Maar zou dat offer, als men het zo noemen wil, te groot zijn, als wij 
daarmee van onze kant een ernstige poging willen doen om misverstanden 
op te ruimen die schade doen aan het uitvoeren van onze politieke op
dracht? 

Als wij voortaan alleen van beginsel zouden spreken in de 'betekenis van 
ons uitgangspunt dan komen wij ook niet in moeilijkheden met het karakter 
dat het woord nu eenmaal gevoelsmatig heeft. Alles wat er uit afgeleid 
is kan rustig discutabel gesteld worden, zonder dat er "heilige huisjes" 
verdedigd moeten worden. 

Is daardoor in het verleden juist niet de v<erwijdering gekomen tussen 
hen die in het beginsel nog altijd één zijn? Door wat men vanuit het uit
gangspunt had afgeleid ook beginselen te noemen, plaatste men iets van 
menselijke aard op een hoger niveau, waardoor het min of meer aan 
discussie wordt onttrokken en men kon er op die manier toe komen om de 

8) Blz. 16, 17. 
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eigen opvattingen te verabsoluteren. Eén van de trieste gevolgen is de ver
deeldheid onder de christenen van de reformatie en het venninderen van 
hun invloed in de politiek. Zouden alle pogingen die gedaan worden om 
daarin verbetering te brengen, niet positief beïnvloed worden als van a.r. 
zijde de duidelijke keus die mr. Prins aanbeveelt, wordt gedaan en conse
quent wordt volgehouden? 

Eén beginsel,. één Bijbel 
Voordat er een poging gedaan wordt om dat ene anti-revolutionaire be

ginsel te omschrijven, is het misschien goed er op te wijzen, daJt iedereen 
een beginsel heeft in de betekenis van uitgangspunt. Ook zij die hiervan 
voor zichzelf niets willen weten, omdat politiek voor hen een volstrekt 
neutraal-zakelijke aange1egenheid is en ze geen enkel verband tussen 
politiek en levens- en wereldbeschouwing erkennen. Het is waarschijnlijk 
de gevoelswaarde die het woord beginsel, dankzij het gebruik te pas en te 
onpas heeft gekregen, die deze mening veroorzaakt en steunt. Maar zij die 
dit standpunt huldigen zullen toch moeilijk kunnen ontkennen dat zij hier
mee hun uitgangspunt hebben aangegeven; zij hebben wel degelijk een 
beginsel! 

Onder de christenen die zich bewust met de politiek willen bezighouden, 
zullen er trouwens niet veel zijn die op deze wijze een soort "beginsel
nihilisme" aanhangen. Zij zullen vanuit hun geloof ook in de politiek positie 
willen kiezen. 

Zou het in dit verband geen aanbeveling verdienen om in a.r. kring het 
hardnekkige misverstand op te ruimen, dat wij bijvoorbeeld de aanhangers 
van de doorbraak van het tegendeel mogen verdenken? Hiertoe is geen 
aanleiding te vinden, noch in uitspraken van henzelf, noch in het program 
van de partij waarvan zij lid meenden te moeten worden. Dat alle discussies 
hierover zich hoofdzakelijk beperkten tot de Partij van de Arbeid mag 
men van die zijde terecht irriterend vinden. Hoewel dat waarschijnlijk 
weer meer te wijten is aan eigen offensieve propaganda, dan op venneende 
liberale voorkeur c.q. anti-socialistische tendenties bij de doo'rbraakbestrij
ders, al hebben de laatsten dat niet altijd even duidelijk laten uitkomen. Uit 
wat volgt zal kunnen blijken dat een dhristen, die uit geloofsoverwegingen 
bijvoorbeeld voor de Partij van de Arbeid kiest, niet zomaar van beginsel
loochening beschuldigd mag worden. 

In artikel 53 van het program van deze partij wordt uitgesproken dat: 
"zij het innig verband erkent tussen levensbeschouwing en politiek inzicht 
en het waardeert in haar leden als zij dit verband in hun politieke arbeid 
duidelijk doen blijken". 

Maar niet alleen deze partij spreekt zich duidelijk en positief uit over 
het innig verband tussen levensovertuigingen politiek inzioht. Dat dit ver
band geen holle frase is voor hen die de doorbraak bewust wilden, blijkt 
overduidelijk, als zeven hervormde predikanten, die mee de stoot tot deze 
politieke figuur hebben gegeven, om hun keuze te verdedigen, schreven: 

"Een overheid naar Gods wil is niet een overheid, die eeuwige beginselen 
belijdt en christelijke woorden spreekt, maar één, die doet wat zij àls 
overheid-naar-Gods-wil moet doen: het bouwen en het handhaven van een 
rechtsorde, welke een menselijk leven mogelijk maakt en aan de Kerk de 
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haar van Godswege toekomende ruimte geeft, een overheid, die de rechte 
overheid is, omdat zij als ovet4heid niet christelijk preekt, maar als die.na
-resse Gods juist handelt, rechtvaardig, liefderijk, met zuiver gezag en 
strenge wijsheid" 9). 

Zouden wij er maar niet eens mee ophouden om mensen die op deze 
wijze hun politiek uitgangspunt omschrijven als "halfslachtige christenen" 
te kwalificeren? Het verschil tussen "doorbraak" en "antirevolutionair~' 
kon wel eens meer een kwestie van partij keuze dan van beginsel zijn! 

Bovenstaande omschrijving van een overheid-naar-Gods-wil verschilt 
wezenlijk toch niet zoveel van allerhande formuleringen waarmee het be
ginsel voor christelijke politiek is aangegeven door hen die aan christelijke 
partij formatie de voorkeur hebben gegeven. 

In de meest simpele vorm gebeurt dat met de woorden "Soli Deo 
Gloria". Als dàt niet het "Leitmotiv" van onze politieke bezigheden zou 
zijn, wordt het spreken van ohristelijke politiek een bedenkelijke zaak. Niet 
bijzonder gelukkig lijkt intussen de antirevolutionaire voorlichting uit de 
dertiger jaren met de volgende inhoud: " ... gevallen waarbij men ook 
bij zorgvuldig onderzoek en rekening houdend met de lessen der ervaring 
niet in staat is bepaalde conorete beginse1eisohen te formuleren. Zelfs in 
die gevallen blijft onverzwakt gelden, het beginsel van het Soli Deo Gloria, 
d.i. de algemeen schriftuurlijke eisch, die ons beveelt om wat we doen, 
hetzij we eten of drinken of iets anders doen, het te doen tot Gods eer. Dat 
principe verliest nimmer en nergens zijn bindende kracht" 10). 

Hier wordt n.l. het beginsel dat heel ons doen en laten in het leven moet 
beheersen als noodoplossing aan de hand gedaan, waarmee de beginsel
vastheid nog hoog te houden is, in geval onze zelfgetormuleerde beginselen 
ons in de steek schijnen te laten. 

Dat wat uitgangspunt dient te zijn dreigt op deze manier een sluitpost 
te worden als menselijke redeneringen te lmrtschieten. Het zou wel eens de 
grote fout van de antirevolutionairen kunnen zijn, dat zij alles precies 
willen beredeneren, ook als het om geloofszaken gaat. 

Van dat streven, dat ook al in zijn tijd merkbaar geweest moet zijn, 
heeft De Savornin Lohman zich waarschijnlijk willen distanciëren, toen hij 
een beginsel "eenvoudig eene belijdenis van onze Heer ook op politiek ge
bied" noemde. Zo beschouwd hoeft men niet alle mogelijke moeite te doen 
om de juiste woorden in de juiste volgorde op papier te zetten als het 
beginsel voor christelijke politiek aangegeven moet worden. 

Terwijl er toch geen essentieel verschil bestaat tussen de formulering van 
De Savornin Lohman en die van de Anti-Revolutionaire Partij in de 
Inleiding op het Beginse1- en Staatkundig Program, waar staat dat deze 
partij uitgaat: "van de belijdenis, dat God de volstrekte Souverein is en 
dat Hij aan Jezus Christus heeft gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
Overheid en volk behoren die macht te erkennen en hebben daarom de 
plicht Gods geboden voor het staatsleven te betrachten." 

9) Wat bezielt ze!, blz. 12. 
10) Anti-Revolutionaire Staatkunde, twaalfde jaargang 1936, blz. 85. 
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Aahter elk van de vier gegeven omschrijvingen van het beginsel dat de 
christenen tot hun politieke 'bezigzijn drijft, kan men natuurlijk allerhande 
beschouwingen denken. Maar dat zal bij elke formulering het geval zijn. 
Zou het daarom maar niet beter zijn, om alle strijd daarover te staken en 
elkaar te aanvaarden als dhristenen die zich één weten in het beginsel? 
Die er n.l. allemaal van uitgaan dat het geloof in Jezus Christus ook een 
opdracht inhoudt voor het politieke leven. Een opdracht die zo veelom
vattend is, dat waarschijnlijk geen enkele menselijke omschrijving aan alle 
facetten ervan recht kan doen. 

Waarom zouden christenen dan de echtheid van elkaars geloof in twijfel 
trekken of verdacht gaan maken, als zij over de formulering van hun ene 
uitgangspunt van mening verschillen? Laten wij toch over en weer elkaars 
voorkeur voor een bepaalde manier van uitdrukken respekteren, laten wij 
elkaar die christelijke vrijheid gunnen. De onderlinge strijd om woorden 
mag met nog zulNe goede bedoelingen worden gevoerd, de ervaring heeft 
zo langzamerhand wel geleerd, dat in dit strijdgewoel Het Woord alle 
kans loopt om in de verdrukking te komen. 

HetzeHde kan gezegd worden over alle discussies die het verband tussen 
Bijbel en politiek betreffen. Er zullen maar weinig christenen zijn die van 
een dergelijk verband niet willen weten. Toch lijkt het een onmogelijke 
zaak om dit verband op een voor iedereen bevredigende wijze onder 
woorden te brengen. Hooguit bestaat er overeenstemming over het af
wijzen van bepaalde opvattingen in dezen. Zou er b.v. nog wel iemand zijn 
die durft verdedigen dat de Bijbel een handboek is waaraan pasklare 
reoepten voor alle politieke beslissingen ontleend kunnen worden? Jammer 
genoeg geven een aantal christenen nog wel aanleiding dat deze opvatting 
over Bijbel en politiek postvat bij andersdenkenden. Hoevelen gaan 
n.l. toch nog de politieke werkelijkheid te lijf met een of meer losse, 
dus veelal uit het verhand gehaalde Bijbelteksten? Voor een groot aan
tal christenen is het vierde gebod nog steeds het een en het al voor alle 
problemen 'betreffende de zondagsrust en alles wat daarmee samen
hangt. Hetzelfde gebod wordt door anderen gebruikt om de vijfdaagse 
werkweek te bestrijden: "zes dagen zult gij arbeiden" staat er! En 
met beroep op Groen van Prinsterer's "er is geschreven" menen zij zich 
dan ook nO'g af te kunnen maken van alle bedenkingen tegen zo'n 
redenatie. 

Dat men vroeger al net zo vreemd met teksten omsprong bleek al uit de 
vraag waarmee dit artikel begon. De tekst "ons water moeten wij voor 
geld drinken" werd aangehaald bij de principiële afwijzing van verplichte 
aansluiting bij de waterleiding. Dezelfde tekst had net zO' goed als argument 
vóór de verplichting gebruikt kunnen worden, men hoefde daarvoor alleen 
maar te vergeten dat hij aan de Klaagliederen ontleend was! 

Hetzelfde misbruik van Bijbelteksten valt ook te constateren als met een 
simpele verwijzing naar "Gij zult niet doodslaan" en "Zij (de overheid) 
draagt het zwaard niet tevergeefs" de standpunten pro, respektievelijk 
contra het (atoom) pacifisme worden verdedigd. 

Deze voorbeelden zouden met nog een groot aantal uitgebreid kunnen 
worden, die allemaal wel de indruk moeten wekken dat de Bijbel voor de 
politiek niet als eenheid wordt gebruikt, maar meer als een verzamelboek 
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van losse uitspraken, waarin ieder wel wat van zijn gading kan vinden. 
Van een verband tussen Bijbel en politiek is dan echter geen sprake, het 
komt niet verder dan Bijbelfrogment en politiek Hetzelfde geldt als men 
zich voor de politiek wil beperken tot enkele hoofdzaken uit de Bijbel b.v. 
de wet der tien geboden of de bergrede, of in dit verband alleen waarde 
toekent aan de Evangeliën of het Nieuwe Testament. In het afwijzen 
van een dergelijk fragmentarisch gebruik van de Bijbel is er eohter wel 
een grote mate van eensgezindheid, al blijkt dat in de praktijk dan niet 
altijd even duidelijk, als individuele christenen hun standpunten ver
dedigen. Als er edhter pogingen gedaan worden om het verband tussen 
BijbeÏ en politiek positief te formuleren schijnt het gegooi in elkaars glazen 
weer te moeten beginnen. De artikelen in Nederlandse Gedachten en 
Christelijk-Historisch Weekblad van de maanden mei, juni en juli 1964 
(resp. auteurs de heren H. Algra en J. W. van Gelder) zijn daar o.a. een 
trieste illustratie van. 

De heer Van Gelder heeft genoeg aan de omschrijving: "dat de Bijbel 
wel de gezindheid van de politicus beïnvloeden kan en bepalend kan zijn 
voor het klimaaJt en voor de riohting in grove lijnen, maar ons niet de 
konkrete staatkundige oplossingen biedt." 

Voor de heer Algra is dit echter te "vaag en onduidelijk" en hij wil 
van de c.h. auteur wel eens weten hoe het dan zit met duidelijke uitspraken 
in het beginsel program van de CHU, dat spf'eekt over "srtellige uitspraken 
der Heilige Schrift" die o.m. "richtsnoer en toetssteen" moeten zijn "bij 
de uitoefening van het gezag in de staat" en welke betekenis men dan moet 
hechten aan het c.h.-beginsel daIt: "geheel ihet volk zich aan het gezag van 
Gods Woord heeft te onderwerpen." 

Van zijn kant stelde de heer VanGelder dat er een groot verschil was 
tussen het laatst geciteerde en het "beslag van Gods Woord, over het 
gehele publieke leven" waarvan de Anti-Revolutionaif'e Pamij spreekt, bij 
welke beoordeling hij eohter uitgaat van de interpretatie die de hoofd
redakteur van Nederlandse Gedachten hiervan had gegeven, althans met 
enkele voorbeelden had proberen aan te geven. En zo hebben twee chris
tenen dan aan elkaars artikelen weer heel wat stof te danken, waarmee zij 
hun eigen lez,erspubliek kunnen bezighouden. Met het aantal artikelen dat 
zij produceren wOf'den voor ieder de mogelijkheden groter om de ander 
over de konsekwenties der wederzijdse formuleringen de les te lezen. Want 
de omschrijvingen zelf zijn nauwelijks meer in discussie, maar de gevolg
trekkingen die men over en weer uit de formulering van de ander, voor 
zichzelf meent te kunnen maken. Zo konkludeert de heer Algra al 
schrijvende over de mening van de heer VanGelder : "Dan is het zelfs 
de vraag, of men de mogelijkheid voor een christelijke politiek wel aan
wezig acht. En als dan toch met zoveel klem wordt gezegd, dat de autoriteit 
van Gods Woord moet worden erkend, dat de overheid in de Bijbel toets
steen en richtsnoer vindt, dan wovden zulke forse en fundamentele uit
spraken meteen uitgehold." 

En de heer Van Gelder blijkt op zijn beurt niet genoeg te hebben aan de 
eenvoudige mededeling: "Velen !hebben met mij aan het gestelde wel 
genoeg", maar moet daarop laten volgen: "hebben geen behoefte aan 
allerlei afleidingen van beginselen uit de Bijbel en zien er inderdaad iets 
krampachtigs in wanneer men steeds maar weer op alles een eigen protes-

1 
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tants-Ghristelijke visie en voor alLes protestants-christelijke oplossingen 
wil pogen te bieden." 

En zo groeien twee meningen, die waarschijnlijk niet zo heel veel van 
elkaar verschillen al verder uit elkaar, omdat men in zulke discussies 
schijnbaar moeilijk de ander in zijn redenering en conclusies kan volgen, 
zonder hem alvast met eigen conclusies voor de voeten te lopen. 

Men veroordeeLt een andermans typering, omdat men huiverig is voor 
wat men zelf als konsekwenties daarvan meent te moeten zien. Het geheel 
lijkt op de duur een schimmenspel van woorden ,dat voor liefhebbers mis
schien nog wel interessant kan zijn, maar waarvoor velen, en echt niet 
alleen jongeren, maar weinig waardering kunnen opbrengen. 

Zou het werkelijk noodzakelijk zijn om op deze manier verschillen te 
construeren? Mogen wij elkaar niet de ruimte laten om onze mening over 
het beginsel en het verband tussen Bijbel en politiek in eigen woorden uit 
te drukken? Is het niet een beetje eigenwijs om de formulering waaraan 
men persoonlijk de voorkeur geeft, als de enig juiste te beschouwen, terwijl 
het in wezen om accentverschillen gaat, die met elkaar misschien pas een 
:benadering van de Waarheid geven? 

Ieder die aan christelijke politiek wil doen is van twee dingen overtuigd: 
het geloof in Jezus Christus houdt ook een opdracht in voor het staat
kundig leven, én: bij het uitvoeren van die opdracht kan men niet voorbij
gaan aan wat de Bijbel als Gods wil openbaart. 

Tussen die twee begrenzingen ligt ongetwijfeld een grote ruimte voor 
allerhande meningen, maar geestelijke ruimtevrees is toch geen christelijke 
deugd? Misschien dat door alledei gegoochel met het woord beginsel enz. 
de antirevolutionairen elkaar en anderen het gezicht op deze ruimte wel 
eens hebben ontnomen, maar naar onze mening is die ruimte er in a.r.
kring altijd geweest. Het zou dan 'ook wel eens fout kunnen zijn om in dit 
opzicht van kenmerkende verschillen met de CHU te spreken. 

Wat beginnen wij ermee? 
Binnen de omsahreven ruimte zouden wij dus één moeten durven zijn 

met alle christenen ongeacht aan welke partij zij in de momentele situatie 
in ons land hun voorkeur hebben gegeven op gmnd van wat zij als konse
kwenties zien van ons gemeenschappelijk beginsel. 

Of dat nu ook tot één partij formatie zal moeten c.q. kunnen leiden? 
De diskussies daarover, die gebaseerd zijn op de bestaande partijgroepe

ringen onder de protestantse christenen, schijnen steeds weer uit te moeten 
monden in een zwart-wit tegenstelling. Aan de ene kant blijft niets anders 
over dan een politiek gezelschap, waarin ieder zijn zegje kan zeggen en 
dat aan zijn vertegenwoordigers de volle vrijheid laat om de meest tegen
strijdige standpunten in te nemen ten aanzien van alles waarover zij in de 
praktisohe politiek beslissingen moeten nemen, waardoor de kans bestaat 
dat zij met elkaar bij stemmingen de invloed van hun groep tot nul redu
ceren. De andere mogelijkheid zou niet anders in kunnen houden dan een 
partij waarin men koste wat het kost zijn persoonlijke meningen onder
geschikt moet maken aan de opvatting van de groep, terwijl van de ver
tegenwoordigers wordt geëist dat zij zich als marionetten van de partij 
willen gedragen, desnoods tegen eer en geweten in. 
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Zouden wij er niet beter aan doen om op te houden met het tekenen en 
verfraaien van dergelijke caricaturen, die aan het beeld dat de praktijk 
biedt, duidelijk onrecht doen? 

Zij vertroebelen alleen maar alle gesprekken over de mogelijkheid en 
wenselijkheid van één ohristelijke partij. 

Die mogelijkheid zal in hoofdzaak afhankelijk zijn van de mate waarin 
ieder een andermans persoonlijke konsekwenties uit het ene beginsel van 
gelijke christelijke waarde, gelijk christelijk gehalte of christelijk niveau wil 
achten als zijn eigen gevolgtrekkingen, met andere woorden: in hoeverre 
de bereidheid er is om eigen conclusies niet meer als absolute beginseleis 
te verdedigen, maar ze op te vatten als één van de mogelijk vele facetten 
van het beginsel. Hoe groter de bereidheid daartoe, hoe groter de mogelijk
heid om de meest extt'eme standpunten onder hetzelfde politieke dak te 
brengen. Die bereidheid zal dan ten aanzien van drie dingen steeds weer 
opgebracht moeten worden, te weten het beginselprogram, het verkiezings
program en het vaststellen van de kandidatenlijsten voor de versohillende 
verkiezingen. 

Vooral wat betreft verkiezingsprogram en kandidatenlijsten kent iedere 
partij de spanningen over de mate waarin men aan de minderheidsopvat
tingen tegemoet zal komen en ruimte kan verlenen. Belangrijker dan een 
tot in de puntjes uitgewerkte reglementering hiervoor lijkt de functionering 
ervan. Het formuleren van een bevredigende regeling zou n.l. wel eens net 
zo onmogelijk kunnen zijn, als het geven van een voor iedere ohristen 
aanvaardbare omschrijving van het beginsel. 

De wenselijkheid van één christelijke partij kon wel eens mee afhanke
lijk zijn van de aard der politieke vraagstukken die zich voordoen en in de 
naaste toekomst zullen voorooen. Een partij zal op die vraagstukken n.l. 
een antwoord moeten geven, zowel in theorie als in de praktijk. 

N u is het niet onmogelijk dat binnen één partij zich fundamentele ver
schillen voordoen als het gaat over de hoofdlijnen van het beleid ten aan
zien van deze kwesties. Het zou dan waarschijnlijk geen winst zijn, als 
men terwille van de eenheid, naar buiten een houding van kool- en geit
sparen aannam. 

Hoezeer men dan ook bereid moet en kan zijn om over die verschillen 
met elkaar te praten, juist omdat men e:r van overtuigd is vanuit hetzelfde 
beginsel bezig te zijn, de vraagstukken waar het om gaat bepalen veelal 
zelf ook de ruimte die men besohikbaar heeft om over hun oplossing te 
discussiëren. Dan kán zich een situatie voordoen waarin van een minder
heid gevraagd mag worden om, terwil1e van de duidelijkheid van het beleid 
dat gevoerd moet worden, af te zien van haar overigens wel te rechtvaar
digen verlangens wat betreft verkiezingspmgram en vertegenwoordigers 
in de Kamers enzovoorts. Kan zo'n minderheid daar niet mee akkoord 
gaan, dan zal men, hoezeer dat ook te betreuren is, niet anders dan ge
noegen kunnen nemen met een verschillende partij keuze van hen die in 
het beginsel toch één blijven. Maar dat is dan ook een keuze om politieke 
redenen gedaan (een kriterium waaraan de huidige verdeeldheid tussen 
de ohristelijke partijen niet voldoet). 

De eenheid van beginsel zou bij een dergelijke verdeeldheid bewaard 
kunnen blijven door een gezamenlijke bezinningsorganisatie, waarbij te 
denken valt aan een landelijk studiecentrum, met plaatselijke c.q. regionale 
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studiekernen di'e vrij regelmatig bijeen komen en gespreksgroepen, die een 
meer incidentele mogelijkheid bieden voor samen praten en samen denken. 

Maar ook in de praktische politiek kan bij verschillende partijkeuze de 
eenheid van beginsel nO'g wel gestalte krijgen. Bijvoorbeeld in de manier 
waarop men elkaars standpunten in eigen publiciteitsmiddelen en vergade
ringen weergeeft en probeert te weerleggen. In dergelijke discussies zal in 
ieder geval geen enkele groep het predikaat "christelijk" voor de eigen 
mening mogen annexeren. Datzelfde geldt voor alle propagandistische 
activiteiten. Bovendien zO'u men, om zoveel mogelijk naar buiten als een
heid op te treden, de O'nderwerpen waarover men het wel eens is in dezelfde 
bewoordingen in de pl'Ograms kunnen opnemen, en Ihet gezamenlijke stand
punt door één woordvoerder kunnen laten vertolken bij de beraadslagingen 
in raden, staten en Kamers. Ook zal mogelijk zijn dat men ten aanzien 
van beleidszaken betf'effende de landspolitiek tot verschillende partij keuze 
komt, terwijl daartoe geen aanleiding bestaat op gemeentelijk of provinciaal 
niveau. Daar kan men dan bij verkiezingen en fractievorming als een 
eenheid optreden en hoeft men niet het landelijk partij patroon als gegeven 
te aanvaarden. 

Zo hebben wij dan geprO'beerd om aan te geven, dat er wel mogelijk
heden zijn in de politiek de eenheid van de christenen beter te doen uit
komen dan tot op heden gebeurt. Dat alle christenen zich zullen verenigen 
tot één politieNe partij, die dan ook nog als zodanig kan functioneren, zal 
wel als een onbereikbaar ideaal moeten worden besohouwd. Te meer reden 
is er, bij verschillende partij keuze niet te twijfelen aan dkaars trouw aan 
het gezamenlijke beginsel. 

De politiek krijgt, omdat macht en getal er een voorname rol spelen, 
altijd het karakter van een strijd tussen partijen. Het gevolg is dat christe
nen elkaar vaak bestrijden O'p een manier die de naam van Christus in 
diskrediet brengt. Zou het niet beter zijn ais zij, in plaats van voor hun 
partij te strijden, meer de nadruk gingen leggen op hun gezamenlijke 
opdracht: zich in te zetten voor de doorwerking van het KO'ninkrijk van 
Jezus Christus de Heer, elk in en door de partij die naar zijn overtuiging 
hem daartoe de beste mogelijkheden biedt? 
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Op 14 april 1%5 trad het tiende kabinet op na de bevrijding, het kabinet
Cals. 

Vijf kabinetten hadden een socialistische minister-pl'esident en mr. Cals 
is de vijfde minister-president van de KV.P. 

In drie kabinetten waren geen socialistische ministers, waarbij genoteerd 
moet worden, dat één daarvan, het kélibinet-Beel van 1958, slechts een half 
jaar bestond en overeenkomstig de bedoeling na de vervroegde ver
kiezingen van 1959 aftrad. Er was géén kabinet bij zonder ministers uit 
de K.V.P. Dat is na de tweede wereldoorlog ook niet denkbaar. In de 
tegenwoordige Nederlandse verhoudingen is praktisch géén kabinet moge
lijk met de KV.P. in de oppositie en de socialisten, samen met de liberalen 
en/of de protestants-christelijke partijen "op het kussen". Sterker nog, àf 
de socialisten zullen meedoen, hangt in beslissende mate af van de beleids
overwegingenen besluiten van de KV.P. Daarmee is duidelijk de centrale 
positie van de K.V.P. gemarkeerd. 

V óór de invoering van het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging 
werden er vóór de verkiezingen sltembus-coalities gevormd, de rechtse 
ooalitie en de vrijzinnige concentratie. De S.D.A.P. stond daarbuiten, maar 
bij de herstemmingen was er meer dan eens een afspraak of een entente 
cordia1e tussen liberalen en socialisten. Daardoor wees de uitslag van de 
verkiezingen in de regel vrij duidelijk aan, in welkJe riahting de oplossing 
van een kabinetscrisis moest worden gezocht. 

Na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging treedt iedere 
partij bij de verkiezingen onafhankelijk en onder eigen vaandel op. Mr. Cort 
van der Linden heeft dat indertijd een van de grote voordelen van dit 
stelsel genoemd. "De mindel'heden, tot eenigen wasdom gekomen, wordt 
een deur geopend naar 's lands raadszaal en de verschillende fractiën her
krijgen hun volledige zelfstandigheid." 

In die tijd van het distirictenstelselhad de A.R. Partij haar opvatting 
omtrent samenwerking bij de stembus dan ook aldus omschreven (art. 
XXI): 

En ten slotte verklaart zij, dat ze om deze beginselen ingang te doen 
vinden, de zelfstandigheid van hal'e partij handhaaft; zich bij geen 
andere partij laat indeelen; en slechts dan samenwerking met andere 
partij en aanvaardt, indien die door een vooraf wel omsohreven accoord, 
met ongekrenkt behoud van hare onafhankelijkheid, kan worden ver
kregen. 

Dat welomschreven akkool'd moest dan bevatten en omvatte in de prak· 



i , . 

240 H. ALGRA 

tijk inderoaad een verdeling der districten, zodat men in Enkhuizen uit
kwam met een a.r. kandidaat, in Goes met een van de C.H.U. en in Bever
wijk met een rooms-katholiek, om slechts een paar vool'beelden te noemen, 
en voorts een stembusprogram, dat bedoeld was als regeringsprogram, 
wanneer de coalitie de strijd mocht winnen. En herhaaldelijk is in die 
coalitietijd van a.r. zijde de klaoht vernomen, dat voor specifiek a.1".
wensen in zulk een coalitieprogram blijkbaar niet of nauwelijks plaats bleek 
te zijn. Elke coalitie, ook een coalitie vóór de stembus, is een compromis. 

N a de invoering van de evenredige vertegenwoordiging was er geen 
plaats meer voor stembuscoalities, maar bleef de noodzaak van 'regerings
coalities voluit bestaan. Een parlementaire meerderheid met een bestendig 
karakter is alleen mogelijk, als twee of meer fracties, die samen de meer
derheid vormen, het eens worden over een gemeenschappelijk Iflegerings
program. Uit de dualiteit van ons staatsbestel vloeit voort, dat daarbij de 
beste methode is, dat de door H.M. de Koningin aangezochte kabinets
formateur zulk een program in grote lijnen ontwerpt en zich er van ver
gewist, dat hij voldoende steun voor dat program vindt bij de fractievoor
zitters en de door hen vertegenwoordigde kacties. Daarna nodigt hij de 
kandidaat-ministers uit om met hen het beleid verder uit te stippelen, 
en slaagt hij in dat overleg, dan treedt het doo,r hem gevormde kabinet 
op met het regeringsprogram van het kabinet. In de praktijk is het evenwel 
zo gewol'den, dat het gehele kabinetsbeleid eigenlijk reeds in een akkoord 
tussen de fractievoorzitters wordt vastgelegd, zwart op wit, soms zelfs nog 
voordat er een formateur is aangezocht (het akkoord van Wassenaar). 
En voorts blijkt telkens duidelijker, dat het overleg met en tussen die 
fractievoonitters ook beslissend is voor de verdeling der minister-porte
feuilles, niet alleen wat betreft het aantal ministers uit elke groep, maar 
ook wat betreft de te bezetten zetels. Zo heeft bij de jongste :Earmatie een 
belangrij!<;e rol gespeeld, dat de P.v.d.A. de portefeuille van Buitenlandse 
Zaken begeerde, terwijl de K.V.P. die voor zich gereserveerd hield, daar 
zij mr. Luns niet wilde laten vallen. De zelfstandige positie van de door 
H.M. de Koningin aangezochte formateur is daardoor verzwakt en de 
formatie heeft meer het karakter gekregen van makelaardij tussen de 
fracties. 

Bij het akkoord van Wassenaar was véél geregeld, maar één vraagstuk 
van grote, zelfs beslissende betekenis voor het geestelijk welzijn der natie 
en de daarop betrokken beleidsverantwoordelijkheid der regering was 
commissoriaal gemaakt, nI. het vraagstuk van het radio- en televisiebestel. 
De kern van het vraagstuk was, of de zendvergunningen ook verder zouden 
worden verleend aan "omroeporganisaties", volgens objectieve normen, 
of dat ook andere lichamen een zendmaahtiging zouden krijgen, lichamen, 
opgericht door kapitaalkrachtige groepen, die een eigen machtspositie 
wilden veroveren tegenover de bestaande organisaties. Van dit soort ge
gadigden waren er genoeg, want moderne ondernemingen en concerns 
zoeken telkens naar nieuwe te exploiteren terreinen. 

Bij het Kamerdebat over de nota inzake de reclametelevisie van de 
toenmalige staatssecretarissen Scholten en Veldkamp was tijdens het 
kabinet-De Quay al gebleken, dat de opvattingen bij de toenmalige "rege
ringspartijen" lijnrecht tegenover elkaar stonden. In het akkoord van 
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Wassenaar kon dan ook niets concreets worden afgesproken. Dus een 
commissie, waarin onder meer de fractievoorzitters een plaats kregen, met 
vertegenwoordigers van de omroeporganisaties en van de nieuwe gegadig
den. Alleen kinderen en utopisten konden geloven, dat die commissie met 
een eenparig advies zou komen. Maar voordat de aan de commissie ge
stelde termijn was verstreken, nam het kabinet-Marijnen zelf de zaak ter 
hand, en ... viel in grote verdeeldheid uiteen. 

Dr. Drees heeft eens gezegd, dat het rumoer van de politieke strijd 
binnen de wanden van de zaal, waar zijn kabinetten veI1gaderden, maar 
vaag werd gehoord. Nu was het omgekeerde het geval, alleen met dit ver
schil, dat het rumoer van de strijd in het kabinet voor niemand verborgen 
bleef. Pogingen om de zaak te hammen mislukten en mr. Cals heeft een 
nieuw kwbinet gevormd. De liberalen konden niet meedoen: hun opvat
tingen druisten geheel in tegen wat KV.P. en A.R. om principiële redenen 
wensten; de C.H.U. kon niet meedoen, omdat zij op dit punt verdeeld was 
en daarom verlangde, dat het televisiebeleid als een vrije kwestie zou 
worden beschouwd. Maar de socialisten konden zich wel vinden in de voor
stellen van mr. Cals en zo kwam er een nieuw kabinet, dat steunt op drie 
politieke partijen. 

Zo is er weer een nieuwe combinatie tot stand gekomen uit de serie 
van mogelijkJheden, die er rekenkundig zijn, altijd met de KV.P. als vaste 
partner. 

Wij hebben nu gehad: 
KV.P. + P.v.d.A; 
KV.P. + P.v.d.A. + V.V.D. + c.H.u.; 
KV.P. + P.v.d.A + AR. + c.H.U.; 
KV.P. + V.V.D. + AR. + c.H.U.; 
KV.P. + P.v.d.A. + AR. 
En altijd is het regeringsprogram een compromis tussen coaliserende 

partijen. 

Maar men moet dat compromis-karakter niet overdrijven. En wanneer 
iemand tracht te werken met de tegenstellingen conservatief en progressief, 
rechts en links, die dan zouden zijn ovevbrugd in een compromis, zal 
spoedig ontdekken, dat hij meer is afgegaan op slogans, dan op in de prak
tijk openbaar geworden controversen. 

Het is nl. merkwaardig, dat tussen de verschillende partijen, ongeacht 
de vraag of er partijleden zitten in het kabinet, in vele sectoren een ver
wonderlijke wijze van overeenstemming bestaat, met dien verstande, dat 
soms bijeen enkel punt het meningsverschil fel omhoog schoot. 

In bijkans de gehele buitenlandse politiek is er een gemeenschappelijke 
visie: vóór de Nato (dr. Drees heeft in zijn jongste boek zelfs enigszins 
ironiserend gesproken over de klank, die het woord N ato-verplichtingen 
in onze politieke discussies heeft gekregen); vóór de EEG en tegen de 
pogingen van De Gaulle, om haar te denatureren; maar lange tijd een 
scherpe controvevse omtrent Indonesië en in een later stadium Nieuw
Guinea. 

Een grote mate van instemming met het militaire beleid met als gelukkig 
gevolg, dat een verkorting van de duur van de dienstplicht niet tot inzet 
van een politieke strijd werd. En ook hier plotseling een uitschieter: de 



i 
i·· 

242 H. ALGRA 

socialisten zegden hun vertrouwen op in minister De Jong vanwege zijn 
verticale indeling van het departement. 

De gehele financiële en eoonomische politiek, het l00n- en prijsbeleid 
daarbij inbegrepen, scheen vaak te worden tot een discussie tussen experts, die 
gemeenschappelijke, wetenschappelijk aanvaarde uitgangspunten hadden 
en geleerd debatteerden over de vraag, in hoeverre die uitgangspunten het 
beleid konden en moesten bepalen. Daarbij bleek het, dat een aanvaarde 
theorie, zoals die van de anti-cyclische budgettering, maar moeilijk kon 
worden omgezet in de praktijk. 

De oud-minister van Economische Zaken heeft daarover pikante dingen 
gezegd in zijn handboek Economie in theorie en praktijk. Tijdens een 
hausse, zo is de theorie, moeten er op stevige wijze belastingen worden ge
heven en moeten de staatsuitgaven worden verminderd en hij een depressie 
moeten de bestedingen van overheidswege worden vergroot. 

Zo krijgt men in beide gevallen een tegendruk door het finandeel beleid 
van de overheid. Maar, aldus prof. Andriessen : 

" ... een besnoeiing op de uitgaven en een vermeerdering van de 
inkomsten tijdens de hoogconjunctuur vragen van een minister van 
Financiën een bijna onmenselijke karaktervastheid. Welke regering 
houdt het vol om, ook met verkiezingen in het zicht, duurzaam teleur
stellingen te bereiden voor parlementsleden, ambtelijke deskundigen en 
vertegenwoordigers van belangengroepen, die allen in het aanwijzen 
van nieuwe uitgavenobjecten een belangrijk deel van hun levensvervul
ling zoeken en die in goede tijden hun kansen schoon zien? Hoeveel 
plezieriger is het niet om, als de middelen ruim vloeien, wat royaler 
te zijn en de :belastingschroef een slagj e losser te draaien, ook al tast 
men daardoor een automatische stabilisator aan? Kortom, de politiek 
,sec' toont vaak een karikatuur van wat een verantwoorde economische 
politiek zou moeten illihouden. De haussebestrijding door middel van 
de overheidsbegroting is dan ook bepaald veel moeilijker dan de 
depressiebestrijding, zoals zuinig zijn altijd zwaarder valt dan royaliteit." 

Ook hier is een algemeen aanvaard compromis gevonden: als algemene 
beleidslijn werd genomen, dat een jaarlijkse percentuele verhoging van de 
overheidsuitgaven aanvaardbaar is, die iets achter blijft of hoogstens gelijk 
is aan de groei van het nationale inkomen. 

Het grootst is misschien wel de overeenstemming op het terrein van de 
sociale verzekeringen: de verkiezingsprograms van alle partijen spreken 
over optrekking van de A.O.W., het waardevast maken van de pensioenen, 
de verzekering tegen zware geneeskundige risico's, het ,bevorderen van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitbouwen afronding van de ver
zekeringswetgeving en de algemene bijstandswet werden algemeen aanvaard. 

Voor de onderwijswetgeving is de door allen aanvaarde grondslag de 
pacificatiegedachte: volledige financiële gelijkstelling voor alle takken van 
onderwijs van de kleuterschool tot het wetenschappelijk onderwijs. En ook 
hier opeens weer een scherpe controverse rondom de wet tot 'l"egeling van 
het voortgezet onderwijs en hier in deze opsommingen voo'r het eerst een 
principiële tegenstelling, die duidelijk aan het licht treedt, en waarbij het 
ging om de grondgedachte van de geestelijke vrijheid, toegepast op de 
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vrijheid van onderwijs, en waarbij het verschil tussen de klassieke rooms
katholieke staatsopvatting en die van de antirevolutionaire of ohristelijk
historische richting in het geding werd gebraoht. 

Maar als we de gang van zaken 0'ver de gehele linie nog eens overzien, 
dan schijnt het wel, alsof het vaak meer verschillen zijn in tempo en 
temperament en meer over de prioriteiten dan over de desiderata zelve. 

En dit dringt allemaal naar een hoogst belangrijke vraag. Beheersen 
de principiële tegenstellingen de politiek van de laatste jaren niet meer of 
hoogstens in beperkte mate en zelfs min of meer incidenteel? En komt dit, 
doordat een politiek pragmatisme de ovenhand heeft gekregen en het ver
mogen om de geesten te beproeven, is verzwakt? 

Of worden de pijpen in de zak gehouden, om de samenwerking tussen 
de partijen niet nodeloos te verstoren? 

Of - derde mogelijkheid - zijn althans bij sommige partijen de op
vattingen zodanig geëvolueerd, dat van een naar elkaar toegroeien kan 
worden gesproken? 

Op elk van deze drie veronderstellingen wil ik nader ingaan. Maar 
vooraf een algemene opmerking. Op zichzelf is het niet verontrustend, 
wanneer in gemeen overleg tussen regering en Staten-Generaal overeen
stemming wordt bereikt op vele punten van nationaal beleid. Er zijn landen, 
waar het "tweepartijenstelsel" in de praktijk bijna een partij dictatuur heeft 
gemaakt. Wanneer in Engeland de nationalisatie en de denationalisatie 
van b.v. de staalindustrie afhankelijk is van de ",raag, welke in het Lager
huis een meerderheid, misschien een héél kleine meeroerheid heeft, dan is 
dat veel bedenkelijker, dan wanneer in Nederland tussen twee of meer 
partijen een 0'verleg plaats heeft, waarbij men elkaar weet te vinden. En die 
overeenstemming, die in gemeen overleg wordt gevonden, is in Nederland 
bovendien vaak mogelijk, doordat na jarenlange principiële strijd een op
vatting gemeengoed is geworden, die aansluit bij de nationale gevoelens 
betreffende de geestelijke vrijheid. Wij zien het duidelijkste voorbeeld in 
de overwinning van de pacificatiegedachte na een eeuw van scherpe en 
principiëLe strijd. Een geleidelijk gegroeide en gerijpte overeenstemming 
is in dit geval een gemeenschappelijke principiële keus en in veel breder 
verband, b.v. in de Raad van Europa is de prioriteit van het ouderrecht op 
schoolgebied niet als een partijstandpunt, maar als onze nationale over
tuiging door de Nederlandse afgevaardigden van verschillende richting ver
dedigd. 

Nu kom ik tot de drie veronderstellingen als antwoord op de vraag, hoe 
het komt, dat het principiële debat over staatkundige vraagstukken een 
veel geringer rol speelt in het parlement dan in het verleden. 

Komt het, doordat een politiek pragmatisme de overhand heeft gekregen? 
De vraag mag niet zonder meer ontkennend worden heantwoord. Er is bij 
velen de neiging, om de politiek te zien als een vrijwel uitsluitend zakelijke 
aangelegenheid. En dan in die zin, dat een zakelijke benadering in tegen
stelling staat t0't een principiële keuze. Opmerkelijk was het debat in de 
Eerste Kamer bij de behandeling van de "Natte mijnwet". 

Prof. Zijlstra zei bij dat debat in 'repliek op de verdediging van minister 
Den Uyl: 
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"De Minister heeft zich verbaasd over de behoefte van sommige 
afgevaardigden aan principiële uiteenzettingen. In onze Nederlandse 
staatkundige verhoudingen, aldus de Minister, is behoefte aan een 
zakelijke benadering. Nu heb ik getracht uiteen te zetten in eerste 
termijn, dat dit een valse tegenstelling is. Ik ben persoonlijk een groot 
voorstander èn van algemeen principiële benaderingen èn van een 
door-en-door zakelijke discussie. Naar mijn mening is daartussen 
geen tegenstelling. Ik wil het alleen maar herhalen: waar men slordig 
omspringt met de principiële uitgangspunten, verwatert ook de zake
lijke discussie." 

Door dit voorbeeld wil ik niet de schijn wekken, als zou het ontwijken 
van principiële discussies onder pretext van alleen naar een zakelijke be
nadering, alleen bij de socialisten worden gevonden. In de loop der jaren 
heb ik bij verschillende bewindslieden, die zitti.ng hadden in een meer
partijen kabinet - en andere kabinetten bestaan in Nederland tot nu 
toe in de twintigste eeuw niet, althans na 1918 niet - vaak een grote 
schroom menen te ontwaren om met een volksvertegenwoordiging een 
debat aan te gaan over de pri.ncipiële aohtergronden van het gevoerde 
beLeid. Prof. Verdam !heeft de wet tot regeling van het voortgezet onderwijs 
van minister Cals een Pax Romana genoemd - "meer Romana dan pax" 
- maar de lbetmkken bewindsman heeft in de parlementaire discussie de 
gepastheid van het adjectief Romana bepaald ontkend en een debat over 
dit aspect afgeweerd. Bij de loterij-wetgeving en de regeling van de toto 
was hetzelfde te zien. Het gaat dan alleen om "praktische oplossingen" en 
met name om het afsnijden van excessen. De subsidiëring kerkbouw was 
een zaak die samenhing met zeer principiële vraagstukken, maar zij werd 
bijna geheel behandeld als een tijdelijke, nette en van liberaliteit getuigende 
regeling zonder meer. En het past ons niet te doen alsof het in eigen anti
revolutionaire kring allemaal veel beter is. In Nederlandse Gedachten heb 
ik er aan herinnerd, hoe in de zwaarste crisisjaren op een conferentie van 
de C.B.T.B., in een tijd, toen het pachtvraagstuk een scherpe actualiteit 
had, door dr. W. A. van Es op indringende en zeer principiële wijze een 
fundament voor de discussie werd gelegd, doordat hij de Heilige Sohrift 
liet spreken over de eigendom. In allerlei debatten over winstdeling, ver
andering van de structuur van de onderneming, medezeggenschap enz. ont
breekt in onze kring te veel de drang, om zonder machtspreuken of dood
doeners eens werkelijk te traohten naar een zeer principiële benadering 
van deze problemen, opdat langs die weg ook de zakelijke discussie mogelijk 
en zinvol wordt. 

Maar er is een speciale oorzaak, waardoor het parlementaire debat veel 
van zijn gloed verliest: er is weinig in te merken van een botsing van 
beginselen ·en overtuigingen. Het heeft meer van een napassen van prog
noses, begrotingen, trends en verdelingen van "de ruimte", om te weten te 
komen, of een bepaald financieel-economisch beleid, volgens deuheorie en 
gelet op de cijfers, mogelijk en verantwoord is. 

Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer op 12, 13 en 14 
oktober jl. is dat wel gebleken. Soms was er wel een poging om er iets 
méér van te maken, maar het had weinig diepgang. Het ging over de 
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vraag, of het beleid van het kabinet-Cals socialistisch mag worden ge
noemd, en het is duidelijk, dat het op die wijze stellen van het probleem 
moet leiden tot antwoorden, die even gesimpliceerd zijn als de vraag. En 
dat wordt zelfs in bijzondere mate het geval als,zoals van liberale zijde 
werd gedaan, "gemeenschapszorg" wordt gezien als een hedl"eiging van de 
vrijheid van het individu, als een socialistisahe bedreiging, terwijl het 
liberale verzet tegen die zorg betekent een opkomen voor de vrijheid en 
verantwoordelijkheid van de enkeling. Op zulke redeneringen is dan ge
makkelijk te antwoorden met beschouwingen, dat gemeenschapszorg leidt 
tot méér vrijheid voo,r het individu, minder zorg, meer ontplooiings
mogelijkheid. Of, zoals de minister-president het zei: de staat mag niet in 
de plaats van de burger treden, wat vrijheidsberoving zou zijn, maar hij 
moet "een sociaal klimaat scheppen, waarin elke persoon als mens be
hoorlijk kan leven." 

Wanneer de discussie ziah in deze categorieën beweegt en deze termen 
gebruikt, komt men nog niet veel verder, want het gaat dan alleen om 
meer of minder. Het wordt eerst anders, maar ook veel moeilijker, wan
neer het gesprek begint te 'gaan over de over:heid, Een scherpzinnig waar
nemer van de politieke discussies in Nederland zei onlangs: het is opmer
kelijk, dat de politici wèl spreken over de staat, over de gemeenschap, over 
de menselijke persoon, maar niet over de overheid. En als zij dat woord 
wel gebruiken, dan bedoelen zij hetzelfde als wanneer zij over de staat 
spreken. Het was deze waarnemer opgevallen, zo zei hij, dat alleen in a.r. 
kringen telkens de overheid ter sprake komt. De overheid, haar macht en 
bev,oegdheid en de grenzen daarvan, haar oorsprong en haar karakter. 

Maar het Algemeen Staatkundig Program van de K.V.P. spreekt niet 
over de overheid, maar begint met een definitie van de Staat: "De Staat 
is de op het algemeen welzijn gerichte burgerlijke gemeenschap, waarin de 
mensen zich aaneensluiten om, met behulp van het noodzakelijke gezag en 
met behoud van eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te streven 
naar hun alzijdige vervolmaking en de bereiking van hun persoonlijk 
levensdoel. " 

Ik denk, dat Groen van Prinsterer van zulk een definitie niet veel goeds 
zou hebben gezegd en er misschien zelfs iets van Rousseau in zou hebben 
geproefd. 

Maar hoe dan ook, er waren in de algemene beschouwingen wel enkele 
bewegingen in de richting van een fundamenteel debat, maar het kwam er 
nog niet voldoende uit. Is dat onvermogen of iets anders? 

De tweede mogelijkheid: worden soms de pijpen in de zak gehouden? 
Als ik deze vraag ten dele ,bevestigend beantwoord, dan meen ik speciaal 
te mogen wijzen naar sommige socialistische bewindslieden. Vooraf moet 
ik zeggen dat socialisten in een gemengd kabinet waarin zij zelf een minder
heid hebben, evenals in het parlement, het moeilijk hebben. Zij hebben hun 
eigen program, hun socialistisch program. Het wordt uitgelegd in De Weg 
naar Vrijheid, rapport van de Plancommissie van de Partij van de Arbeid, 
van welke commissie drs. Den U yl de bekwame secretaris was. Dit ge
schrift moge een heel andere geest ademen dan De weg naar de macht, 
waa:rin de S.D.A.P., meer dan een halve eeuw geleden haar bedoelingen 
kenbaar maakte, het is en blijft toch een socialistisch program. Het blijkt 
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op tal van punten, onder meer ook, als het gaat om de "nationalisatie" van 
een aantal bedrijven. Daarvoor kwamen volgens dat rapport in aanmerking 
allereerst de particuliere mijnen, dan de olie- en zoutwinning, de steen
industrie, de meel- en suikerfabrieken, een aanmerkelijk deel van het bank
wezen, het verzekeringswezen en dan misschien nog de trawlvisserij. "De 
walvisvangst staat er natuurlijk niet bij", zei prof. Zijlstra in de Eerste 
Kamer, toen hij deze opsomming gaf. Nu is het zonder meer duidelijk, dat 
de P.v.d.A. voor geen van deze nationalisaties de steun krijgt van een der 
andere "regeringspartijen", nooh mag rekenen op voLdoende steun van uit 
de kamers. Dat maakt, dat zij bij toetreding tot een regeringscombinatie 
altijd het wezenlijke van haar program, het echt socialistische van haar 
program, moet laten liggen. Zij kan alleen trachten te bereiken, dat het 
overhe~dsrbeleid enigermate in die richting gaat. B.v. door staatsdeelneming, 
ook gedwongen staatsdeelneming in grote ondernemingen, zoals bij de olie
winning. Daarom heeft minister Den Uyl het ontwerp van minister 
Andriessen veranderd en die staatsdeelneming geïntroduceerd. Bij een prin
cipiële discussie in de Tweede Kamer heeft hij in het voordeel van staats
deelneming - het ging toen over Breedband - precies dezelfde argu
menten genoemd, die hij ook registreerde in het boek De Weg naar 
Vrijheid. 

Maar als hij op zijn verhaal een principiële respons krijgt, dan stelt hij, 
dat hij het aanhangige vraagstuk niet dogmatisch wil behandelen, maar 
zakelijk, daarbij elk geval op zijn eigen merites beoordelende. 

Hier is een politieke tactiek, die het principiële debat vermijdt. Dus niet 
een principiële verzwakking van het eigen standpunt, een verloochening 
van de eigen doctrine, maar een presentatie, die de eigenlijke stukken in 
portefeuille houdt. En het is een eerste plicht van hen, die een principiële 
benadering van de politiek plichtmatig en gezond achten, om hier scherp 
op te letten. 

Ik heb nog een derde mogelijkheid verondersteld: sommige partijen 
groeien naar elkaar toe. Prof. Zijlstra heeft op een jubileumvergadering 
van onze partij in 1953 gezegd: als de welvaart nog in belangrijke mate 
toeneemt, dan verdwijnt allengs het verschil tussen liberaal en socialist. 
Vooral de liberalen hebben hem dat nogal kwalijk genomen. En in onze 
kring bestaa,t nog altijd de neiging, linkse en rechtse antirevolutionairen te 
onderscheiden en in te delen, waarbij dan de eersten dichter bij de socia
listen zouden staan en de laatsten door het liberalisme zouden zijn besmet. 
Maar afgezien van de ervaring, dat zulk een indeling telkens botst met de 
opvattingen der betrokken personen, de etikettenplakkerij ziet èn libera
lisme èn socialisme te veel zoals ze vroeger waren. Van het oude Hberalisme 
is bij de liberalen maar weinig overgebleven. Burgemeester Van Rappard 
van Gorkum streeft naar een herleving van een èchte liberale partij. In 
het parlement horen wij geregeld de P.S.P.-ers en het is altijd een héél 
bekend geluid uit vroeger dagen. De P.S.P. is de S.D.A.P. uit de tijd van 
Heykoop en Hugenholtz, van Sannes en mej. Groeneweg. Zo, "da,t er 
niets aan schort". Het hedendaagse liberalisme van de V.V.D. wenst 
dezelfde voltooiing en afronding van de sociale voorzieningen als de andere 
partijen; het socialisme van de P.v.d.A. heeft zich van het Marxisme ge
distancieerd, staat niet meer vijandig jegens het koningschap en staat 
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achter de defensiepolitiek. Op het gebied van de sociale voorzieningen zijn 
de termen links en rechts in Nederland door de feiten achterhaald. Dat de 
liberalen in 1964 als regeringspartner voor de a.r. en ook voor de K.V.P. 
onaanvaardbaar werden, lag niet aan gebleken versohillen op het gebied 
van de sociale politiek, maar op een héél ander terrein: de liberale vijand
schap jegens de "verzuiling" en de begeerte om met behulp van oommer
ciële madhtsconcentraties de uit het volksinitiatief voortgekomen omroep
verenigingen de nek te breken. Waarbij als een merkwaardigheid moet 
worden aangetekend, dat de c.h. minister Scholten en minister Veldkamp 
van de K.V.P. in het kabinet-Marijnen het voortouw hadden genomen, 
zodat de liberale ministers niets anders konden doen dan volgen, en dat 
buiten het parlement in bovenbedoelde machtsconcentraties de socialistische 
burgemeester van Rottel'dam en diens r.k. ambtgenoten van Arnhem en 
Eindhoven een belangrijke rol speelden. 

Het is politiek onverstandig en principieel bedenkelijk, wanneer de a.r. 
zouden betogen, dat zij een wezenlijke en blijvende voorkeur hebben voor 
samenwerking met socialisten in een regeringscombinatie boven die met 
liberalen, of omgekeerd. Zelden was de noodzaak van de breuk met de 
liberalen zo duidelijk als in 1964, maar er zijn ook geheel andere situaties 
mogelijk. Nog afgedaaht van de mogelijkheid, dat de a.r. hier niets zouden 
hebben te kiezen, omdat zij zelf volledig in de oppositie zouden zijn ge
drongen. 

Er is waarlijk wel wat beters te doen dan zich verdiepen in de vraag 
naar zulke voorkeuren, .niet voor nu, maar voor straks. Het is beter te 
trachten zelf tot meer klaarheid te komen omtrent de grote problemen van 
de toekomst, waarvan de urgentie en het gewicht zich reeds ondubbelzinnig 
manifesteert, en waarbij de A.R. Partij een christelijk-nationaal beleid moet 
voorstaan, dat nooit los is van de geschiedenis van volk en partij, maar 
ook nooit mag verstarren in een gebondenheid aan een sluitend systeem 
van beginselen en opvattingen, maar dat nieuwe wegen durft te zoeken en 
te gaan, altijd onder het geloven en beleven van dat allesbeslissende en 
alles vernieuwende: Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet. 

-1 
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BOEKBESPREKING 

DR. B. DE GOEDE, Aan de hand van de Grondwet. VUGA

BOEKERIJ, Ar.nhem, 1964. Prijs f 35,-. 

"De grondwet van het papier in de hoofden en harten over te brengen, 
dit is de groote zaak, welke tijd schijnt te vereischen, en waarmede moeije
lijkheden gepaard gaan. Wij denken niet beter te kunnen doen, dan bij alle 
gelegenheden den geest der grondwet voor te dragen, en op hare wezenlijke 
voorregten aan te dringen, in de ho'Op van die overtuiging te wekken, waar
uit een bestuUir, 'Overeenkomstig met dezelve, kan geboren w'Orden." 

Deze woorden van Gijsbert Karel van Hogendorp - de man die een 
belangrijke rol speelde bij de t'Otstandk'Oming van de Nederlandse grond
wet - heeft prof. dr. B. de Goede bij de samenstelling van zijn hierbij 
aan te kondigen boek in praktijk gebracht. 

Er van uitgaande, dat men zioh bij het lezen van de tekst van de grond
wet en van handboeken over het staatsrecht, nog veelal niet persoonlijk 
bij de zaak betrokken gevoelt, heeft prof. De Goede naar middelen ge
zocht, de tekst van de grondwet in het volle leven te plaatsen. 

Met behulp van soms uitvoerige citaten uit brieven, mémoires, tijd
sohriften, ambtelijke stukken, enz. laat de samensteller zien hoe de grond
wet functioneert in de alledaagse realiteit en maakt hij de grondwet - zo 
kan men zeggen - menselijk, doordat hij steeds een grondwettelijke be
paling in verband brengt met een praktisch "geval", waarbij mensen zijn 
betmkken, de ene keer op een eenzaam hoge post, een andere maal als 
eenvoudig burger. Soms doo'r ,het verhalen van een luchtige anekdote, maar 
evenzeer door pittige commentaren en schilderingen van de harde werke
lijkheid. 

Uiteraard zal niet ieder elke keuze van een citaat bij een bepaalde grond
wettelijke regel even geslaagd achten. Maar dit neemt niet weg, dat dit 
boek de "moeijelijkheden" die - met name ook bij het onderwijs - met 
het overbrengen van de grondwet "van het papier in de hoofden en harten" 
gepaard gaan, aanmerkelijk kan verlichten. 

Het boek is voortreffelijk uitgevoerd, het bevat vele foto's en ook kari
katuren, doch het werd - vermoedelijk mede hierdoor - helaas bijzonder 
prijzig. J. H. P. 
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Behoort in de grondwet tot uitdrukking te worden gebracht de 
gebondenheid van alle staats- en rechtsbestel aan een hogere orde? 

DOOR 

MR. H. G. VERHOEFF 

Bij de behandeling in de Staten-Generaal van de wetsvoorstellen welke 
hebben geleid tot de grondwetsherziening van 1963, is in de Tweede Kamer 
door de heer Beernink en in de Eerste Kamer door de heer Pollerna te 
kennen gegeven, dat de christelijk-historische fractie er prijs op zou stellen 
wanneer het eerste artikel van de grondwet zou inhouden dat de overheid 
Gods dienares is, opdat daardoor de gebondenheid van alle staats- en 
rechtsbestel aaneen hogere orde tot uitdrukking zou worden gebracht 1). 

Dit denkbeeld is bestreden door vertegenwoordigers van de V.V.D. en 
van de P.v.d.A. 2). 

N adat de gedachte veld won, een meer omvattende herziening van de 
g:rondwet voor te bereiden en daarbij te streven naar een grondwet van een 
beperkter omvang dan de geldende, is opnieuw van verschillende zijden de 
wens te kennen gegeven daaraan een preambule of een inleidend artikel toe 
te voegen in de geest van de wens der christelijk-historische fractie of in 
de zin van de mindenheidsnota, als bijlage I gevoegd bij het eindrapport 
van de staatscommissie-Van Schaik. 

De suggestie van de heer Beernink vood steun bij vertegenwoordigers 
van de andere protestants-christelijke partijen 3), zij ontmoette bezwaren 
bij vertegenwoordigers van de P.v.d.A. en van de P.S.P. 4

), terwijl ook 
minister Toxopeus daartegen bedenkingen had 5). Van de zijde van de 
K.V.P. heeft men zich daarover - voor zover is kunnen worden nage
gaan - niet uitgesproken. 

N u het voornemen bestaat een proeve van een nieuwe grondwet te doen 
openbaar maken, mag worden verwacht dat dit punt de bijzondere aan
dacht zal hebben. Daarom kan het van nut zijn, daaraan' reeds thans enige 
beschouwingen te wijden. 

1) Handelingen IIe Kamer 1962/1963, blz. 525 en 538. 
Handelingen Ie Kamer 1962/1963, blz. 204/205. 

2) Handelingen Ie Kamer 1962/1963, blz. 206, r.k. en 209, r.k. 
3) De heer Jongeling (G.P.V.): Handelingen IIe Kamer 1963/64, blz. C 112 en 

446/7; 1964/65, blz. 441. 
De heer Abma (S.G.P.): Handelingen IIe Kamer 1963/64, blz. 442 en 456; 
1964/65, blz. 443. 
De heer Tjalma (A.R.P.): Handelingen Ie Kamer 1963/64, blz. 580 en 604. 
De heer Smallenbroek (A.R.P.): Handelingen He Kamer 1964/65, blz. C 46. 

4) De heer Franssen (P.v.d.A.): Handelingen He Kamer 1963/64, blz. C 117 en 
blz. 448. 
De heer Bruggeman (P.S.P.): Handelingen He Kamer 1964/65, blz. C 43. 

5) Handelingen IIe Kamer 1963/64, blz. 449. 
Handelingen Ie Kamer 1963/64, blz. 590 en 606. 
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Het gaat hier dus om de vraag of in onze hoogste wet, waarin de grond
slagen van ons staats- en rechtsbestel worden geregeld, tot uitdrukking 
behoort te worden gebracht de gebondenheid van dat bestel aan een hogere 
orde, zoals dat door de meerderheid van ons volk wordt gezien en door de 
protestants-christelijke partijen en de K.V.P. als een beginsel in hun 
programs wordt uitgedragen, doch waartegen anderzijds een belangrijke 
minderheid bezwaar heeft, hetzij tegen het beginsel als zodanig, hetzij alleen 
tegen opneming daarvan in de grondwet. 

De heer Beemink beriep zich op artikel 4 van het christelijk-historisch 
beginselprogram : 

De overheid dient Gods Naam te belijden en de Grondwet behoort 
te erkennen, dat de overheid Gods dienaresse is. 

De heer Beemink meent zich ook te kunnen beroepen op woorden van 
Groen van Prinstel'er, gesproken tijdens de algemene beraadslagingen over 
de wetsontwerpen welke hebben geleid tot de grondwetsherziening van 
1840: 

Wat wij dan eigenlijk verlangen? Ik vrees niet, Ed. Mog. Heeren! 
het U ronduit te zeggen. Erkentenis van den Hoogsten Wetgever en 
Koning; aflegging der dwaalbegrippen waardoor Zijn gezag op stelsel
matige wijs wordt miskend, vasthouding aan de doorloopende trekken 
onzer Nationaliteit. 6) 

In de Eerste Kamer wees de heer Tjalma op de minderheidsnota, ge
voegd als bijlage I bij het eindrapport van de staatscommissie-Van Schaik. 
In deze nota werd de wens uitgesproken in de grondwet tot uitdrukking te 
brengen "dat recht en gezag hun bron en toets uiteindelijk niet in mense
lijke zelfbestemming, maa;r in daarboven staande normen vinden" en daar
toe een inleidend (ongenummerd) artikel in de grondwet op te nemen, dat 
zou kunnen luiden: "Het Staatsbestel van het Koninkrijk wordt gedragen 
door de erkenning van God als Schepper en Bron van recht." 

De heer Tjalma vestigde tevens de aandacht op de woorden "bij de 
gratie Gods" in de aanhef van elke wet, waarmede eveneens tot uitdruk
king wordt gebracht de oorsprong en het fundament van het gezag, hetgeen 
wordt gemist in de grondwet 7). 

Onder degenen die bezwaren hadden tegen zulk een uitspraak in de 
grondwet is vooral de heer Franssen (P.v.d.A.) daarop nader ingegaan, in 
een discussie met de heer Jongeling (G.P.V.) bij de behandeling van hoofd
stuk VII van de rijksbegroting 1964 8). 

Hij wees daarbij in de eerste plaats op hetgeen theologen van onze tijd 
vandaag de dag over het vraagstuk van de overheid en ook over dat van 

6) Gesproken in de buitengewone vergadering der Staten-Generaal, Tweede Kamer 
in dubbelen getale, zitting van 27 augustus 1840; Handelingen 1840, derde deel, 
blz. 326. 

7) Handelingen Ie Kamer 1963/64, blz. 580 en 604. 
8) Handelingen He Kamer 1963/64, blz. 448. 
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de O'verheid als dienaresse Gods hebben gezegd, met name uitspraken van 
prO'f. Käsemann en van prof. Cullmann. Maar in het bijzonder legde hij er 
de nadruk op dat het hier gaat om een geloofsuitspraak - hetgeen door 
de heer Jongeling was beaamd - "dus een uitspraak, die alleen maar door 
de gelovigen en de kerk kan worden gedaan", maar niet door de O'verheid. 
Op het ogenblik waarop men zulk een uitspraak in de grO'ndwet neerlegt, 
zou het de O'verheid zijn die deze uitspraak doet. De Bijbel kent wel een 
gemeente van gelovigen, maar geen christelijke staat. 

De heer Franssen achtte het reeds als christen O'njuist zulk een uitspraak 
in de grondwet op te nemen, maar achtte dit helemaal onjuist uit staat
kundig opzicht. In de grondwet dienen wij z.i. niet te vinden een uitspraak, 
die sO'mmige mensen in hun geloof willen doen maar die anderen niet 
kunnen nazeggen. Deze laatsten zullen zich dan gevO'elen niet zO' geheel 
burger te zijn als de anderen. 

Ook de heer Samkalden (P.v.d.A.) meende, dat zulk een uitspraak in 
de grondwet - hoe waardevol ook voor degenen die op die toevoeging 
prijs stellen - toch het karakter daarvan als een fundamentele wet voor 
alle Nederlandse staatsburgers enigermate in gevaar zou brengen 9). 

De heer De Vos van Steenwijk (V.V.D.) achtte de grondwet niet de 
plaats O'm punten van een partij program onder te brengen 10). 

Minister TO'xopeus sprak zich in de eerste plaats uit voor een grondwet 
die alleen rechtsregels zou bevatten. Doch bovendien had hij tegen zulk 
een uitspraak in de grondwet bezwaar, omdat die voor een aantal burgers 
in strijd zou zijn met hun diepste overtuigingen, terwijl de grondwet geldt 
voor alle Nederlandse burgers, gelO'vig of O'ngelO'vig 11). 

Ik stel mij voor thans in de eerste plaats nader te bezien de grO'ndslagen 
van het O'verheidsgezag volgens de Heilige Schrift en 'de beschouwingen 
daarover van theolO'gen van onze tij d. 

VervO'lgens zal worden nagegaan wat de beginselprograms van de voor
naamste politieke partijen over de grO'ndslagen van het overheidsgezag 
leren. 

Van belang is verder te onderzoeken, welke pogingen vroeger zijn ge
daan om in de grondwet op een of andere wijze de gedachte tot uitdrukking 
te brengen dat de o'Verheid Gods dienares is, en welk standpunt door Voof
en tegenstanders en in het bijzonder door enkele politieke voormannen 
daarO'mtrent is ingenomen. 

Ook aan de po.titieke betekenis van bijbelse uitspraken over de grond
slagen van het overheidsgezag zal in dit verband aandacht moeten worden 
geschonken. 

Aangezien is gedacht aan een preambule O'f een inleidend artikel O'm zulk 
een uitspraak in de grondwet te vermelden, is het nodig de betekenis 
daarvan in beschouwing te nemen. 

TO't besluit volgen enige conclusies, waartoe de boven dit artikel gestelde 
vraag in het licht van de beschouwingen over de zoëven vermelde punten 
aanleiding geeft. 

9) Handelingen Ie Kamer 1962/63, blz. 209, r.k. 
10) Handelingen Ie Kamer 1962/63, blz. 206, r.k. 
11) Handelingen Ie Kamer 1963/64, blz. 590. 
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1. De grondslagen van het overheU1sgezag. Beschouwingen daarover 
van theologen van onze tijd 

Met betrekking tot de grondslagen van het overheidsgezag, de gebonden
heid van alle staats- en rechtsbestel aan een hogere orde, baseert men zich 
voor.namelijk op Romeinen XIII vs. 1-7, hoewel ook andere Schriftge
deelten daarvoor van belang zijn. 

Over de juiste uitlegging is - begrijpelijkerwijs - veel Duitse litera
tuur. Prof. Ernst Käsernann, hoogleraar te Tübingen, gaf daarvan in 1959 
een uitgebreid overzicht over de laatste 30 jaren en een analyse, in een 
publikatie onder de titel Römer 13, 1-7 in unserer Generation 12). Het is 
niet wel doenlijk en lijkt vOdr het doel van deze studie ook niet noodzake
lijk, in te gaan op vele nogal theologisch van aard zijnde verschillen in 
uitlegging. Prof. Käsemann zelf zegt trouwens dat hij, die de uitlegging 
van deze tekst in de laatste 30 jaren tracht te overzien en te analyseren, 
een beklagenswaardig offer wordt van de wetenschap, "weil er in das sich 
fast unentwirrbar verschlingende Dickicht eines tropisch wuchernden U r
waldes gerät." 13) 

Overzichtelijker is een voordracht, die hij in oktober 1960 heeft ge
houden op het congres van de vereniging voor evangelische theologie 14). 
Daarin geeft hij in de eerste plaats enige algemene beschouwingen over 
de Paulinische vermaning, welke met Rom. 12 vs. 1 begint, en de plaats 
daarin van Rom. 13 vs. 1-7. Vervolgens behandelt hij enkele typische 
uitleggingen en varianten daarop, o.a. die, welke in Rom. 13 een leer van 
de staat ziet en die, welke er van uitgaat dat onder "machten" ook engelen
machten kunnen worden verstaan 15). 

Prof. Käsemann stelt als zijn eigen mening, dat Paulus het oog heeft op 
de toenmalige feitelijke machthebbers en hun gezag. De apostel beweegt 
zich op het gebied van de dagelijkse werkelijkheid. De tekst voert niet 
buiten het terrein van de tussenmenselijke betrekkingen. Paulus denkt er 
niet over na hoe de aanwezige machten tot stand zijn gekomen. De feitelijke 
machten bezitten volgens Käsernann door God verleend gezag; despotische 
machten worden door de tekst niet uitgesloten. 

Ook de gehoorzaamheid aan de aardse overheid wordt door Paulus als 
een stuk van de christelijke godsdienst in deze profane wereld beschouwd. 
Juist in het alledaagse leven heeft de christen God te dienen. 

De theorie dat achter de aardse machten engelenmachten zouden staan 
of kunnen staan, wijst Käsemann met beslistheid af. De terminologie van 
de tekst-stamt z.i. over de gehele linie af van de bestuurstaal van het 
Hellenisme. 

Dat Paulus niet meer heeft willen doen dan zich aansluiten bij de feite
lijke situatie van die dagen, tracht prof. Käsemann aan te tonen door een 

12) Zeitschrift für Theologie und Kirche, 56e jg. 1959, blz. 316-376. 
13) Omdat hij in het zich bijna onontwarbaar in elkaar strengelende struikgewas van 

een tropisch oerwoud terecht komt. 
14) Grundsätzliches zur Interpretation von Römer 13, gepubliceerd in de bundel 

Unter der Herrschaft Chris ti, Beiträge zur evangelischen Theologie, Bd. 32, München 
1961, blz. 37-55. 

15) Deze laatste uitlegging is vooral verdedigd door prof. Oscar Cullmann, hoog
leraar te BaseI, in verschillende geschriften, met name in Der Staat im neuen Testa
ment, Tübingen, 1956, blz. 46 e.v. 
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parallel te trekken met het door Paulus ingenomen standpunt met betrek
king tot de slavernij en inzake de ondergeschiktheid van de vrouw aan de 
man, welke de apostel beide als vanzelfsprekend aanvaardt. 

Ten slotte stelt prof. Käsemann de vraag: is er een grens aan de van 
de christen verlangde gehoorzaamheid? Hij antwoordt daarop kort: chris
telijke gehoorzaamheid eindigt altijd en alleen daar, waar niet meer gediend 
kan worden, dat wil zeggen daar, waar van de christen wordt gevergd 
zijn christen-zijn te verloochenen en zijn concrete christelijke taak prijs te 
geven. De grenzen van ons dienen liggen daar, waar wij ophouden 
Christus als de Heer der wereld te belijden. 

Bekend is ook de brief van bisschop Quo Dibelius van Berlijn-Branden
burg aan bisschop Hans Lilje van Hannover op de 60ste verjaardag van 
laatstgenoemde, over de juiste vertaling van het griekse woord "exousiai" 
in Rom. 13 vs. 1, dat door Luther is vertaald met het woord "Obrigkeit", 
terwijl de letterlijke vertaling van dit tekstgedeelte volgens Dibelius zou 
moeten zijn: "Jedermann solI sich den Mächten unterordnen, die über die 
anderen emporragen" of "J edermann sei den übergeordneten Gewalte 
untertan" (Ieder zij aan de over :hem gestelde machten onderdanig) 16). 

Het gaat hier volgens Dibelius niet om demonische machten, die in de 
onzichtbare wereld hun rol spelen. Paulus bedoelt hier de wereldlijke poli
tieke macht, die het goede beloont en het kwade straft, die het zwaard 
niet tevergeefs draagt. Deze machten zijn dienaresse Gods, door Hem ons 
ten goede ingesteld. 

In deze brief keert Dibelius zich tegen de totalitaire staat, die beslag legt 
op het gehele denken en doen van de mens. Het is niet zo, zegt hij, dat ook 
in een anti-christelijke machtssfeer een minimum aan recht beschermd 
wordt. In een totalitaire sfeer is er "überhaupt" geen recht in de christe
lijke zin van het woord, alleen een aantal wettelijke regelingen in het be
lang van de machthebbers. Het "u ten goede" is buiten werking gesteld, 
evenals het zijn van "Gods dienares". Het woord "Obrigkeit" :heeft zijn 
zin verloren. 

De machthebbers in een totalitaire staat kan men z.i. niet als "Obrigkeit" 
aanmerken; dat zou volkomen ingaan tegen hetgeen Paulus in Romeinen 13 
heeft willen zeggen. Voor de christen - aldus Dibelius - gaat het er om 
of in een staat recht geldt, recht in de christelijke zin van het woord; dit 
is een voorwaarde om een ordening als verbindend te kunnen erkennen. 
De ordening die de machthebbers in een staat in opdracht van God :hand
haven, moet door Gods geboden bepaald zijn, bewust of onbewust. Die ge
boden Gods spruiten voort uit Zijn liefde en zullen op enige wijze over
eenkomstig Zijn liefde werken, "u ten goede". 

Dit geschrift heeft aanleiding gegeven tot vele reacties en vooral pro
testen. 

De leiding van de Evangelisch-Christelijke Kerk in Berlijn-Brandenburg 
kon zich met het standpunt van bisschop Otto Dibelius niet verenigen. Zij 
verklaarde vast te houden aan het besluit van de synode der Evangelisch
Christelijke Kerk van juni 1956, die op dit punt het volgende heeft uit
gesproken: 

16) Deze brief (en andere dokumenten) zijn opgenomen in "Violett-Buch" zur 
Obrigkeitsschrift von Bisschof Dibelius, Dokumente zur Frage der Obrigkeit. Stimme
Verlag, Frankfurt am Main, in de serie "antwoorden", nr. 4, 1960, blz. 21 e.v. 
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Das Evangelium rockt uns den Staat unter die gnädige Anordnung 
Gottes, die wir in Geltung wissen, unabhängig von dem Zustande
kommen der staatlichen Gewalt oder ihrer politischen Gestalt. 

Das Evangelium befreit uns dazu, im Glaube Nein zu sagen zu 
jedem Totalitätsanspruch menschlicher Macht, für die von i:hr Ent
rechteten und Versuchten einzutreten und lieber zu leiden, als gott
widrigen Gesetzen und Anordnungen zu gehorahen 17).' 

Plrof. mr. W. F. de Gaay Fortman wijdde aan de brief van Otto Dibelius 
een korte bespreking in een toespraak ter opening van de jaarvergadering 
van het College van Advies van de A.R. Partij op 28 mei 1960 te Utrecht 18) • 

Daarbij sprak hij als zijn mening uit, dat de brief van Dibelius een be
tekenis heeft die boven de situatie in Duitsland uitgaat. "Het is goed, dat 
wij in de eeuw van de totale staat eraan :herinnerd worden, dat alleen de 
macht, die de toets van het "u ten goede" doorstaat, overheid in de zin 
van Romeinen 13 is. Niet iedere politieke machthebber is overheid, zoals 
helaas ook in onze kring gedurende de bezetting sommigen wel meenden." 

Ook in werken van Nederlandse theologen hebben de grondslagen van 
het overheidsgezag, uiteraard, de aandacht ge:had. 

Prof. dr. J. A. C. van Leeuwen en dr. D. Jacobs, in De brief aan dl' 
Romeinen 19) wijzen er op, hoe Paulus principieel afwijst een gezindheid 
die onder de christenen van de eerste eeuw kan ontstaan, dat men in de 
verwachting van Christus' verschijnen in heerlijkheid, zich van gehoor
zaamheid aan de aardse machten ontslagen kon achten. Zulk een dwaling 
trof men ook aan in de tijd van de reformatie. Paulus wees dit af. 

En wel op grond hiervan: "er is geen macht dan door God, en die 
er zijn, zijn door God ingesteld", m.a.w.: de feitelijk aanwezige over
heid is door God ingesteld, dus ook aan deze hadden de christenen zich 
te onderwerpen. De overheid is dus niet ontstaan uit menselijk wils
besluit of krachtens de evolutie van het menselijk geslacht of toevallig, 
maar uit Gods wil en ordening. 

Prof. dr. Herman Ridderbos in Aan de Romeinen 20), stelt als het grond
motief van de apostolische vermaning "dat de overheden door God ver
ordend zijn ten goede van hun onderdanen en dat daarom de principiële 
houding tegenover de overheid niet anders kan zijn dan die van de ge
hoorzaamheid." 

En verder bij vers 1, tweede zin ("Want er is geen overheid dan door 
God en die er zijn, zijn door God gesteld"): 

17) Door het evangelie valt de staat voor ons onder de genadige ordening Gods, 
waarvan wij weten dat zij een feit is, onafhankelijk van het totstandkomen van het 
staatkundig gezag of van de politieke vorm daarvan. 

Het evangelie geeft ons de vrijheid, in geloof neen te zeggen tegen elke totaliteits
aanspraak van menselijke macht, voor de ontrechten en de beproefden op te komen en 
liever te lijden dan wetten en voorschriften te gehoorzamen die in strijd zijn met Gods 
wil. (Violett-Buch, blz. 46). 

18) A.R. Staatkunde, juni 1960, blz. 165 e.v., onder de titel Overheid? 
19) Kampen 1923, blz. 249. 
20) Kampen 1959, blz. 290. 
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Over de herkomst van de overheidsmacht vvordt niet in historische, 
maar in actuele zin gesproken. Waar de overheidsmacht optreedt, doet 
zich een goddelijke ordening gelden, vvaarvan de strekking in het ver
volg nog nader vvordt aangevvezen, vs. 3 e.v. In deze beoordeling van 
de overheid als goddelijke ordening staat Paulus in de traditie, die niet 
alleen in het Oude Testament, Spr. 8 : 15, 16; Deut. 1 : 17; Ps. 
82 : 1,6; maar ook in Jezus' ondervvijs gegrond is, Joh. 19 : 11 en in 
heel de christelijke paraenese terugkeert, vgl.I Petr. 2 : 13-17; Tit. 3 : 1. 

P,rof· dr. F. W. Grosheide behandelt in zijn Bijdrage tot de verklaring 
van Rom. 13 : 1_7 21

) tvvee vragen: a. is elke overheid dienaresse Gods? 
b. is ze hetbevvust? 

De eerste vraag is niet moeilijk te beantvvoorden. We hebben eerder 
gezien, hoe de opzet van Rom. 13 heel algemeen is. Dan zal het Gods 
dienares ook van elke overheid, de goede zovvel als de slechte, moeten 
vvorden genomen. De tvveede vraag draagt een ander karakter. De over
heid, die God niet kent of Hem vervverpt, is zeker geen bevvuste 
dienaresse Gods, maar dienaresse Gods is zij niettemin. 

Zo komen vve hier terug bij de vraag, die achter alle kvvesties ligt, 
hoe staat het met de erkenning? Moet iedereen elke overheid als Gods 
dienares erkennen en gehoorzamen ? We hoorden reeds van één be
perking, gehoorzaamheid mag niet vvorden een ingaan tegen de vvet 
Gods. Dat geldt voor de onderdaan, maar ook voor de overheid. Een 
overheid die God niet erkent is zeker zijn bevvuste dienares niet. Maar 
vvie maakt uit of dat geval zich voordoet? 

( ... ) 
Er leeft in de mens een opvatting omtrent goed en kvvaad. Die past 

hij ook toe ten aanzien van het gezag der overheid. Hij heeft daar een 
zekere mening over, die bij de christen bepaald vvordt door de vvet 
Gods. Welnu, de vraag, vvie maakt uit, of de overheid de haar toe
komende "exousia" goed gebruikt, of zij haar grenzen overtreedt, 
beantvvoord ik aldus, dat moet ieder voor zijn geweten uitmaken, het 
gevveten dat zich stelt onder het Woord. 

De rooms-katholieke leer is: het burgerlijk gezag komt van God. Gevvezen 
kan vvorden op de encyclieken van Paus Leo XIII. In de encycliek 
Diuturnum van 29 juni 1881 22) handelt het eerste onderdeel over de 
oorsp1'Ong van het burgerlijk gezag. In de inleiding tot dit onderdeel wordt 
gezegd (alinea 10): 

Wat overigens het staatsgezag betreft, terecht leert de Kerk zijn 
goddelijke oorsprong. Zij vindt immers in de Kerk zijn goddelijke 
oorsprong. Zij vindt immers in de Heilige Schrift en in de geschriften 
der christelijke oudheid daarvoor duidelijk sprekende getuigenissen. 

Vervolgens worden daarvoor bewijzen aangevoerd uit het oude en het 
nieuwe testament en getuigenissen van de kerkvaders. Ook wordt het "een 

21) Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 48e jg., 1948, blz. 145 e.v. 
22) Serie Ecclesia Docens, uitg. N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 1939, blz. 29 e.v. 
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eis der natuur" genoemd "of juister van God, de Schepper der natuur, dat 
de mensen samenleven in een burgerlijke maatschappij" en "dat er in de 
burgerlijke maatschappij overheden zouden zijn om de menigte der leden 
te bevelen" (alinea 15). In het bijzonder wordt gewezen op de woorden 
van Paulus in Romeinen 13 en van Petrus in 1 Petrus 2 vs. 13-15 
(alinea 19). 

Er bestaat slecihts één reden om aan de mensen gehoorzaamheid te 
weigeren, namelijk als er door hen iets gevorderd zou worden, dat met 
het natuurlijk of goddelijke recht in aperte tegenspraak zou zijn. ( ... ) 
Als men dus praktisch in de noodzakelijkheid komt één van de twee 
te kiezen: nl. ofwel de bevelen van God, ofwel die van de vorst te 
overtreden, dan moet men gehoorzamen aan Jezus Christus, die be
veelt "de keizer te geven wat den keizer toekomt, maar aan God wat 
God toekomt" (Mattheus 22 : 21), en dan moet men naar het voor
beeld der apostelen moedig antwoorden: "Men moet meer aan God 
gehoorzaam zijn dan aan de mensen" (Handelingen 5 : 29) (alinea 20). 

Ook in de encycliek Immortale Dei 23) wijst Paus Leo XIII op de godde
lijke oorsprong van het gezag: "Al degenen dus, die het recht hebben te 
bevelen, ontvangen dit recht enkel en alleen van God, de verheven Gebieder 
van het Heelal; want alle gezag komt van God (Rom. 13 : I).'! 

In de encycliek Pacem in Terris 24) heeft Paus Joannes XXIII deze uit
spraken nog eens bevestigd (in deel II, Betrekkingen tussen de individuen 
en het openbaar gezag binnen iedere politieke gemeenschap). 

In de veelheid van literatuur over het onderwerp dat ons bezig houdt, 
was beperking noodzakelijk. Al past mij als niet-theoloog en mede in ver
band met de uitgebreidheid een zekere bescheidenheid, zo meen ik uit de 
bestudering van verschillende publikaties toch tot de conclusie te mogen 
komen, dat de verschillen in interpretatie van Romeinen XIII vs. 1-7 in 
wezen niet aantasten het kernpunt, namelijk dat de overheid Gods dienares 
is (vs. 4), maar dat die verschillen met name betreffen de volgende punten: 

a. de vraag of men in Romeinen XIII een leer van de staat moet zien; 
b. de juiste vertaling van het griekse woord "exousiai" door "machten" 

of "ovenheid" en de betekenis daarvan, met name de vraag of daarmede 
tevens "engelenrnachten" kunnen zijn bedoeld; 

c. de vraag of onder "machten" of "over:heid" een despotische overheid 
is begrepen; 

d. de vraag hoever de gehoorzaamheidsplicht ten opzichte van de over-
heid gaat. -

In het algemeen schijnt te mogen worden gesteld, dat de onder protes
tantse en rooms-katholieke christenen heersende opvatting is: 

dat de overheid door God is ingesteld en dat zij Gods dienares is; 
- dat men de overheid uit dien hoofde heeft te gehoorzamen; 
- dat de grenzen van de gehoorzaamheidsplicht afgeleid moeten 

23) Bijlage dagblad Het Centrum van 15 november 1885. 
24) Serie Ecclesia Docens. Uitg. N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 3e dr. 1964, 

blz. 16 e.v. 
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worden uit het Bijbelwoord: "Men moet Gode meer gehoorzamen dan de 
mensen" (Hand. 5 : 29). 

Overigens is de mening verbreid, dat niet iedere politieke macht kan 
worden aangemerkt als overheid in de zin van Romeinen 13. 

2. De politieke partijen en de grondslagen van het overheidsgezag 

Deze gedachten over de grondslagen van het overheidsgezag komen ook 
in de beginselprograms van de protestants-christelijke partijen en van de 
K.V.P. tot uiting, vonnen daarvan als het ware het uitgangspunt, zij het 
in verschillende bewoordingen 25). 

De Anti-Revolutionaire Partij gaat in de inleiding tot haar Beginsel- en 
Algemeen Staatkundig Program uit van "de belijdenis, dat God de vol
strekte Souverein is en dat Hij aan Jezus Christus heeft gegeven alle macht 
in hemel en op aarde. Overheid en volk behoren die macht te erkennen en 
hebben daarom de plicht Gods geboden voor het staats leven te betrachten." 

In "aansluiting" daarop erkent zij in artikel 4 van dit program "de over
heid als de met zwaardmacht beklede dienares van God" en stelt zij in 
artikel 5 o.m. dat de overheid als dienares van God, bij Wiens gratie zij 
regeert, de roeping heeft "Gods Naam te erkennen in haar openbare 
optreden". 

Volgens de Christelijk-Historische Unie behoort bij de uitoefening van 
het gezag in de staat "richtsnoer en toetssteen te zijn hetgeen in de Heilige 
Schrift wordt geopenbaal'd" (art. 1 van haar program van beginselen). "De 
overheid is als zodanig Gods dienares" (art. 2); zij "dient Gods Naam te 
belijden" (art. 4). 

De Staatkundig-Gereformeerde Partij "streeft ,naar een regering van ons 
volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde 
ot'dening Gods en staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte 
artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis" (art. 1 van haar Beginsel
program). Zij stelt voorts dat de overheid "regeert bij de gratie Gods" 
(art. 3) en "als Zijn dienaresse" voor de naleving van Gods wet heeft zorg 
te dragen (art. 4). 

Het Gereformeerd Politiek Verbond wil bij het voeren van een christe
lijke politiek uitgaan van de Bijbel en van de belijdenisgeschriften van de 
Gereformeerde Kerken (blijkens zijn manifest Aan onze landgenoten). 

De Katholieke Volkspartij "staat op de grondslag van de beginselen van 
de natuurlijke zedewet en de Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uit
spraken van het Kerkelijk Leergezag aanvaardt" (art. 1 van haar Algemeen 
Stootkundig Program). Zij stelt voorts in artikel 2, sub c: 

In ontstaan en voortbestaan afhankelijk van de Schepper, moet ook 
de Staat tot het scheppingsdoel bijdragen en bijgevolg God erkennen 

25) Voor de beginselprograms is geraadpleegd het jaarboekje 1964/65 van Parlement 
en Kiezer. 
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en dienen, met name door in wetgeving en bestuur Gods wet tot 
opperste richtsnoer te nemen. 

Terwijl in artikel 4, sub a, wordt erkend dat het staatsgezag zijn grond
slag vindt "in de ordening Gods en wordt bevestigd door het Apostel
woord, dat er geen gezag is, tenzij uit God." 

De andere politieke partijen stellen zich niet op de grondslag van derge
lijke beginselen. 

Wel spreekt de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in haar beginsel
program (art. 3) de overtuiging uit, "dat de grondslagen der Nederlandse 
beschaving wortelen in het christendom" en "dat het bovenal de dhristelijke 
geest is, die ons volk de waarde en de vrijheid van de mens en zijn ver
antwoordelijkheid heeft doen beseffen en die het aanzien van ons volk in 
de wereld heeft bepaald". 

Zij aanvaardt ook "dat de godsdienstige overtuiging in meerdere of 
mindere mate meespreekt bij het politieke oordeel, dat het individu zich 
vormt, omdat zijn waarde-oordeel mede wordt bepaald door de plaats die 
zijn godsdienst in zijn innerlijk inneemt. Maar dit blijft zijn persoonlijke 
zaak" 26). 

De Partij van de Arbeid "verwerpt de opvatting, dat de staat op de 
grondslag van een godsdienstige belijdenis moet staan: zij erkent dat hij in 
zijn handelen gebonden is aan zedelijke normen" (art. 17 van haar Beginsel
program). 

"De overheid is geroepen het geestelijk leven van het volk te besc:hermen 
en te bevorderen. Zij is daarbij gehouden verdraagzaamheid te betrachten, 
de geestelijke vrijheid te eerbiedigen en rekening te houden met de ver
scheidenheid van levensovertuiging" (art. 18). 

Maar "wij verwerpen even overtuigd de neutraliteit als de confessionele 
gebondenheid van de staat", aldus prof. dr. W. Banning in zijn toelichting 
op het Beginselprogram van de P.v.d.A. 27). "Wij erkennen volledig dat de 
staat de rechten en vrijheden der kerken en van andere principieel levens
besdhouwelijke verbanden heeft te beschermen en te eerbiedigen, eventueel 
mee te helpen om op concrete terreinen tot samenwerking te komen - dat 
is noch neutraliteit noch confessie; het is echter wèl: democratie." 

Over de vraag nu, of zulk een beginsel als aangehangen door de 
protestants-christelijke partijen en de K.V.P. ook in de grondwet tot uit
drukking behoort te worden gebracht, zegt het Program van beginselen 
van de C.H.U.: " ... de Grondwet behoort te erkennen, dat de overheid 
Gods dienaresse is" (art. 4, lid 2). De heer Beernink verwees daarnaar bij 
de discussie over de wetsvoorstellen tot grondwetsherziening in 1963, in 
het begin van dit opstel veirineld. 

Van antirevolutionaire zijde wordt daarover wel iets ,gezegd in de toe
lichting op artikel 6 van het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Prrogram 
in Anti-Revolutionair Bestek (blz. 77). Instemmende met de woorden, 

26) Mr. P. Zonderland, Om de vrijheid en de democratie in een christelijk-sociaal 
tijdperk, 1961, blz. 31. 

27) In P.v.d.A. B C, samengesteld door E. Meester, Arbeiderspers 1963, blz. 115 e.v. 
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door prof. Anema in 1937 in de Eerste Kamer gesproken 28), wordt ge
steld, dat de grondwet geen beginselen vastlegt, maar rechtsregels, die door 
positivering van die beginselen zijn verkregen. 

Het ligt in de aard van de Grondwet als positief-rechtelijke regeling 
dat slechts rechtsbetrekkingen en niet postulaten (= eisen) en ideeën 
van allerlei aard er deel van uitmaken. Terecht heeft Anema dit 
rechtskarakter van de Grondwet beklemtoond door op te merken dat 
pas dan, wanneer de algemene beginselverklaringen en leidende ge
dachten tot concrete rechtsregels zijn uitgewerkt, de tijd komt om ze 
in de Grondwet op te nemen. 

De sChrijver van de toelichting op genoemd artikel in Anti-Revolutionair 
Bestek voegt daaraan toe: "Wil men toch de gebondenheid van alle staats
en rechtsbestel aan een "hogere orde" in de Grondwet tot uitdrukking 
brengen, dan is vastlegging in een inleidend en ongenummerd artikel de 
aangewezen weg". Dit is evenwel niet door prof. Anema gezegd, maar ont
leend aan een (daarna ook vermeld) voorstel van enkele leden van de 
staatscommissie-Van Schaik, in de als bijlage I bij haar eindrapport ge
voegde minderheidsnota. In het vervolg van deze studie kom ik hierop 
nader terug. 

Het Gereformeerd Politiek Verbond stelt, dat in de grondwet een 
"nationaal en universeel doel" behoort te worden aangewezen, namelijk 
"de taak der overheden om de Schepper van alle dingen met hun regeer
beleid publiek te eren." In de grondwet moet worden vastgelegd, "dat de 
overheid door lhaar beleid en wetgeving uitvoering geeft aan de universele. 
wet Gods, waarvan iedere onderdaan vrij kan kennisnemen, die uiteen
gelegd is in de Tien Geboden, en waarvan de samenvatting is gegeven door 
Christus in het gebod der liefde tot God en de naaste (Matth. 22 : 37-39) 
(artt. 2 en 6 van de "richtlijnen voor de nationale gereformeerde politiek"). 

3. Gedachten over opneming in de grondwet van een algemene beginsel
bepaling betreffende de grondslagen van het overheidsgezag bij 
enkele politieke voormannen en bij vroegere voorstellen tot grond
wetsherziening 

Gedachten van Groen van Primsterer-
De heer Beernink citeeme ter ondersteuning van zijn wens met betrek

king tot een inleidend artikel in de grondwet Mr. Groen van Prinsterer, en 
wel uit hetgeen deze betoogde bij de algemene beraadslagingen over de 
wetsontwerpen welke hebben geleid tot de grondwetsherziening van 1840. 
Groen sprak toen als zijn overtuiging uit "dat er geen redding zal zijn dan 
door terugkering tot Christelijke, historische, Nederlandse beginsels" en 
pleitte voor "Erkentenis van den hoogsten Wetgever en Koning; aflegging 
der dwaalbegrippen, waardoor Zijn gezag op stelselmatige wijze womt mis-

28) Bij de openbare behandeling van de wetsontwerpen, welke hebben geleid tot de 
grondwetsherziening van 1938, n.a.v. een van rooms-katholieke zijde geuite wens grond
wettelijk vast te leggen, "dat versterking van de invloed der christelijke beginselen op 
de staatkunde voorwaarde geacht moet worden voor een beleid, dat aan ons volk in 
zijn geheel ten goede komt." (Handelingen Eerste Kamer 1936/37, blz. 530). 



, I 
, i 

260 MR. H. G. VERHOEFF 

kend: vasthouding aan de doorlopende trekken onzer Nationaliteit" 29). 
Nu keerde Groen zich in al zijn geschriften en redevoeringen fel tegen 

de revolutionaire beginselen, waarbij hij het oog had op "de grondstellingen 
van vrijheid en gelijkheid, volkssouvereiniteit, maatschappelijk verdrag, 
conventionele hersohepping, welke men als de hoekstenen van staatsrecht 
en staatsgebouw vereert" 30). Hij stelde zich onvoorwaardelijk op de grond
slag van de Heilige Schrift, onder de leus: "Er staat geschreven! E:r is 
geschied !" 

Hij pleitte vex)r een "staatshervorming in vaderlandschen zin". Bij al het 
partieel goede dat de grondwet bezat, was zij z.i. geen nationale constitutie, 
maar een "afdruksel der zogenaamde milde, vrijzinnige, liberale begrippen". 
Als zijn verlangen sprak hij uit "dat de Grondwet met Christendom, histo
risch staatsrecht en Nederlands volkswezen in overeenstemming worde 
gebracht" 31). 

Over de wijzigingen welke daartoe nodig zouden zijn, was Groen even
wel weinig concreet. Herziening van de grondwet stond bij hem ook niet 
op de eerste plaats, maar wel terugkeer tot de christelijke beginselen, 
erkenning van deze beginselen in de staatkunde. 

Het is dan ook de vraag of aan Groen iets in de geest van een algemene 
beginselbepaling voor ogen heeft gestaan. Uit vroegere geschriften krijgt 
men eerder de indruk van het tegendeel. Zo behandelde hij in N eder
landsche Gedachten van 24 april 1830 (blz. 1) de vraag of het christendom 
in de staatsregeling onbekend is, zoals men wel zei. En hij antwoordde: 

Sedert veertien eeuwen was het in christelijk Europa de grondslag 
en het levensbeginsel van elke staatsregeling en maatschappij, en het 
zou even overtollig als ongepast zijn geweest de voortduring van dit 
verbindende gezag te vormelden, als een uitdrukkelijke afkondiging 
der beginselen van rechtvaardigheid, billijkheid en zedelijkheid te doen 
(cursivering van mij). 

En in N ederlandsche Gedachten van 17 september 1831 (blz. 81) 
schreef hij: 

De overheid is in elke regeringsvorm Gods dienares: deze een
voudige waarheid werd altijd door de christenen ten grondslag der 
staatsregeling gesteld. ( ... ) Men zag in elke staat, gelijk in ieder 
gezin, een ordening Gods; z·odat het gezag geheiligd, de gehoorzaam
heid geadeld, en de plicht van onderdaan en overheid door Gods wil 
en wet bepaald en aangedrongen werd (cursivering van mij). 

Prof. mr. I. A. Diepenhorst wees er in een beschouwing over Groen van 
Prinsterer op, dat hoewel niet overal klaar en afgerond, als gevolg van zijn 
gebrek aan een gesloten stelsel, Groens mening kan worden weergegeven, 

29) Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal over de herziening der 
Grondwet, 1840, derde deel, blz. 326. Zie ook Groen's Adviezen in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal in dubbelen getale, 1840, blz. 45/46. 

30) Mr. G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie, nieuwe uitgave bewerkt 
door Dr. H. Smitskamp, 2e dr., blz. 19. 

31) Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin, Leiden 1840, blz. 64 
(ook opgenomen in zijn Verspreide Geschriften, dl. I, 1859, blz. 155-253). 
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er toch vvel enkele gedachten zijn die hij altoos heeft bepleit en die, hoe 
ook gewijzigd, in wezen door hem onveranderd en onafgebroken werden 
uitgedragen. Diepenhorst noemt dan: zijn strijd voor "ware beginselen" 
en tegen de revolutie, de noodzakelijkheid van het christelijk geloof, het 
belang van de geschiedenis, de erkenning van het feit dat alle gezag uit 
God is en dat de maahten die er zijn door God werden verordineerd, het 
ideaal van de christelijke staat 32). 

De waarde van het werk van Groen van Prinsterer ziet Diepenhorst 
vooral in "het door hem gelegd verband tussen geloof en politiek, van de 
bestrijding der met geen God en zijn ordinantiën rekenende revolutieleer, 
van de handhaving der zelfstandigheid van staat en kerk ieder in hun eigen 
sfeer" 33). 

Minder gelukkig acht hij Groen waar het betreft de toepassing van zijn 
beginselen op het volle leven, terwijl Groens houding tegenover de grond
wet in het algemeen z.i. iets raadselachtigs blijft bezitten: "nu eens slaat 
hij nieuwe uitleg, dan weer herziening voor". Over verschillende onder
werpen gaf hij blijk van wisselende opinie. "Hij bepleitte toch beurtelings: 
een heersende kerk, geen heersende kerk; een christelijke staat, een gods
dienstloze staat; vereniging van kerk en staat, scheiding van kerk en 
staat; terwijl aan het eind van zijn leven zijn leer niet met zekerheid valt 
weer te geven" 34). 

Men mag evenvvel nooit vergeten - aldus Diepenhorst - "dat het niet 
in zijn bedoeling lag een stelsel te bouvven. Hij wenste in de belijdenis van 
het evangelie het ker.npunt zijner politiek te stellen en is daarin volledig 
geslaagd; wisselvalligheid ten spijt vertoont zij een grote lijn" 35). 

Groens ideaal bleef - ook nadat hij zich in 1862 bij een godsdienstloze, 
een neutrale staat had neergelegd - dat de overheid God moet dienen en 
eren en zich door Gods wet moet laten leiden, hetgeen inhoudt dat zij in 
bestuur en vvetgeving rekening dient te houden met wat God in Zijn Woord 
gebiedt. 

Gedachten van Dr. A. Kuyper en van Jhr. Mr. A. F. de Savornin 
Lohman 
Zovvel Dr. A. Kuyper als Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman zien de 

overheid als Gods dienares, ook een overheid die God niet kent of erkent 36). 

Als zodanig is iedere overheid, ook een niet-christelijke overheid, verplicht 
haar gezag overeenkomstig Gods vvil uit te oefenen 37). 

Kuyper stelt als beginsel dat het de plicht van iedere overheid als 
dienaresse Gods is, dat zij "besluite en handele in overeenstemming met 
de geopenbaarde vvil Gods". Anderzijds volgt daaruit geenszins "dat het
geen uit beginsel moet, ook feitelijk kan"; "dat elke magistraat bij machte 
en in staat is, de wil Gods in zijn volkomen openbaring te kennen". Er 
is z.i. een gewichtig verschil "tussen die magistraten, die de openbaring van 

32) Mr. I. A. Diepenhorst, Historisch-critische bijdrage tot de leer van den christe-
lijken Staat, 1943, blz. 25 e.v. 

33) T.a.p. blz. 55. 
34) T.a.p. blz. 59. 
35) T.a.p. blz. 59/60. 
36) Dr. A. Kuyper, De Gemeene Gratie, lIl, blz. 59 en 61. Jhr. Mr. A. F. de Savomin 

Lohman, Onze Constitutie, blz. 14-16 van de vierde uitgave, 1926. 
37) Dr. A. Kuyper, De Gemeene Gratie, lIl, blz. 134. 
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het Woord kennen, en die andere magistraten, die tot deze kennis niet ge
komen zijn". Daarbij komt 

dat Gods wil in de Schrift verborgen ligt, als het goud in de mijn, en 
dat alleen langdurig en alzijdig onderzoek ( ... ) in elk gegeven geval 
tot een bepaalde uitk0'mst kan leiden. De Schrift is ,niet een boek vol 
regden, waarop een register ware te maken, en waarin men alsdan 
op staande voet voor elke opkomende vraag het gerede antwoord kan 
vinden. Feitelijk zijn uit de Heilige Schrift alleen beginselen af te 
leiden en de toepassing van die beginselen op bepaalde gevallen en in 
bepaalde tijden vereist een onderzoek van zeer ingewikkelde aard, dat 
de vrucht is niet van hetgeen één mens naspeurt, maar van hetgeen 
in de loop der eeuwen door de historie en door de wetenschap allengs 
aan het licht is gebracht 38). 

Dr. Kuyper hield dus enerzijds vast aan de strenge eis van het beginsel, 
maar had anderzijds oog voor de werkelijkheid, voor hetgeen bereikbaar 
was. Dit blijkt ook uit zijn toelichting op artikel 7 van het toenmalige 
Program van de Antirevolutionaire Partij, waarin was bepaald dat de 
partij de grondwet aanvaardt "als uitgangspunt om langs wettige weg t0't 
een hervorming van onze staatsinstellingen naar eis der christelijk-histo
rische beginselen te geraken". 

Met een herziening "naar christelijk-historische beginselen" bedoelde hij 
"allerminst een omwerking van de Grondwet in een, ons privilegiën 
gunnende, zin. ( ... ) De anti-revolutionaire partij heeft hare denkbeelden 
over een staatsinrichting, zoals ze die wensen zou, indien alle burgers van 
het land op haar zij, met haar in elk opzicht eenstemmig, en dus geestes
kinderen waren van Calvijn. Maar ze heeft ook hare denkbeelden, hoe naar 
recht en billijkheid het bestel van de Staat moet ingericht bij politiek ge
mengde bevolking, - en alleen die laatste; niet die eerste; denkbeelden, 
wenst ze over te boeken in de Grondwet" 39). 

Hij noemde ook enkele onderwerpen, die naar zijn oordeel het meest 
voor herziening in aanmerking kwamen: samenstelling der Staten-Generaal, 
verhouding tussen de soevereine overheid en de volksvertegenwoordiging, 
organisatie der gemeenten, defensie, verhouding tussen Kerk en Staat, en 
onderwijs 40). 

G,rondwetsherziening 1887 
Bij de behandeling van de voorstellen tot grondwetsherziening in 1887 

heeft Lohman medegewerkt aan een poging om in het bij de grondwet 
voorgeschreven formulier van afkondiging voor wetten de woorden "bij 
de gratie Gods" te doen opnemen, door ondersteuning van een daartoe 
strekkend amendement De Geer van ]utfaas 41). De over dit amendement 
in de Tweede Kamer gevoerde discussies geven evenwel eerder een aan
wijzing voor een tegenovergesteld standpunt met betrekking tot opneming 

38) De Gemeene Gratie, III, blz. 196 en 198. 
39) Ons Program, Se dr. 1907, blz. 122. 
40) Ons Program, Se dr. 1907, blz. 123. 
41) Handelingen over de herziening der Grondwet, uitgegeven onder toezicht van 

mr. A. R. Arntzenius, 1887, dl. V, blz. 722-725. 
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in de grondwet van een algemene beginselbepaling. Op een opmerking van 
De Beaufort, tegenstander van het amendement, dat hij niet begreep waar
om men niet liever een a:rtikel voorstelt waarbij het beginsel wordt uit
gemaakt dan dat men bij een formule deze woorden in de grondwet wenste 
te brengen, antvvoordde de heer De Geer van Jutfaas: 

De Grondwet, Mijnheer de Voorzitter, is niet om een stelsel van 
staatsrecht te ontwikkelen, maar om het toe te passen. Dat beginsel 
moet hier worden erkend en toegepast bij dit artikel. Wat zoude een 
artikel in een Grondwet betekenen, waarin men bepalingen had om
trent de oorsprong van de hoogste staatsmacht en de omvang daar
van ?42) 

Men stelde zich dus op het standpunt dat een algemene beginselbepaling 
niet in de grondwet tillUis hoort, maar dat het met name gaat om de 
toepassing van de beginselen in de wetgeving. 

Voorstellen tot grondwetsherziening van 1913 
·De voorstellen van de in 1910 ingestelde staatscommissie - waarin ook 

dr. A. Kuyper en Jhr. mr. A. F. de Savomin Lohman zitting hadden -
en de daaruit voortgevloeide, in 1913 door het ministerie Heemskerk bij 
de Tweede Kamer ingediende wetsontwerpen 43), welke ook antirevolutio
naire elementen bevatten, hielden geen algemene beginselbepaling in als 
boven bedoeld. Wel was daarin een voorstel vervat om de woorden "bij de 
gratie Gods" in het bij de gmndwet vastgestelde afkondigingsformulier 
voor wetten op te nemen, zoals in 1887 tevergeefs bij amendement was 
getracht. 

Ook hieruit zou men kunnen afleiden dat de gedachten niet gingen in 
de richting van een algemene bepaling in de grondwet, inhoudende het 
beginsel dat de overheid Gods dienares is, maar dat men streefde naar de 
toepassing van dit beginsel. Zulk een toepassing zag men in de woorden 
"bij de gratie Gods" in het afkondigingsformulier van wetten, doch men 
achtte het een leemte dat ze in het bij de grondwet voorgeschreven 
formulier ontbraken. 

Zulk een toepassing kan men ook zien in het gebruikelijke slot van de 
Koninklijke Boodschap waarbij onrtwerpen van wet aan de Tweede Kamer 
ter overweging worden aangeboden; "En hiermede bevelen wij U in 
Godes heilige bescherming", zomede in het uitspreken van de bede aan het 
slot van de troonrede, dat Gods Zegen op het werk van de Staten-Generaal 
moge rusten, of woorden van die strekking. 

Prof. Struycken heeft aan het door de staatscommissie van 1910 
gedane voorstel een beschouwing gewijd in zijn Grondwetsherziening. 
Theorie en praktijk 44). Hij ,beschrijft daarin hoe de formule "bij de 

42) Handelingen 1887, dl. V, blz. 732. 
43) Handelingen over de herziening der Grondwet, uitgegeven onder toezicht van 

Mr. ]. B. Kan, dl. 1. 
Deze wetsontwerpen zijn door het ministerie Cort van der Linden ingetrokken. 
44) Arnhem 1913, blz. 4-21; opgenomen in zijn Verzamelde Werken, dl. 1. Zie ook 

zijn Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden, 2e dr., blz. 364-366. 
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gratie Gods" historisch is ontstaan en hoe de strekking daarvan in de 
loop der eeuwen verschillend is geweest: eerst om "de zelfstandigheid 
en gelijkwaardigheid van het gezag der vorsten met dat der Pausen, 
als beide rechtstreeks door God gegeven, tot uitdrukking te brengen, 
later, vooral in de 17e en 18e eeuw, om het gezag der vorsten, als 
door God zelf door zijn leiding van de ontwikkeling der volken aange
wezen stedehouders op aarde, tegen iedere aanranding van de zijde der 
bevolking te beveiligen" (leer van de "legitimiteit"). 

Struycken beschreef ook hoe de katholieken aan het voorstel, be
doelde formule in de grondwet vast te leggen, hun stem niet zouden 
onthouden, evenwel onder protest tegen de door antirevolutionairen 
en christelijk-historischen gegeven lezing, zoals deze blijkt uit de toen
malige beginselprograms van hun pa:rtijen. Dat God het was die de 
ontwikkeling van ons volk heeft geleid tot een christelijk-protestantse 
natie onder het gezag van de Oranjes, is niet de katholieke leer, aldus 
Struycken. "Hare traditie gaat terug naar de leer der scholastieken: 
het gezag is van God, niet de vorst". 

"Positief-staatsrechtelijke betekenis heeft de fOr'mule niet" - aldus 
Struycken in zijn Staatsrecht (blz. 365) - "In ieder geval ligt erin 
de erkenning besloten, dat de gezagsordening in een volk is een zede
lijke noodzakelijkheid, die zijn diepste grondslag vindt niet in de vrije 
wilsbepaling der daaraan onderworpenen, maar in het bovenaardse, 
(dat) de staatkundige ordening als de mens zedelijk bindende ordening 
van het gemeenschapsleven in haar diepste wezen alleen is te begrijpen 
uit de verhouding van de mens tot God." 

Grondwetsherziening 1938 
Eerst bij de behandeling van de voorstellen tot verandering in de grond

wetsherziening van 1938, werden vanuit de Staten-Generaal wensen naar 
voren gebracht tot opneming in de grondwet van algemene beginselbe
palingen waarin de christelijke beginselen tot uitdrukking worden gebracht. 

Volgens het voorlopig verslag van de Tweede Kamer had naar het 
oordeel van een der leden (te weten ds. Lingbeek) de regering moeten 
streven "naar het uitdrukken van het Protestants-Christelijk karakter onzer 
natie in de Grondwet". Hij stelde vijf desiderata, waarvan de eerste was: 
"de Grondwet binde de wetgever aan de wil Gods" 45). Hij meende dat dit 
in overeenstemming zou zijn met de denkbeelden van Groen van Prinsterer, 
hetgeen "van andere zijde" werd betwist: Groen van Brinsterer "heeft 
nooit de Grondwet willen maken tot een middel om de natie naar bepaalde 
inzichten te fatsoeneren". In de memorie van antwoord sloot de regering 
zich bij deze bestrijding aan. "Wil men een godsdienstig beginsel hoog 
houden, dan moet dat allereerst geschieden in het volle leven, waar het 
vrij zijn levenskracht kan ontplooien" 46). 

45) Zijn andere desiderata waren: 
- bepaald worde, dat de godsdienst van de Koning de Christelijk-Hervormde 

moet zijn; 
- de voorrang worde erkend van de Hervormde kerk; 
- in de openbare school worde de ereplaats gegeven aan de Bijbel; 
- waarborgen dienen te worden gegeven tegen een overheersing door de Katho-

lieken. 
46) Bijl. Hand. 1936/37 - 105, nr. 1, blz. 5; nr. 2, blz. 3/4. 
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Bij de openbare behandeling kwam ds. Lingbeek op zijn vijf desiderata 
terug, ondersteund door ds. Zandt 47). 

Minister De Wilde antwoordde dat wat ds. Lingbeek wenste, met ons 
parlementaire stelsel onbestaanbaar zou zijn "door staatsdwang en tyran
nie". Zijn bezwaar tegen het standpunt van ds. Lingbeek (en van ds. Zandt) 
was "dat hij de Staatsmacht wil gebruiken als actief medestrijdend element 
in de geestelijke strijd dezer dagen. Dan legt men het af met zijn hele 
staatsmacht. Dat is principieel verkeerd" 48). 

In de Eerste Kamer pleitte men van de zijde van de R.K. Staatspartij 
voor neerlegging in de grondwet van de gedachte "dat de versterking van 
de invloed der Christelijke beginselen op de staatkunde voorwaarde geacht 
moet worden voor een beleid, dat aan ons volk in zijn geheel ten goede 
komt". Tegen neerlegging van die opvatting in de Grondwet kon volgens 
deze leden geen bezwaar worden ingebracht "zo men de Grondwet meer 
acht dan staatsregeling alleen en wel staatkundig document ter bewaring 
en bescherming van de goederen, welke voor het staatsleven van ons volk 
van de hoogste waarde zijn" 49). 

In de memorie van antwoord vroeg de regering zich o.m. af wat wel de 
betekenis zou zijn van het neerleggen van deze opvatting in de grondwet. 

Zou het bij uitstek kostelijk goed, waarom het hier gaat, daardoor 
beter zijn bewaard en beschermd? Naar het oordeel van de Regering 
zeker niet, te meer niet, indien de bedoeling is een bloot getuigende 
grondwettelijke V'oorziening. Bovendien: dreigt niet het gevaar, dat 
men in de praktijk stuit op verschil van mening ten aanzien van de 
inhoud dier beginselen of van de consequenties, die hieruit voort
vloeien? In ieder geval zou de gewenste vermelding in de Grondwet 
toch ook haar minder goede zijde kunnen blijken te hebben 50). 

Bij de openbare behandeling verklaarde de heer Anema zich tegen de 
opneming in de grondwet van algemene beginselverklaringen als die, welke 
de erkenning zou inhouden dat het Christendom een ,groot goed is voor 
ons staatsleven. "Zulke algemene beginselverklaringen beschermen en waar
borgen niemand en niets en daarom zijn zij waardeloos. In landen, waar 
het rechterlijk toetsingsrecht bestaat, zijn zij zelfs gevaarlijk". 

Een Grondwet behoeft zeker niet enkel een registratie te zijn van 
uitgevodhten quaesties, maar zij is en moet wèl blijven - en daarop 
komt het aan - een rechts regeling ; zij behoort daarom enkel bindende 
rechtsregels te bevatten, geen algemene beginselverklaringen, die tot 
niets binden. Eerst dan, wanneer de grme meerderheid van het volk 
V'OOr deze rechtsregels is gewonnen, is het ogenblik aangebroken om ze 
in de Grondwet op te nemen. Zo is het ook bij onze meest ingrijpende 
herziening der Grondwet, die van 1848, gebeurd. Men heeft toen niet 

47) Handelingen He Kamer 1936/37, blz. 1340 en 1356. 
48) Handelingen He Kamer 1936/37, blz. 1369/1370. 
49) Bijl. Hand. Ie Kamer 1936/37 - 105, nr. 111, blz. 3. 
60) Bijl. Hand. Ie Kamer 1936/37 - 105, nr. 111a, blz. 3. 
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de leidende gedachte van het toenmalige liberalisme in de Grondwet 
opgenomen, maar de rechtsregelen, die daaruit voortvloeien: direct 
kiesrecht voor de gezeten burgerij, vervanging van het Koninklijk ver
ordeningsredht op vele belangrijke punten door een regeling bij de wet, 
politieke verantwoordelijkheid van de Ministers en zo meer. Zo hebben 
wij het immers ook gedaan met het beginsel van de vrijheid van 
Christelijk onderwijs: niet het beginsel is in de Grondwet geprocla
meerd, maar een rechtsregeling geformuleerd, die haar waarborgde. 
Zo moet het blijven. 

De Grondwet moet 'berusten op .gezonde beginselen, maar zulks moet 
blijken niet uit een ijdele proclamatie dier beginselen, maar uit de 
inhoud van de bindende rechtsregelen voor Staat en maatschappij, die 
uit de beginselen voortvloeien 51). 

De C.H.D.-fractie bij monde van de heer Polman, stemde met het be
toog van de heer Anema in 52). 

Minister De Wilde sloot zich bij de beschouwingen van prof. Anema 
over het karakter van de grondwet aan en sprak als zijn mening uit, dat 
de grondwet "niet eenvoudig een wet (is) om er allerlei verklaringen in 
af te leggen, maar zij moet :rechtsregelen geven". Van meer belang achtte 
hij "dat de Grondwet er voor zorgt dat aan de ontplooiing van het Christe
lijk beginsel onder het volk niets in de weg staat en dat, wat opkomt uit 
de btJlrgerij, werkelijk kan groeien en tot wasdom kan komen" 58). 

Gedachten van prof. Romme en van Max van Poll 
Van rooms-katholieke zijde heeft men ziah tijdens de bezetting opnieuw 

uitgesproken voor een erkenning in de gflOndwet van God als Bron van 
het recht. Zowel prof. Romme als Max van Poll hebben een bijdrage voor 
een herziening van de grondwet geschreven, die nà de oorlog zijn uit
gegeven. 

Die van prof. Romme 54) bevat in artikel 2 een zeer positieve 'bepaling, 
welke luidt: 

Het Koninkrijk der Nederlanden erkent God als zijn eerste Oorzaak 
en laatste Doel en belijdt zijn volkomen afhankelijkheid van zijn 
Schepper. 

De bevordering van de ere Gods is voorwerp van de aanhoudende 
zorg der Overheden. 

Prof. Romme sprak in de toelichting als zijn mening uit: "Dit is geen 
geloofspunt, dat wij aan de Staat ten grondslag leggen - geloof belijden 
kan alleen een staat, waarvan de bu:r;gers geloven - !het is de erkenning 
ener waarheid, die iedereen met zijn rede, met zijn verstand, kennen kan". 

51) Handelingen Ie Kamer 1936/37, blz. 530. Ook vermeld door Mr. J. van Andel in 
Anema in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, opgenomen in: Opstellen op het ge
bied van recht, staat en maatschappij, aangeboden aan prof. dr. A. Anema en prof. dr. 
P. A. Diepenhorst. Amsterdam 1949, blz. 433 e.v. 

52) Handelingen Ie Kamer 1936/37, blz. 537. 
58) Handelingen Ie Kamer 1936/37, blz. 550. 
54) Prof. Mr. C. P. M. Romme, Nieuwe Grondwetsartikelen. Amsterdam 1945. 
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Max van Poll 55) was wat vager en wilde in een afdeling "Van de gods
dienst" o.m. bepalen, dat het gemeenschappelijke in de belijdenissen van 
de christelijke kerkgenootschappen in Nederland door de regering wordt 
beschermd als eerbiedwaardig volksbezit. 

Van andere rooms-katholieke zijde daarentegen werd nog zeer recent 
instemming betuigd met het standpunt van prof. Anema, namelijk door 
prof. mr. A. L. de Block in zijn afscheidscollege (Gemeen overleg) aan de 
Katholieke Hogeschool te Tilburg op 19 december 1963 66

). "Men zou het 
ook zo kunnen zeggen" - aldus prof. De Block met een verwijzing naar 
Struycken - "dat een grondwet geen plaats biedt voor een stuk staats
leer". 

De staatscommissie-Van Schaik 
De vraag of de grondwet een inleidend artikel diende te bevatten, waarin 

de gebonde11lheid van alle staats- en redhtsbestel aan een hogere orde tot 
uitdrukking wordt gebracht, is ook een onderwerp van bespreking geweest 
in de staatscommissie-Van Schaik. Er was evenwel geen meerderheid voor, 
waarna de minderheid haar gevoelen in de vorm van een minderheidsnota 
aan de Koningin kenbaar heeft gemaakt (bijlage I van het eindrapport) 57). 

In deze nota werd de wens uitgesproken, in de grondwet tot uitdrukking 
te brengen de "vrijwel algemeen aanvaarde waarheid ( .... ), dat recht en 
gezag hun bron en toets uiteindelijk niet in menselijke zelfbestemming, 
maar in daarboven staande normen vinden". Daartoe zou naar het oordeel 
van de voorstellers een inleidend (ongenummerd) artikel in de grondwet 
behoren te worden opgenomen, dat zou kunnen luiden: "Het Staatsbestel 
van het Koninkrijk wordt gedragen door de erkenning van God als 
Schepper en Bron van het recht". 

De staatscommissie heeft in het algemeen deel van haar eindrapport een 
uitspraak van Struycken tot de hare gemaakt, waar deze o.m. zegt, dat 
het volk de grondwet beschouwt als het dokument "waarin het ook voor 
het heden en de toekomst de grote gedachten tot openbaring wil brengen, 
volgens welke het de ontwikkeling van zijn staatsleven verder wil zien 
geleid" 68). Volgens de ondertekenaars van de minderheidsnota zou het 
een omissie zijn, "wanneer de uitdrukking van de grootste en diepste 
gedachte ter zake van de ontwikkeling van het staatsleven, de onderworpen
heid van zijn recht en van zijn gezag aan God, in de Grondwet zou blijven 
gemist". Zij verklaarde daarmede niet te miskennen, dat de voorgestelde 
bepaling niet met de overtuiging van alle burgers van het Koninkrijk 
strookt, doch zij meenden, dat daardoor aan de geestelijke vrijheid niet 
zou worden te kort gedaan, daar het artikel niet kan worden opgevat als 
poging enig burger iets tegen zijn OIVertuiging op re dragen of af te 
dwingen. Ook degenen die de aldus uitgesproken waar:heid niet aanvaarden, 
worden naar hun oordeel in genen dele achtergesteld bij anderen of ver
hinderd trouw aan de grondwet te zweren of te beloven. 

66) Max van Poll, Een nieuwe Grondwet, ontwerp ener grondwetsherziening. Alphen 
aan den Rijn 1946. . 

56) Opgenomen in het tijdschrift Sociale Wetenschappen, jg. 1964, nr. 1, blz. 1 e.v. 
57) Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf, 's-Gravenhage 1954. 
58) Eindrapport blz. 15. - Struycken, Het Staatsrecht van het Koninkrijk der 

Nederlanden, 2e dr., blz. 176. 
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De theocratische richting 
Opneming in de grondwet van een beginsel inzake de grondslagen van 

het overheidsgezag wordt in het bijzonder bepleit door aanhangers van 
een theocratische regeringsvorm, waarvan eertijds dr. Ph. J. Hoedemaker 
een bekend voorstander was en na de tweede wereldoorlog prof. dr. A. A. 
van Ruler. Zij staan een christelijke staat voor, d.w.z. een "staat met de 
bijbel", waal'bij de overheid de ware kerk dient te beschermen, te ver
zorgen en te bevoroeren 59). 

Zij pleitten sterk voor een grondwetsherziening "in Nederlandse zin", 
waarmede zij bedoelen omzetting in een grondwet, waarin de christelijke 
beginselen zij n neergelegd. 

Dr. Hoedemaker gaf daarover enige grondgedachten in Artikel XXXVI 
onzer Nederduitsche Geloofsbelijdenis tegenover Dr. A. Kuyper gehand
haafd (1901, blz. 75-81), waarin hij vooropstelde de soevereiniteit Gods 
en de gebondenheid van wetgevende en uitvoerende macht aan Gods wil, 
zoals deze is geopenbaaro "in de ordeningen der schepping, in de leiding 
der voorzienigheid, in het geweten der mensen en zeer duidelijk in Zijn 
Heilig Wooro". 

Met meer nadruk nog en op bezielende wijze voerde prof. Van Ruler 
een pleidooi voor grondwetsherziening, ten einde daarin mede tot uit
drukking te brengen de· confessionele binding van de staat die hij - in 
tegenstelling tot Hoedemaker - wenselijk achtte. In de grondwet zou ook 
de Bijbel als Gods Woord en als zodanig ook als hoogste richtsnoer voor 
de regering moeten worden erkend. Daarin zou verder verwezen moeten 
worden naar de confessie waarin de grondlijnen van Gods Woord zijn 
samengevat 60). 

Veel kritiek hadden zij op de denkbeelden van Kuyper en op de traditio
nele christelijke politiek, welke zich naar hun oordeel schuldig maakt aan 
neutralisering van de staat. 

De denkbeelden van Hoedemaker leven nog sterk in christelijk~histo
risdhe kringen. Men leze de vijfde conclusie van mr. J. W. van Gelder's 
artikel over De positie van de Christelijk-Historische Unie ten opzichte 
van andere politieke groeperingen 61). 

Door het overnemen van de voor Hoedemaker's denken meest 
karakteristieke leus: "Heel de Kerk en heel het Volk" heeft de Unie 
zich gesteld achter diens bezielende theocratisQhe visie. Met Hoede
maker ziet zij immers het Nederlandse volk als een gedoopt volk, dat 
zij als geheel wil oproepen tot erkenning van de heerschappij van 
Christus. Daarom aanvaarot zij geen neutraliteit van de Ovelt'heid, die 
Gods dienaresse is. 

Het blijkt ook uit hetgeen de heer Pollema opmerkte bij de behandeling 
in de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen, welke hebben geleid tot de 
grondwetsherzieningen van 1963, toen hij het standpunt van de C.H.U. -
zoals neergelegd in het in 1951 gewijzigde christelijk-historische beginsel-

59) Van Ruler, Religie en Politiek, 1945, blz. 340 e.v. 
60) Religie en Politiek, blz. 296 e.v. 
61) Christelijk Historisch Tijdschrift, Ie jg., 1955/56, blz. 121/2. 
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program - inhoudende dat de overheid Gods naam dient te belijden en da:t 
de grondwet behoort te erkennen, dat de overheid Gods dienaresse is, 
zuiver Hoooemakeriaans noemde. Dat voor zulk een inleidend artikel op 
dat ogenblik in het parlement geen meerderheid was, achtte hij geen reden 
om te tvvijfelen aan hun uiteindelijk slagen. "Daarvoor zijn we te zeer 
leerlingen van dr. Hoedemaker, die juist in deze tijd veel van zijn inder
tijd verkondigde beginselen ziet vervvezenlijkt. Wel beschouwd heeft 
Hoedemaker meer gelijk gekregen dan Kuyper" 62). 

Dit onderdeel van mijn studie samenvattende, meen ik dat ernstig moet 
worden betwijfeld of aan Groen van Prinsterer, Kuyper en De Savornin 
Lohman concreet voor ogen stond opneming in de grondwet van het be
ginsel, dat de overheid Gods dienares is. Eerder zijn er aanwijzingen voor 
het tegendeel en was het streven geridht op de toepassing van dit beginsel. 
Als zulk een toepassing zag men de woorden "bij de gratie Gods" in het 
afkondigingsformulier van wetten, die evenwel ontbraken in het grond
wettelijk voorgeschreven formulier. Vandaar de pogingen in 1887 en 1913 
om ze ook daarin te doen opnemen. Van antirevolutionaire zijde heeft men 
(bij monde van prof. Anema en minister De Wilde) in 1937 juist bezvvaren 
gemaakt tegen wensen van de rooms-katholieken om in de grondwet een 
algemene beginsel bepaling op te nemen betreffende de waarde van de 
christelijke beginselen voor ons volk. 

Deze laatste gedachte is tijdens de bezetting verder uitgevverkt door prof. 
Romme en door Max van Poll, tervvijl later, in een minderheidsnota bij het 
rapport van de staatscommissie-Van Schaik, protestantse en katholieke 
christenen elkander vonden in een gemeenschappelijk voorstel. 

In het bijzonder onder de aanhangers van een theocratische regerings
vorm (Hoedemaker, Van Ruler) leeft sterk de wens van een herziening der 
grondwet, waarbij de christelijke beginselen daarin worden opgenomen. 
Thans klinkt dat nog door in beschouwingen van ohristelijk-historische zijde. 

Bij de discussies over ,grondwetsherziening in de Staten-Generaal van de 
laatste jaren is door vertegenwoordigers van de protestants-christelijke 
partijen de wens te kennen gegeven dat in de grondwet een algemene be
ginselbepaling, inhoudende dat de overheid Gods dienares is, zou worden 
opgenomen. Nu zweeg men evenwel aan rooms-katholieke zijde, doch wel 
ging er buiten de Staten-Generaal van die zijde een stem op (prof. De 
Block), die zich juist aansloot bij het standpunt van prof. Anema in 1937. 

Men kan dus een zekere verschuiving van standpunten constateren: 
eertijds pleitte men van protestants-christelijke zijde alleen voor toepassing 
van het beginsel, van rooms-katholieke zijde vanaf 1938 voor opneming van 
een algemene beginselbepaling in de grondwet. Thans pleit men aan protes
tants-christelijke zijde voor dit laatste, doch zwijgen de rooms-katholieken. 

4. De politieke betekenis van Bijbelse uitspraken' 

Een punt dat in dit verband in het bijzonder de aandacht vraagt, is de 
politieke betekenis van- Bijbelse uitspraken over !het gezag, zoals die in 
Romeinen XIII. 

62) Handelingen Ie Kamer 1962/63, blz. 205. 
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Kuyper wees er in zijn Antirevolutionaire Staatkunde 63) op dat het niet 
dan zeer ten onrechte kan worden voorgesrt:eld "alsof de Christus ons 't zij 
Zelf, 't zij door Zijn Apostelen, een zodanig politiek program had ge
openbaard, dat we bij elk vraagstuk dat op staatkundig gebied om be
slissing komt vragen, aanstonds ons licht aan deze of gene tekst uit de 
Evangeliën of uit de Apostolische literatuur ontsteken konden." 

Ook Colijn was van mening, dat het niet zo is alsof men in de Schrift, 
"een repertorium van wetsbepalingen ( .... ) zou kunnen vinden, dat ons 
kant en klaar geven zou wat wij begeren te weten over de betrekkingen 
tussen overheid en onderdaan of tussen deze laatsten onderling", dit zou in 
strijd zijn met het karakter van de Schrift als goddelijke openbaJl"ing. 
Artikel III van het toenmalige A.R. beginselprogram sprak dan ook van 
"de eeuwige beginselen, die ons in Gods Woord geopenbaard zijn: be
ginselen die, in het verband van het geheel, moeten worden opgespoord, die 
ook aan de organische eenheid der Schrift niet mogen tekort doen. En die, 
zodra ze zijn vastgesteld, naar hwren aard dan ook een volstrekt absoluut 
karakter dragen. Aan welker gezag men zich niet onttrekken mag". Maar 
het middel, waarmee we die beginselen moeten opsporen, is ons door de 
zonde verduisterd verstand - aldus Colijn - en daarom moeten we steeds 
met dwaling onzerzijds rekenen. Een gepaste mate van voorzichtigheid bij 
onze uitspraken aangaande "eeuwige beginselen" is niet misplaatst. "Juist 
onze eerbied voor de Schrift, met haar absoluut gezag, maakt, dat we niet 
te spoedig gereed moeten staan met de verklaring, dat dit of dat eis is van 
het Woord Gods" 64). 

De politieke betekenis van Bijbelse uitspraken in het algemeen vormde 
het hoofdthema van een belangwekkende gedachtenwisseling in dit tijd
schrift tussen drs. B. Goudzwaard en de voornaamste opsteller van de 
bekende studie van het Christelijk Werkliedenverbond Patrimonium, Ant
woord aan deze tijd 65). 

Het eigenlijke karakter van alle uitspraken in de Heilige Schrift is, naar 
het oordeel van de heer Goudzwaard, geen ander "dan dat der verkondi
ging, dan dat der openbaring van God in Jezus Christus ( .... ) God wil 
door Zijn Woord dit bereiken, dat wij ons hart aan Hem gewonnen geven 
en dat wij zó, als nieuwe mensen, ook zullen ingaan tot bv. wetenschap en 
politiek" 66). 

Ook een Schriftwoord als de uitspraak van de apostel Paulus dat de 
overheid een dienares is van God "verkrijgt ( .... ) zijn ware betekenis 
alleen wannéér en doordát het ons terugwerpt op onze Heiland, die de 
Heer is van alle overheden. De politieke betekenis van dit Schriftwoord 
kan alleen hierin liggen dat het ons geloof in Christus verdiept, zodat wij 
ook al ons handelen op het politieke levensterrein op de hartelijke liefde
dienst aan Hem betrokken zien" 67). 

Ter adstructie laat de heer Goudzwaard twee citaten volgen uit hetgeen 
prof. Runner en prof. Dooyeweerd daarover hebben gezegd. 

63) Kampen, 1916, blz. 613. 
64) Dr. H. Colijn, Saevis Tranquillus in Undis, Amsterdam 1934, blz. 71/72. 
65) A.R. Staatkunde, oktober 1963 (blz. 304 e.v.), februari 1964 (blz. 51 e.v.), april 

1964 (blz. 93 e.v.) en december 1964 (blz. 305 e.v.). 
66) A.R. Staatkunde, oktober 1963, blz. 317. 
67) Drs. B. Goudzwaard, Bijbel en politiek, in: A.R. Staatkunde, april 1964, blz. 96. 
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Brof. Runner 68) noemt het uitlichten van zgn. "politieke teksten" uit 
het Woord van God het l'esultaat van verkeerd verstaan van dat Woord. 
"De Schrift is geen verzameling van wool'den, waarvan sommige een 
politieke betekenis hebben, zij is één Wooro". En veroer; "De Bijbel is 
geen boek van instructies voor de verschillende zijden van ons leven. Het 
geeft geenrichtingaanwijzingen, maar wijst de Ridhting aan" ("It does 
not give directions but Direction). 

Ook prof. Dooyeweerd 69) wijst op het verkeerde van een Schriftbe
schouwing, waarbij men meent schriftuurlijke 'beginselen voor de staat
kunde alleen uit uitdrukkelijke bijbelteksten te kunnen putten. Deze "zien 
slechts de letter, maar vergeten dat Gods Woord is geest en kmcht, die 
moet doorwerken in heel uw levens- en denkhouding." 

Naar aanleiding van kritiek in een redactioneel artikel in Nederlandse 
Gedachten van 23 mei 1964, verduidelijkte de heer Goudzwaaro zijn stand
punt in dit blad van 20 juni 1964 en stelde hij nogmaals, dat de Bijbelse 
waarheden regels van geloof zijn, "zij kunnen dan ook nimmer opgaan in 
louter verstandelijk toe te passen zelfstandige gedragsregels." Uitspraken 
als die in Romeinen 13 verkrijgen hun politieke betekenis alleen "wanneer 
wij haar gelovig zien in onverbrekelijke samenhang met het éne Evangelie 
Gods en met de éne Direotion, die ons daarin gewezen is" ( .... ) "doordat 
zij in de eenheid van de Heilige Schrift ons hart bekeren." 

Daarmede in overeenstemming lijkt ook hetgeen mr. J. H. Prins opmerkt 
in de toelichting op de inleiding van het A.R. Beginsel- en algemeen staat
kundig program 70). In deze inleiding worot gesteld dat overheid en volk 
de macht van Christus "behoren" te erkennen en "daarom" de plicht 
hebben Gods geboden voor het staatsleven te betrachten. Mr, Prins merkt 
daarover op: "Het is hun zedelijke, hun religieuze plicht. Een plicht, die 
echter niet met de wapenmacht van de overheid bij de onderdanen kan 
worden afgedwongen. De erkenning van Christus' koningschap kan alleen 
uit een Hem vrijwillig toegewijd hart geschieden." 

Verder wijst hij er op dat het woord "daarom" iets zegt "over de wijze 
waarop wij Gods geboden voor het staatsleven hebben te betrachten. Het 
geeft namelijk aan, dat de betrachting van deze geboden Gods zal moeten 
geschieden uit hoofde van het gelovig erkennen van het koningschap van 
Christus." 

In dit verband trok ook de aandacht een briefwisseling in het Christelijk 
Historisch Tijdschrift (1964, jg. 9, nr. 4, blz. 15-32) tussen ir. H. Jonkers 
te Wageningen en de heer A. Pol te Emmelooro over het onderwerp T heo
cratie en Democratie. 

Eerstgenoemde doet zich kennen als een voorstander van een theocratie, 
welke heel het volk wil oproepen tot bekering en erkenning van Ohristus' 
heerschappij. De heer Pol heeft daartegen bezwaren. Hij meent dat "het 
eisen van een belijdenis van de overheid en de opname daarvan in de 

68) Scriptural Religion and political task, in: Christian Perspectives 1962, blz. 
155 e.v.; aangehaald bij Goudzwaard, Bijbel en politiek, in: A.R. Staatkunde, april 
1964, blz. 97. 

69) Vernieuwing en bezinning, 1959, blz. 57; aangehaald bij Goudzwaard, Bijbel en 
politiek, in: A.R. Staatkunde, april 1964, blz. 97/98. 

70) Anti-Revolutionair Bestek, blz. 13/14. 
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grondwet eigenlijk een zaak van geestelijke dwang (is). Dan vraagt een 
christelijke partij reeds meer dan de democratie kan bieden." 

"Christus' koningschap strekt zich uit over alle levensterreinen, 
maar een christen kan daarmee slechts persoonlijk ernst maken. De 
erkenning van dat koningsohap is een zaak van het hart en niet een 
zaak die via een grondwet opgelost kan worden." 

De heer Jonkers acht een erkenning in de grondwet van de regering 
als dienaresse Gods niet gelijk met het eisen van een belijdenis en geeste
lijke dwang. "Ik wil het zien als een voortdurend appelleren aan het ge
weten en een blijvende oproep". 

De heer Pol daarentegen verklaarde onoverkomelijke bezwaren te 
hebben tegen de eis van éIi1'tikel 4 van het christelijk-historisch beginsel
program, dat de overheid Gods Naam dient te belijden en dat de grondwet 
behoort te erkennen, dat de overheid Gods dienaresse is "omdat een derge
lijk belijden - principieel verschilt dit weinig van een getuigenis - een 
zaak van de kerk en het persoonlijke geweten is." 

"Een constitutie moet een weerspiegeling zijn van wat leeft in de 
volksconsciëntie en dat betekent dat de grondwet nooit christelijker 
kan zijn dan wat leeft in een bepaalde gemeenschap. Degene die meer 
eist kan dit alleen bereiken dom geestelijke dwang. De democratie is 
voor mij juist de bruikbare methode die een dergelijke weerspiegeling 
mogelijk maakt zonder dwang. 

Over de diepere fundering van het recht, het gezag, de Virijheid, de 
overheid, kan in de grondwet niets gezegd worden, omdat daarover 
grote verdeeldheid heerst, afgezien nog van het feit, dat deze kwesties 
slechts in eigen geweten opgelost kunnen worden." 

Welke betekenis willen nu de voorstanders van opneming in de grondwet 
van een uitspraak, dat de overheid Gods dienares is, in een preambule of 
een inleidend artikel daarin leggen? Dit is niet geheel duidelijk. 

Enerzijds krijgt men de indruk dat gedacht is aan een belijdenis en daar
mede een wijzen van de overheid in de éne "Direction" van het Woord 
van God, een appelleren van de overheid aan het bestaan van een hogere 
orde waaraan alle staats- en rechtsbestel is gebonden en die zij dient te 
erkennen. Ook in de minderheidsnota bij het rapport van de staatscom
missie-Van Schaik, waarnaar door de voorstanders is verwezen, wordt 
gesteld dat niet bedoeld is "enig burger, in welke kwaliteit ook, iets tegen 
zijn overtuiging op te dragen of af te dwingen". Derhalve zou niemand 
worden verhinderd trouw aan de grondwet te zweren of te beloven en zou 
aan de geestelijke vrijheid niet worden te kort gedaan. 

Anderzijds schijnt men aan zulk een uitspraak in de grondwet toch ook 
een meer positieve betekenis te willen zien toegekend. In antwoord op 
een opmerking van Minister Toxopeus, dat een dergelijk inleidend artikel 
geen rechtsregel zou inhouden, antwoordde de heer Tjalrna in de Eerste 
Kamer, dat het een fundament zou vormen van de rechtsregels, die in de 
grondwet zijn opgenomen 71). De zoëven genoemde minderheidsnota bij 

71) Handelingen Ie Kamer 1963/64, blz. 604. 
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het rapport van de staatsrommissie-V an Sohaik sprak van de uitdrukking 
van "de grootste en diepste gedachte", volgens welke het volk de ontwikke
ling van zijn staatsleven verder wil zien geleid. Dit duidt er op, dat men 
daaraan een positieve invloed wil zien toegekend bij de uitoefening van 
de regeertaak, zij het ook op andere wijze dan aan een nonnale rechtsregel 
in de grondwet. 

Voor een juiste beoordeling lijkt het daarom van belang ook aandacht 
te schenken aan de betekenis van een preambule of een inleidend artikel in 
het algemeen. 

5. Betekenis van een preambule of een inleidend artikel 

In de Nederlandse wetgeving is het systeem van een preambule niet ge. 
bruikelijk. Wel bevat het Statuut voor het Koninkrijk een pr,eambule. Deze 
is eerst na moeizaam overleg tot stand kunnen komen, na "volstrekt over
bodige, nutteloze, onvruchtbare, tijdrovende en ernstige-vertraging-veroor
zakende debatten", aldus mr. W. H. van Helsdingen in zijn rommentaar 
op het Statuut 72), die daarin een waarschuvving ziet om op deze weg voort 
te gaan. Het zijn ongetwijfeld gevoelsovervvegingen geweest welke er toe 
hebben geleid daarin nog eens in het kort tot uitdrukking te brengen de 
essentie van de nieuwe rechtsorde: het zelfstandig behartigen van de eigen 
belangen en het op voet van gelijkwaardigheid verzorgen van gemeen
schappelijkebelangen door de drie landen. 

In vele buitenlandse grondwetten zijn preambules opgenomen, al dan 
niet bevattende een erkenning van God als hoogste Macht. In sommige 
gevallen heeft deze erkenning de vorm van een eenvoudige aanhef. 

De betekenis van dergelijke preambules zou uiteraard eerst kunnen 
worden beoordeeld na een meer diepgaande studie voor elk land afzonder
lijk, in het licht van zijn geschiedenis. Toch kan het van nut zijn hier, zij 
het in vogelvlucht, een beknopt overzicht te geven en enkele aspeoten te 
belichten. 

Bekend is de uitvoerige preambule van de grondvvet der Franse repu
bliek van 1946, die een hernieuvvde en plechtige verzekering inhield van 
de rechten en vrijheden van de mens en van de burger als vastgelegd in 
de Verklaring van de rechten van de mens van 1789. Daarbij werd boven
dien een lijst van politieke, economische en sociale beginselen afgekondigd, 
die van bijzonder belang werden geacht in deze tijd. De preambule van de 
grondwet van 1958 is korter, doch vervvijst eveneens naar de Verklaring 
van de rechten van de mens van 1789. 

Er is in Frankrijk veel gestlreden over de vraag, welke rechtskracht de 
preambule en de verklaring van de rechten van de mens, waarnaar in de 
preambule wordt vervvezen, hebben. In het algemeen neemt men aan, dat 
de preambule een integrerend deel van de grondwet uitmaakt en een zekere 
rechtskracht heeft, met uitzondering van bepaalde gedeelten, die niet tot 
werkelijke rechtsregels kunnen worden herleid 73). 

72) Mr. W. H. van Helsdingen. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden; 
wordingsgeschiedenis, commentaar en praktijk, 's-Gravenhage 1957, blz. 189. 

73) Duverger, M., Manuel de droit constitutionnel et de science politique, Se ed., 
Paris 1948, blz. 373/374. 

Vedel, G., Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris 1949, blz. 326. 
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De preambule van de grondwet van de Verenigde Staten van Noord
Ame<rika luidt: 

We, the people of the United States, in order to form a more perfect 
union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the 
common defense, promote the general welfare, and secure the blessings 
of liberty to ourse1ves and OUT posterity, do ordain and establish this 
Constitution for the United States of America 74). 

In het algemeen is men de mening toegedaan dat zij geen rechtskracht 
heeft, maar meer als een proloog, een inleiding moet worden beschouwd. 
Het Opperste Gerechtshof heeft evenwel meermalen een beroep gedaan 
op de preambule als ·bewij s van de oorsprong, de strekking en het doel 
ValIl. de grondwet 75). 

In de preambule van de grondwet van de Duitse Bondsrepubliek heeft 
men de taak, de wordingsgeschiedenis, de betekenis en het doel van de 
grondwet in grote trekken willen schetsen, doch heeft men tevens tot uit
drukking willen brengen, dat de vaststelling van een grondwet een zaak is 
van het gehele Duitse volk, dat nu nog gedeeld is, en dat deze grondwet 
daarom voor een overgan.gstijd is bestemd en een provisorisch karakter 
draagt. Dit was geen eenvoudige taak en zij is dan ook eerst na langdurig 
en moeizaam overleg en herhaalde omwerking tot stand kunnen komen. 

Hoewel de preambule geen rechtsregels bevat, kan van juridisch stand
punt bezien worden gesteLd dat zij belangrijke feiten constateert, bewaring 
van recht verklaart en eisen formuleert. Met 'betrekking tot enkele belang
rijke politieke vraagstukken worden in de preambule principiële beslis
singen genomen. Daardoor krijgt zij voor de uitlegging van de afzonder
lijke bepalingen van de grondwet algemene betekenis 76). 

De constitutionele wetten in landen van het Britse Gemenebest bevatten 
vaak een uitvoerige preambule. 

K. C. Wheare - een bekend Engels auteur over staatsrecht - meent 
dat een preambule welke zelf geen deel uitmaakt van de grondwet wel 
wenselijk is. Als een z.i. goed voorbeeld verwijst hij naar de bondige 
en welsprekende preambule van de Amerikaanse grondwet, hierboven 
geciteerd. Hij merkt echter uitdrukkelijk op dat de grondwet in de eerste 
plaats een wettelijk document is. Zij is bestemd om de hoogste rechts
regels te geven en dient zich -daarom zo veel mogelijk te beperken tot het 
stellen van rechtsregels, niet van meningen, aspiraties, richtlijnen en poli
tieke doeleinden. Bovendien behoren deze rechtsregels een algemeen en 
fundamenteel karakter te dragen en beperkt te zijn tot onderwerpen die 

Waline, in: Revue du droit public et de la science politique, 1950, blz. 696; 1958, 
blz. 100. 

74) Wij, het volk van de Verenigde Staten, ten einde een nog hechtere verbonden
heid tot stand te brengen, gerechtigheid te verzekeren, de rust in het land te waar
borgen, de verdediging der landsgrenzen te regelen, het algemeen welzijn te bevor
deren en de zegeningen der vrijheid onszelf en ons nageslacht te doen geworden, stellen 
hierbij deze Grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika vast. 

75) The Constitution of the United States of America. Analysis and Interpretation. 
Annotations of Cases decided by the Supreme Court of the United States to june 30, 
1952 (Senate Document no. 170 of the 82d Congress, blz. 59). 

76) Aldus: Dr. H. von Mangoldt, Das Bonner Gntndgesetz, Berlin/Frankfort 1953, 
blz. 29/30. 
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zich er voor lenen om in rechtsregels te worden geformuleerd. Niet alle 
schrijvers zijn deze mening toegedaan, aldus WheaI'e. Voor velen is een 
grondwet meer dan een selectie van hoogste rechtsregels. Zij is dikwijls 
- en soms in de eerste plaats - een politiek manifest, een politieke 
geloofsbelijdenis ûf een politiek testament. Gesteld zou kunnen wûrden, 
volgens Wheare, dat zij als zodanig eerbied en genegenheid en ook gehoor
zaamheid van het volk oproept op een wijze, welke niet vervvacht kan 
worden van een uitsluitend wettelijk document '77). 

In enige landen bevat de preambule of de aanhef van de g1rondwet een 
erkenning van God als hoogste Macht, in verschillende bewoordingen. 

De Zwitserse grondwet heeft tot aanhef: "Im Namen Gottes des All
mächtigen !" 78) Een aanhef van overeenkomstige strekking treft men aan 
boven de grondwetten van Cûlumbia, Ecuador, Venezuela, Irak, Libië. 

De aanhef van de Griekse grondwet luidt (in een Engelse tekst) : "In the 
Name of the Holy, Consubstantial and Indivisible Trinity" 79). 

De preambule van de grondwet van de Duitse Bondsrepubliek begint 
met de woorden: "Im Bewusztsein seiner Verantwortung vor Gott und 
den Menschen" 80). 

In andere gevallen roept men de bescherming of de hulp van God in. 
Zo bevat de preambule van de grondwet van Brazilië en die van de grond
wet van Nicaragua de woorden (vertaald) "onder de bescherming van 
God"; die van de grondwetten van Argentinië en Panama "onder in
roeping van de bescherming van God"; die van de grondwet van de 
Philippijnen : "onder het afsmeken van de hulp van de Goddelijke Voor
zienigheid" . 

In de preambule van de Indonesische grondwet is als grondslag vermeld 
"de erkenning van de Goddelijke Almacht, van humaniteit, nationaal besef, 
democratie en sociale rechtvaardigheid". 

De Ierse grondwet en die van de Zuid-Afrikaanse Republiek geven in 
de preambule nog het duidelijkst weer het standpunt, dat al hetgeen hier 
op aarde geschiedt, dus ook het gehele staatsbestel, afhankelijk is van Gods 
Almacht. De preambule van de Ierse grondwet rbegint als volgt: 

In the Name of the Mûst Holy Trinity, from Whom is aJll authority 
and 10 Whom, as our final end, all actions OOth of men and States 
must be referred; 

We, tfue people of Eire; 
Humbly acknowledging all ûur obligations tû our Divine Lord, 

Jesus Christ, Who sustained our fathers through centuries of trial 81). 

Ook de tèkst van de Ierse grondwet hûudt een erkenning in van de 

77) K. C. Wheare, Modern Constitutions, London 1962, blz. 72 e.v. 
78) In de Naam van God de Almachtige. 
79) In de Naam van de Heilige, Ene en Ondeelbare Drieëenheid. 
80) Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover God en de mensen. 
81) In de Naam van de Heiligste Drieëenheid, uit Wie alle gezag is en aan Wie, 

als ons uiteindelijke doel, alle handelingen, zowel die van mensen als die van staten, 
moeten worden onderworpen; 

Wij, het volk van Ierland; 
Nederig erkennende al onze verplichtingen tegenover onze Goddelijke Heer, Jezus 

Christus, Die onze vaderen door eeuwen van beproeving heeft geleid. 
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afhankelijkheid van God, terwijl zij zich met betrekking tot de godsdienst 
veel positiever uitspreekt dan de meeste andere grondwetten: 

art. 6(1): All powers of government, legislative, executive and 
judicial, derive, under God, from the people whose right it is to 
designatethe rulers ofthe State and, in final appeal, to deeide all 
questions of national policy, acoording to requirements of the common 
good 8'2). 
art. 44(1): The State acknowledges that the homage of public 
worship is due to Almighty God. It shall hold His Name in reverence 
and shall respect and honour religion 83). 

De Ierse grondwet gaat dus uit van God als Bron van alle gezag. Dit 
gezag wordt evenwel door :het volk als orgaan en instrument uitgeoefend. 
Een dergelijke opvatting van het begrip "volkssoevereiniteit" (en hij 
noemde als voorbeeld de Verenigde Staten van Amerika) achtte dr. Kuyper 
volkomen correct (Antirevolutionaire Staatkunde, Kampen 1916, dl. I, 
blz. 286/287). Ook dr. Colijn wees op de tweeërlei betekenis van het begrip 
"volkssoevereiniteit": die voor de leer welke de bron van het gezag zoekt 
in het volk, welke leer wij verwerpen, en die om aan te duiden de zetel 
van het staatsgezag in een bepaaLd land. Als vooJ:1beeld van dit laatste haaIt 
hij Zwitserland aan (Saevis Tranquillus in Undis, Amsterdam 1934, 
blz. 58). 

Ten slotte de grondwet van de Zuid-Afrikaanse Republiek, waarvan het 
eerste deel van de preambule luidt: 

In humbie submissioo to Almighty God, 
Who oontrols tihe destinies of nations and nhe history of peoples; 
Who gathered our forebears together Erom many lands and gave 
rthem this fheir own ; 
Who has guided them from generation to generation ; 
Who has wondrously delivered them from nhe dangers thatbeset 
them; 

We, who are here in Parliam;ent assembied, decIare ... enz. 84). 

Bovendien worden in artikel 2 de soevereiniteit en de leiding van God 
erkend: 

82) Alle bevoegdheden van de regering, zowel de wetgevende als de uitvoerende 
macht als de rechtspraak, stammen, naast God, van het volk, waarbij het recht berust 
de regeerders van de staat aan te wijzen en, in laatste instantie, in alle aangelegen
heden van nationaal beleid een beslissing te nemen, in overeenstemming met de eisen 
van het algemeen belang. 

83) De staat erkent dat door de openbare eredienst aan de Almachtige God hulde 
moet worden gebracht. Hij zal Zijn Naam eren en de godsdienst eerbiedigen en eren. 

84) In nederige erkentelijkheid tegenover de Almachtige God, 
Die de lotgevallen der naties en de geschiedenis der volken bestuurt; 
Die onze voorvaderen uit vele landen heeft samengebracht en hun dit land als 
het hunne heeft geschonken; 
Die hen van geslacht op geslacht heeft geleid; 
Die hen wonderbaarlijk heeft verlost van de gevaren die hen omringden; 

Wij die hier als vertegenwoordigers van het volk in vergadering bijeen zijn, ver
klaren. " enz. 
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The People of the Republic of South Africa acknowledge the 
sovereignty and guidance of Almighty God 85). 

Een ongenummerd inleidend artikel is niet aangetroffen in de geraad
pleegde grondwetten 86). 

De aanleiding tot opneming van een preambule in een grondwet was in 
het algemeen gelegen in belangrijke nationale gebeurtenissen en daarmede 
gepaard gaande staatkundige hervormingen. Vaak was dit het gevolg van 
een bevrijding van vreemde heerschappij of het verkrijgen van nationale 
eenheid. Vandaar ook dat men in verschillende gevallen daarin Gods 
leiding zag en behoefte had daaraan uiting te geven in een preambule of 
in een eenvoudige aanhef. Voor Nederland zou daartoe aanleiding hebben 
kunnen bestaan in 1814 of na de tweede wereldoorlog, indien men toen 
een nieuwe grondwet zou hebben tot stand gebraCht. Er is evenwel 
nimmer een preambule aan de grondwet toegevoegd. Alleen bij de totstand
koming van de nieuwe rechtsorde heeft men gemeend de essentie daarvan 
nog eens tot uitdrukking te moeten brengen in een preambule van het 
Statuut voor het Koninkrijk. Een concrete aanleiding om bij een tussen
tijdse herziening van de grondwet daaraan alsnog een preambule toe te 
voegen, is er naar mijn gevoelen thans niet. 

De formulering van een preambule brengt nogal eens vele moeilijkheden 
mede. De preambule van het Statuut is daarvan een sprekend voorbeeld, 
evenals die van de grondwet van de Duitse Bondsrepubliek. 

De waarde van een preambule is problematisch. Evenals in Frankrijk, 
kan de vraag rijzen of zij al dan niet een integrerend deel van de grondwet 
uitmaakt en in hoever hetgeen daarin is uitgedrukt een bepaalde rechts
kracht heeft. In het algemeen kent men aan de preambule, voorzover zij 
niet beperkt is tot een eenvoudige aan:hef, wel een zekere algemene be
tekenis toe voor de uitlegging van bepalingen van de grondwet. 

De vraag rijst of een inleidend artikel minder bezwaren oproept dan een 
preambule. Ook al wordt zulk een aJrtikel niet genummerd, zo maakt het 
toch deel uit van de tekst van de grondwet, vormt daartoe een "inleiding". 
Bezwaren tegen een algemene beginselbepaIing zullen dan ook zwaarder 
wegen wanneer zulk een bepaling in een inleidend artikel wordt opge
nomen dan wanneer zij in een, buiten de eigenlijke tekst van de grondwet 
geplaatste preambule is vervat, terwijl de formulering niet minder moeilijk
heden zaloproepen. 

De in het algemeen tegen opneming van een algemene beginselbepaling 
in een aan de grondwet toe te voegen preambule of inleidend artikel be
staande bezwaren gelden nog in meerdere mate wanneer men daarin 
gedachten tot uitdrukking wil brengen waarover onder het Nederlandse 
volk geen eenstemmigheid bestaat, gedachten bovendien welke - in de 
vorm die aan de voorstanders voor ogen staat - een geloofsuitspraak 
zouden inhouden. De opneming van zulk een uitspraak op zichzelf en de 
formulering daarvan kunnen aanleiding geven tot een verbitterde strijd. 

85) Het volk van de Zuid-Afrikaanse Republiek erkent de soevereiniteit en de leiding 
van de Almachtige God. 

86) Geraadpleegd zijn de grondwetten, opgenomen in: Peasly, Constitutions of 
Nations, 2e druk. 
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Bovendien zouden daaruit grote moeilijkheden kunnen voortvloeien met 
het oog op de vraag, welke concrete betekenis zulk een uitspraak op diè 
plaats heeft, zowel voor het door de overheid te voeren beleid in het alge
meen als voor de uitlegging van de bepalingen van de grondwet in het 
bijzonder. 

Conclusies 
1. Thans komende tot enige conclusies en tevens een samenvatting, 

zou ik in de eerste plaats willen herhalen de onder protestantse en rooms
katholieke christenen heersende opvatting over de grondslagen van het 
overheidsgezag, zoats aan het slort van par. 1 geconc1udee'rd: 

dat de overheid door God is ingesteld en dat zij Gods dienaJres is; 
- dat men de overheid uit dien hoofde heeft te gehoorzamen; 
- dat de grenzen van de gehoorzaamheidsplicht moeten worden afge-

leid uit het Bijbelwoord: "Men moet Gode meer gehoorzamen dan de 
mensen" (Handelingen 5 vs. 29). 

Uit de beschouwingen van theologen van onze tijd over de gronds1lagen 
van het overheidsgezag blijkt wel, dat er over bepaalde punten verschil van 
inzicht bestaat, doch deze verschillen betreffen - voor zover dit in de 
veelheid van publikaties kan worden overzien - in wezen niet de zoëven 
vermeLde fundamentele waarheden. 

Ook onder de protestants-christelijke en rooms-katholieke politieke par
tijen bestaat over bed'Üelde, aan de Heilige Schrift ontleende beg1nse1en 
omtrent het overheidsgezag geen wezenlijk verschil van inzicht. 

2. Het gaat nu om de vraag 'Of het aanbeveling verdient dergelijke 
beginselen of - hetgeen daarin ligt opgesloten - de gebondenheid van 
alLe staats- en reahtsbestel aan een hogere orde ook tot uitdrukking te 
brengen in de grondwet, d.w.z. in een grondwet die geldt voor een volk 
waarvan een belangrijke minderheid over zulke beginselen anders denkt. 

Daartoe is wel een beroep gedaan op uitlatingen van mr. Groen van 
Prinsterer. Het moet evenwel ernstig worden betwijfeld of aan Groen 
- en ook aan andere politieke voormannen - concreet voor ogen heeft 
gestaan vermelding van zulk een algemeen beginsel in de grondwet. Eerder 
zijn er aanwijzingen voor het tegendeel en was het streven van antirevolu
tionaire en christelijk-historische zijde gericht op de toepassing van dit 
beginsel. Dit blijkt uit de pogingen die in 1887 en 1913 zijn gedaan 'Om 
de woorden "bij de gratie Gods" in het bij de grondwet voor wetten voor
geschreven afkondigingsformulier op te nemen. Het blijkt ook uit het 
standpunt, in 1937 door prof. Anema en Minister De Wilde ingenomen 
tegenover wensen van rooms-katholieke zijde tot opneming in de grond
wet van een algemene beginselverklaring inzake de waarde van de christe
lijke beginselen voor ons volk. 

WeI is door aanhangers van een theocratische regeringsvorm (Hoede
maker, Van Ruler) bepleit een herziening van de grondwet, waarbij de 
christelijke beginselen daarin tot uitdrukking zouden worden gebracht. 
Thans klinkt dat nog door in beschouwingen van christelijk-historische 
zijde en in artikel 4, lid 2, van het program van beginselen van de C.H.U.; 
eveneens in de richtlijnen VODr de nationale gereformeerde politiek (artt. 
2 en 6) van het Gereformeerd Politiek Verbond. 
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3. Voor de beantwoording van de boven deze studie gestelde vraag is 
mede van belang de politieke betekenis van bijbelse uitspraken over gezag, 
e.d. Hierover wordt niet eenstemmig gedacht. 

In deze zou ik willen aansluiten bij de \VOorden van drs. B. Goudzwaard, 
dat de betekenis van dergelijke uitspraken in de Heilige Schrift, die voor 
de politiek van bijzonder belang zijn, deze is dat zij "mogen dienen om ons 
te helpen bij ons zelfstandig en gelovig bezig zijn in de praktische 
politiek" 87). 

Zodra men een Schriftwoord, zoals de uitspraak van de apostel Paulus 
dat de overheid Gods dienares is, in de grondwet opneemt, gaat men dit 
verzelfstandigen, terwijl deze uitspraken hun politieke betekenis alleen 
krijgen 

- "wanneer en doordat (zij ingaan) in de gelóófsvisie van de christen
politicus" ; 

- doordat zij "in de eenheid van de Heilige Schrift ons hart bekeren" ; 
- wanneer zij worden gezien "als onzelfstandige facetten van de ene, 

integrale Boodschap van het Woord van God, welke Boodschap alleen in 
het ge1óóf aanvaard en verstaan kan worden" 88). 

De roeping der overheid is "het streven naar christelijke openbare ge
rechtigheid. En gerechtigheid vereist: het zich zorgvuldig rekenschap geven 
van alle belangen die zich in een concreet geval voordüen; en wel vanuit 
een geloofsvisie die integraal, dus naar al zijn facetten, door het Woord 
Gods is gericht" 89). 

"Het streven naar gereChtiglheid vraagt de totale inzet van zijn geloof. 
Hij (d.w.z. de christen-politicus) zal van geval tot geval aan deze gerechtig
heid in zijn concrete beslissingen gestalte müeten geven; en dat kan hij 
alleen wanneer deze wet van God hem in het hart geschreven is" 90). 

Denkbaar zou zijn een formulering, waarin de roeping der overheid in 
de boven aangegeven zin tot uitdrukking wordt gebracht, waarin zij bij 
wijze van een appèl wordt gewezen in de ene "Direction", die zij bij de 
uitoefening van de overheidstaak heeft te volgen. Doch ook dàn rijst de 
vraag of zulk een uitspraak in de grondwet voor het Nederlandse volk, 
dat over zulke zaken zo verschillend denkt, wel op haar plaats is. . 

4. Het gaat hier dus om een eis van geloof, een belijdenis. Een poli
tieke partij kan zulk een belijdenis tot uitgangspunt nemen, zoals de A.R. 
Partij in haar beginsel- en algemeen staatkundig program heeft gedaan. 
Maar in de grondwet zou men zulk een belijdenis alleen kunnen opnemen, 
indien daarover een zeer grote mate van eenstemmigheid onder de bevol
king zou bestaan. "Geloof belijden kan alleen een staat, waarvan de 
burgers geloven", aldus prof. Romme 91). 

Zolang de grote meerderheid van het Nederlandse volk daar niet achter 
staat, gelden de woarden van prof. Anema in 1937: Een grondwet behoort 
enkel verbindende rechtsregels te bevatten, geen algemene begi.nselver-

87) Drs. B. Goudzwaard, Hoe geven wij "Antwoord aan deze tijd"?, in: A.R. Staat-
kunde, oktober 1963, blz. 317. 

88) Drs. B. Goudzwaard, Bijbel en Politiek, in: A.R. Staatkunde, april 1964, blz. 101. 
89) Drs. B. Goudzwaard, Bijbel en Politiek, in: A.R. Staatkunde, april 1964, blz. 102. 
90) Als voren, blz. 99. 
91) Nieuwe Grondwetsartikelen, Amsterdam 1945, blz. 13. 
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klaringen die tot niets hinden. "Eerst dan, wanneer deze beginsels üf 
leidende gedachten zijn uitgewerkt tot concrete rechtsregels ( .... ) en 
wanneer de grote meerdenheid van het volk voor deze 'rechtsregels is ge
wonnen, is het ogenblik aangebrüken om ze in de grondwet op te nemen." 

Bij de huidige geestelijke structuur van ons vûlk zou een belangrijke 
minderheid zulk een uitspraak niet kunnen onderschrijven. Het zou niet 
juist zijn bij meerderheid van stemmen üver de opneming van zulk een 
uitspraak te doen beslissen ûp dezelfde wijze als geschiedt over gewüne 
reohtsregels, waarmede niet iedereen het eens behoeft te zijn. Ook indien 
men aan zulk een uitspraak een zeker normatief karakter zou willen toe
kennen en daarin zou willen zien een fundament van alle recht en gezag 
en dus ook van de in de .grondwet opgenomen rechtsnormen, zo hangt zij 
zü ten nauwSl1:e samen met de ,geloofsvisie van een bepaald deel van de be
volking, dat men daaraan een minderheid niet mag binden. 

5. Een preambule üf een inleidend artikel in het aJgemeen kan reeds 
aanleiding geven tOlt vele moeilijkheden üver de fürmulering, terwijl strijd
vragen kunnen rijzen over de betekenis van hetgeen daarin is uitgedrukt, 
züwel vüor het doür de overheid te vüeren beleid als voor de uitlegging 
van de bepalingen van de grondwet. In veel sterkere mate geldt dit wanneer 
daarin een geloofsuitspraak zou worden gedaan waarover ünder het N eder
landse vülk verschillend würdt gedacht. Dit zou een bron kunnen wûrden 
van onverkwikkelijke discussies, die niet in overeenSl1:emming zouden zijn 
met de heiligheid van hetgeen daarin tot uitdrukking zou würden gebracht. 

Zoals dr. Kuyper üpmerkte, is in de staat ûok te rekenen "met dat deel 
der bevülking, voor 't welk het EvangeLie niet de keursteen in het leven is." 
"En hierdoor" - zo vervolgt hij - "ontstaat tegen de lijn waarlangs Stahl 
ziêh bewoog, de zü ernstige bedenking, dat het christelijk karakter van de 
Staat aan een deel der bevolking als een last wordt opgelegd" 92). 

6. De eerbiediging van de geestelijke overtuiging van andersdenkenden 
is een eigenschap, die in ons volk diep geworteld is. Nu stellen de voo.r
standers van zulk een beginseluitspraak in de grondwet - evenals de 
ondertekenaars van de eerder genoemde minderheidsnota bij het rapport 
van de staatscommissie-Van Schaik - dat daardüor aan de geestelijke 
vrijheid niet würdt te kürt gedaan; dat niemand iets würdt opgedragen 
of afgedwongen tegen zijn üvertUJÏging en dat niemand wordt achtergesteld 
bij anderen, noêh würdt verhinderd tl10uw aan de grondwet te zweren of 
tebelüven. 

Maar al moge dat zeker niet de bedoeling zijn, door vooropstelling in 
de grondwet van zulk een uitspraak zou men daaraan toch een betekenis 
toekennen welke uitgaat boven die van andere levensovertuigingen. De 
velen die het daarmede niet eens zijn, kunnen ziah daardüor zeker achter
gesteld gevoelen. Eveneens is het denkbaar dat iemand die zijn eed of 
belûfte op de gn-ondwet ernstig neemt, alsdan bezwaar zal hebben die af 
te leggen. Illustratief in dit verband is hetgeen dr. Kuyper opmerkte, dat 
een antirevûlutionair met goede consciëntie en vülkomen te goeder trouw 
de grondwet kûn bezweren, beter dan menig atheïSl1:. "Immers de belijdenis 

92) Dr. A. Kuyper, Antirevolutionaire Staatkunde, Kampen 1916, dl. I, blz. 621. 
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van God Almachtig, als bron van alle gezag, ,is in onze Grondvvet nog zo 
kras en sterk ingevlochten, dat vve 0'ns moeilijk een voorstelling v0'rmen 
van den Godloochenaar, die, als minister, kamerlid 0'f ambtenaar, die 
Grondvvet bezweren kan, en toch eerlijk man blijft voor zijn eigen 
besef" 93). Indien hij dit het geval achtte met betrekking tot de toenmaals 
bestaande grondwet, hoeveel te meer moet dat dan gelden, wanneer de 
grondwet zou beginnen met een geloofsuitspraak als door de voorstanders 
bedoeld. 

Er moge dan in feite geen strijd zijn met de geestelijke vrijheid, zulk 
een uitspraak zou ·toch weinig in overeenstemming zijn met de eerbiediging 
van de geeSitelijke overtuiging van andersdenkenden, welke juist de grond
wet behoort in acht te nemen. 

7. De Anti-Revoluti0'naire PaJrtij vvijst de neutrale staat af. Dat blijkt 
uit artikel 5 van haar algemeen staatkundig en beginselprogram 94). 

Vloeit daaruit voort dat de A.R.P. moet streven naar opneming in de 
grondwet van een uitspraak, dat de overheid Gods dienares is? In de 
situatie waarin wij in Nederland verkeren naar mijn mening zeker niet. 

Wij leven in een rechtsorde waarin de overheid de betekenis erkent van 
het christendom en de christelijke beginselen voor het Nederlandse volk. 
Haar beleid kan niet anders zijn dm een afspiegeling van de beginselen die 
de meerderheid van ons volk, zij het in allerlei schakeringen, is toegedaan. 
Dit komt in het algem.een tot uiting in wetgeving en bestuur, in het 
bijzonder bij de regeling van bepaalde onderwerpen die voor de christenen 
bijzondere betekenis hebben, zoals het huwelijksrecht, de zondagsrust, het 
bijzonder 0'nderwijs, de loterijen en kansspelen, de lijkbezorging, e.a. 

In onze rechtsorde worden ook de bijzondere plaats, taak en verant
woordelijkheid van de kerken erkend. De overheid heeft deze te besahermen 
en te eerbiedigen, ondersteunt ze zelfs door subsidiëring van kerkenbouw. 
Zij zorgt dat het Evangelie vrij kan worden gepredikt, m.a.w. "dat Gods 
Woord zijn vrije loop kan hebben onder ons volk" zoals art. 5, letter b, 
van het a.r.-program zegt. Zij z0'rgt dat godsdienstoefeningen niet WQlrden 
geSitoord, dat er gelegenheid is tot ,geestelijke verzorging van militairen en 
gevangenen, dat in het openbare leven met ieders godsdienstige overtuiging 
en met gewetensbezwaren tegen van overheidswege opgelegde verplich
tingen wordt rekening gehouden. 

In de praktijk houdt de overheid er dus rekening mede, dat er voor een 
groot deel van ons v0'lk hogere, do0'r God gegeven ordeningen zijn voor 
het openbare leven en dat de kerken een eigen taak en verantwoordelijk
heid hebben. Ook hierin zou ik willen zien een erkenning van Gods soeve
reiniteit, van Gods Naam in het optreden van de overheid, z0'als art. 5, 
letter a, van het a.r.-program eist. 

De overheid moet evenvvel de belangen van het gehele Nederlandse v0'lk 
behartigen en rekening houden met het gemengde kalrakter van onze 
samenleving, dus ook met de belangen van andersdenkenden. Dit betekent 
dat zij - met erkenning van de bijzondere plaats van de kerken - de 
verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke richtingen op voet 

93) Ons Program, Se dr. 1907, blz. 117. 
94) Zie Anti-Revolutionair Bestek, blz. 49 e.v. 
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van gelijkheid moet behandelen en eerbiedigen. Dit betekent ook dat men 
in onze hoogste wet geen beginselverklaringen moet opnemen, waarmee 
een belangrijk deel van ons volk het ,niet eens is. 

Anderzijds zullen de christelijke politieke partijen en dus ook de A.R.P. 
streven naar de doorwerking van de door hen aangehangen beginselen _ 
dus ook van het beginsel daA: de overheid Gods dienares is - in de prak
tische politiek en in de volksconsciëntie. 

8. Het huidige kabinet sprak in zijn op 27 april 1965 door de minister
president uitgesproken regeringsverklaring over het door hem te voeren 
beleid uit, "dat dit beleid gedragen zal worden door de geestelijke waarden, 
die in ons volk leven en die in christendom en humanisme tot uiting 
komen" 95). 

In antwoord op kritiek van de heer Jongeling 96) verduidelijkte minister 
Cals dit als voLgt: 

Wij hebben als grondslag voor het kabinet gekozen de opvattingen 
van het Nederlandse volk. Die opvattingen zijn verdeeld. Wij zijn 
van mening, dat wij in onze democratische samenleving, hoezeer wij 
zelf ook bepaalde vaste, ja heilige overtuigingen hebben, deze over
tuigingen niet als enig richtsnoer aan het gehele Nederlandse volk 
mogen opleggen. Vandaar ook, dat ik heb gesproken over christendom 
èn humanisme. Ik meen, dat de democratie, waarin wij leven, met zich 
brengt, dat wij een ieder in staat moeten stellen in vrijheid, overeen
komstig zijn eigen principes, te leven. Dat betekent een verscheiden
heid, die echter allerminst aan een eenheid in de weg behoeft te 
staan 97). 

Indien men in een grondwet voor het Nederlandse volk iets tot uitdruk
king zou willen brengen van de beginselen, waardoor de overheid zich bij 
haar beleid behoort te laten leiden; indien men daarin tot openbaring zou 
willen brengen de grote gedachten, volgens welke het volk de ontwikkeling 
van zijn staatsleven verder wil zien geleid 98), zo kan niet worden voorbij
gegaan aan andere dan christelijke levensovertuigingen. Ook de regering 
heeft met deze rekening gehouden in haar zoëven geciteerde regerings
verklaring evenals, eerder, de Nederlandse Volksbeweging in haar oproep 
tot het Nederlandse volk in 1945 00). 

Doch beter nog waJre van dergelijke algemene beginselverklaringen, ook 
in een preambule of een inleidend artikel van de grondwet, geheel af te 

95) Handelingen He Kamer 1964/65, blz. 1309, l.k. 
96) Handelingen He Kamer 1964/65, blz. 1871, r.k.: "Het beleid van de Regering, 

van èlke regering, moet gedragen worden door de gehoorzaamheid aan de universele 
wet van God, die in de Bijbel te vinden is." 

97) Handelingen He Kamer 1964/65, blz. 1404, r.k. 
98) Struycken, Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden, 2e dr., blz. 176; 

aangehaald in het eindrapport van de staatscommissie-Van Schaik, blz. 15. 
00) In 1945 ging de Nederlandse Volksbeweging onder meer uit van de overtuiging 

"dat alle gebieden van het menselijk leven gebonden zijn aan normen als barmhartig
heid, gerechtigheid, waarheid en naastenliefde, die naar het Evangelie in Gods wil 
gegrond zijn, maar ook in andere dan christelijke overtuiging worden gegrond." 
(Program en Toelichting van de Nederlandse Volksbeweging, 2e dr. Uitgave van de 
Nederlandse Volksbeweging N.V.B., Amsterdam). 
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zien. Het gevaar bestaat dat zulk een beginsel bepaling, zowel een voorstel 
als zodanig tot opneming in de grondwet als de fonnulering en de betekenis 
daarvan, zal leiden to.t heilloze discussies en tot verdeeldheid. Men houde 
zich ook thans nog aan de hierboven geciteerde woorden van prof. Anema, 
dat de grondwet enkel bindende :rechtsregels behoort te bevatten, geen 
algemene beginselverklaringen, die tot niets hinden. 

* 
BOEKBESPREKING 

Vissen bij verlopend getij. Om de christelijke dienst aan de 
publieke zaak. Vier antwoorden op een prijsvraag van 
het Christelijk Sociaal Verbond Patrimonium, 128 blz. 
Uitg. T. Wever, Franeker. Prijs ing. f 4,50. 

Enkele jaren geleden heeft Patrimonium in een prijsvraag een analyse 
gevraagd van het verontrustende verschijnsel van de steeds verminderende 
belangstelling voor de christelijke dienst aan de publieke zaak. In het 
thans gepubliceerde boekje zijn de drie inzendingen die een prijs kregen 
gepubliceerd, terwijl daarbij is ge\"oegd een korte bijdrage (van mej. M. G. 
H. J. J. Swanenburg), die niet voor een prijs in aanmerking kwam, doch 
naar het o.ordeel van de jury niet aan de vergetelheid mocht worden prijs
gegeven. Terecht wordt opgemerkt, dat men dit opstel niet zonder vrucht 
op het punt der zelfoorrectie leest. 

De gecompliceerdheid van het aan de orde gestelde vraagstuk blijkt wel 
hieruit, dat de onderscheidene inzendingen onderling tamelijk belangrijke 
verschillen vertonen. Wat de ene inzender als dè oo,rzaak van de ver
minderde belangstelling beschouwt, is voor de ander een punt dat hij in het 
voorbijgaan noemt. Zo wordt in het opstel dat de derde prijs verwierf (van 
de heer J. van der Gaag), de welvaart aangewezen als dè oorzaak van het 
toenemend gebrek aan belangstelling voor de publieke zaak. En daar de 
welvaart \"ennoedelijk blijft toenemen meent de schrijver dat de afval niet 
te stuiten is. 

De winnaar van de tweede prijs acht het echter een open vraag, "of het 
veel-gesmade materialisme wel werkelijk de motor is, die een zozeer te 
betreuren beweging in de verkeerde richting op gang heeft gebracht". 

Laatstbedoelde schrijver (de heer H. W. van den Brink) werpt in een 
indringend betoog de vraag op, of de goddelijke boodschap door menselijk 
rationaliseren niet te veel is gereduceerd en verschraald tot een leer. Deze 
devaluatie van het Woord brengt de te aanvaaJrden beginselen geheel 
binnen het menselijk bevattingsvennogen en maakt geloven overbodig. 
Intussen dreigt de leer die het Woord is gaan vervangen een leer onder 
vele andere te worden. Men moet dan een keuze maken tussen deze leer 
en andere menselijke beschouwingswijzen. En naarmate het exclusieve 
karakter van de christelijke boodschap minder herkenbaar wordt, gaat men 
de waarde van wat zich als christelijke actie presenteert meer afmeten 
naar andere "objectieve" maatstaven. Bij zulk een instelling verkeert de 
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nominaal-christelijke organisatie echter in een ongunstige positie ten op
zichte van die organen, die zonder enige beperking hun doelen nastreven. 

Reeds uit deze korte weergave moge blijken, dat hier ingrijpende vragen 
aan de orde worden gesteld, waarvan .niemand, die het wel meent met 
de christelijke actie, zich mag afmaken. 

De schrijver van de inzending waarvoor de eerste prijs is toegekend (de 
heer J. E. de Vries), signaleert de zaak die de heer Van den Brink tot 
hoofdzaak van zijn betoog heeft gemaakt als één van de in geding zijnde 
factoren. Hij merkt op, dat wij niet altijd zijn ontkomen aan het gevaar 
van verzelfstandiging van beginselen. En de schrijver vervolgt: "Deze 
verzelfstandiging bestaat dan hierin, dat wij het beginsel losmaken uit de 
verhouding tussen God en mens en !het als een waarheid als zodanig gaan 
beschouwen. Het gevaar voor verstarring ligt dan om de hoek. Het beginsel 
valt ten prooi aan het systematiserend verstand, dat daarna al spoedig gaat 
onderscheiden in hoofdbeginselen en afgeleide beginselen, waarbij het ge
vaar lang .niet denkbeeldig is, dat op den duur eigen opvattingen tot norm 
worden verheven. Het beginsel gaat zo als het ware een eigen leven leiden, 
los van het centrale gebod der liefd~ van waaruit wij allereerst geroepen 
zijn te leven. Alleen in door de liefde geschapen levende verhoudingen 
kunnen de beginselen pas echt functioneren. Waar de liefde echter gaat ont
breken, daar krijgen de beginselen het karakter van formele bepalingen. 
Zijn wij steeds aan dat gevaar ontsnapt? \Vij menen van niet. Dit forma
liserings-proces heeft er niet weinig toe bijgedragen, dat bij een jongere 
generatie de beginselen i.n discrediet zijn geraakt." 

De heer De V'rÏes komt na een uitvoerige uiteenzetting - waarin hij 
onderscheidene tendenties aangeeft die tot de verschraling van de belang
stelling hebben bijgedragen - tot de conclusie, dat de malaise in het poli
tieke en sociale leven symptomen zijn van de zincrisis, waaronder onze 
hedendaagse cultuur gebukt gaat. Deze zincrisis vindt zijn diepste oorzaak 
in de religieuze ontwikkeling. De crisis dient volgens de schrijver dan ook 
.niet te worden overwonnen door reorganisatie, maar door reformatie. 

Hoewel de prijzen van Patrimonium reeds zijn toebedeeld en de vraag 
dus geen prijsvraag meer is, mag de gestelde vraag ons niet loslaten. Ik 
meen dat inzonderheid het betoog van de heer De Vries en wellicht nog 
méér dat van de heer Van den Brink, ons bij de beantwoording ervan zeker 
kunnen dienen. J. H. P. 
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eze "De naburen oorlog aan te doen en vervolgens aldoor verder te gaan 
de en volkeren, die geen last veroorzaken, alleen uit begeerte naa1' machts-

tan uitbreiding onder de voet te lopen en te onderwerpen, hoe moet men dat 
lSel anders noemen dan roverij in het groot?" 
aat In zijn werk, De Civitate Dei, tot stand gekomen tussen 412 en 426, 
ge- maakte de kerkvader Augustinus deze opmerking. Thans, meer dan vijf-
rm tien eeuwen later, is deze vraag allerminst achterhaald. 
en, Nog altijd ontbreekt het in deze wereld aan vrede en harmonie. Gerech-
>en tigheid is een deugd, die aan ieder het zijne toebedeelt. Maar omdat ieder 
~en nog steeds zichzelf het naaste is, wordt de deugd der gerechtigheid slechts 
nt- met mate beoefend. En dat geldt niet in de laatste plaats de venhouding 
en. tussen de staten en volken. 
la- Gelukkig is er een troost, en geen schrale: christenen weten wanneer 
ere de Zon der Gerechtigheid opgaat. Zij behoeven niet te twijfelen. 

Christenen weten het. Maar wat dan nog? Er is geen reden, zich 
hij te beroemen. Het Europa, waarin wij leven, zou zonder het christendom 
19- niet zijn geworden wat het is. Maar op welke wijze kreeg het zijn huidige 
)li- vorm? Er is oorlog gevoerd, bloed vergoten, onrecht gepleegd door men-
lze sen, die ziCih christenen noemden. De geschiedenis van Europa is er een 
Lak van vlroomheid en van diepe val. 
I()k Er is geen reden, zich als Nederlander hiervan uit te zonderen. Ons 

verleden als koloniale mogendheid is allesbehalve onbevlekt en hoe wij in 
onze christelijk-nationale schoolboekjes de 80-jarige oorlog ook vooral als 

lag godsdienstig beschouwen, er waren tijdgenoten die er anders over dachten. 
Ik De ,rijkdom van de Gouden Eeuw is mede te danken aan de levering van 
og oorlogstuig aan Spanje door Amsterdamse kooplieden. 
eer Daar sta je dan als klein land in een grote wereld, met nauwelijks een 
P. been om op te staan. Natuurlijk, de tijd heelt alle wonden en ook op 

vergeving mag worden gerekend. 
Maar toch, bescheidenheid blijft geboden. 
Vanuit deze positie, bescheidenheid en afhankelijkheid, kan men zich 

afvragen of men als Nederlander, met name als antirevolutionair N eder
lander, een taak heeft in de wereld van vandaag, en of een dergelijke 
bemoeienis met de wereld rondom ons uitzicht biedt op redelijke resultaten. 

De mens is een wonderlijk wezen. In de zingeving van zijn bestaan is 
hij al spoedig geneigd, allerlei dingen die hij prettig en juist vindt een 
betekenis te geven, die het toevallige en alledaagse te boven gaat. Hij ont
werpt systemen waaraan hij soms een levensbeschouwelijke wijding geeft 
en achter deze systemen verschuilt hij zich in zijn strijd om de toekomst. 
Er is dan ook dikwijls gezegd dat spanning, die de wereld van vandaag 
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beheerst, de spanning is geworden tussen twee systemen, dat van het 
communistische Oosten en dat van ihet kapitalistische, ook wel genoemd 
"vrije" Westen. 

Helaas wordt vaak al spoedig een zwart-wit schema ontworpen. Door 
sommigen zelfs de bijbelse tegenstelling hemel-hel toepasselijk verklaard. 

Een dergelijke schematisering is natuurlijk bijzonder voordelig, want 
hoe gemakkelijk is het niet, je eigen kwaden te vergoelijken als zich binnen 
waarnemingsbereik een systeem bevindt, dat zo zwart is als de nacht. 

Toch is men hiermee niet klaar. Christus was wel radikaal in zijn onder
scheid tussen goed en kwaad, maar hij had óók, en bovenal, de mensen 
lief, zelfs zijn vijanden. Hij vroeg ons, ons oordeel nog even op te 
schorten. 

Wat dit voor de praktische politiek betekent laat zich raden. In de 
eerste plaats zullen wij in het oog hebben te houden dat de systemen 
die wij menen te zien, gedreven worden door mensen. Daarnaast moeten 
we bedenken, dat wij met een oordeel alléén niet klaar zijn. Behalve 
oordelen zullen wij moeten getuigen, getuigen van een betere wereld, die 
wij bezitten. Maar zonder ophouden zullen wij ook moeten werken aan 
verbetering van de eigenlijk toch sleohte wereld, waarin wij, Westerlingen, 
ons prettig voelen. Een blik om ons heen, naar de ongelijkheid van rassen 
en inkomens in onze "vrije" wereld kan - alweer - geen reden geven, 
ons op de borst te slaan. Het zoeken van een medemens, ook de communis
tisahe medemens, kan nog wel eens naar twee kanten nut afwerpen. 

Hoe onjuist het is, de wereld in te delen in blokken, in systemen, leert 
ons onze eigen tijd. Een duidelijk voorbeeld dringt zich aan oos op: de 
huidige gespletenheid van de communistisch geregeerde wereld. Als een 
systeem eigenwettelijk zou zijn, moet een dergelijke splitsing per definitie 
ondenkbaar zijn. Maar de "systemen" worden gedragen door mensen uit 
eigen wil, eigen aspiraties, eigen zwakheden. 

In deze tijd waarin alles verandert en alles verschuift, botsen de 
"systemen" dus met de wensen van individuen en groepen. De stelsels 
gaan de laan uit, de mensen blijven. En het is buiten kijf, dat de mensen 
veelal voor beïnvloeding open staan. 

Maar waaruit bestaat dan de beïnvloeding van een tegenstribbelende 
medemens? Van de atheïst, de ongebreidelde kapitalist, de niets ontziende 
communist, de racist en de agressor? Wat zal men hun zeggen? 

Er is een Bijbel, een opengeslagen Bijlbel. Er is een wet, er zijn ge
boden. Wie preekt, heeft het gelijk aan zijn zijde. Maar er is al zoveel 
gepreekt. Miljoenen gingen ons voor. Maar wat doen woorden de mens
heid! Alle preken ten spijt, ook de vele duizenden die heden ten dage 
iedere week worden gehouden, noemen wij onze tijd een na-christelijk 
tijdperk. 

Wat is ons uit het christelijk tijdperk bijgebleven dat ons inspireert? 
Het zijn veelal de voorbeelden van daadwerkelijk meeleven, waarin liefde 
èn risico met elkaar gepaard gingen: de mantel die Sint Maarten weggaf, 
de armoede van Franciscus, de stoutmoedigheid van Luther aan de voor
avond van Allerheiligen, het aktief getuigenis van Albert Schweitzer. 

In onze tijd wordt riskant handelen bijna uitsluitend nog gewaardeerd 
bij bergbeklimmers en ondernemers. Het woord liefde mag men dikwijls 
dan nog even vergeten. Het genre lijkt onder de geestelijken en de staats-
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lieden van onze tijd niet dicht gezaaid. Een kortstondige uitzondering 
vormden Johannes XXIII en John F. Kennedy. Ook Martin Luther King 
past in deze rij. 

Hoewel Sint Maarten hoog te paard zat, voelde hij zidh niet verheven 
boven de bedelaar. Hij was solidair met hem die leed, evenals zijn Heer 
dat was geweest. Nu is het in onze wereld niet altijd mogelijk, solidair 
te zijn met hen die lijden. Hoe ongerijmd het ook mag klinken, liefde is 
niet subtiel genoeg. De verdrukte Oost-Duitsers, de ontrechte Ambonezen 
en de Papoea's en de vertrapte negers kunnen wij in onze gebeden ge
denken. En wij kunnen openlijk met hun lot zijn begaan, maar als wij 
hen daadwerkelijk willen helpen lijkt maar één ding mogelijk: colla
boreren met hun tegenstanders, de verdrukkers en de ontrechters. Het is 
een akelig dilemma, waaronder vooral de christen-politicus gebukt zal gaan. 
Maar in het verleden is de les te duidelijk geweest om een dergelijke 
politiek bij voorhaat af te wijzen. 

Trouwens, niet alleen om in het lot van verdrukten een keer te brengen 
zal het streven naar goede verstandhouding met de anderen. wellicht nodig 
zijn. Ook voor ons eigen hachje, of mooier gezegd, voor het wegnemen 
van de spanningen die het bestaan van de wereld bedreigen, zullen we 
met het menselijk kontakt wellicht verder moeten gaan dan wij op grond 
van onze opvattingen over goed en kwaad wenselijk vinden. Aanpappen 
met de tegenstander kan leiden tot medeplichtigheid. Dat is het grote ge
vaar. Aanpappen met Moskou en Peking, die niet alleen anderen maar 
ook ons in zekere zin naar het leven staan, behoeft echter allerminst tot 
medeplichtigheid te leiden. Het is moeilijk te zeggen voorbij welke grens 
men liever doojan dan bloojan behoort te zijn. Trouwens het streven naar 
ontspanning ligt in feite in een andere dimensie dan het bloojan zijn. Het 
is van hogere orde, het vooronderstelt bewogenheid met dwalende mensen 
en een goede wil om door getuigen en - waar mogelijk - geven een 
betere wereld te bouwen. Het kan wel eens zijn dat wat het geven betreft 
wij in het Westen nog niet tot het uiterste zijn gegaan. Liefde betuigen 
is gemakkelijk. Ervoor ook risico's willen lopen, niet. 

Maar is de mens te vertrouwen? De werkelijkheid leert, dat de boos
heid in het hart van ieder mens een plaats heeft gevonden. Maar gelukkig 
behoeft men niet in alle opzichten op 's mensen subjectieve wil te ver
trouwen. De harmonie in de internationale samenleving staan nog andere 
middelen ten dienste. In het bijzonder het recht en de wetenschap van 
oorlog en vrede. 

Een Nederlander, Hugo de Groot, kreeg de bijnaam "vader van het 
volkenrecht". Duizenden verdragen zijn sinds zijn optreden tussen vele 
staten gesloten. AllerLei moeilijke vraagstukken konden langs de weg van 
het recht worden opgelost. De vele tractaten, waardoor de staten bij het 
bepalen van hun politiek zich laten binden, hebben wezenlijk bijgedragen 
tot de harmonie in de wereld. 

Maar achten de staten zich tot het uiterste aan deze internatiooale 
rechtsregels gebonden? Helaas, zover is het nog niet. Het gebonden-zijn 
is veelal nog in overwegende mate afhankelijk van het rechtsgevoel, de 
subjectieve wil, van de verdragsluitende partijen. 

De spanning tussen recht en macht is zeker in de internationale samen-
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leving nog niet opgelost. Zelfs het bestaan van de Verenigde Naties, een 
instelling die niet meer is weg te denken, betekent nog geen garantie voor 
een wereld rechtsorde. 

De organisatie van de V.N. dient het recht, maar is toOO ook in niet 
geringe mate aan politieke strevingen onderworpen. Zij is nuttig, maar 
het gevaar van een derde wereldoorlog is door haar bestaan niet afgewend. 
Hoe moeilijk haar positie is blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat het grote 
Chinese volk, hoe langer hoe meer een faktor in de wereldpolitiek, er nog 
buiten staat. Niet onbegrijpelijk, aan de wieg van dit China stond onrecht 
en agressie. Maar hoe dikwijls heeft isolering het agressieve nationalisme 
versterkt? De grens tussen ·recht en macht schijnt te vervagen als het gaat 
om de beoordeling van een politieke wenselijkheid. \Vat weegt zwaarder, 
het verleden of de toekomst? Het dilemma kan worden omzeild als er 
een instantie is, die in staat is het recht doeltreffend te handhaven. Maar 
zover is de V.N. nog niet. De politieke wil moet nog de doorslag geven. 

Misschien kan de wetenschap helpen. De wetenschap van oorlog en 
vrede, die zich bezighoudt met het bestuderen van de samenhang tussen 
bepaalde maatschappelijke toestanden en het voorkomen van oorlog en 
vrede, is nog erg jong. Zij verdient echter alle sympathie. Terecht wordt 
ook in ons land steeds meer gedaan om de beoefening van deze wetenschap 
mogelijk te maken. Wij hebben wel geleerd, van de wetenschap niet al 
ons heil te verwachten (al zijn nog niet allen tot deze overtuiging ge
komen), maar het is zonneklaar dat deze wetenschap is ontstaan uit be
zorgdheid over de gang van de wereld. 

Er achter zit een wil, een verlangen naar vrede. Juist christenen zouden 
haar intens moeten beoefenen. 

Welbeschouwd is deze uitweiding over recht en wetenschap dus toch 
weer terechtgekomen op het uitgangspunt, waarvan zij zich wantrouwend 
afkeerde, de menselijke wil. Juist in de internationale verhoudingen hangt 
de handhaving van het recht nog in hoge mate af van de subjektieve wil. 
Ook het beoefenen en toepassen van de wetenschap kan men niet los zien 
van de mens, die de touwtjes erbij in handen heeft. 

En al koestert men wantrouwen in de mens, uiteindelijk blijft hij cen
traal staan. 

Het allerduidelijkst blijkt dit, wanneer het gaat om het grootste probleem 
van onze tijd, het wegdoen van de atoombewapening. 

Hier staan recht en wetenschap in feite machteloos. 
Hier houdt de mogelijkheid tot logisch redeneren op. Hier komt het 

duidelijk aan op het willen. 
Verder past slechts afschuw. 
En toch ... hoe zouden wij op dit moment leven als de bom ons niet 

had beschermd? 
Men kan zeggen: non tali auxilio, niet een dergelijke hulp. Al beweren 

volijverige E.E.-mensen het tegendeel, wij behoeven ons weinig illusies 
te maken. Het gebruik van de bom is het einde. Ieder weet dat. Toch 
wordt de bom niet afgeschaft. Wij baseren onze betrekkelijke vrede - of 
wat wij daarvoor houden - op de aanwezigheid van de bom. Alsof men 
de duivel met Beëlzebul zou kunnen uitdrijven! Is het moed of lafheid, 
dat wij het voortbestaan van het menselijk geslacht op een dergelijke 
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manier op het spel zetten? Het lijkt er weinig op dat wij onze naaste even 
lief hebl:>en als onszelf. Of toch wel: wij leggen in elk geval allen tegelijk 
het loodje ... 

En dat in een tijd waarin wij zoveel voor onze naaste kunnen betekenen. 
Gij, zwarte, bruine, gele mensen, zijt arm, maar verreweg het grootste 
deel van onze 'rijkdom besteden wij voor onszelf en onze bommen. En wij 
konden het niet over ons hart verkrijgen een procent van ons nationale 
inkomen aan u af te staan. Wij k0111en immers zelf nog zoveel tekort. En 
zonder die l:>elastingverlaging van één miljoen zou ons volk aan de rand 
van de armoe zijn geraakt. Je hoeft jezelf toch niet voor je medemensen 
uit te kleden? 

Eigenlijk is het onvoorstelbaar. Wij hebben het in onze partij dikwijls 
moeilijk met de band tussen Bijbel en politiek. Wie zich afvraagt wat hij 
VOOr de internationale samenleving kan doen, vindt het antwoord regel
recht uit de Bijbel. Hier raken wij niet verstrikt want hier gelden vaak 
de subtiliteiten nog niet, waarmee wij vooral in onze binnenlandse politiek 
het gebod van de naastenliefde zo gemakkelijk kunnen ontkrachten. 

"Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al 
de engelen met Rem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner 
heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, 
en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt 
van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand 
en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die 
aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, 
l:>eërft het Koninkrijk, dat u bereid is vanwege de grondlegging der 
wereld af. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten ge
geven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik 
ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en 
gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de ge
vangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de recht
vaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij 
U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij 
U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien 
en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed ? Wanneer 
hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 
En de Koning zal hun antwoorden en zeggen : Voorwaar, Ik zeg u, 
in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt ge
daan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn 
linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het 
eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik 
heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst 
geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemde
ling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij 
niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet l:>ezocht. 
Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer heb
l:>en wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt 
en ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal 
Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre 
gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook 
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aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, 
maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven." 

N u is het bij het optreden in de volkeren samenleving natuurlijk wel 
zaak, geen betweterige bemoeial te worden. Waar ligt de grens? N eder
land heeft veel buitenland. Niet al dat buitenland behoeft onze verant
woordelijkheid te zijn, er zijn grenzen aan ons kunnen. Toch is er geen 
enkele reden, dit argument veelvuldig te gebruiken. Wij zijn in elk geval 
betrokken bij de Verenigde Naties, de N.A.V.O., de Europese Gemeen
schap van de zes, de Raad van Europa, de Westeuropese Unie en de 
Benelux. En deze lijst is niet volledig. In al deze internationale organen 
wordt herhaaldelijk om onze stellingname gevraagd. Om een verant
woorde keus. 

Er zijn daarnaast, los van de grote wereldvraagstukken als ontwapening, 
de spanning Oost-West en de nood in de ontwikkelingslanden, inter
nationale problemen, die voor ons van meer dan middelmatig belang zijn. 
Met Indonesië hebben wij speciale banden, en wij zullen vele mijlen met 
de Indonesiërs moeten gaan, juist in deze tijd en mede in het belang van 
de Papoea's. 

Met Zuid-Afrika hebben wij evenzeer speciale banden en zullen met 
Verwoerd vele mijlen moeten gaan, want op geen andere manier zullen 
wij hem duidelijk kunnen maken, hoe ver hij met zijn apartheidsbeleid is 
afgedwaald. Een boycotaktie is niet het juiste antwoord. Wie op het stand
punt staat van "wiens sinaasappeltjes men eet, diens woord men spreekt" 
ziet de zaken wel heel simpel. Overigens toegegeven: het is moeilijk en 
tot onduidelijkheid mogen wij ons niet laten verleiden. 

Wat voor landen geldt, geldt in bepaald opzicht ook voor politieke 
partijen. Er zijn politieke partijen waarmee wij speciale banden hebben, 
vooral via de unies van christen-democraten en jonge christen-democraten. 
Wij hebben bijvoorbeeld speciale banden met de christen-democratische 
partijen in Latijns-Amerika, ingeklemd als zij zitten tussen feodale en kapi
talistische machtshebbers en communistische agitatoren. 

In hun streven, de Latijns-Amerikaanse samenlevingen overeenkomstig 
hun idealen te hervormen, schuwen deze christen-democratische partijen 
het woord revolutie niet. Het is van belang deze partijen te steunen. Merk
waardig genoeg roept de naam van onze partij in onze kontakten met hen 
weerstanden op. Ook hierom zouden wij eens aan naamsverandering 
moeten denken. Wij zouden ons medeverantwoordelijk moeten voelen voor 
het welslagen van hun strijd. 

Geldt zo'n medeverantwoordelijkheid ook ten aanzien van de west
duitse C.D.V? Het staat buiten kijf, dat wij met de westduitse christen
democraten niet zonder reden kontakt ondenhouden. Ze wonen naast de 
deur en ook het feit, dat zeer vele duitse protestanten zich tot de c.D.V. 
voelen aangetrokken, speelt een rol. 

Maar er is nog iets meer. Wij hebben met de c.D.V., en met haar jonge
renorganisatie, de Junge Vnion, niet in de laatste plaats speciale banden, 
omdat wij veel hebben verwadht van de wijze waarop zij hun bijdrage 
aan de vorming van een nieuw Duitsland zouden leveren. 

De Westduitse christen-democraten hebben veel idealen verwezenlijkt 
en er is veel goeds verricht, maar wat nu te denken van de toenemende 
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neiging binnen de CD.V. zich te vereenzelvigen met allerlei konservatieve 
bewegingen in andere Europese landen? En de desillusie is wel kompleet 
als men bepaalde uitlatingen uit die kring onder ogen krijgt. 

Anno 1964 meldde de D.P.A.: 
"De jongerenorganisatie van de Westduitse Christendemocraten in 

de deelstaat Hessen heeft staking van de westduitse herstelbetalingen 
aan Israël voorgesteld, in geval dit land de Oder-N eisse-linie als 
oostelijke grens van Duitsland erkent." 

Wie zoiets leest wordt goed boos. Zou je ze niet? 

Maar wát zullen wij ze, wij anti-revolutionai,ren, een klein hoopje volk, 
acht procent van de kiezers, innerlijk verdeeld, statisch verontrust tegen
over dynamisch rusteloos? Wat zeggen wij de Duitsers, de Russen, de 
Chinezen, de Indonesiërs, de Ambonezen, de Papoea's, de Bantoes en Ver
woerd van Zuid-Afrika? 

Wat doen wij nu precies met onze mogelijkheden op internationaal ter
rein? Wat komt er van de goede bedoelingen van ons beginselprogram 
en ons program van actie terecht? 

Natuurlijk wordt er niet aan getwijfeld, dat - door de dorheid van 
het program heen - de A.R. Partij inderdaad een internationaal beleid 
wil voeren dat is gebaseerd op naastenliefde en offerzin en de bereidheid 
om de wereldvrede en het heil van de medemens te dienen. Maar gesteld 
dat de wil aanwezig is - nog eens, hiervan wordt uitgegaan - dan stuit 
men al spoedig op het feit van de onmacht. 

Onze afgevaardigden in het parletl1ent zijn aan handen en voeten ge
bonden, indien niet door onwil van de andere firacties en de regering dan 
wel door de onmacht van Nederland om in het koor van de naties een 
woordje mee te spreken. Het is ontmoedigend. Wie met de Russen klaar 
is - hetgeen we overigens nog niet zijn - komt bomaanbidder De Gaulle 
tegen of de Oder N eisseverfoeiers voorbij onze oostgrens. Wie - na 
een koloniaal verleden - voor zichzelf eindelijk .met de zioh ontwikke
lende landen klaar is, komt de "vrienden" o.a. van de V.V.D. tegen, 
voor wie het hemd van de mensen uit de "middengroepen" met salarissen 
tussen 20 en 50 mille eigenlijk nader is dan de rok van de hongerlijders 
aan de evenaar. Zo breken de pogingen om de vele problemen op te lossen, 
vaak al onder de handen af. 

Is er wel beleid te voeren? 
Toch moet het. De kans op succes is groter naarmate men meer 

faktoren zelf in de hand heeft. In de buitenlandse politiek heeft men 
doorgaans heel weinig in de hand. Bovendien wordt men vaak gekonfron
teerd met een flexibiliteit die wij van onze partners in de binnenlandse 
politiek niet gewoon zijn. Nederlanders zijn in het algemeen nogal dog
matisch in doel en middelen. 

Nu is het niet de bedoeling, te zeggen dat het doel de middelen heiligt. 
Integendeel, een "God wil het"-mentaliteit heeft in de eeuwen achter ons 
al teveel schade berokkend aan de christelijke zaak. Er mag gerust iets 
ongrijpbaars zitten in ons politieke optreden. Hebben wij geen Hoge 
vergunning gekregen voorzichtig te zijn als slangen en argeloos als duiven? 
Men houde maar eens vol dat daarin niets tegenstrijdigs schuilt. 

Wat is nu ons beleid? 
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Ook zonder onszelf te willen zien als schapen temidden van wolven 
kunnen wij in alle nederigheid volhouden, dat onze boodschap een bij
zondere is, en dat het onze plicht is, aan deze boodschap ruchtbaarheid 
te geven. Dit is met opzet aldus geformuleerd. Er had ook kunnen staan, 
dat het onze pliaht is, de internationale samenleving overeenkomstig deze 
'boodschap, de boodschap van het evangelie, vorm te geven. Maar hieruit 
zou mogelijk kunnen worden gekonkludeerd, dat wij anderen een bepaald 
politiek patroon willen opleggen. Zo is het niet. Het is er veeleer om be
gonnen, dat de ander, als gevolg van ons optreden, zelf tot het inzicht komt 
dat ook voor de vormgeving van het samenleven de boodschap van het 
evangelie de enige is, die wezenlijke betekenis heeft. 

In een evangelische politiek staan liefde tot God en de naaste centraal. 
Op grond hiervan kunnen wij ons opstellen tegen oorlogsdreiging, tegen 
nationalisme. Zo'n politiek legt ons de plicht op mee te werken aan die 
politieke maatregelen, waardoor de naastenliefde gestalte krijgt. Al eerder 
is uiteengezet., waar vooral onze verantwoordelijkheden liggen, al kan deze 
opsomming voor een -bewogen mens nooit volstrekt limitatief zijn. Ook 
is erop gewezen, dat een politiek van medemenselijkheid de bereidheid 
inhoudt, met de tegenstander één of zelfs meer mijlen te gaan. Voor
zichtig als slangen en argeloos als duiven. Een avontuur, evenals de 
overtrek van Paulus naar Macedonië. 

Geplaatst in steeds wisselende omstandigheden, onmachtig als kleine 
groep in een klein land is de taak zwaar en lijken de perspectieven gering. 
Het is welhaast ondoenlijk, een vaste koers uit te zetten, gesteld dat dit 
nodig zou zijn. Toch is een zekere taktiek, een zekere systematiek in onze 
politieke aktie nodig. Uitgaande van het streven naar medemenselijkheid 
zou men in de eerste plaats kunnen stellen, dat dit in de buitenlandse 
paragrafen van onsbeginselprogram en onze Programs van Actie met 
meer nadruk en meer bewogenheid tot uitdrukking moet worden gebracht. 
De kiezers mogen niet in het onzekere worden gelaten, hoezeer wij het 
voorbeeld van Jezus Christus in de politiek willen volgen. De bewogen
heid, die velen in onze partij almeer drijft, gaat nog te veel schuil achter 
dorre formuleringen. Te lang gaat onze partij al gebukt onder het beeld 
van calvinistische starheid. 

Het spreekt vanzelf dat niet alleen op onze partij, maar waarschijnlijk 
nog meer op onze Kamerfracties een zware taak drukt. De Kamerleden 
hebben te oordelen over vraagstukken, die steeds ingewikkelder worden. 
Het gaat er niet alleen om, dat zij begrijpen, waarom het gaat, maar 
ook, dat: zij de ontwikkelingen voor zijn. Met andere woorden, dat zij in 
staat zijn, bepaalde ontwikkelingen te leiden en initiatieven voor te stellen. 
Dit geldt zowel rechtstreeks in onze verhoudingen met andere landen, 
als op multilateraal vlak, als lid van de Europese Gemeensohap, de 
NAVO en de V.N., om de belangrijkste drie te noemen. 

Dit vraagt originaliteit, een conceptie, een beleidsvisie. Wil een visie 
niet tot utopie verworden, dan dient zij gebaseerd te zijn op kennis. De 
partij en het wetenschappelijk bureau dienen de Kamerleden behulpzaam 
te zijn bij het verschaffen van informatie. 

Het is merkwaardig, onze partij schijnt wel in bepaalde opzichten een 
partij met kortsluiting te zijn. Wij hebben voormannen, die op het terrein 
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van de internationale politiek ontzaglijk nuttig werk doen. Terwijl de 
herinnering aan Hazenbosch nog voortleeft, kunnen wij ons beroemen op 
partijgenoten als Berghuis, Zijlstra, Biesheuvel, mevrouw Van der Molen, 
Donner, De Gaay Fortman, Bruins Slot, en anderen, die op dit terrein 
hun sporen hebben verdiend. 

Het is een respectabele lijst. En toch, wij zouden meer kunnen doen. 
Wij zouden beter vertegenwoordigd kunnen zijn in de supra- en inter
nationale parlementen en de partij zelf, niet in de laatste plaats de gewone 
partijleden, zou deze kleine voorhoede met meer enthousiasme en bezinning 
terzijde kunnen staan. De partij in haar breedte denkt nog teveel in 
nationale kaders en beseft nog te weinig, waar in de toekomst de belang
rijkste beslissingen worden genomen. 

Tot nu toe zijn het in hoofdzaak staten geweest, die diplomatie be
dreven. Het wordt echter hoe langer hoe meer duidelijk, dat het hierbij 
niet blijft. Bij de beïnvloeding van de internationale politiek spelen, vooral 
als gevolg van de toeneming van het aantal internationale organen, naast 
de beroepsdiplomaten de partij politici een steeds belangrijker rol. Zij 
maken deel uit van i.nternationale parlementen en adviesraden. Bovendien 
worden de internationale politieke organisaties als ontmoetingsplaats steeds 
belangrijker. 

Het is duidelijk, welke nieuwe mogelijkheden hier zijn voor informatie 
en beïnvloeding. Evenzeer spreekt vanzelf, dat onze partij deze mogelijk
heden met beide handen moet aangrijpen. Ook hier komt het weer aan 
op een menselijk reservoir, waaruit de partij moet kunnen putten. Het 
verleden heeft wel geleerd, dat hier in het algemeen niet het grootste pro
bleem schuilt. Doorgaans beschikten wij over een intellectuele voorhoede, 
die zich qua inzicht kon meten met de voormannen van andere partijen. 
Wij mogen daar heus wel een beetje trots op zijn. 

Het is een kwestie van zelfbehoud, ervoor te zorgen, dat de rijkdom 
van het verleden ook in de toekomst ons deel zal zijn. Daarvoor is het 
nodig, dat binnen de partij een klimaat wordt geschapen, waarvan de be
langstelling voor internationale politiek een wezenlijk onderdeel vormt. 
De leden en colleges van onze partij zullen in grote mate buitenland
minded moeten zijn. Op deze manier krijgt men een kader, dat in staat 
is, met wijsheid en deskundigheid in de internationale politiek bezig te 
zijn. Een tekort op dit gebied wreekt zich nog vele jaren. De inter
nationale samenleving verandert zo snel, dat een achterstand slechts met 
zeer grote moeite kan worden ingehaald. 

De jongeren van de partij behoeven na het lezen van dit alles niet 
met hun oren te klapperen. In haar naoorlogse bestaan heeft de Arjos 
met veel enthousiasme kontakten gelegd met jongerenorganisaties over 
de grenzen. Zij maalü deel uit van de U.I.].D.C. en werkte met vrucht 
aan versteviging van het kontakt tussen de Europese protestanten. Men 
kan haar moeilijk verwijten, dat zij 'heeft stilgezeten. 

Met name wat betreft het protestanten-kontakt kan de AI"jos als avant
garde voor de partij zelf worden beschouwd. Het protestanten-kontakt 
is nuttig in tweeërlei opzicht. Het kan vooral in de Skandinavische landen 
- die wij binnen de E.E.G. wensen - de vrees wegnemen, dat Rome 
en de E.E.G. identiek zouden zijn. En de binnenlandse bezwaarden tegen 
nauwere christendemocratische samenwerking in Europees verband kun-
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nen eruit opmaken, dat het de protestantse christendemocraten niet te doen 
is om verdoezeling van de verschillen. Het zou overigens onjuist zijn, 
uit deze verdediging te konkluderen, dat het nut van het protestanten
kontakt louter formeel is. Zij, die de tot nu toe gehouden protestanten
konferenties hebben meegemaakt, weten, dat men er rijker en wijzer van
daan komt. De onderlinge gedachtenwisseling draagt op waardevolle wijze 
bij tot verruiming van het eigen inzicht en het onderling begrip. 

De aktiviteiten van de Arjos werken echter niet alleen naar buiten. 
Ook naar binnen, ten behoeve van de eigen organisatie, vooral van de 
clubs, wordt veel werk verzet. Doel van dit alles is het wekken van de 
belangstelling voor internationale politiek en het mobiliseren van de krach
ten, die nodig zijn voor het instandhouden van de internationale kontakten. 

Voor de jongeren is er echter meer. Zij kunnen in deze tijd niet alleen 
door studie en gesprek de onderlinge verstandhouding be1nvloeden, maar 
ook door daadwerkelijke inzet van de hele persoon. Sinds het ontstaan 
van het jongeren vrijwilligers programma is voor de Nederlandse jonge
ren de mogelijkheid ontstaan, zich daadwerkelijk te wijden aan het ont-
wikkelingswerk. . 

Veel antirevolutionaire jongeren zouden zich moeten aanmelden. Een 
betere verwezenlijking van ons beginsel - zowel voor onszelf als voor 
anderen - is nauwelijks denkbaar. 

Waarom een uiteenzetting die eindigde met opmerkingen over onze 
partij en de ARJOS? Nogal duidelijk, voor beide ligt op dit terrein van 
de politiek een glroot stuk verantwoordelijkiheid. Goede politiek is voor 
een deel een kwestie van eigenbelang. Politiek is echter bovenal goed, 
wanneer ze wordt gevoerd vanuit christelijke bewogenheid en vanuit een 
naastenliefde, die niet primair zichzelf zoekt, maar die wordt gekenmerkt 
door de bereidheid, offers te brengen en, zo nodig, risico's te lopen voor 
het welzijn van de volkerensamenleving. Zo'n idealistische politiek is hard 
nodig in onze tijd. Het is een voorrecht, aan de verwezenlijking ervan 
te kunnen meewerken. 

* 
DE NOORSE CHRISTELIJKE VOLKSPARTIJ *) 

Partij-geschiedenis 
De "Kristelig Folkeparti" in Noorwegen kreeg in 1933 ·voor het eerst 

een vertegenwoordiger in de Storting «het Noorse Parlement). Vanaf 
1919 deed zich een sterke behoefte gevoelen aan een politieke partij die 
gebaseerd zou zijn op christelijke beginselen, en een partij die de christe
lijke zaak in Noorwegen zou bevorderen. Het gevoelen was dat zulk een 
partij in de behoefte van de christelijke kiezers zou voorzien. Vele chris
tenen gingen niet naar de stembus vanwege de bezwaren, die het stemmen 
op niet-christelijke kandidaten bij hen opriep. 

*) Informatieve nota ter beschikking gesteld door de Noorse Christelijke Volkspartij. 
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Toenemende secularisatie en aanvallen vanuit radicale kringen op de 
kerk waren verontrustende ontwikkelingen die nodig tot staan moesten 
worden gebracht. De christenen werden in toenemende mate gealarmeerd 
door de houding, die verschillende parlementsleden ten opzichte van deze 
ontw·ikkelingen innamen. 

Zonder succes werd door politiek geïnteresseerde christenen gepoogd, 
om christelijke leden van de reeds bestaande partijen in de Storting ge
kozen te krijgen. Deze poging werd voornamelijk in West Noorwegen 
ondernomen. Vooraanstaande christenen hier kwamen in 1927 viermaal 
bijeen. Op deze vergaderingen, gehouden te Bergen, werd besloten een 
lijst met namen op te stellen om zo de kern te formeren van een politieke 
partij. De lijst was op 26 september rond. Deze poging ontmoette echter 
zulk een kraahtige oppositie, dat de persoon die de lijst bij het Districts
bureau moest indienen, gedwongen werd elke poging om zij.n opdracht 
uit te voeren op te geven. 

'Begen de tijd dat in 1933 de algemene verkiezingen voor de deur 
stonden, was de christelijke zaak zo sterk geworden, dat ditmaal niets de 
formatie van een christelijke politiek kon tegenhouden. 

Zo werd dan op 4 september 1933 de Christelijke Volkspartij door 
25 personen opgericht, als vertegenwoordigers van verschillende beroepen 
en sociale lagen: boeren, vissers, kunstenaars, leraren, ondernemers, koop
lieden en predikanten. Op 9 september werd de "Kristelig Folkeparti" 
als een wettige politieke partij geregistreerd. 

Vijf weken voor de algemene verkiezingen had de partij .nog steeds geen 
organisatie, geen plaatselijke afdelingen, nauwelijks enkele woordvoerders 
en geen financiële middelen. Ondanks deze ongunstige start kreeg de 
partij 10.000 stemmen in het enige distriot waar het aan de verkiezingen 
deelnam. Mr. Nils Lavik was de lijstaanvoerder. De Christelijke Volks
partij verkreeg de derde zetel uit een lijst van acht. 

In de jaren voorafgaande aan de tweede wereldoorlog maakte de partij 
een snelle groei door. Bij de komst van de oorlog in 1940 had de partij 
plaatselijke organisaties in de volgende districten: Hordaland, Bergen, 
Oslo, Telemark en Rogaland. In het jaar 1938 werd een nationale partij 
gevormd. 

Gedurende de oorlog beperkte de partij zioh tot het maken van plannen 
voor de na-oorlogse periode. Na de bevrijding in 1945 spoorden de leden 
aan tot hervatting van het werk voor en door de partij. De partij scheen 
geheel opnieuw te moeten beginnen ; maar datzelfde najaar gaf de ver
kiezing van 8 leden in de Storting te zien 1). Het aantal vertegenwoor
digers gekozen in de achtereenvnlgende verkiezingen bedroeg in 1949: 9, 
in 1953: 14, in 1957: 12, in 1961: 15 en in 1965: 13. 

De groei van de partij heeft zich op overeenkomstige wijze afgespiegeld 
in de verkiezingen voor de districtsraden. Zo bijvool'beeld in 1963, toen 
vele vertegenwoordigers werden gekozen, verdeeld over het gehele land 
(de partij heeft in totaal 24 districts-raadvoorzitters en 16 vice-voorzitters). 

De partij-organisatie heeft eveneens een indrukwekkende groei door
gemaakt. De partij zelf heeft 37.545 leden (cijfers van 1965), 416 plaat-

1) Het totaal aantal vertegenwoordigers in het Noorse parlement bedraagt 150. 
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selijke verenigingen, 151 vrouwen oommissies, 196 jeugd- en schoolgme
pen. De nationale partij-organisatie heeft een algemeen secretariaat, een 
secretariaat voor jeugdzaken, een secretariaat voor organisatorische aan
gelegenheden, een secretariaat voor het verstrekken van inlichtingen, een 
"reizend secretariaat", alsmede een partijbureau in Oslo. 

De kern van de partij-organisatie omvat drie afdelingen: het nationale 
partij-comité, de jeugdorganisaties en de vrouwenorganisatie. Elk van 
deze drie organisaties heeft zijn eigen dagelijks bestuur en secretariaat. 
Elk kies--district heeft zijn eigen partij comité. 

De belangrijkste partij-bijeenkomst wordt om de twee jaar gehouden. 
De partij-pers is bescheiden. Het partij orgaan komt wekelijks uit en telt 
een oplaag van ongeveer 14.000 stuks. In. een paar districten wordt een 
maandelijks districts-blad uitgegeven. Wanneer belangrijke ver1áezingen 
in zicht zijn worden in ieder district speciale verkiezingsnummers van de 
partij-bladen uitgebracht. 

De oplaag voor het district Oslo bedraagt dan 140.000, voor Nordland 
75.000, voor Buskerud 65.000 enz. 

Daarnaast geeft de partij speciale verkiezingspamfletten uit en ander 
propaganda-materiaal welke de beginselen en het volledig program van 
actie van de partij vermelden. 

De partij heeft zijn eigen Kamer-club met een secretaris-voorzitter. 
Evenals de andere politieke partijen in het Storting heeft de Christelijk
democratische fractie een eigen secretariaat. 

Partij-politiek 
Het manifest van de Christelijke Volkspartij verklaart, dat "de Christe

lijke Volkspartij .... tracht .... politiek geïnteresseerde mannen en 
vrouwen de mogelijkheid te geven, te werken aan de verwezenlijking 
van een democratisch politiek systeem dat gebaseerd is op christelijke 
idealen." 

Het partij-manifest dateert van 1938. De hierboven genoemde passage 
uit het manifest vat het gronddoel van de partij in zijn kern samen. 

In de actuele politiek staat de partij enigszins links van het midden; 
door de jaren heen heeft de partij haar waarlijk klasseloos karakter be
houden. Zo wees een in het Stavanger-district gehouden onderzoek naar 
de politieke partijen in Noorwegen uit - een onderzoek dat werd ui~ge.!. 
voerd door het Instituut van Sociale Wetenschappen, onmiddellijk na de 
algemene verkiezingen in 1957 - dat "de Christelijke Volkspartij ... de 
enig echt klasseloze politieke partij in Noorwegen is" ! 

Haar weerklank bij het kiezerscorps blijkt niet gebaseerd te zijn op een 
vereenzelviging van de partij met enige sociale klasse, maar ze biedt een 
partij-programma waarvan de fundamentele principes gebaseerd zijn op 
religieuze en ethische opvattingen. 

De meest dringende taak van de partij is, dit alles ook metterdaad 
waar te maken. Het is onnodig te zeggen dat dit doel het practische poli
tieke werk van de partij sterk beïnvloedt. De partij richt dan ook het voor
naamste deel van haar krachtsinspanning op het tot stand brengen van 
belangrijke sociale hervormingen in een eeuw waarin een platvloers mate
rialisme de basis vormt van de menselijke handelingen en levenswijze. 

Het opnieuw naar voren brengen van de christelijke levenswaarden in 
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onze samenleving - dat is het wat de partij traoht te bereiken met behulp 
van alle mogelijke middelen. 

Reeds voor 1936, dus jaren voor het totstandkomen van de nationale 
bepaling, werd er een concept gemaakt dat aoht leidende beginselen bevatte. 
Heden zijn deze acht beginselen belangrijker dan ooit te voren, iets waar
van de partij zich ter dege bewust is. Deze beginselen luiden als volgt: 

1. De dhristelijke levenswaarden moeten worden gekweekt en be
vorderd binnen de kerk, onze scholen en het gehele culturele leven. Aan 
het godsdienstonderwij s moet een rechtmatige plaats worden verzekerd 
op alle lagere scholen en haar betekenis moet worden versterkt op alle 
middelbare scholen. 

Degene die aan de staatsscholen les geven in hetgeen de Bijbel ons leert, 
moeten het ohristelijke geloof belijden of onderschrijven. 

Het is van groot gewidht, dat de kerk en alle vrijwillige christelijke 
activiteiten onder gunstige omstandigheden werkzaam zijn. Evenzo streeft 
de partij naar verbetering van de wettelijke regeling van de algemeen 
christelijke feestdagen als: de zondagen, het Kerstfeest, Pasen, Pinksteren 
enz. Geen steun van regeringswege dient te worden verleend aan enige 
culturele instelling of stichting, wier grondbeginselen vreemd zijn aan de 
christelijke geest ofwel dienstbaar zijn aan de ondermijning van de christe
lijke levenswaarden. 

2. Onze partij moet dienstbaar zijn aan het steunen van en oefenen 
van toezicht op de activiteiten van alle lagere scholen, opdat deze in staat 
zijn de levenswaarden uit te dragen waarop ons gehele culturele leven kan 
worden gebouwd. Verder weet de Christelijke Volkspartij zich verantwoor
delijk voor het scheppen van voldoende faciliteiten voor het verkrijgen 
van practische scholing door jonge mensen. (Bijna alle lagere en middel
bare scholen zijn in het bezit van en worden bestuurd door de Staat of 
districtsraden). 

Wij geloven dat onze scholen en universiteiten moeten bijdragen tot 
de verspreiding van kennis onder het gehele volk. De studiecentra zullen 
dus niet om zichzelf mogen draaien maar zullen naar buiten moeten zijn 
gericht, opdat onze maatschappij in z'n geheel daarvan baat zal kunnen 
vinden. 

Aan de niet-openbare onafhankelijke scholen en opleidingsinstituten 
(lagere scholen, kweekscholen, technisch onderwijs enz.) moeten overheids
subsidies worden toegekend en vrijheid van handelen worden verleend. 

Deze leningen dienen uiteraard te worden verstrekt onder voorwaarde 
dat de scholen voldoen aan eisen op pedagogisch gebied en onderwijs
niveau, zoals van zulke instellingen verwacht mag worden. 

3. Wij wensen dat onze samenleving er één is, waar recht en billijk
heid heerst. Evenals onze partij zich keert tegen een strikt totalitair 
overheidsregiem kan ze ook geen ongebreidelde economische vrijheid aan
vaarden. In plaats daarvan pleit ze voor een aanvaardbare tussenvorm 
tussen deze beiden. Iedere burger heeft het recht op volledige werkge
legenheid, die voldoening kan soheppen. Particulier initiatief en persoon
lijke vindingrijkheid wordt van ganser harte aangemoedigd voorzover ze 
niet strijdig zijn met het algemeen belang. 
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Tegelijkertijd echter moet het land gemeenschappelijke activiteit stimu
leren op grond van de solidariteit tussen alle burgers en de idee der vrij
willige samenwerking. Het is duidelijk dat de autoriteiten over mogelijk
heden moeten beschikken om bij meningSIVerschillen tussen beide te komen 
en conflicten die schadelijk zijn voor onze samenleving en haar burgers 
te beslechten. 

Wij moeten de geest onder de werknemers verbeteren. Een nationaal 
pensioenl'onds moet worden gesticht, op een wijze die financieel gezond is. 

4. We moeten het kwaad van het alcoholmisbruik energiek bestrijden. 
Ons doel is een volk, dat zichzelf matigt. Ieder district moet zelfstandig 
de bepalingen ten aanzien van de drankvergunningen kunnen toepassen. 
Aan de door de overheid gesteunde corporatie die ijvert voor onthouding 
moeten meer mogelijkheden worden verleend en aan alle plaatselijke anti
alcohol-verenigingen moet volledige steun worden gegeven. 

De inkomsten aan accijns op bier, wijn en andere alcoholische dranken 
dienen primair te worden gebruikt voor de financiering van de campagne 
tegen de gevaren van alcohol en voor de verzorging en behandeling van 
degenen, die aan alcohol verslaafd zijn. 

Aan de beoefenaars van ber.oepen, waarin men op een of andere wijze 
verantwoordelijk is voor het welzijn en de levens van anderen, moet het 
alcoholgebruik tijdens het werk worden verboden. 

In alle inrichtingen voor onderwijs (inclusief de universiteiten) zal meer 
tijd moeten worden gespendeerd aan het doorgeven van alle feiten ten aan
zien van alcohol en alcoholisme. AlCOlholisohe dranken dienen niet te wor
den geserveerd bij officiële plechtigheden. 

De laatste vier paragrafen van het partij-manifest gaan over vragen 
van economische en financiële aard en de partij-politiek ten aanzien van I 

problemen als: de inhoud van de democratie, het gerechtelijk apparaat, 
inclusief de rechtsprocedure in strafrechtelijke en civiele zal<en. 

De partij wil het democratisch karakter van ons ~egeringssysteem ver
dedigen. Op onze rechtbanken en gerechtshoven rust de verantwoordelijk
heid hun plicht onpartijdig en in een christelijke geest uit te voeren. 

Onze strijdkraohten mogen voor geen ander doel wOl'den ingezet dan 
voor de verdediging van het land. Internationale samenwel'king en -con
tacten moeten worden geïntensiveerd en dienen bij te dragen tot het uit
eindelijke doel van multilaterale ontwapening en wereldvrede. 

De sleutel tot de fundamentele denk- en handelwijze van de Christelijke 
Volkspartij is vanaf het allereerste begin geweest: het christelijk geloof. 
Het essentieel-christelijk karakter van de partij is o.a. uitdrukkelijk neer
gelegd in haar verkiezings-manifest van 1965, waarvan we een samen
vatting hier laten volgen. 

Samenvatting verkiezingsmanifest 
De Ohristelijke Volkspartij is er rotsvast van overtuigd dat het 

menselijk welzijn afhankelijk is van andere factoren dan materiële wel
vaart en financiële zekerheid. De mens leeft bij brood - maar niet bij 
brood alleen. Het dhristelijk geloof belijdt dat de mens Gods schepsel is 
en dat onze levens een goddelijk doel hebben. God heeft aan ieder mens 
een doel gesteld! De zin van het leven is dit doel te bereiken; en we ge-
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loven dat men alleen dan van werkelijke "welvaart" mag spreken, wanneer 
sociale omstandigheden de mens in staat stelle.n om overeenkomstig Gods 
plan te leven. 

God heeft de mens zijn geboden gegeven. Deze wetten zijn gebaseerd 
op Gods oneindige liefde en dienen als leidraad voor het menselijk gedrag. 
Alleen door het letten op Zijn Wet kan de mens Gods plan vervullen. 
Vervreemding van God en Zijn geboden leidt onvermijdbaar tot geestelijk 
verval en desintegratie welke door geen materiële voorspoed goed te maken 
vaLt. Want wat zou het een mens baten, wanneer hij de gehele wereld 
wan, maar zijn eigen ziel verloor? (Matth. 16 : 26). 

De Christelijke Volkspartij is er vast van overtuigd dat deze waar
heden zowel betrekking hebben op het persoonlijke leven als op dat van 
de natie in z'n geheel. 

De Goddelijke wetten zijn ons gegeven voor zowel onze redding als 
onze veiligheid. Daarom zijn wij van mening dat ze hebben bij te dragen 
tot de bevordering van groei en ontwikkeling van onze maatschappij. 
Overeenkomstig dit uitgangspunt dient de politiek gebaseerd te zijn op 
christelijke beginselen: anders zal het niet mogelijk zijn duurzame stabili
teit, veiligheid en voorspoed in dit land te scheppen. 

Met andere woorden: de stijging van de economische welvaart en groei 
zal samen dienen op te gaan met een overeenkomstige groei van de geeste
lijke en ethische levenswaarden. 

De Christelijke Volkspartij is ervan overtuigd, dat alleen het christelijk 
geloof de dynamische kracht kan leveren die nodig is om onze maatschappij 
te wijzigen. Het is om deze reden dat de Christelijke Volkspartij alles 
wat in haar vermogen ligt zal doen om te zorgen dat iedereen de wonder
lijke gave en levend makende kracht van het christelijk geloof kan ervare.n. 

Wetenschappelijke en technische vooruitgang, economische groei en 
moderne communicatie-middelen hebben diepgaande veranderingen in de 
moderne samenleving veroorzaakt en niet minder dan een omwenteling 
onder de geledingen van de hedendaagse generatie. 

De sociale orde verkeert in een staat van voortdurende verandering, de 
plattelandsbevolking loopt terug, de industrie heeft gehele bevolkings
groepen overgeplant naar gebieden met een toenemende industrialisatie en 
urbanisatie. De hedendaagse economische en sociale omstandigheden ver
schillen essentieel van het patroon uit vroeger dagen. 

De nieuwe generatie heeft aan geheel nieuwe levensgewoonten en nieuwe 
denkpatronen gestalte gegeven. De morele en ethische levenswaarden van 
de moderne generatie hebben weinig gemeen met die van voorafgaande 
generaties. 

Zeker, nooit tevoren had de mens zulk een scala van mogelijkheden om 
van zijn talenten en bekwaamheden een zo goed mogelijk gebruik te 
maken, ongeacht sociale klasse en familie-achtergrond. De ontwrichte 
aspecten van de hedendaagse "maatschappij van overvloed" zijn echter 
maar al te duidelijk, zie bijvoorbeeld naar de allesdoordringende invloed 
van de moderne massa-media. 

De aard van hetgeen door pers, radio, T.V. en boeken enz. gebracht 
wordt is dikwijls afkeurenswaardig en ongewenst, omdat hierin de christe
lijke levenswaaI'den en deugden worden ondermijnd. Jonge mensen worden 
hierdoor aangemoedigd het christendom de rug toe te keren. 
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De partij is zic:h wel bewust dat de ineenstorting van de moraal het 
zaad bevat voor sociale desintegratie zoals die tot uiting komt in de schrik
barendE' stijging van de misdaad, sexuele uitspattingen, de steeds toe
nemende verslaving aan bedwelmende middelen en alcohol, het uiteenvallen 
van het huiselijk leven, het gebrek aan discipline op scholen en het steeds 
toenemende aantal echtscheidingen. 

Een gecoördineerde en niet· aflatende strijd tegen deze verstorende 
elementen dient samen te gaan met een besliste krachtsinspanning om al 
datgene in stand te houden, dat vorm geeft aan een gezonde samenleving, 
die is gebaseerd op de zedelijke en morele integriteit van haar burgers. 

Kerk, christelijk geloof en scholen 
De kerk en onze scholen hebben het belangrijkste aandeel bij de geeste

lijke leiding en de verstandelijke vorming van ons volk. Historisch bezien 
hebben onze religieuze en opvoedkundige instellingen een gemeenschap
pelijke achtergrond en de Christelijke Volkspartij heeft het zich daarom 
als taak gesteld de banden, welke tussen kerk en school bestaan, in stand 
te houden. 

De Noorse Schoolwet gaat ervan uit, dat op de scholen wordt les ge
geven in een christelijke geesrt. In overeenstemming hiermee dringt de 
partij erop aan, dat de christelijke invloed in het onderwijs en de op
voeding van de jeugd duidelijk merkbaar is. Het onderricht in de Bijbel 
en de Bijbelse geschiedenis moet dan ook gerekend worden tüt de belang
rijkste vakken op het lesrooster en dienen derhalve te worden gegeven 
in een voldoend aantal wekelijkse lesuren. Indien het aantal lesuren op het 
lesrooster wordt uitgebreid, moet de tijd, welke aan deze onderwerpen 
wordt besteed daarmede evenredig toenemen. Aan de geestelijke behoeften 
van de leerlingen bij alle soorten onderwijs - inclusief dat van de tech
nische- en vakopleidingen - moet op adequate wijze tegemoet worden 
gekomen. Scholieren moeten geconfronteerd worden met de christelijke 
levenswaarden en de ethische vragen, welke hun toekomstig beroep met 
zioh zullen brengen. Men moet echter niet denken, dat dit louter en alleen 
door het Bijbelonderricht tot stand gebracht kan worden! De gehele opzet 
en krachtsinspanning van onze scholen moet op bovengenoemd doel ge
richt zijn. In de praktijk brengt het vorenstaande met zich, dat school
boeken en onderwijsmethoden moeten voldoen aan christelijke maatstaven. 
Het werk op de schülen zal dagelijks niet beginnen zonder voorafgaand 
gebed. De Christelijke Volkspartij wil, dat onze kinderen in hun jeugd 
worden beschermd en een gedegen opvoeding krijgen. 

Het onderwijssysteem moet flexibel zijn, en zo zijn opgezet, dat 
door een grote verscheidenheid van onderwijsmogelijkheden en cursussen 
aansluiting gevonden kan worden bij de talenten en de geschiktheid van 
de leerlingen. Ouders hebben in gelijke mate de taak en de plicht hun 
kinderen op te voeden in het christelijk geloof. 

Tehuizen, scholen, de kerk en alle instellingen, welke bij de zorg voor 
het kind en de jeugdigen in het algemeen betrokken zijn, moeten op basis 
van deze vitale uitgangspunten samenwerken. Het is de taak van de samen
leving deze samenwerking op alle mogelijke manieren te bevorderen. Kort
gezegd ziet de Christelijke Volkspartij het als haar opdracht de scholen 
te versterken en aan te moedigen in de naküming van hun taak, welke 
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bestaat in de karakter- en de persoonlijkheidsvorming van de jeugd. 
Die christelijke beginselen, welke aan het lesgeven op onze scholen ten 
grondslag liggen, moeten gelijkelijk het gehele levens- en welzijnspatroon 
van het kind doortrekken. 

De zienswijze van de Christelijke Volkspartij ten aanzien van het 
culturele leven 
Onze houding ten aanzien van het culturele leven moet gegrond zijn op 

de eerbied voor en een waarderende houding ten opziohte van de geeste
lijke erfenis, onze historische en nationale tradities en die idealen, ge
woonten en instellingen, welke de grondtoon van de cultuur van het Noorse 
volk uitmaken. Tegenover de pers, de radio en de film, het toneel, de lite
ratuur, de muziek en andere uitingen van kunst moet een positieve houding 
worden aangenomen. Het richtsnoer voor de activiteiten van de Noorse 
Radio Omroep moet van dien aard zijn, dat de radio- en televisiepro
gramma's aan de hoogste eisen voldoen. Alleen op die wijze zullen deze 
massamedia een belangrijke rol kunnen spelen bij de culturele verheffing 
van het volk, doordat ze een bijdrage leveren tot verbetering van de reli
gieuze, ethische en culturele maatstaven van de bevolking. 

Overheidssubsidies aan de filmindustrie en toneelgezelschappen zullen 
slechts mogen worden toegekend onder het uitdrukkelijke beding, dat het 
algemene peil van de producties daardoor verbeterd zal worden. De zg. 
"pop-cultuur" en massa-media vormen een ernstige bedreiging voor het 
hoge artistieke niveau, voorzover ze de tendentie in zich hebben de waar
dering voor werkelijk goede kunst te doen verminderen. 

De individuele mens moet worden bijgebracht de moreel-verwoestende 
tendenzen, die zich vandaag de dag openbaren, onmiddellijk van de hand 
te wijzen. Het geestelijk vergif hult zich al te vaak in het kleed van de 
persv,rijheid", "de vrijheid van expressie" enz. 

Onze gehele nationale beschaving wordt onophoudelijk en schier onweer
staanbaar beïnvloed door de wereld als geheel; soms op goede, soms ook 
op verkeerde wijze. Wij moeten streven naar een evenwicht tussen datgene 
wat van buitenaf tot ons komt en geaccepteerd kan worden, terwijl ander
zijds onze eigen culturele erfenis bescherming en verdere ontwikkeling 
verdient. 

Buitenlandse betrekkingen 
De Christelijke Volkspartij is sterk doordrongen van de idee van de 

christelijke naastenliefde. Meer dan enige andere politieke partij zijn wij 
voorvechters voor ruime hulp aan de onderontwikkelde gebieden en de 
niet-vrije volkeren in deze wereld. In onze buitenlandse politiek steunen 
wij de organisatie der Verenigde Naties van ganser harte, terwijl wij er 
bovendien van overtuigd zijn. dat deze organisatie verder dient te wor
den uitgebouwd. Aan haar dienen grotere macht en bevoegdheden te wor
den gegeven, waardoor ze kan blijven dienen als (het meest vitale en enige) 
instrument om de wereldvrede te handhaven. Noorwegen zal lid blijven 
van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, zolang de Verenigde Naties 
nog niet in staat zijn harerzijds de dreiging van de koude oorlog te ver
minderen. 

De partij staat multilaterale ontwapening voor inzoverre dit een realis
tische veronderstelling kan worden genoemd; en zij zal onafgebroken wer-
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ken voor het afschaffen van alle atoomproeven, alsmede voor een controle 
op de verdere verspreiding van atoomwapens op het Noorse grondgebied 
en tegen de uitrusting van de Noorse strijdkrachten met dergelijke wape
nen. Evenmin kan de vestiging van buitenlandse militaire bases of het 
stationeren van buitenlandse troepen op Noors grondgebied wmden ge
tolereerd. 

De partij is bereid te aanvaarden, dat een aantal mensen op grond van 
gewetensbezwaren weigert de wapens op te nemen en in militaire dienst 
te gaan. Deze gewetensbezwaarden moeten in de gelegenheid worden ge_ 
steld niet-militaire werkzaamheden te verrichten, en wel voor geen langere 
duur dan de dienstplicht geldt. 

De partij zal aanmoedigen, dat een onderzoek wordt ingesteld naar de 
mogelijkheid om een alternatief te vinden voor de gewone dienstplicht. 
Zulk een alternatief zou hieruit kunnen bestaan, dat de recruut, als hij 
dit wenst, bij het vredes corps van de Verenigde Naties kan gaan dienen. 

De verhoudingen en de samenwerking tussen alle landen op allerlei 
niveaus (sociaal, economisch, cultureel) is een thema waaraan de partij 
veel aandacht zal besteden. Het aankweken van betere verhoudingen en 
het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende economische 
handelsblokken, welke zulk een nadelige invloed op de wéreldhandel heb
ben uitgeoefend, moet zover als mogelijk is beproefd worden. Ons land 
mag tot geen enkele prijs ooit tot een internationale overeenkomst toe
treden, waardoor de wezenlijke christelijke geest, welke uit de grondwet 
en de wetten spreekt, geweld aangedaan zou worden. 

Een vergelijking tussen de e.v.p. en de andere politieke partijen 
In Noorwegen zijn zeven politieke partijen, waarvan er zes in het 

parlement vertegenwoordigd zijn. 
Venstre (d. i. de linkse partij in het parlement) is de exponent van het 

liberalisme in Noorwegen. Ze werd opgericht in 1883. 
H.0yre (hetwelk "rechts" betekent) begon in 1884 met haar werkzaam

heden en is een voorvechter van het conservatisme. De Norske Arbeiders
partij (socialistisch) dateert uit 1887. 

In 1920 kwam uit de toenmaals bestaande Boerenpartij de Santer
partiet (centrumpartij) voort. Deze centrumpartij vindt haar aanhangers 
vooral onder de boeren en de mensen met agrarische beroepen. 

In 1923 scheidde zioh een extreem linkse groep van de socialistische 
partij af en vormde de communistische partij. Deze is op het ogenblik niet 
vertegenwoordigd in het parlement. 

De zg. Socialistische Volkspartij ontstond in 1961 toen vijf leden van 
de socialistisohe partij uit de partij gestoten werden, omdat ze het niet 
eens waren met de houding van de partij ten aanzien van de N.A.V.O. 

De verdeling van het aantal zetels in het Noorse parlement bij de laatst
gehouden verkiezingen (1965) is als volgt: 

Socialistische partij - 68 zetels; daarvóór 74 zetels 
Conservatieve partij - 31 zetels; 

" 
29 

" Centrum partij - 18 zetels; 
" 16 

" Liberale partij - 18 zetels; 14 
" Christelijke Volkspartij 13 zetels; 

" 15 
" Socialistische Volkspartij - 2 zetels; 

" 2 
" 
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Zoals uit het bove.nstaande reeds blijkt wordt het socialisme in poli
tieke zin door drie verschillende partijen in ons land vertegenwoordigd: 
de socialistisdhe partij, de communistische partij en de socialistische 
arbeiderspartij. De socialistische partij is tot aan 1965.30 jaar aan het 
bewind geweest; in deze periode heeft ze slechts gedurende één maand 
niet aan de regering deelgenomen. De wellicht merkwaardigste episode in 
de naoorlogse politieke geschiedenis van Noorwegen vond plaats in de 
zomer van het jaar 1965. De conservatieven, de christelijk democraten, de 
l~beralen en het centrum vonnden toen samen een regering. Deze was 
echter slechts een kort leven beschoren, daar de twee in het parlement aan
wezige socialistische partijen samen één lijn trokken, waardoor dit kabinet 
reeds gevallen was, voordat het met de eigenlijke werkzaamheden was 
begonnen. 

Zoals uit het bovenstaande reeds bleek wordt het behoude.nde element 
in de Noorse politiek vertegenwoordigd door de conservatieve partij, de 
liberale partij en de centrumpartij; in hoofdzaak ook door de socialistische 
volkspartij, die er eahter de voorkeur aan geeft in politieke zaken autonoom 
en onafhankelijk op te treden. 

De namen van de fractievoorzitters in het parlement voor de huidige 
zittingsperiode, welke van 1965 tot 1969 duurt, luiden als volgt: 

Mr. Trygve Bratte1i 
Mr. Svenn Stray 
Mr. Lars Leyro 
Mr. Bent Ryjiseland 
Mr. Lars Korvald 
Mr. Finn Gustavsen 

- Socialistische partij 
- Conservatieve partij 
- Centrum partij 
- Liberale partij 
- Christelijke volkspartij 
- Socialistische volkspartij 

Iedere vier jaar worden algemene verkiezingen gehouden. Het Noorse 
parlement - de "Storting" - telt 150 leden. Hoewel Noorwegen bet 
"één-kamer-stelsel" heeft, wordt de Storting in twee secties verdeeld 
als de behandeling van nieuwe wetten aan de orde is. Deze twee afdelingen 
worden "Odelsting" en "Lagting" genoemd. 

* 
DE FINSE CHRISTELIJKE UNIE 

Wat zij doet en wat zij beoogt 

DOOR 

AHTI TELE 
voorzitter van de Finse Christelijke Unie (FCU) 

1. Oorsprong en karakter 
Na de tweede wereldoorlog is er veel gediscussieerd over vragen met 



304 AHTI TELE 

betrekking tot de ohristelijke politiek en met name over de vraag of de 
christenen over zouden gaan tot formatie van een eigen partij of unie. 

Ongelukkigerwijs hebben de christenen in Finland sinds lang tot ver
schillende partijen behoord en de meeste van hen doen dit tot op vandaag 
nog. 

Daar komt bij dat de bestaande partijen in hun propaganda het hunne 
bijdroegen om deze toestand tot op heden te laten voortbestaan. In 1958 
echter besloten enige moedige mensen, na rijp beraad, tot vorming van 
een eigen unie over te gaan. 

Voorzitter werd Ola vi Päivänsalo. Zo startten de politieke activiteiten 
van de Christelijke Unie. 

In hetzelfde jaar nam onze unie deel aan de bovengenoemde verkiezin
gen. Het resultaat was echter zeer bescheiden: in totaal kregen wij slechts 
ongeveer 3000 stemmen en wannen daarmee geen zetel in de Diet 1). De 
verkiezingen toonden echter wel aan dat wij geestverwanten hadden in het 
land. De unie besloot dus haar werk voort te zetten. 

Van het begin af aan heeft onze unie grote nadruk gelegd op de be
tekenis en het belang van de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke 
ohristen óók in het sociale en politieke leven. Jammer genoeg is de activi
teit en belangstelling voor dit soort zaken niet erg groot onder de Finse 
christenen; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Katholieke landen. 

Aan de andere kant moet worden gezegd dat in ons land de christelijke 
organisaties bijzonder actief zijn. 

De mensen die met het werk van de F.C.U. zijn begonnen wisten dit 
en hoopten dat dezelfde geest later ook op de politieke organisaties zou 
overspringen en op deze manier ook voor sociale activiteiten in 't algemeen 
gebruikt zou kunnen worden. Hun aanvankelijke taak was in contact te 
komen met mensen, die bereid en in staat waren kleine plaatselijke orga
nisaties en groepen op te ,richten. Eveneens waren zij zich ervan bewust 
dat alle christenen nu eenmaal gewoon zijn bij elkaar te komen; waarom 
zou het dan niet mogelijk zijn hen ook voor politieke vergaderingen bij 
elkaar te krijgen? Aan hen diende duidelijk te worden gemaakt dat politiek 
een zaak is die allen aangaat. Geheel afgezien nog van het feit dat alle 
belangrijke en grote problemen worden opgelost en tot een einde worden 
gebracht in de Diet en de plaatselijke raden (Gemeenteraden). Was het 
niet zonder meer duidelijk dat de christenen zich met betrekking tot deze 
problemen niet afzijdig konden houden? 

De enige moeilijkheid was: hoe deze mensen bij elkaar te krijgen en ze 
duidelijk te maken dat zij verantwoordelijk zijn ook voor sociale en 
politieke zaken. Dit werd des te moeilijker toen onze kerk 2) een negatief 
standpunt innam ten opzichte van onze beweging. Zij begreep niet waarom 
het ging, dit in tegenstelling tot de kerk in vele andere landen zoals bijvoor
beeld in Noorwegen. 

Wij wisten en stemden er mee in, dat de voornaamste taak van de kerk 
is de verkondiging van Gods Woord; maar een meer positieve houding van 
de kerk, en in ieder geval een zeker begrip voor ons streven, zou ons 
gesterkt en geschraagd hebben en ons werk heel wat gemakkelijker hebben 

1) De Diet is het Finse parlement dat 200 zetels telt en uit 1 Kamer bestaat. 
2) De Evangelisch-Lutherse kerk, waartoe 95% van het Finse volk behoort. 



DE FINSE CHRISTELIJKE UNIE 305 

gemaakt. Daarom kon de F.C.U. weinig anders doen dan in vertrouwen 
en met veel geduld bij het volk begrip te wekken voor de noodzaak van 
deze beweging in ûns land. 

Na 1958 nam de F.C.U. deel aan verschillende verkiezingen met wis~ 
selend succes. Eerst in 1964, bij de gemeenteraadsverkiezingen, veroverde 
ûnze unie haar plaats op het pûlitieke terrein in Finland. 

Gegeven het feit, dat we slechts in één district 3), dat van de hoûfdstad 
Helsinki, met een kandidaat uitkwamen was dit een goed resultaat. Daarbij 
kwam dat we niet samenwerkten met enige andere partij. De naam van 
ûnze vertegenwoordigster is Mejuffrûuw Kerttu Vainikainen, rectrix van 
de BijbelSdhool in Helsinki. 

Het zwaartepunt in ûnze politieke activiteiten ligt ûp het terrein van 
het maatschappelijk leven. Verder stellen wij dat de christelijke waarden 
als basis moeten dienen voor alle sociale en culturele zaken. 

Ons doel is een politiek te verwezenlijken gebaseerd op christelijke be
ginselen. Wij zien ûnszelf niet als de partij die het alleenrecht zou hebben 
ten aanzien van christelijke zaken. Wij zijn van mening dat iedere partij 
voor zijn eigen christelijk gehalte verantwûordelijk is. 

Het centrale thema is dat de zogenaamde christelijke visie verder be
slag zal krijgen in ûns politieke leven en dat de christelijke stem meer en 
meer zal wûrden gehoord in de Diet en de gemeenteraden. 

De F.C.U. heeft nauwe relaties met de zuster-partijen in Noorwegen 
en Zweden. Wij ûntvingen vele nuttige aanwijzingen zo wel wat betreft 
praktische als wat betreft theoretische kwesties in het politieke leven. In 
1964 werd Finland uitgenodigd ûp de vergadering van christenen uit 
Noorwegen en Zweden in Stockhûlm. De vergadering leidde in 1965 tot 
de ûprichting van een Noordelijke Christelijke Unie in Helsinki. Deze 
ûrganisatie houdt om de twee jaar een bijeenkomst in een van de Scandi
navische landen. De vûlgende vergadering zal in 1967 in Noorwegen wor
den gehouden. 

De politieke kwesties waar wij het meest de nadruk op leggen zijn: 
het huisvestingsprobleem, zûwel in de steden als op het platteland, het 
beleid van de vakûpleiding van jonge arbeiders, het maatschappelijk werk 
ûnder bejaarden en invaliden, een rechtvaardige en efficiënte steun aan de 
verschillende bedrijfstakken, en ook O'verheidsmaatregelen die een ver
betering van het industriële klimaat beogen van de achtergebleven gebieden 
in O'ns land. Wat de buitenlandse politiek betreft zij opgemerkt dat onze 
unie in z'n geheel de O'fficiële ,buitenlandse politiek van ûnze regering 
steunt. 

Wat de toekomst van O'nze activiteiten betreft vermelden wij tenslotte 
dat we weer deel zullen nemen aan de algemene verkiezingen in Finland 
in 1966. 

Dit maal zullen wij met kandidaten uitkûmen in verschillende kies
districten in het land. Waarsohijnlijk zullen wij ook samenwerken met 
enige andere democratische partijen. 

Het materialisme is zO' wijd verspreid, dat het volk er genoeg van schijnt 
te krijgen. Daarom hebben wij betere kansen dan voordien het geval was. 
Daarenboven hebben wij het vûlk een duidelijk alternatief te bieden. 

3) Finland kent het districten-stelsel. 
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Aan onze actie-punten: een traditie-gebonden cultuur-politiek, een 
liberaal-economische politiek en een actieve sociale politiek - is veel aan
dacht besteed. Kortom wij kunnen zeggen dat we "aan iedereen iets" te 
bieden hebben. 

De districten waar we het van moeten hebben liggen op het platteland. 
Daar is nog veel geloof in God en we hopen dat we deze plaatsen kunnen 
"vinden" en met de daar levende bevolking contact kunnen maken. 

'* 
BOEKBESPREKING 

TIJMEN KNECHT, Laat Europa kiezen. Boeketreeks, Uit
geversmaatschappij J. H. Kok N.V., Kampen, 1965. 

"Het zoeken naar een titel voor een boek is een bepaald nuttige bezig
heid," zo begint Knecht de inleiding van zijn nieuwe bundel opstellen, 
die ditmaal enkele hoofdzaken van de Europese politiek betreffen. Knecht 
vindt dat Europa moet kiezen. "Niet alleen tussen het nationalisme-om
het-nationalisme van De GaulIe en het supra-nationale Europa van de 
federalisten, niet alleen tussen een zelfstandig en een min of meer hecht 
met de Verenigde Staten verbonden Europa. Europa staat voor een 
complex van keuzen waarvan een groot deel gewoonlijk wordt versluierd. 
Versluierd omdat men met die keuzen geen raad weet; versluierd omdat 
bepaalde belangen per sé gedekt moeten worden." 

Achtereenvolgens behandelt de schrijver het probleem Europa, het pro
bleem Frankrijk, het probleem Italië, het probleem Spanje, de CDU
gedachte en de ontwikkelingshulp, terwijl tenslotte van zijn echtgenote, 
mevrouw Helen M. Knecht-Drenth, een kritische beschouwing is opge
nomen over de Alliance for P,rogress, het ontwikkelingsprogramma voor 
Latijns-Amerika. 

Het is bijzonder moeilijk, in kort bestek een ook maar enigszins volledig 
beeld te geven van de vele denkbeelden, die Kneoht ontvouwt. Wanneer 
men zijn gedachten onder een positieve noemer wil samenvatten, ontdekt 
men bovenal een sterk verlangen naar een levende democratie, zowel 
in de landen van Europa afzonderlijk als in de bovennationale strukturen. 
Daarbij stelt hij (blz. 64) dat de staatkundige democratie van beperkte 
waarde blijft, zolang de economische democratie nog niet is bereikt. Op 
dit punt gaat hij zeer ver en pleit :hij onder meer voor een verantwoor
dingsplicht van allen die leiding geven aan de geleiden, en een roulering 
in de leiding om elitevorming tegen te gaan. Bij dit alles acht hij de 
geestelijke vrijheid, met name de vrijheid van meningsvorming en 
meningsuiting en het bewaren of creëren van mogelijkheden daartoe van 
essentieel belang. "Ziedaar," aldus Knecht, "de ohristelijk-democratische 
richtlijnen voor de Europese gemeenschap." 

Helaas kost het moeite, veel positieve gedachten uit het boek te peuren. 
Veeleer is het, alsof de schrijver wordt gedreven, zo niet geobsedeerd, 
door allerlei anti-houdingen. Natuurlijk, volkomen terecht is zijn krachtig 
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verzet tegen neofascisme en nationalisme. Begrijpelijk is ook een anti
Duitse instelling, hoewel hier al iets blijkt van een ressentiment, waar
van men zou willen dat de schrijver het iets meer had onderdrukt. N atuur
lijk is er alle reden om tegen een verbinding van Spanje met de EEG 
te ageren. Ook zal men zich keren tegen pogingen van het Vaticaan 
om ongewenste sociaal-economische verhoudingen te continueren, zoals in 
Italië. 

Men moet echter niet overdrijven. Het is bepaald niet meer dan de 
halve waarheid wanneer men bijvoorbeeld wel schrijft over absolutisme, 
totalitarisme en traditioneel paternalisme van de Rooms-Katholieke Kerk 
maar in opstellen, die nota bene zijn geschreven tussen 1962 en de zomer 
van 1964, volkomen zwijgt over eventuele invloeden van het Tweede Vati
caanse Concilie. Men doet de rooms-katholieken evenzeer onrecht wanneer 
men er volkomen aan voorbijgaat dat een KVP als bij ons momenteel 
streeft naar deconfessionalisering, wat voor haar niet is het loslaten van 
de binding met het christelijk geloof maar wel het slaken van de band met 
de Rooms-Katholieke Kerk. 

De antihouding vindt een dieptepunt in het hoofdstuk, waarin van de 
CDU-gedachte niets wordt heel gelaten. Knecht is hier wel bijzonder ge
makkelijk met zijn constructies. Uit de samenwerking van de christen
democraten in Europees verband leidt hij het bestaan van een Europese 
CDU af om vervolgens tegen deze constructie ten strijde te trekken. 
Natuurlijk, er is alle reden tot kritiek en tot grote bezorgdheid, over de 
ontwikkeling van de christelijke democratie, maar ook hier is toch wel van 
groot belang, met welke tonen men muziek wil maken. 

Men krijgt al kippevel, wanneer men aan het begin van dit hoofdstuk 
leest: "De massa-organen zijn V'Oor een betoog als het mijne gesloten. 
Toch een hoopgevend bewijs dat men de invloed van een nuchtere en 
realistische beschouwingswijze op de partij-politieke massa vreest." En: 
"Aan de oppervlakte van de huidige samenleving, nationaal als inter
nationaal, bedrijven "human relation managers" hun bezwerende activi
teiten." 

Veel onderscheid wordt niet gemaakt. Berghuis, die wordt ingedeeld bij 
"de CDU-voorstanders onder de managers", wordt op één hoop geworpen 
met "het conservatisme van het eenheidskatholicisme-oude-trant, zoals dat 
nog steeds ovenheerst." Iemand die zowel Berghuis als de verhoudingen 
tussen de christendemocratische partijen goed kent en zich niet door een 
dergelijk diepgeworteld negativisme laat drijven, zal zoiets nooit schrijven. 

De toekomst wordt ons ook al voorgehouden: "Treedt er geen beslis
sende wending in, dan zal de protestantse managersgroep, al-leunend op 
Rome, de politieke gelijkschakeling binnen een zich - misschien nog -
christelijk noemend, maar in wezen onbestemd conservatief gericht blok, 
langzaam en zo geruisloos mogelijk voltrekken." En de toepassing luidt: 
"Voor allen die zich niet onder Rome's soepter willen scharen, voor allen 
die inzien dat men de machtige sociale emancipatiebewegingen van van
daag niet met traditionalistisahebezweringsformules kan afdoen, is het 
uur van beslissing nabij. Laten wij in ieder geval de leuzen voor wat zij 
zijn, laten wij ons voor ogen stellen dat wij de waarheid moeten doen." 

Europa moet kiezen. De waarheid doen. Maar waarvoor moet Europa 
kiezen? En wat is dat, de waaflheid doen? Helaas laat de schrijver op 
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dit punt zijn lezers, die hij door zijn kritische benadering bijna tot wan
hoop zal hebben gebracht, met zichzelf alleen. Knecht levert veel feiten
materiaal. Terecht wordt gewezen op veel misstanden. Er zit veel waarde
vols in dit boek, niet in het minst in de hoofdstukken van de schrijver 
en zijn echtgenote over de ontwikkelingshulp. Maar tezeer wordt dit alles 
overschaduwd door de negatieve benadering, het vermoeden van kwade 
trouw, het denken in zwart-wit schema's en een leerstelligheid, waarin voor 
menselijkheid nog nauwelijks plaats is en waarbij de mens, die wil kiezen, 
een positief alternatief in de situatie van vandaag zo goed als geheel wordt 
onthouden. J. v. P. 

Met PACEM IN TERRISonderweg. Rapport van de 
Katholieke Vredesbeweging Pax Christi, afd. N eder
land over de vrede in het atoomtijdperk. Uitg. J. J. 
Romen en Zn., Roermond, 1965. 

Zoals misschien bekend, is het doel van de internationale Pax Christi 
beweging het aankweken van een vredesmentaliteit en het van daaruit 
bezien van de problematiek van oorlog en vrede. Het wordt nagestreefd 
in het voetspoor van de vredesencycliek PACEM IN TERRIS van Paus 
Johannes XXIII. 

Door de Nederlandse afdeling van de heweging werd op 17 mei 1963 
een commissie van deskundigen op velerlei gebied ingesteld, met als op_ 
dracht het bestuderen van de mogelijkheid om van een katholieke visie uit 
een standpunt te formuleren inzake het vraagstuk van oorlog en vrede 
in het atoomtijdperk. 

In de inleiding van het rappod schrijft de Bestuursraad van de Neder
landse afdeling dat hij zich kan verenigen met de inzichten en conclusies 
van de rapporteurs. Hij beschouwt het dan ook als de grondslag voor de 
activiteiten in de komende jaren. Mede daarom is het goed dat aandacht 
aan de inhoud van het rapport wordt besteed. In de discussie over deze zo 
belangrijke problemen mogen wij zeker niet achterblijven. 

In het eerste van de vier hoofdstukken wordt het vraagstuk van oorlog 
en vrede geplaatst tegen de achtergrond van de "wereld onderweg"; een 
wereld die zich ontwikkelt van een wildernis tot een mondiale gemeen
schap. In deze ontwikkelingsgang wordt de huidige tijd vooral gekenmerkt 
door de toenemende onderlinge afhankelijkheid van alle landen op tal van 
gebieden o.a. dat van de oorlog. 

De moderne totale oorlog is geen zaak meer van twee naties of twee 
allianties, maar een gebeunenis waarbij de gehele internationale samen
leving direct is betrokken. 

Deze ontwikkeling heeft ook zijn invloed op de waardering van de leer 
van de rechtvaardige oorlog. Was in een vroeger stadium van de historie 
deze leer goed hanteerbaar als een poging om de adem van het christen
dom te laten gaan over een nog ongekerstend deel van de mensheid, als een 
poging om de wildernis te vermenselijken, in de huidige tijd dringt zich 
toch wel de vraag naar voren of zij nog kan worden gehandhaafd. In de 
handen der mensheid is immers een vernietigingskracht van globale orde 
gelegd. Wie weet wat een moderne oorlog inhoudt, kan hem toch niet 
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meer zien als een laatste middel tot handhaving of herstel van het recht 
danwel als instrument van de politiek. Hier wreekt zich in het bijzonder 
de omstandigheid dat de toenemende onderlinge afhankelijkheid der vol
keren niet of nog nauwelijks is verwerkelijkt in de staatkundige structuur 
van de menselijke samenleving. Aan de idee van de staat als een volmaakte 
gemeenschap die een onbeperkte souvereiniteit uitoefent, kan niet meer 
worden vastgehouden. 

De ontwikkeling der wapentechniek en de groeiende interdependenties 
op tal van andere gebieden hebben de vraag naar het recht van de oorlog 
wederom centraal gesteld; het vraagstuk van oorlog en vrede is komen 
te verkeren in een nieuwe situatie. 

Hoofdstuk twee draagt als titel: Als Christen in een verscheurde situatie. 
In het atoomtijdperk staat de mens op een geheel nieuwe wijze voor de 

vraag naar de grenzen van de macht: een macht die in de loop der tijden 
aanzienlijk is gegroeid, zo zelfs dat velen menen dat de mens in staat is 
de wereld in een complete chaos te veranderen. Hij moet leren deze macht 
te beheersen en zijn handelen te richten op het mogelijk maken van het 
voortbestaan van de mensheid ook in de toekomst. 

Bij het beantwoorden van deze uitdaging ziet de mens zich geplaatst 
in een ondoorzichtige en verscheurde situatie. Hij leeft in een tijd waarin 
oude waarden verdwijnen terwijl nieuwe nog gestalte moeten krijgen. 
Bovendien heeft de struotuur der internationale samenleving - met de 
afzonderlijke staat als hoeksteen - geen gelijke tred gehouden met de 
wapentechnische ontwikkeling. 

De versoheurdheid wordt voor de christen nog verdiept door de 
spanning die er is tussen zijn evangelische opdracht en de wereldse wer
kelij1<'heid waarin hij verkeert. Binnen deze werkelij1<'heid gelden veelal 
andere dan evangelische maatstaven. 

De christen mag het vraagstuk van oorlog en vrede echter niet uit de 
weg gaan. Zijn primaire zedelijke opdracht is mee te werken aan de in
standhouding van het leven. Dit kan ni,et worden bereikt door alleen een 
verbod van de moderne wapens, maar uitsluitend door uitbanning van de 
oorlog, door de organisatie van de vrede. 

Uiteraard zal hierbij elke kans om tot een gedeeltelijke oplossing te 
komen - zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen - moeten 
worden aangegrepen. Het is opmerkelijk dat in deze tijd zowel de evan
gelische opdracht als de werke1ij1<'heid dwingen het vraagstuk van de 
vrede centraal te stellen. 

In dit verband is het de taak van de kerk de mensheid van vandaag 
de vrede als hoogste opdracht voor te houden. Hiertoe dient zij een onaf
hankelijke positie in te nemen ten opzichte van de machten der ge
vestigde orde. 

De christen heeft tot taak de v:redesboodschap van de kerk gestalte 
te geven. Hij zal, worstelend met zijn geweten en geplaatst in een werke
lijkheid waarin de voorwaarden voor de vrede nog onvoldoende zijn ver
vuld ja, zelfs dikwijls de bereidheid nog ontbreekt, moeten kiezen. Hij 
wordt hierbij gesteund door de kerk en de katholieke vredesbeweging 
die, slaande een brug tussen kerk en wereld, op mondiaal niveau activi
teiten ontplooit om een vredesmentaliteit onder de mensheid te sCiheppen. 
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Zijn steun en troost bij dit alles is, dat hij in Gods hand een instrument 
is om mee te bouwen aan Zijn heilsplan. 

Leidde het voorgaande hoofdstuk tot een duidelijke keuze voor de vrede, 
in het derde hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag: hoe brengen 
wij de vrede naderbij? 

Als eerste opgave wordt dan gezien het voorkomen van een nieuwe 
wereldoorlog. Wij hebben tijd, ruimte en klimaat nodig om de grondslag 
te kunnen leggen voor een werkelijke vrede. De belangrijkste vraagstukken 
hierbij zijn: de alzijdige en gecontroleerde ontwapening, de vreedzame 
coëxistentie en de versterking van de Verenigde Naties. 

Heeft men eenmaal vat op de werkelijkheid, dan komt het probleem 
aan de orde hóé zij kan -worden omgevormd tot iets anders en beters, 
tot een mondiale gemeenschap die meer is dan een optelsom van nationale 
staten. De toekomst van de vrede is vooral afhankelijk van het tempo 
waarin de bestaande internationale ordening tot een bovenstatelijke wordt 
omgevormd. Het denken over dit probleem bevindt zich echter in een 
beginstadium. Vee1 is nog open voor discussie. Deze zal zich naar ver
wachting vooral toespitsen op de volgende vier aspecten: 

a. de rechten van de mens, 
b. de wereld-rechtsorde, 
c. de wereld-politieke orde, 
d. de were1d-welvaartsorde. 
In het denken en doen over en voor de vrede zal aan deze aspecten 

- die met de eerder genoemde vraagstukken in het rapport nader wor
den uitgewerkt - een centrale betekenis moeten worden toegekend. 

In het laatste hoofdstuk wordt de christen nog eenmaal zijn opdracht 
voorgehouden. Op de plaats waar hij is gesteld zal hij moeten meewerken 
aan het scheppen van een nieuw geestelijk klimaat. In zijn leven zal hij 
moeten tonen, dat de vrede niet uitsluitend een zaak van politici is, maar 
dat zij tevens wordt bepaald door de levenshouding van de mens tegen
over respectievelijk zijn medemens, de samenleving waarin hij is opge
nomen en de gemeenschap. 

Wil men hiertoe in staat zijn, dan zal men zich o.a. betrokken moeten 
gevoelen bij de· dagelijkse gebeurtenissen rondom ons. Daarnaast zal ook 
bij de opvoeding aandacht moeten worden geschonken aan de vrede als 
opdracht voor de mens. Dat hierbij dankbaar gebruik kan worden gemaakt 
van de moderne communicatiemiddelen is vanzelfsprekend. 

Maar vóór alles vereist deze levenshouding een innerlijke persoonlijke 
verandering, ja, niets minder dan een bekering. 

Commentaar 

De grote waarde van het rapport is wel, dat uitzicht wordt geopend 
op een weliswaar vèrverwijderd doch haalbaar doel en dat klaar en duide
lijk wordt aangegeven op welke wijze het, van de huidige situatie uit, kan 
worden bereikt. 

Het doet bovendien goed te lezen, "dat de auteurs zichzelf niet hebben 
willen zien als wetgevers, maar als gangmakers in een denken dat de 
concrete ontwikkeling op de voet volgt en daarin de perspectieven weet 
te ontdekken." 
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In het licht van deze aanhaling moeten dan ook de volgende opmer
kingen worden gezien. Zij zijn een bescheiden poging om aan het denk
proces deel te nemen. 

Eén van de vraagstukken waarop slechts weinig licht valt - mede wel
licht omdat het rapport handelt over de organisatie van een vreedzame 
wereld en niet is toegespitst op kernwapens - is dat van de toelaatbaar
heid van het gebruik van kernwapens zolang een internationale rechtsorde 
nog niet is verzekerd. 

Het rapport spreekt wel van een verbod van kernwapens, over de nood
zaak van (kern-)ontwapening - waarbij evenwel iedere vorm van een
zijdige (kern-)ontwapening van de hand wordt gewezen -, het wijst op 
de risico's van een afglijden naar atoomanarchie, het duidt op het verschil 
tussen het bezit en het gebruik van deze moderne middelen, maar het laat 
het vraagstuk van een eventueel gebruik, waarbij velen zijn betrokken en 
waarmee sommigen ernstig worstelen, min of meer over aan het indivi
duele geweten. Doch daar is het tè complex en tè indringend voor. Ook 
aan het denken over dit loodzware probleem moet richting, of, zo men 
wil, leiding worden gegeven. Het kan n1. leiden tot een innerlijke conflict
situatie voor de politicus die mede verantwoordelijk is voor het bezit; voor 
de militair die de inzet voorbereidt; de journalist die in zijn artikel oproept 
tot steun aan de NAVO; voor de dienstplichtige die de wapens bewaakt, 
transporteert of voor gebruik gereed maakt, enz. 

Iets is in dit verband welhaast vanzelfsprekend, n1. dat de begrippen 
bezit en gebruik van kernwapens wel kunnen worden onderscheiden maar 
niet gesoheiden. Zij liggen in elkaars verlengde en wie dan ook het bezit 
accepteert is mede verantwoordelijk voor het eventuele gebruik. Het bezit 
van kernwapens - dat in het politiek gebeuren inderdaad een grote rol 
speelt - is zonder de wil tot gebruik zinloos. 

Het is daarom nodig te stellen, dat in bepaalde gevallen het gebruik 
van kernwapens toelaatbaar moet worden geacht. Deze uitspraak gaat 
wel vergezeld van de bede, dat het nimmer zover zal komen, dat de over
heid zich geroepen voelt dit afschrikwekkende middel te hanteren. 

De hiervoor gemaakte restrictie "in bepaalde gevallen" noopt tot een 
enkele opmerking over de leer van de rechtvaardige oorlog. 

Is de gedachte, dat deze leer geen factor meer kan zijn in het humani
seringsproces van de gemeenschap, wel juist? 

Gemeend wordt dat, naarmate de ontwikkeling van de menselijke samen
leving voortschrijdt, zij wel een andere inhoud kan krijgen. Maar ook 
bij de totstandkoming van een wereld-politiek bestel zal een rechtvaardi
gingsgrond voor oorlog nodig zijn, ook al noemen wij deze calamiteit dan 
wellicht politioneel optreden. 

Bovendien doet deze leer ook in de huidige situatie nog opgeld. De 
jongste geschiedenis toont duidelijk, dat iedere oorlog beslist nog geen 
kernwapenoorlog behoeft te zijn; dat een beperkte oorlog tot de mogelijk
heden behoort. Bovendien moet het niet uitgesloten worden geacht, dat 
onder druk van de kernwapendreiging, nieuwe vormen van gewelddadig 
optreden zich gaan ontwikkelen, waartegen men zich moet en kan ver
zetten. 

Tenslotte is er ook voor onze huidige situatie behoefte aan een recht
vaardigingsgrond die uitgaat boven de min of meer pragmatische benade-
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ring van: het is nu eenmaal nodig omdat de potentiële tegenstander het 
óók doet. 

Zou deze laatste gedachte ten grondslag liggen aan onze defensieve in
spanning dan mag niet worden verwacht dat de huidige tegenstelling tussen 
Oost en West snel zal worden doorbroken en de verlangde vrede naderbij 
gebracht. 

Deze bespreking zou ongetwijfeld te lang worden indien wordt ingegaan 
op alle aspecten van het rapport die de moeite van het bespreken waard 
zijn. 

Te denken valt hierbij o.a. aan: 
a. de taak van de kerk, 
b. de dienstweigering, 
c. het wereld-politiek bestel, 
d. het voorkomen van atoomahantage, enz. 
Een zeer belangrijke kwestie verdient thans evenwel nog de aandacht, 

nl. de vraag naar de grenzen van de menselijke macht. 
In deze tijd spreekt men zo veel over de mogelijkheden van de mens 

om de wereld in een complete chaos te veranderen en het voortbestaan 
van de mensheid te vernietigen. Is dit ook voor de ohristen een realiteit? 
Hij gelooft toch dat God de wereld regeert en haar naar Zijn toekomst 
leidt. Zelfs de krachten die tegen Hem zijn gericht stelt Hij in Zijn dienst. 
Wij verwachten immers Zijn Koninkrijk dat in deze wereld - en wel 
in het bijzonder in Zijn Kerk - reeds gestalte krijgt. Zou de Heer 
toelaten dat Zijn werk wordt vernietigd? 

Wij mogen weten dat aan de macht van de mens grenzen zijn gesteld. 
Deze zekerheid stelt ons in staat wat afstand te nemen van de algemene 
vrees. Zij kan voorts een stimulans zijn om verder te gaan op weg naar 
de vrede, ook al wijst nog niets erop dat het uiteindelijke doel in het 
verschiet ligt. Deze zekerheid geeft ons bovendien grond onder de voeten 
om in de situatie van vandaag staande te blijven. 

Uiteraard mag het geloof aan de beperktheid van de menselijke macht 
niet tot gevolg hebben dat wij de gevaren van een kernwapenoodog baga
telliseren, maar toch - zonder te kort te willen doen aan de eigen per
soonlijke verantwoordelijkheid - willen wij de leiding van het wereld
gebeuren overlaten aan Hem van Wie wij zeggen: 

"De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden." 

In dit vertrouwen willen ook wij medewerken aan de organisatie van 
een vreedzame wereld. M. H. VON MEYENFELDT 
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in elke boekhandel. 

Het prospectus van de Boeketreeks is gratis verkijgbaar. 

U I T G A V E J. H. KOK N. V. KAM PEN 



VRIJHEID EN GELIJKHEID 
BIJDRAGE TOT DE CRITIEK OP DE IMMANENTIE-FILOSOFIE 

ALS GRONDSLAG VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAP 

door 

Dr. A. KOUWENHOVEN 

INHOUD: 

I. INLEIDING 

11. DOGMENHISTORISCH ONDERZOEK 

1. Inleiding - 2. Voorspel - 3. De geboorte der economie - 4. De 
Klassieke School - 5. De Historische School - 6. De Neoklassieke 
School - 7. Contemporaine stromingen - 8. Conclusie. 

111. WETENSCHAPS- VERSUS PERSOONLIJKHEIDSlDEAAL IN 
DE THEORETISCHE ECONOMIE 

1. Inleiding - 2. Vrijheid en gelijkheid in het economisch handelen 
- 3. Vrijheid en: gelijkheid in de economische orden - 4. Vrijheid 
en gelijkheid in economische macht - 5. Conclusie. 

IV. HET FALEN VAN DE IMMANENTIE-FILOSOFIE ALS 

GRONDSLAG VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAP 
1. Inleiding - 2. De segregatie van het economische - 3. Normatief 
of positief? - 4. Conclusie. 

268 bladzijden - Gebonden f 23,75 

VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL 

UITGAVE VAN J. H. KOK N.V. - KAMPEN 

EN H. E. STENFERT KROESE N.V. - LEIDEN 



Zojuist verschenen: 

DE 
WELVAARTSSTAAT 

Een inleidende beschouwing 

door 

M. RUPPERT 

Een belangwekkend geschrift. Deze analyse van en visie op de wel
vaartsstaat van een man, in wiens leven de praktijk en de studie op 
uitzonderlijke wijze zijn vervlochten, zullen enerzijds enthousiast aan
vaard worden, anderzijds tot vee~ discussie aanleiding geven. Een 
publikatie waarmee men rekening zal dienen te houden. 

DE 
WELVAARTS

STAAT 

INHOUD: 

Inleidende beschouwingen 

I. De staat 

Il. Welvaart 

lIl. Het begrip "welvaartsstaat" 

IV. De verhouding tussen staat en maat

schappij 

V. Waardering van de welvaartsstaat 

VI. 'Grenzen van de staatstaak 

VII. De burger en de politiek 

Prijs f 5,25 

Verkrijgbaar bij de boekhandel 

U I T G A V E J. H. KOK N. V. KAM PEN 
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